
פקודת הדואר [נוסח חדש], תשל"ז1976 *
פרק א': פרשנות

 זו בפקודה .1

של תשלומם לציון חוץ דואר רשות או השר שאישרם סימן או מיטבע תווית,  "בול"
דואר; דמי

לקבלת השר מטעם שנועדו קיבול כלי או מקום חדר, מבנה,'  "מברקה" דואר", "בית
התק משרד בעניני לעיסוק שנועדו או למסירתם, או לשליחתם מברק, או דואר פריט
מברקים, לקבלת טלגרף לחברת המשמש מקום או חדר לרכות  מברקה ולענין שורת,

למסירתם; או לשליחתם

בצרור, דוגמה או דגם דפוס, דבר עתון, תשובה, גלויית גלויה, מכתב,  דואר" "דבר
מברק; ולרבות בדואר, להעברה הניתנים אחרים וחפץ צרור וכל חבילה,

דואר; דברי העברת בעד המוטל התשלום  דואר" "דמי
"דרך"  דרך ציבורית או פרטית, כביש, רחוב, ככר, חצר, גשר, מבוי, מפלש וכל שטח

חשמלית; מסילת או ברזל מסילת וכל בעיר פתוח
 אחר טלגרף כל ולענין השר,  מפעילה או הקימה שהמדינה טלגרף לענין "המנהל",

הטלגרף; ניהול שבידו מי

בשביל מברקים שליחת של לנהל.עסק זו פקודה הוראות לפי שהורשה מי  טלגרף" "חברת
הציבור;

"טובין מוברחים"  כמשמעותם בפקודת המכס 1;

טלפון, לקשר או טלגרף לקשר המשמש ציוד או תיל קו,  טלגרף" "מערכת או "טלגרף"
שפופרת לרבות נתונים, הם שבהם הצינור או השפופרת הציפוי, הנרתיק, עם יחד
באיתות, אחריב! ושדרים הודעות להעברת ציוד וכל אחר, או תתימי כביל פנומטית,

באלחוט; ובין בתיל בין
כישראל; מקום או נמל מכל היוצא שיט כלי לענין "יוצא",

, טיס; כלי לרכות  שיט" "כלי
לרבות בטלגרף, להעברה המיועדים או בטלגרף שהועברו שדר או הודעה  "מברק"
לשם דואר לבית או למברקה נמסרו או שנשלחו מודפסים. או כתובים שדר או הודעה
או כהודעה דואר מבית ממברקה..או למסירה הוכנו או שנמסרו או בטלגרף, העברה

כשדר שהועברו בטלגרף לשם מסירה:
בהובלת המועסק אדם לרבות בהם, נישאים דואר שדברי הובלה אמצעי  דואר" "מוביל
שמשרד שיט בלי  שיט בכלי המועברים דואר דברי ולגבי במסירתם, או דואר דברי

הדואר; דברי להעברת בעקיפין, או במישרין מעסיקו, התקשורת

. נקבע בועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ביום ייז בחשון תשליז (10 בנובמבר 1976) לפי,סעיף 16 לפקודת
סדרי השלטון והמשפט, תש"ח 1948 ; הצעת הנוסח פורסמה בהנ"ח 28, עמ' 588.

נוסח חדש זה גא במקומו של פקודת בתי הדואר: חוקי א"י, כרך ב', פרק קטו, עמ' 115; ע"ר 1937, תוס' 1,
עמ' 1; ע"ר 1940, תוס' 1, עמ' 1142; ע"ר 1941, תוס' 1, עמ' 68, עמ' 125; עיר 1945, תוס' 1, עמ' 116;
עיר 1948, תוס' 1, עמ' 27 (א); ס"ח תשייא, עמ' 221; תשט"ז, עמ' 87; תשכיב, עמ' 103; תשכ"ה, עמ' 44,

עמי 234; תשכיח, עמ' 17; ק"ת תשכ"ח, עמ' 1858; ק"ת תשל"ו, עמ' 230; י"ט פש"ל, עמ' 140.
1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 3, עמ' 39.

הגדרות



חומר ציוד, חפירה, מבנה, מכשיר, כל וכן תיל, מבדד או טלגרף עמוד  טלגרף" ''מיתקן
שהיא; דרך בכל לטלגרף הקשור שהוא הגדר מכל דבר או

בישראל; מקום או נמל לכל הנכנס  שיט כלי לענין "נכנס",
אליו; ממוען הדואר שדבר מי  דואר דבר לענין "נמען",

או בו לתמוך טלגרף, לשאת המשמש אחר התקן או תומך מוט, עמוד,  טלגרף" "עמוד
כאמור; למטרה המשמש עץ לרבות להחזיקו,

התפ בביצוע הכרוך או הנוגע עיין כל לרבות זו, פקודה מעניני ענין כל  הדואר" "ענין
דואר;. פקיד על או השר על שעה אותה המוטלים קידים

ולענין בישראל, למקום וממוען בישראל מדוור  הגדרו או דואר דבר לענין "פנים",
כאמור; דואר דבר על המוטלים הדואר דמי  דואר דמי
התקשורת; משרד של ענין בכל המועסק כל  דואר" "פקיד

בקבלת הכרוך בכל טלגרף בחברת או התקשורת במשרד המועסק כל  טלגרף" "פקיד
בהקמתו; או בקיומו טלגרף, בבניית או ובמסירתם, בהעברתם מברקים,

בשליטתו; או בפיקודו שספינה אדם כל לרבות  "קברניט"
דואר דברי מובילים שבהם אחרים מעטה או מעטפה וכל חבילה ארגז, שק,  דואר" "שק

דואר; דברי בהם שאין ובין בהם שיש בין בדואר, העברתם במהלך

השר מטעם שסופק קיבול כלי או תיבה כל או קיר תיבת עמוד, תיבת  דואר" "תיבת
מטעמו; או השר בידי העברה לשם מקצתם, או דואר דברי לקבלת

התקשורת. שר  "השר"

פירושים זו פקודה לענין .2
לפי בטלגרף, או בדואר העברה במהלך כמצויים ומברק דואר דבר יראו (1)

לנמען; מסירתם זמן עד למברקה או דואר לבית שנמסרו משעה הענין,
הדואר בשביל לקבל המורשה לאדם שהוא הגדר מכל דואר דבר מסירת (2)

דברי דואר מאותו הגדר, היא מסירה לבית דואר:
דואר פריט אשר האדם של במשרדו או בביתו או דואר בבית מסירה (3)
המקובלת הדרך לפי לקבלו כרשאי הנחזה אדם לידי או לידיו אליו, ממוען

לנמען. כמסירה יראו  אליו הממוענים דואר דברי במסירת

דואר ב': פרק

סימן א': ייחוד הזכות

להקים סמכות
יואר גתי

ולהעביר דואר

ולאסוף, דואר וסוכנויות דואר בתי להקים השר רשאי זו פקודה להוראות בכפוף .3
שהועברו דואר דברי כל למועיל, שיראה ובתנאים בדרך ולמסור, להוביל לשלוח, לקבל,

ממנה. או אליה או בישראל



להובלת היהודית הזכות למדינה תהיה דואר קשרי או דואר בתי שמוקמים מקום בכל .4
איסופם, מכתבים, קבלת שהם בכך הכרוכים השירותים ולביצוע למקום ממקום המכתבים כל

ומסירתם. שיגורם שליחתם,

יחודית זכות
בהובלת למדינה

מכתבים

5. הוראות סעיף 4 לא יחולו במקרים אלה:
לאדם הילוכו בדרך מסירתם לשם חבר, באמצעות הנשלחים מכתבים (1)

לו; מיועדים שהם

על הנשלחים מקבלם, או שולחם של הפרטיים לעניניו הנוגעים מכתבים (2)
במיש המבוסס גמול מקבלים מעבידו או השליח שאין ובלבד מיוחד, שליח ידי

המובלים; המכתבים מספר על בעקיפין או רין

לגבות צו לרבות שיפוטית, מרשות היוצא אחר מסמך וכל בידין כתבי (3)
העדות; ודו"ח עדות

מוביל שאינו פרטי, שיט בכלי לישראל מחוץ אל הנשלחים מכתבים (4)
חוזה; לפי דואר דברי

שבהן, המטען בעלל או סוחר ספינות בעלי שהם סוחרים של מכתבים (5)
בהובלת אותו מעסיקים שהבעלים מי ידי על או סוחר ספינות באותן הנשלחים ■

יועדו, להם אשר לאנשים והנמסרים מהם, אחד כל של היעד לפי המכתבים,
כך; בשל ריווח או יתרון גמול, שכר, של קבלה וללא תשלום ללא

ציבוריים, מובילים ידי על שנשלחו לסחורה או לטובין הנוגעים מכתבים (6)
או יתרון גמול, שכר, ללא להם, נוגעים שהמכתבים הטובין עם שיימסרו כדי

מסירתם. או המכתבים קבלת כשל ריווח

חריגים מכתבים

המנויים הסוגים מאחד מכתבים של איסופם לאדם להתיר באות אינן 5 סעיף הוראות .6
בו. שהותרו הדרכים מן כדרך אותם לשלוח כדי בו

איסוף על איסור
חריגים מכתבים

לאספו לקבלו, או מכתב להוביל להלן המנויים על אסור ,5 סעיף להוראות בכפוף .7
. כך: בשל גמול או שכר מקבלים אינם אם אף למסרו, או

לטובין הנוגע ממכתב חוץ מורשיהם או עובדיהם ציבוריים, מובילים (1)
בהמותמשאם; שעל או שברכבם

ציבורי; רכב של שומרים או נהגים בעלים, (2)

החוף לאורך העוברים או המפליגים שיט כלי של קברניטים או בעלים (3).
חוץ  מורשיהם או עובדיהם בישראל, ומקומות נמלים בין אחר באופן או

שבהם; טובין בעלי או שיט כלי בעלי שהם סוחרים של ממכתבים

שיט. שבכלי אחר אדם וכל נוסעים (4) 

הובלה איסורי
מפורשים

לא המדינה, של היהודית זכותה בגדר שהוא מכתב בדואר שלא אדם ישלח לא (א) .8
שירות שום יעשה ולא יובילנו ולא כאמור מכתב למשלוח ימסור ולא יציע לא יגרום,

פיה. על או זו בפקודה לכך הורשה אם אלא  כאמור בהובלה הכרוך

מכתבים אחרת, כדרך ובין בדואר בין משלוח, או הובלה לשם אדם יאסוף לא (ב)
פיה. על או זו בפקודה לכך הורשה אם אלא המדינה, של היהודית הזכות מגדר שהוצאו

משלוח, איסור
ואיסוף הובלה



הגדרות 93 ובסעיף זה בסימן .9

מועסקים שאינם יוצאים שיט מכלי לבד במים, או באוויר ביבשה, דואר קשרי  "דואר"
דואר; דברי להובלת התקשורת משרד מטעם

צרור. לרבות  "מכתב"

ומשלוח דיוור ב': סימן
התנאים,תקנות ההוראות, פי על יהיו ומסירתו הובלתו העברתו, דואר, דבר כל של דיוורו .10

 בדבר שנקבעו וההגבלות האיסורים
אחרים וסכומים דואר דמי תשלום ושל והמסירה הדיוור של והאופן הזמן (1)

. שנקבע; כפי כך בשל המוטלים
אישור של והשגה נתינה דואר, דבר בשל קבלה נתינת דואר, דבר רישום (2)
קבלה רישום, בשל לשלם שיש דואר דמי ותוספת מסירה, אישור או דיוור

כאמור; אישור או
לתק והשימוש לוטות מקסימלי, משקל מידות, צורה, עטיפות, בולים, (3)

מכתבים; שאינם בצרורות שורת
אחרים. ענינים (4)

לשירותים היתר
בדואר שלא

 להתיר רשאי השר (א) .11

שלא אחרים דואר דברי או מכתבים של ומסירתם הובלתם שליחתם, (1)
בדואר;

בין דואר, פקיד בידי שלא אחרים דואר דברי או מכתבים של איסופם (2)
בדואר. שלא למשלוח ובין בדואר למשלוח

כפוף יהיה מקרה ובכל פלוני, לאדם או כללי שיהיה יכול זה סעיף לפי היתר (ב)
שנקבעו. לתנאים

שהובלתם דברים
אסורה

 דואר דבר ימסור, ולא הדואר יוביל ולא אדם, לדוור לא .12
ממריד; פרסום מכיל או המהווה (1)

או כרטיס ספר, חריטה, צילום, ציור, אבן, הדפס הדפם, מכיל או המהווה (2)
נתעבים; או מגונים שהם חפץ כל

ביותר, פוגעניים סימנים או ציונים מלים, עטיפתו על או עליו שיש (3)
י נתעבים; או מגונים מטרידים, משמיצים,

של מטעמו פרסומת או עתידות להגיד המציע אדם של פרסומת המכיל (4)

כאמור; אדם
בלתי הימורים לעסק הנוגעים מודעה או תלוש חוזר, פרסומת, המכיל (5)

חוקי;
למניעתה, תכשיר בדבר או מין במחלת הטיפול בדבר פרסומת המכיל (6)
לרוק או רשויים לרופאים רק הממוענים צרורות למעט להקלתה, או לריפויה

עסקיהם; לצורך רשויים חים
להגרלה. הנוגעים כרטיס או פרסומת המכיל (7)



להע לסרב אפשר זו, פקודה הפרת תוך בדואר, שנשלח או שדוור, דואר דבר (א) .13
. לתעודתו. יועבר או לשולחו יוחזר והוא הדואר, בכית ולפתחו לעכבו הצורך ולפי בירו

שאינו בשיעור נוספים דואר דמי כתשלום יהיו העברתו או דואר דבר החזרת (ב)
שנקבע. כפי הכל נוספים, דואר דמי בלי או מכתבים, בעד דואר דמי על עולה

דואר דברי דין
באיסור שנשלחו

טובין או מכס חבי טובין מכיל הוא כי בהנחה דואר דבר לעכב רשאי השר (א) .14
הדואר בדבר נמצאו זה; סעיף להוראות בכפוף הדואר דבר את ולבדוק ולפתוח מוברחים,
טובין כאמור, רשאי השר לעכבו או למסרו בתשלום כל היטל וקנס שלפי דיני המכס

שנקבעו. נוספים ובתשלומים

בדואר לפתחו השולח מטעם רשות עטיפתו על שאין מכתב של ובדיקתו פתיחתו (ב)
בה המכתב את ולבדוק לפתוח רשאי השר אולם שלוחו, במעמד או הנמען במעמד ייעשו
נדרשה ובה בדואר, לפיו נשלחה או המכתב, של המען לפי לנמען הודעה הונחה אם עדרם

באו. לא והם שלוחו נוכחות או נוכחותו

(ג) מצא השר טובין מוברחים בדבר דואר, רשאי הוא להעבירו למנהל אגף המכס
והבלו לצורך  תביעה פלילית.

מכס חבי טובין
מוברחיס או

האחרים ההגדרים לאחד שייך או מכתב הוא פלוני דואר דבר אם שאלה נתעוררה .15
סופית. בענין השר החלטת תהיה זו, בפקודה כמשמעותו דואר דבר של

דואר דברי הגדר

בכל בירושלים התקשורת במשרד לרשמו רשאי עתון של מדפיסו או בעלו (א) .16
האגרה את רישום בכל וישלם השר, שהורה כפי הכל ובפרטים, בטופס במועד, שנה,

שנקבעה.
עתון. שאינו פרסום כל ממנו ולהוציא הפנקס את לבדוק רשאי השר (ב)

סופית. תהיה מהפנקס הוצאתו או פרסום רישום בדבר השר החלטת (ג)

זו. פקודה לענין רשום כעתון יראוהו בפנקס, כלול פרסום עוד כל (ד)

עתון של רישומו

הגדול חלקו או שכולו פרסום כל כעתון יראו זו, פקודה לפי עתון של רישומו לענין .17
מוד עם אחרים, שעה לעניני או לכך הנוגעים מאמרים או אחרות או מדיניות חדשות הוא

אחרת. הוראה נקבעה אם זולת בלעדיהן, או עות

בני פרסומים
רישום

מדינת כל ובין ישראל מדינת בין אמנה או הסדר כל לענין כעתון יראו רשום עתון .18
בדואר. הנשלחים לעתונים יתרונות להבטיח הנועדים חוץ

אמנה

בדרכים הובלה ג': סימן
, זה בסימן .19

''אוטובוס"  אוטובוס ציבורי כמשמעותו בתקנות התעבורה, תשכ"א1961  2;
לא להסיע ציבורי כרכב לפיה הרשוי ,3 התעבורה בפקודת כמשמעותו  ציבורי" "רכב

נוסעים; מששה יותר

2 ק"ת תשכ"א, עמ' 1425. 
3 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

הגדרות



מאלה: אחד  שירות" "בעל
תשכ"א1961; התעבורה, לתקנות 386 תקנה לפי קו רשיון בעל (1)

בקו; קבוע בשירות המשמש ציבורי רכב בעל (2)

קבוע בשירות המשמש ציבורי ברכב אדם בני הסעת של עסק שמנהל מי (3)
בקו.

מבעל דרישה
להוביל שירות

דואר שקי

בהודעה הנקוב ביום שהחל בכתב, בהודעה שירות, מבעל לדרוש השר רשאי (א) .20
בהם, להלך שדרכם ובשעות בימים בשירות, המשמשים רכב בכלי דואר שקי ויעביר יוביל

השר. שיורה כפי

את יעשה נדרש) שירות בעל  (להלן כאמור הודעה לו שנמסרה שירות בעל (ב)
המשמשים רכב בכלי דואר שקי להובלת השר, של דעתו להנחת הנחוצים, הסידורים כל
הדואר שקי כל את בהם ויוביל יאסוף יקבל, ואילך מכאן בהודעה; הנקוב ביום החל בשירות
שקי את ויניח ימסור יאסוף, ויקבל, כך, לשם לשלוחיו או לעובדיו לו, הגיש דואר שפקיד
הרכב כלי של דרכם שבהם ובשעות בימים הקו, שלאורך במקומות לו הנתונים הדואר
זמנה עצירה, מקומות לענין השר שיקבע סבירות והגבלות הנחיות לכל ובכפוף להלך,

הגעה. זמני ולענין ומשכה

הובלה הובלתם,הוראות לענין שניתנה סבירה הוראה כל יבצעו ושלוחיו עובדיו נדרש, שירות בעל .21
לכך. מינה שהוא דואר פקיד או השר של עיניהם כראות דואר, שקי של והנחתם מסירתם

הובלה שקיגמול של והמסירה ההעברה ההובלה, שירות בעד שירות, לבעל ישלם המדינה אוצר .22
שנקבע. אחר סכום או הראשונה בתוספת הנקוב הסכום את זה, סימן לפי דואר

שטרערובה בערובה ליתן נדרש שירות בעל לחייב לנכון, ראה אם רשאי, השר (א) .23
יהיה השטר כי בו שיפורש ובלבד השר, שיראה ובנוסח בסכום המדינה, כלפי התחייבות

 השירות בעל אם בטל
לפיו; שניתנה הוראה כל ויבצע 20 בסעיף האמורה בדרך יפעל (1)

נדרש, שירות שבעל דבר כל ובנאמנות, ביעילות שיבוצע, ויגרום יבצע (2)
זה. סימן לפי לבצע חייבים ושלוחיו עובדיו

שהשר אימת וכל מומש ההתחייבות ששטר אימת כל תחודש זה סעיף לפי ערובה (ב)
עיניו. ראות לפי הערובה חידוש את דרש

לאבדן אחריות
ונזק

זה סימן לפי לו שנמסר דואר שק כל של הבטוחה לשמירתו אחראי יהא שירות בעל .24
לשלם עליו בשק, הנמצא דואר לדבר נזק או אבדן של במקרה מעסיק; שהוא ברכב להובלה
לנכות ואפשר הנזק, או האבדן בשל האוצר ששילם הפיצויים סכום את המדינה לאוצר
ההתחיי שטר פי על מחבותו לגרוע בלי למדינה, המגיע חוב שגובים כדרך הסכום את ממנו

שנתן. בות

סייג שיובילו לדרוש השר את להסמיך באות זה סימן הוראות אין .25
משמונה יותר או קילוגרם 25 על עולה שמשקלו דואר שק באוטובוס, (1)

אחת; בבת דואר שקי
משלושה יותר או קילוגרם 15 על עולה שמשקלו דואר שק ציבורי, ברכב (2)

אחת. בבת דואר שקי



לידו ניתבה אם כראוי כנמסרה יראוה זה סימן לפי שירות לבעל השר של הודעה .26
הרגיל. עסקו במקום הונחה אם או לו נמסרה או

הודעות מסירת

באוויר או בים הובלה ד': סימן

נותן דואר שפקיד דואר שק כל השיט כלי אל יקבל יוצא שיט כלי של קברניט כל .27
ליעדו. השיט כלי בהגיע השהיה ללא אותו ימסור  ומשקיבל להובלה, לו

יוצאים שיט כלי

או הוכרו נכנס, שיט כלי בעל של מכתביו  בעלים" "מכתבי זה, בסימן (א) .28
משלחם. של או נשגרם של נכנס, שיט שבכלי טובין בעל של ומכתביו נשגרו,

ושהם השיט שבכלי הדואר דברי כל את יאסוף נכנס שיט כלי של קברניט כל (ב)
בעטיפה או בשק אותם יעטוף בעלים, מכתבי למעט המדינה, של היהודית הזכות בגדר
הדואר לפקיד השהיה ללא אותם וימסור לשר, וממוענים בחותמו חתומים שיהיו אחרת,

עמו. להתקשר יכול שהוא הראשון הדואר לבית  דרישה ובאין אותם, הדורש המוסמך

בנוסח זו פקודה הוראות קיום כדבר הצהרה על הקברניט יחתום הכניסה בנמל (ג)
שהסמיכו אחר אדם או דואר פקיד של בנוכחותו תיחתם ההצהרה השניה; התוספת שלפי
יפרק לא זה סעיף הוראות את הקברניט קיים לא עוד כל עליה; יחתום הוא ואף השר,

השיט. שבכלי המטען מן חלק שום על רשימון יערוך ולא הצובר את נמל בשום

כלי שיט נכנסים

לבעל, הקברניט ימסור השיט, כלי מגיע שאליו בנמל למסור שיש בעלים מכתבי (א) .29
שהמכתבים זכאים ומקבליהם פנים, דואר מדמי פטורים כשהם למשלח או לנשגר לחוכר,
למסרם שיש בעלים מכתבי הדואר; לבית האחרים המכתבים מסירת לפני להם יימסרו

בלבד. פנים דואר דמי תמורת הדואר ימסור בישראל, אחר במקום

אם יחולו.רק זה סעיף הוראות (כ)

המביאים שיט כלי לקברניטי שנקבע התשלום לדואר תחילה שולם . (1)
כאמור; מכתבים

טובין, בעל של מכתב זה ואם במען, כך תוארו הנשגר או החוכר הבעל, (2)
השיט. בכלי טובין להם שיש שיט כלי במצהר גם צויין  נשגרם או משלחם

בעלים מכתבי

התקשורת, משרד בשביל שהובילו דואר דברי בעד שיט כלי לקברניטי התשלומים .30
כתקנות. ייקבעו דואר, לבית שיט מכלי שהביאו ולאחרים לימאים לנתבים, והתשלומים

תשלומים
לקברניטים

בנזיקין אחריות ה': סימן
 אחראית המדינה תהא אחר, דין בכל האמור אף על .31

השירותים במהלך שאירעו פנים דואר דבר של לאבדן או לגניבה לנזק, (1)
שנתקיימו ובלבד אלה, שירותים ועקב בתפקידו דואר פקיד ידי על הניתנים

אלה: שלוש

טעונה ומסירתו קבלה תמורת בדואר למשלוח נתקבל הדואר דבר (א)
אישור;

לדבר אחריות
פנים דואר



או הדואר דבר מסירת בעת הדואר פקיד לידיעת הובא הנזק דבר (ב)
מכן; לאחר הראשונה הסבירה בהזדמנות

בלתי או מספקת בלתי אריזה מחמת נגרמו לא האבדן או הנזק (ג)
של או השולח של באשמתם או הדואר, דבר של טיבו מחמת או מתאימה,

שמים; שבידי גורמים

הדואר דבר שנתקבל בעת כי השולח הוכיח אם הדואר, לדבר שנגרם לנזק (2)
רשלנות. בה שיש בצורה דואר פקיד בו טיפל בדואר למשלוח

אחריות הגבלת
דברלמסירה של מוטעית מסירה או במסירה איחור ידי על שנגרם לנזק אחראית המדינה אין .32

דואר.

ידיראיות על הניתנים השירותים במהלך אירעו 31 בסעיף כאמור אבדן או שנזק הראיה .33
 אולם התובע; על היא אלה שירותים ועקב בתפקידו דואר פקיד

 אריזתו את לפתוח בלי  לראות ניתן הדואר דבר מסירת בעת אם (1)
אירע שהנזק היא חזקה ניזק, שהוא להנחה סביר יסוד שיש או ניזק שהוא
של היפוכו הוכח לא עוד כל שירותים אותם ועקב שירותים אותם במהלך

דבר;

עליה רישום תעודת המצאת ידי על בדואר למשלוח הקבלה הוכחה אם (2)
שירותים אותם במהלך אירע שהאבדן היא חזקה נמסר, לא הדואר ודבר

דבר. של היפוכו הוכח לא עוד כל שירותים אותם ועקב

מי כלפי 31.אחריות סעיף לפי פיצויים לתבוע הזכאים הם חליפו או השולח .34

האחריות הדוארהיקף לדבר הנזק שווי כדי אלא 31 סעיף לפי בפיצויים חייבת המדינה אין (א) .35
השלישית בתוספת הקבוע הסכום מן למעלה לא אך אבד, אם הדואר דבר של ערכו כדי או

הדואר. דבר נמנה שעמו הפריט לצד

התוספת מפרטי פרט לשנות הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור רשאי, השר (ב)
עליהם. להוסיף או השלישית

לדבר אחריות
בשירות דואר

ביןלאומי

בהגבלות ממנה או לישראל הנשלח  חבילה למעט  דואר לדבר אחראית המדינה .36
בתוקף שהיא העולמית הדואר באמנת דואר מינהל של אחריות לענין שפורשו ובתנאים

שעה. אותה

לחבילה אחריות
ביך בשירות

לאומי

שפורשו ובתנאים בהגבלות ממנה או לישראל הנשלחת לחבילה אחראית המדינה (א) .37
שעה. אותה בתוקף שהוא דואר חבילות בדבר בהסכם דואר מינהל של אחריות לענין

לפי באחריות מכיר שאינו דואר מינהל של לשטח או משטח שנשלחה חבילה (ב)
לענין דינה, דואר, פקיד בידי היותה בעת ניזוקה או ואבדה (א), קטן בסעיף האמור ההסכם

פנים. דואר דבר שהיא חבילה כדין לנזק, או לאבדן המדינה אחריות



מהם, אחד פי על לתובענה המשפט בית ייזקק לא 37 עד 31 בסעיפים האמור אף על .38
פיצויים בכתב, התובע, דרש לא בדואר למשלוח הדואר דבר שנתקבל מיום שנה תוך אם
על ההודעה מתאריך יום ששים תוך תובענה הגיש לא אך כאמור שדרש או המדינה, מאוצר

דרישתו. דחיית

התיישנות מועד

ישא לא  אלה שירותים ועקב בתפקידו דואר פקיד של שירותיו במהלך שאירע נזק .39
חמורה. ברשלנות או בזדון לנזק גרם אם אלא המדינה, אחריות על העולה במידה הפקיד בו

אחריות הגבלת

פרק ג': טלגרף

וקיום בניה א': סימן

'

ולהפעילה. לקיימה טלגרף, מערכת לבנות היהודית הזכות תהיה למדינה יהודית40. זכות

עניניו לצורך ולהפעילו לקיימו טלגרף, לבנות רשיון לאדם ליתן רשאי השר (א) .41
העסקיים. או הפרטיים

לשידור טלגרף ולהפעיל לקיים לבנות, טלגרף לחברת רשיון ליתן רשאי השר (ב)
ואליה. מישראל מברקים

לבטלו. עת בכל הוא ורשאי בתנאים, זה סעיף לפי רשיון להתנות רשאי השר (ג)

רשיונות

הוא ורשאי המדינה, של הטלגרף מערכת של וקיומה בנייתה על יפקח השר (א) .42
 הדרושים האחרים העובדים כל עם מטעמו, פקידיו או

בדיקתו, לשם או טלגרף של קיום או הצבה בניה, לשם למקרקעין להיכנס (1)
ולעשות סביר זמן שם ולשהות שם, שהוצב טלגרף של הסרתו או שינויו תיקונו,

זו; פקודה למטרות הנחוץ כל
וליטול להסיר לחתוך, לחפור, וכן מקרקעין, של וגבהים שטחים למדוד (2)
של לשינוי או לקיום לבניה, המתאימים ועצים חצץ חול, עפר, אבן, אדמה,

טלגרף או של מיתקן אחר השייך לטלגרף או הקשור אליו:
העצים כל את מתוכנן, או קיים טלגרף לכל מסביב ולהסיר, לכרות (3)
של התקינה לפעולתו או לבנייתו להפריע העלולים או המפריעים והשיחים

טלגרף;
נהר, בנין, דרך, קרקע, פני על טלגרף מערכות ולקיים להציב לבנות, (4)
מתח מעליהם, או מים, של קרקעיתם או חוף מזח, נמל, מעגן, סוללה, תעלה,
דרך, כל להרוס או לפתוח גם זו למטרה הוא ורשאי לרחבם, או לארכם תם,
ולשנות ראשי, צינור למעט גז, או מים צינור של מקומו מתחתיה לשנות
ולהסיר טלגרף שנכנה או הוצב כאמור; ובלכד שעם השגת המטרה יתקן השר

כאמור. נהרסה או שנפתחה הדרך את לקדמותה ויחזיר

תתקרקעי. טלגרף ותא טלגרף עמוד לרבות  "טלגרף" זה, בסעיף (ב)

השר סמכויות



התקנתערר בדבר 42 סעיף לפי בסמכות מהשימוש נפגע עצמו הרואה מקרקעין תופש .43
עמוד טלגרף או תא טלגרף תתקרקעי, רשאי לערוך לפני ועדת ערר כאמור בסעיף 44,
הודעה לו נמסרת לא ואם ,47 סעיף לפי הודעה לו שנמסרה מיום ימים עשר חמישה תוך
כסמ השימוש דבר או בסמכות להשתמש שהכוונה מהיום ימים עשר חמישה תוך  כאמור

לידיעתו. הגיעו כות

ערר שופטועדות מהם שאחד שלושה, של ערר ועדות 43 סעיף לענין ימנה המשפטים שר (א) .44
המדינה. עובדי שאינם ציבור אנשי ושנים שלום משפט בית

לבטלו. או בסמכות השימוש את לאשר רשאית הועדה (ב)

כלום. ולא הועדה החלטת אחרי אין (ג)

תשכ"ט חקירה, ועדות לחוק 11 עד 9 סעיפים הוראות יחולו הועדה על (ד)
4 1969, בשינויים המחוייבים; וכן רשאית הועדה להטיל הוצאות, להיכנס או להרשות אדם

בדיקות. בהם ולערוך מקרקעין לכל סבירה עת בכל להיכנס אחר

דין וסדרי ערר.נוהל בועדות הדין סדרי בדבר תקנות יתקין המשפטים שר .45

התנועה לחסום אין
ובדרכים בנהרות

יעכב שלא באופן יוצב מתחתם או לשיט הטובים מים מעל להציבו שעומדים טלגרף .46
לרחבה או דרך פני על להציבו שעומדים טלגרף מכשול; לו יהיה ולא מים באותם השיט את

בדרך. המעבר את יפריע ולא יעכב לא ימנע, שלא באופן יוצב

כניסה על מעשי,הודעה הוא כשהדבר הודעה, יתן חדש, טלגרף בניית על המפקח הפקיד או השר, .47
הטלגרף. בניית לשם להיכנס מתכוונים שאליהם המקרקעין לתופש

פיצויים ככלתשלוט ימעיטו ,42 סעיף לפי להם הנתונות בסמכויות בהשתמשם דואר, ופקידי השר .48
המדינה. מאוצר פיצויים ישולמו שנגרם נזק כל בעד נזק; בגרימת האפשר

בנין על הודעה
דרך

הודעה לכך, הסמיכו שהשר למי או לשר, יתן לשנותה אל דרך לבנות הרוצה (א) .49
ישא כאמור, הודעה נתן לא ואם העבודה, התחלת לפני לפחות יום שלושים בך על בכתב

ההודעה. אימתן עקב שנגרמו ההוצאות בכל

העבודה תבוצע שבו במקום הנמצא טלגרף מיתקן כל השר יסיר ההודעה, ניתנה (ב)
לתכנון בהתאם השר שקבע ובדרך למקום מביר זמן תוך אותו ויעביר (א) קטן בסעיף כאמור

הדרך. תיבנה שבתחומה המקומית הרשות עם התייעצות ולאחר הטלגרף רשת

(א) קטן בסעיף כאמור עבודה עקב והעברתו הטלגרף מיתקן להסרת ההוצאות (ג)
ניתנה. שלא ובין שניתנה בין ההודעה, במתן החייב על יהיו

טלגרף להרהגבהת או הבנין את להגביה בעלם ורצה בנין או קרקע מעל טלגרף השר הציב (א) .50
יגביה ההודעה את השר שקיבל לאחר ימים עשר ארבעה ותוך לשר, כוונתו על יודיע חיבו,
או הבנין להגבהת יפריע שלא כדי אחרת בדרך מקומו את ישנה או הטלגרף את השר

להרחבתו.

תופש. או שוכר לרבות  "בעל" ,51 ובסעיף זה בסעיף (ב)

4 ס"ח 548, תשכ"ט, עמ' 28.



או לארכם פניהם, על בהם, מתחתם, קרקע, או בנין מעל טלגרף מיתקן השר בנה .51
ומציאותו הבנין, או הקרקע את לשנות או לשפר או הקרקע, על לבנות בעלם ורצה לרחבם,

אלה: הוראות יחולו לכך, תפריע הטלגרף מיתקן של

השיפור, הבניה, מהות את יציין שבה הודעה לשר ליתן רשאי הבעל (1)
את לשנות או להסיר מהשר וידרוש כבנין או בקרקע האחר השימוש או השינוי

לכך; יפריע לא שהמיתקן כדי הטלגרף מיתקן

מיתקן את ישנה או השר יסיר ההודעה קבלת אחרי ימים ואחד עשרים תוך (2)
כבנין; או בקרקע לשימוש יפריע שלא כדי עד הטלגרף

ציבו דרך או רחוב הגובלים במקרקעין מוצב או בנוי הטלגרף מיתקן אם (3)
לאוצר ישלם הסרתו או המיתקן שינוי את הדורש הבנין או הקרקע בעל רית,

השר; זאת דרש אם ההסרה, או השינוי הוצאות את המדינה
שינויו. או המיתקן הסרת בהוצאות המדינה אוצר ישא אחר מקרה בכל (4)

מיתקנים הסרת
פרטיים ממקרקעין

חייב קבלניו, או שלוחיו ידי על או בעצמו בטלגרף פגע או טלגרף שהרס מי (א) .52
שנגרם ההפסד ואת הפגוע או ההרוס בשיקום שהוציא ההוצאות את המדינה לאוצר לשלם

המדינה. להכנסות

להכנסות שנגרם ההפסד אדם על יוטל לא (א) קטן בסעיף האמור אף על (ב)
,  המדינה

 בהם בפגיעה או תת.קרקעי טלגרף תא או טלגרף עמוד של בהריסתם (1).
הפגיעה; או ההריסה למניעת הסבירים הזהירות אמצעי בכל שנקט הוכיח אם

בהתאם עבודה ביצוע כדי תוך בו, בפגיעה או טלגרף של בהריסתו (2) ■י

לרשיון שניתן לו מאת ועדה מקומית לפי חוק התכנון והבניה, תשכ"ה 5 1965
שאל העבודה ביצוע תחילת ולפני לרשיון הבקשה הגשת שלאחר הוכיח אם (

ונקט טלגרף, העבודה בשטח קיים אם לכך, הסמיכו שהשר למי או לשר במכתב
הפגיעה. או ההרס למניעת הסבירים הזהירות אמצעי בכל

תתקרקעי. טלגרף ותא טלגרף עמוד לרבות  "טלגרף" זה, סעיף לענין (ג)

על פיצויים
בטלגרף פגיעה

 שנגרם לנזק באחריות תשא לא המדינה .53

באמ המנוי לבית שהועבר חשמלי זרם ידי על מנוי שברשות לטלגרף (1)
ואולם לכך; הסמיכו שהשר מי או השר בפיקוח אינו ושמקורו הטלגרף צעות
למניעת סבירים זהירות אמצעי לנקוט החובה מן השר את לשחרר כדי בכך אין

נזק כאמור:

הטלגרפי; הקשר הפסקת בגלל למנוי (2)

(3) למנוי עקב טעויות במתן שירות הקשור בשירות טלגרף.

מפני חסינות
. אחריות

המדינה של טלגרף להיות טלגרף המדינה משרכשה כי בזה נאמר ספק למנוע כדי .54
שנבנו טלגרפים לגבי החלות ו119 103 עד 101 וסעיפים זה פרק הוראות לגביו יחולו

המדינה. של כטלגרפים מתחילה

5 ס"ח 467, תשכ"ה, עמ' 307.

שנרכש טלגרף



מברקים ב': סימן

לא מברק תוכן
במשפט יימסר

בחקירה, או פלילי או אזרחי במשפט להעיד, מחוייב ואיננו כשר איננו טלגרף פקיד .55
או שהועבר מברק של תכנו על עדות, לגבות בחוק המוסמך אדם לפני או משפט בית לפני
מברק של המקור את צו, או הזמנה פי על להציג, או בטלגרף, לשידור הוגש או שודר

מטעמו. או השולח בידי שנחתם

מאלה:סייגים באחת יחולו לא 55 סעיף הוראות (א) .56

בהצגה או בעדות רצונו על למנהל בכתב הודיע נמנעו או המברק שולח (1)
כאמור;

על העולה לתקופה מאסר או מוות שדינה עבירה בענין פליליים בהליכים (2)
אחת. שנה

כאמור, להציג או להעיד לכך שהרשה פקיד או המנהל יוכל האמורים במקרים (ב)

מברק תעתיק
ראיה ישמש

למסירה אותו שקיבל הטלגרף פקיד עליו יחתום ששודר מברק של תעתיק (א) .57
לנמען. שיימסר לפני כחותמת או שמו של תיבות בראשי

כראיה משפטי והליך משפט בית בכל קביל יהיה כאמור חתום הנחזה תעתיק (ב)
חתום היה המקורי ושהמברק לשידור שהוגש המקורי המברק תוכן עם זהה שתכנו לכאורה
להוכיח צורך ואין בידיו, חתום להיות אמור המקורי שהמברק האדם בידי לשידור ונמסר
את או במברקה, לשידור המברק מסירת את או המקורי המברק על החותם האדם חתימת את

למסירה. התעתיק את שקיבל הפקיד של התיבות ראשי או החותמת

טלגרף פקיד פטור
ללשון מאחריות

במברק הרע

העביר או שידר עבודתו שבמהלך על בנזיקין או בפלילים טלגרף פקיד ייתבע לא .58
בכך. חלק נטל או הרע לשון שהיא אמרה במברק

המדינה פטור
מאחריות

סיבתם תהא במסירתו, איחור או מברק אימסירת ממנו, השמטה או במברק טעות .59
המדינה. נגד דרישה או לתביעה עילה ישמשו לא תהא, אשר

מיוחדות סמכויות ג': סימן
טלגרפים תפיסת

והתערבות
במברקים

לכך הסמיכו שהשר פקיד או השר רשאי הציבור, לטובת או חירום, בשעת (א) .60
 מסויים לענין או כלל דרך

מקיימים הקימו, טלגרף חברת או שאדם בטלגרף ארעית החזקה לתפוס (1)
מפעילים; או

אליהם או אדם בני מסוג או מאדם הבאים שדרים סוג או ששדר לצוות (2)
בטלגרף, נתקבלו או שודרו או לשידור והוגשו מסויים, לענין המתייחסים או
שצויין לאדם או לשר אותם שיגלו או שיעוכבו, או שיילכדו או ישודרו, לא

בצו בנקיבת שמו או משרתו.

שמעשה או חירום שעת שקיימת מכרעת ראיה תהיה השר ביד חתומה תעודה (ב)
הציבור. לטובת היה (א) קטן סעיף מכוח שנעשה



חיבור המתירות תקנות להתקין הכנסת, של הכלכלה ועדת באישור רשאי, השר (א) .61
קיים. לטלגרף נוסף מנוי

לטלגרף נוסף מנוי חיבור בדבר בסמכות מהשימוש נפגע עצמו הרואה מנוי (ב)
להשתמש הכוונה על הודעה לו נמסרה שבו מהיום ימים עשר ארבעה תוך רשאי, קיים,
אם אלא החיבור יבוצע לא כאמור ההשגה הוגשה השר; לפני ההודעה על להשיג בסמכות,

ההשגה. את לדחות השר החליט

נוסף מגוי חיבור

פרק ד': כספים
סימן א':  קביעת אגרות

שירותי כעד האגרות את לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור השר, (א) .62
הדואר ושירותים אחרים שבהנהלתו ואת הנסיבות שבהן יוטלו, אולם קביעת אגרות לשי

כאמור. אישור טעונה אינה הרביעית בתוספת המפורטים רותים

הרביעית. התוספת את לשנות רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור השר, (ב)

לקבוע סמכות
אגרות

יטיל השר סמכויות בתחום כדואר להובלה נמסרים או המובלים דואר דברי כל על .63
שנקבעו. כפי אחרים, וסכומים דואר דמי השר

דואר דמי הטלת
דואר דברי סל

שיוטלו והתעריפים האגרות את לקבוע הכנסת, של הכספים ועדת באישור רשאי, השר .64
התקשורת. משרד ידי על מברקים של והעברתם שידורם בשל

תעריפי מברקים

הבולאי65. השר רשאי לקבוע בתקנות את דרכי השירות הבולאי ואת התשלומים בעד שירותיו. השירות

דואר דמי תשלום ב': סימן

יהיו בחסר, שולמו או מראש עליו שולמו לא דואר שדמי פנים צרור או פנים מכתב .66
דמי הדואר המוטלים עליו כפל הסכום, שלא שולם, זולת אם נקבעה הוראה אחרת.

כפולים דואר דמי

או השולח אותם שילם שלא דואר, דבר על המוטל אחל סכום או דואר, דמי (א) .67
סירב לשלמו; שיש הסכום את אליו, המסירה כשעת הנמען, ישלם בחסר, אותם שילם
הסכום. את השולח ישלם  למצאו שאיאפשר או שנפטר, או הדואר, דבר את לקבל הנמען

הדואר דבר את לדחות ורצה (א), קטן בסעיף כאמור הסכום את הנמען שילם (ב)
הוראה נקבעה לא אם הנמען, בקשת לפי השר רשאי הסכום, את לשלם השולח את ולהכריח
הדואר דבר החזרת בשל הנוספים הדואר דמי בצירוף הסכום, את השולח על להטיל אחרת,
לנמען המדינה אוצר יחזיר הנוספים הדואר ודמי הסכום את ישלם שהשולח ולאחר אליו,

דואר. לדמי בקשר ששילם הסכום את

האמור הסכום את לשלם מחבותו הנמען את לפטור בא אינו זה בסעיף האמור (ג)
אליו. דואר דבר מסירת בשעת

לתשלום אחריות
חסר

להיפרע ניתנים דואר דברי שנקבע,לגבי כפי המגיעים אחרים וסכומים דואר דמי .68
אזרחית. בתובענה

תובענה



בתובענת ראיות
דואר דמי

 דואר דברי בשל אחרים סכומים או דואר דמי לתשלום הליך בכל .69

דואר חותמת כשעליו התשלום, נדרש שבעדו הדואר דבר של הצגתו (1)
שאיאפשר או נפטר שהנמען או אותו, דחה או לקבלו סירב שהנמען המציינת

שצויינה; העובדה על לכאורה ראיה תהיה למצאו,

שהוא חזקה התשלום, נדרש שבעדו הדואר דבר כנחזה בא שממנו האדם (2)
השולח.

 רשמי סימון
ראיה לסכום
דואר דמי

של לדואר או ישראל לדואר בעדו מגיע פלוני שסכום דואר דבר על רשמי סימון .70
יהיה והסכום שצויין, בסכום חב הדואר שדבר כראיה משפט בית בכל יתקבל חוץ, מדינת

תשלומם. שמגיע דואר כדמי המשפט בבית להיפרע ניתן

טלגרף לגבי מיוחדות הוראות ג': סימן
השתן/פות

שירותי בהוצאות
טלגרף

התש כפל על עולות השירות במתן הכרוכות וההוצאות טלגרף שירות אדם ביקש .71
ההוצ בתשלום המבקש את חשבונו, לפי לחייב, השר רשאי ,62 סעיף לפי הקבועים לומים
לפי שירות לאותו הקבוע התשלום בניכוי מקצתן, או כולן השירות, במתן הכרוכות אות

.62 סעיף

מבקשים חיוב
נוספים

ההוצאות בתשלום שחוייב לאדם טלגרף שירות שניתן לאחר שנים חמש תוך אם .72
רשאי, השר יהיה נוספים, למבקשים שירות למתן הטלגרף מיתקן מנוצל 71 בסעיף כאמור
למתן שהוצאו 71 סעיף לפי ההוצאות כל סכום את לחלק בתקנות, שיקבע ובנסיבות בתנאים
היו כאילו בהן, אחד כל של חלקו על ולהחליט בתקנות, שקבע האנשים מספר בין השירות
כאמור, מבקש של חלקו על הוחלט שעה; אותה הטלגרף שירות את מבקשים כאחד כולם
התשלום מן יפחת לא מבקש של שחיובו ובלבד זה, לחלקו מעל בו שנתחייב בסכום יזוכה

.62 סעיף לפי שירות לאותו הקבוע

מתשלומי הנחות
טלגרף

ואת ו71 62 סעיפים לפי טלגרף שירותי בעד מתשלומים הנחות בתקנות יקבע השר .73
אלה. הנחות למתן התנאים

סימן ד': הסדרים עם מינהלי חוץ
עם הסדרים ביצוע

חוץ מינהלי
דואר דברי של כדואר ההובלה בענין חוץ מדינת של הדואר מינהל עם הסדר נעשה .74
שלא או ישראל דרך לישראל שמחוץ מקומות בין או לישראל, מחוץ למקומות ישראל בין
בדבר ולהורות ההסדר לביצוע נחוצות לו שייראו הוראות לקבוע השר רשאי ישראל, דרך
שיש המשקלות לוח בדבר בצובר, או ביחידות דואר, דברי למעבר שיידרשו התשלומים
למינהל והעברתם התקשורת משרד שיקבל הכספים על וחשבון דין מתן ובדבר בו, תמשו

ההסדר. נעשה שעמו הדואר

פרק ה': עבירות, עונשין וסדרי דין

שירות עבירות א': סימן
ומעילה אוגניבה הסתירו דואר, בדבר יד שלח כלשהי שלמטרה או דואר, דבר שגנב דואר פקיד .75

נייר כסף, הדואר דבר הכיל שנים; שבע מאסר  דינו בדואר, העברתו במהלך השמידו,
שנים. עשרה חמש מאסר  דינו חפץ, או ערך



לעשותו רשאי שאינו מעשה למברק או דואר לדבר בנוגע שעשה דואר פקיד (א) .76
שנים. שלוש מאסר  דינו כאמור, מעשה לעשות לאחר התיר שביודעין או תפקידו, בתוקף
דבר של השהייתו או עיכובו פתיחתו, על יחול לא (א) קטן בסעיף האמור (ב)

 דואר
נכון; מען העדר מחמת שהוחזר (1)

למצאו; איאפשר או נפטר שהנמען מפני שהוחזר י (2)

דמי את שילם לא או לשלם סירב או לקבלו סירב שהנמען מפני שהוחזר (3)
עליו; הדואר

מותר השר ביד חתומה בכתב מפורשת הרשאה פי על או זו פקודה שמכוח ,(4)
כן. בו לעשות

עשיה.שלא כדין

עיקרו או תכנו את מסר או פרסם תפקידו לחובת שבניגוד טלגרף פקיד או דואר פקיד .77 .

רשאי שהוא לאדם שלא לקבלתו, או מברק של לשידורו המתייחסת ידיעה או מברק של
שנים. שלוש מאסר  דינו המברק, את לו למסור

סודיות הפרת
מברק

בדואר, העברה שבמהלך דואר דבר של או דואר שק של במסירה או בהובלה מועסק .78
לירות: 300 קנס  דינו מאלה, אחת העושה

בשמירתו הדואר דבר או הדואר שק בהיות או כאמור, עבודתו כדי תוך (1)
המועסק אדם או השומר שאינו לאדם מניח או אותו, משאיר בהחזקתו, או

 כך לשם
הדואר שק להובלת. המשמש ברכב לשומר שיועד במקום לנסוע (א)

הדואר; דבר או
נוסעים; להסיע מורשה ואינו כאמור המשמש ברכב לנסוע (ב)

כאמור; המשמשת בהמה על לרכב (ג)

שכרות; מעשה עושה כאמור עבודתו כדי תוך (2)

איזהירות, מחמת הדואר דבר או הדואר שק של בטיחותו את מסכן (3)
כשורה; שלא התנהגות או התרשלות

הדואר, של הרגיל במהלך שלא דואר דבר מוסר או מוביל מקבל, מאסף, (4)
לכך; רשות לו ואין

אותו; לשדוד נסיון שנעשה או שנתקף כוזבת ידיעה מוסר (5)

שק של הובלתם האטת כדי עד זמנו את במזיד מבזבז או בדרך, משוטט (6)
אינו או הגעתם, איחור כדי עד או בדואר העברתם במהלך דואר דבר או דואר
ובמהירות בבטיחות דואר דבר או דואר שק להוביל כראוי ושקידה זהירות נוקט

הראויה.

עונד רשלנות
דואר המעביר .

כל את עשה, לא או לעשות, שסירב 20 בסעיף כמשמעותו נדרש שירות בעל (א) .79
ביום החל דואר שקי של ולהעברתם להובלתם השר, של דעתו להנחת הנחוצים, הסידורים
דינו מאלה, אחת עשו משלוחיו או מעובדיו אחד או שהוא או לו, שנמסרה בהודעה הנקוב

לירות: 750 קנס  השירות בעל של

כך; לשם דואר פקיד לו שהגיש דואר שקי הוביל, לא או להוביל, סירב (1)

נדרש שירות בעל
להסדיר שסירב

הובלה



 כן עשה לא או דואר, שקי להניח או למסור לאסוף, לקבל, סירב (2)
עצירה, מקומות לענין והגבלות להנחיות ובכפוף בימים, בזמנים, במקומות,

בסבירות; השר שקבע ככל  ומשכה זמנה
שהשר דואר פקיד או השר שנתן דואר שקי הובלת בדבר הוראה ביצע לא (3)

לכך. מינה

של מאחריות יגרעו לא לפיו קנס תשלום או זה סעיף לפי פלילית אחריות (ב)
.24 סעיף לפי מאחריותו או 23 סעיף הוראות לפי שנתן ערובה פי על נדרש שירות בעל

בעל שירות נדרש
ערובה נתן שלא

שנמסרה אחרי חודש תוך אשר, ,23 סעיף לפי ערובה ליתן שחוייב נדרש שירות בעל .80
המדינה כלפי ערובה על לחתום סירב מטעמו, או השר מאת שניתנה זה לענין הודעה לו
(כ) 23 סעיף הוראות לפי נדרש שחידושה אימת כל ערובה לחדש או (א) 23 בסעיף כאמור
שבו יום לכל לירות 750 קנס  דינו אותה, חידש לא או עליה חתם לא או מכוחן, או
האמור. החודש תום אחרי בחידושה או הערובה במתן האיחור או המחדל הסירוב, נמשכים

קברניט לירות.עבירות 3000 קנס  דינו ,27 סעיף הוראות את קיים שלא קברניט (א) .81

3000 קנס  דינו ,28 סעיף הוראות לפי דואר דברי כראוי מסר שלא קברניט (ב)
לירות.

כך, מעשות נמנע שבמזיד או ,28 בסעיף כדרוש להצהיר שסירב קברניט (ג)

לירות. 750 קנס  דינו
דבר כל שהוציא או להובלה, בידו שהופקד חתום דואר שק שפתח קברניט (ד)

לירות. 3000 קנס  דינו כאמור, שק מתוך

הקברניט דברישליח את פתח או החותם את ושבר לחוף להביא דואר דברי קברניט מידי שקיבל מי .82
לירות. 300 קנס  דינו במזיד, הדואר

דואר דברי עיכוב
שיט בנלי

הוא הרי הדואר, לבית שעליו הדואר מדברי חלק שלח שיט כלי של שקברניט אחרי .83
או בהחזקתו בכבודתו, לו היה שביודעין השיט, בכלי נוסע או צוות איש או קצין או
 דינו המדינה, של היהודית הזכות בגדר שאינו דואר דבר למעט דואר, דבר בשמירתו
קנס 75 לירות בשל כל דבר דואר כאמור: הוסיף ועיכב דברי דואר אחרי שאדם שהסמיכו

שעיכב. דואר דבר כל בשל לירות 150 קנס  דינו אותם, דרש לכך השר

דואר כלפי עבירות ב': סימן
שנים:גניבה עשרה חמש מאסר  דינו מאלה, אחת העושה .84

דואר; שק גונב (1)

דבר כל דואר ממוביל או דואר מפקיד דואר, מבית דואר, משק גונב (2)
בדואר; העברתו במהלך דואר

בדואר; העברתו במהלך דואר דבר מתוך חפץ או ערך נייר כסף, גונב (3)

בו. לחפש או אותו לשדוד בכוונה דואר מוביל עוצר (4)



באמצעי או במכונית ברכבת, שיט, בכלי שנשלח דואר שק כדין שלא פותח או המסלק .85
שלא מוציא או דואר, דברי להעברת בהם משתמש או אותם מעסיק שהדואר אחר הובלה
עשר מאסר  דינו כאמור, שנשלח דואר שק מתוך בדואר העברתו במהלך דואר דבר כדין

שנים.

בדואר פגיעה

צריכים שהיו יודע והוא כשורה, שלא לו שנמסרו או מברק, או דואר דבר שמצא מי .86
מסרב. או במזיד, מעכבם או מחביאם או במרמה, אצלו אותם ומשאיר אחר, לאדם להימסר

שנתיים. מאסר  דינו דואר, פקיד מאת לכך שנדרש לאחר מוסרם אינו או למסרם

הסתרת מכתבים
ומברקים

אחת שנה מאסר  דינו מאלה, אחד בו שיש דואר דבר לשלוח מנסה או השולח (א) .87
לירות: 150 וקנס

;12 בסעיף האסור דבר (1)

הרסני; או מזיק חומר או לכלוך מסוכן, חומר נפץ, חומר (2) .

באמנה במפורש הורשתה לא דואר בדבר שהכנסתם משכרים סמים (3)
העולמי; הדואר איגוד של ובהסכמים

כיאות; מוגן שאלנו חד מכשיר (4)

הוב במהלך אחרים דואר בדברי לפגוע העלול דבר כל או מזיק חי יצור (5)
דואר. בפקיד או לתם

יפטור לא זה סעיף הוראת שהופרה על הדואר בבית דואר דבר של עיכובו (ב)
הדואר. של הרגילה בדרך הדואר דבר נמסר אילו לנקוט היה שאפשר הליך מכל שולחו את

משלוח איסורי

שהיה מכתב פתח אחר באדם לפגוע ובכוונה ובזדון בדואר, מועסק שאינו מי (א) .88
נתעכבה או נמנעה שבעטיו מעשה עשה או לפתיחתו, גרם או אדם לאותו להימסר צריך

לירות. 750 קנס או חדשים ששה מאסר  דינו אדם, לאותו המכתב מסירת

של הורהו הוא אם בו כאמור מעשה העושה אדם על יחולו לא זה סעיף הוראות (ב)
אפוטרופסו. או הורהו של במעמד או המכתב ממוען שאליו האדם

בהסכמתו. או השר בהוראת אלא זה סעיף לפי עבירה על תביעה תוגש לא (ג) .

אחר מכתב וכל בדואר העברתו במהלך דואר דבר  זה סעיף לענין "מכתב", (ד)
הדואר. מאת שנמסר

של פלילית הטיה
מהנמען מבתב

חדשים: ששה מאסר  דינו מאלה, אחת העושה (א) .89
בדואר העברתו במהלך דואר מדבר דואר תווית או בול כדין שלא מסיר (1)

דואר; ממסמך או

דואר; בבית בו שנעשה סימן משומש מבול מסיר (2)

בכית בו שנעשה בסימן נשחת או שנמחק דואר בבול ביודעין משתמש (3)
דואר.

שכתב הוא שהנאשם העובדה תהא ,(3) (א) קטן סעיף לפי בעבירה אדם הואשם (ב)
האדם שהוא לכך מספקת ראיה הבול, הודבק ושעליו בדואר שנשלח הדבר על המען אם

דבר. של היפוכו הוכח לא אם בבול, שהשתמש

הסרת בול וכו'



לרעה שימוש
נפטור

שאינו דואר דבר וסימן תשלום ללא דואר דברי לשלוח זו פקודה מכוח שמוסמך מי .90
1500 קנס  דינו בעדו, דואר דמי מתשלום להימנע כדי מחלקתו או משרדו לעסקי שייך

לירות.

במרמה התחמקות
הדואר מחוקי

לירות: 750 קנס  דינו מאלה, אחת העושה .91

עליהם או שבעטיפתו או שבו דבר דואר בבית שם ובמרמה ביודעין (1)
עליהם; או בהם שיהיו שאסור סימן או כתב מכתב, יש

תכולתו; בדבר כוזבת אמרה בדואר, שנשלח דבר גבי על במזיד, רושם (2)

או פטור עליו חלים כאילו המתחזה דבר דואר בבית שם ובמרמה ביודעין (3)
דואר. לדברי הנוגע דין כל לפי יתר זכות

דואר לירות.עיכוב 750 קנס  דינו מסירתו, או דואר דבר הובלת במזיד, מעכב, או המפריע .92

איסורי הפרת
והובלה משלוח

בו שנעשתה מכתב כל בשל לירות 750 קנס  דינו ,8 סעיף הוראות את המפר (א) .93
יימסר כך שהוחרם מכתב כאמור; מכתב כל החרמת על לצוות המשפט בית ורשאי הפרה,

המוחלט. דעתו שיקול לפי אחרת, בדרך בו לנהוג או להשמידו השר ורשאי לשר,

דבר עם או לבדו נשלח המכתב אם מינה נפקא אין זה סעיף לפי קנס דין לענין (ב)
עם או לכדו להישלח עומד או שנשלח מכתב בהובלת הכרוך שירות נעשה אם או אחר,

אחר. דבר או אחר מכתב

זו. פקודה תואם מעשהו כי הראיה הנאשם על זה סעיף לפי עבירה על במשפט (ג)

מכתבי חיקוי
בעלים

בעל שהוא שיט בכלי המובל מכתב על בכזב מציין דואר מדמי להתחמק שבכוונה מי .94
 דינו נשגרם, או משלחם בו, שנשלחו טובין בעל שהוא או נשגרו או חוכרו השיט, כלי

עבירה. כל בשל לירות 150 קנס

על כוזבת הודעה
מכתבים קבלת

למשלוח

הנמצא או לו השייך במקום  השר בהרשאת אלא  יקיים ולא אדם יקים לא (א) .95
אלה: אותיות או מלים סימנים, בשליטתו,

"טלפון או דואר" "סוכנות דואר", "מברקת דואר", "בית המלים (1)
ציבורי";

או המצביעים אותיות או מלים סימנים, בלוויית מכתבים" "תיבת המלים (2)
תיבת היא כי להניח, הציבור את להביא סביר באופן העלולים או המרמזים,

דואר;
באופן העלולים או המרמזים, או המצביעים אותיות או מלים סימנים, (3)
תיבה כי או דואר, בית הוא מסויים מקום כי להניח, הציבור את להביא סביר

דואר. תיבת היא מסויימת

אותיות או מלים סימנים, למחוק או להסיר השר, שנתן בהודעה אדם, נדרש (ב)
או לו שייכת והיא דואר תיבת שהיתה מכתבים תיבת היטב לסתום או לסלק או כאמור,

הדרישה. אחר ימלא בשליטתו, נמצאת

לאחר נמשכת העבירה ואם לירות, 30 קנס  דינו זה, סעיף הוראות את המפר (ג)
כאמור. נמשכת היא שבו יום לכל לירות 3.75 קנס  דינו הרשעה,



 זה בסעיף (א) .96

ונייר; טופס כרטיס, מעטפה, לרבות  "עטיפה"

באופן העלולים או המרמזים, או המצביעים אות או מלה סימן,  שירות" "סימן
ממשלתי; בשירות נשלח אותם הנושא דואר שדבר להניח, המקבל את להביא סביר

רשות של או ישראל דואר של לסימן או לבול חיקוי בו שיש סימן  מחוקה" "סימן
כמותם. נחזה או להם דומה שהוא או חוץ, דואר

לירות: 30 קנס  דינו כדין, הרשאה בלי מאלה אחת שעשה מי (ב)

לעטיפה חיקוי שהיא עטיפה אחרת בדרך או בדואר שלח או. הוציא עשה, (1)

שירות; סימן עליה שיש או חוץ דואר רשות או השר מטעם שהוצאה

שליחתה או הוצאתה לשם עטיפה על שירות סימן או מחוקה סימן עשה (2)
שירות; כסימן או מחוקה בסימן אחר באופן השתמש או אחרת, בדרך או בדואר

מחוקה. סימן עליה שיש עטיפה אחרת בדרך או בדואר שלח או הוציא (3)

דואר פריטי חיקוי

טלגרף כלפי עבירות ג': סימן

97. העושה אחת מאלה במזיד ושלא כדין, דינו  מאסר שלוש שנים:
אותו; מסלק או נזק לו גורם טלגרף, מיתקן משחית (1)

בטלגרף. תקשורת של המסירה או המשלוח את מעכב או מונע (2)

בטלגרף פגיעה

קנס או אחת שנה מאסר  דינו ,97 בסעיף שהוגדרו העבירות אחת לעבור המנסה .98
מעצר. צו ללא לעצרו ומותר לירות, 750

לפגוע נסיין
בטלגרף

חדשים: ששה מאסר  דינו מאלה, אחת העושה .99

להרגיז; או להטריד ובכוונה כוזב שתכנו ביודעין להעברה מברק מוסר (1)

שלא לפגוע או לאיים כדי בהם שיש באופן או במלים בטלגרף משתמש (2)
כדין. שלא להרגיז או להטריד בכוונה או כדין,

הטרדה איסור

שלושה מאסר  דינו תמורתו, מתשלום להשתמט כדי בתחבולה טלגרף קשר המשיג .100
חדשים.

בהשגת תחבולה
טלגרף קשר

מתוך טלגרף קשר בכך והופסק (א), 52 בסעיף כאמור בטלגרף פגע או שהרס אדם .101
איזהירות או במזיד, דינו  קנס 750 לירות; אולם אם הוא מורשה מאת השר לבצע
יום לכל לירות 300 קנס  האמור הקנס במקום דינו, ההפסקה, לתיקון הנחוצות עבודות

ההפסקה. נמשכת שבו

פגיעה על קנס
שהשביתה בטלגרף

תקשורת

בטל יפגעו לא אבזריו ושאר עגנו השיט, שכלי באופן שיט כלי ישיט קברניט (א) .102
כאמור. טלגרף יסכנו ולא המדינה של החופין למימי מתחת המונח גרף

750 קנס  השיט כלי בעל או הקברניט דין (א), קטן סעיף הוראת הופרה (ב)
ההפרה. של בעטיה שנפגע טלגרף כל תיקון של ההוצאות ותשלום לירות

שיט כלי פגיעת
שמתחת בטלגרף

למים



לעבודה הפרעה
בטלגרף

103. המפריע לשר או לשלוחיו, בעצמו או על ידי שלוחיו או קבלניו, בהקמתו של טלגרף י
כל בשל לירות 150 קנם  דינו בתיקונו, או בבדיקתו בשינויו, בקיומו, זו, פקודה לפי

נמשכת. היא שבו יום לכל לירות 150 קנס  נמשכת ההפרעה ואם הפרעה, מעשה

הזכות הפרת
בטלגרף היהודית

לפי או זו פקודה לפי לכך הורשה אם אלא טלגרף יקיים ולא אדם יקים לא (א) .104
אחר. חיקוק

בלי טלגרף, שמקויים או טלגרף, שהוקם להניח, יסוד לו יש או שיודע, מי (ב)
הכרוך שירות כל יבצע לא טלגרף, באותו שדר כל יקבל ולא יעביר לא כאמור, הרשאה

בו. שנשלחה שדר לו שימסרו יניח ולא בו לשידור שדר במסירת או בו
שלא או שניה ובעבירה לירות, 150 קנס  דינו זה, סעיף הוראות על העובר (ג)

לירות. 750 קנס  דינו חריה,

המפריע גידול
לטלגרף

לגדול, להם הניח או שיח, או פרי עץ יער, עץ נטע השר מאת בכתב רשות שבלי מי .105
 דינו לו, להפריע עלולים יהיו שיגדלו שלאחר באופן או מגעו בתחום או עילי טלגרף תחת
פיצויים לו לשלם בלי ולסלקם השיח או העץ את לגדוע השר ורשאי לירות, 150 קנס
(3) (א) 42 סעיף לפי השר סמכויות על להוסיף באות זה סעיף הוראות שנגרם; נזק בשל

מהן. לגרוע ולא

בטלגרף פגיעה
ברשלנות

או שליחתה את מנע או נזק לו גרם או טלגרף מיתקן הרס התרשלות שמתוך מי .106
פקיד או שוטר ורשאי לירות, 75 קנס  דינו אותן, עיכב או בטלגרף תקשורת של מסירתה

העיכוב. או הנזק נגרמו שבהם דומה חפץ או עפיפון להחרים דואר

שונות עבירות : די סימן

עבודות חרישהאיסור חפירה, עבודת מטעמו אחר ידי על ובין בעצמו בין אדם יבצע לא (א) .107
בהיתר אלא דרך, של מציר מטר שלושים תוך סנטימטר, מחמישים יותר שעמקה ונטיעה

השר. מאת
מתחום מקצתו, או כולו מקומית, רשות של שטח להוציא בצו, רשאי, השר (ב)

זו. הוראה תחולת

חדשים. ששה מאסר  דינו זה, סעיף הוראות על העוכר (ג)

הדואר לנכסי מסוכנים,נזק נוזל או חומר או נפץ, חומר מאור, גפרור, אש, להניח מנסה או המניח (א) .108
בהם לפגוע העלול דבר לעשות מנסה או והעושה לצדם, או טלפון תא או דואר תיבת בתוך

לירות. 150 וקנס חדשים ששה מאסר  דינו שבתוכם, במה או באבזריהם או
150 וקנס חדשים ששה מאסר  דינו השר, הרשאת בלי מאלה אחת העושה (ב)

לירות:
הודעה, פרסומת, כרזה, עליו או הדואר של בנכס לקבוע מנסה או קובע (1)

אחר; דבר כל או לוח מסמך, רשימה,

הדואר; של נכס בזפת מורח או צובע (2)

פניו. את משחית או הדואר של לנכס נזק במזיד גורם (3)

שלט או לוחית דואר, תיבת דואר, בית  זה סעיף לענין הדואר", של "נכס (ג)
נכס או בו מחזיק התקשורת שמשרד המדינה מנכסי נכס וכל טלגרף עמוד הדואר, של

התקשורת. למשרד המשמש



כמתואר ישראל דואר כסמל ישראל, דואר לצרכי שלא כלשהו, שימוש המשתמש .109
דואר כסמל ולראותו בו לטעות שאפשר כדי עד לו הדומה בסמל או החמישית, בתוספת
 דינו ההיתר, תנאי ולפי השר מאת בהיתר שלא כאמור סמל ובו דבר והמייצר ישראל,

לירות. 1000 קנס או חדשים שלושה מאסר

סמל על הגנה
הדואר

של עבודתו למהלך מפריע או תפקידו, במילוי דואר לפקיד במזיד המפריע (א) .110
 דינו עמו, המשמשים או הדואר לבית השייכים בחצרים או בו נמצא כשהוא דואר בית

לירות. 75 קנס

לעזוב ממנו לדרוש דואר פקיד רשאי (א), קטן בסעיף כאמור מעשה העושה (כ)
להרחיק, רשאי דואר פקיד לירות; 75 קנס  דינו כן, לעשות נמנע או סירב ואם המקום, את

המקום. מן כאמור מפריע

לעבודת הפרעה
הדואר

או המדרכה על משוטט או המשתהה סדר, מפר או בטל הולך עתונים, מוכר רוכל, .111
לירות. 75 קנס  דינו דואר, בית לפני הכביש

על לסדר הפרעה
דואר בית יד

סימן ה': הוראות לענין הליכים

מרמה, או נזק זדון, מעשה בשל או לעבירה נסיון או עבירה בשל משפטי בהליך .112
שנעשו בבית דואר או לגביו, או בטובין שנשלחו בדואר או לגביהם, או בנוגע לנכס שבני
נעשה המעשה וכי כאמור, נכס הוא שהנכס לטעון די בשליטתו, או התקשורת משרד הול
המשפט, בעת לא אף להוכיח, או לטעון צורך יהיה ולא לרמותה, או למדינה להזיק בכוונה
דואר, דבר דואר, שק לרבות  "טובין" זה, סעיף לענין ערך; בעלי היו הנכס או שהטובין

ערך. ונייר כסף

האישום צורת

או בדואר, העברתו במהלך הינו שחפץ ראיה זו, פקודה לפי עבירה על במשפט .113
דואר. דבר הוא שהחפץ מספקת ראיה תהיה בדואר, להעברה התקשורת משרד מטעם נתקבל

לדבר ראיה
דואר

פרק ו': שונות

או השר ברשות כלי או תיבה סופקו שלפיה השר, ביד כחתומה הנחזית תעודה (א) .114
משפטי. הליך בכל שבה לעובדות ראיה תהיה מהם, סוג כל או דואר דברי קבלת לשם מטעמו

(ב) ראה השר כי תיבת דואר פלונית אץ בה מידת הבטחון הקיימת בתיבות דואר
מצויה היותה מפאת אחרת, מרמה נגד או כשורה שלא מתוכה דואר דברי סילוק נגד אחרות
דיוור תיבת תהיה התיבה כי להורות הוא רשאי אחרת, סיבה מכל או פרטי אדם של בחצריו
הנובעת התוצאה ועל פרטית דיוור תיבת היותה על הודעה. בקרבתה או עליה ויציג פרטית,

(ג). קטן סעיף לפי מכך

כשורה דוור כאילו יראוהו לא כאמור פרטית דיוור בתיבת שהושם דואר דבר (ג)
אותו. קיבל שהנמען ראיה הוא דואר דבר של כשורה דיוור שלפיו חוזה או דין כל לענין

הוראותבדבר
דואר תיבות

אם אלא מחליף לו למצוא יוכל שהשר עד תפקידו מילוי בעת ייעצר לא דואר פקיד .115
בפשע. הואשם

ממעצר חסינות



אזרחית 116. המעשים המנויים בסעיף 99 הם עוולות והוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש) 6 יחולועוולה
עליהם.

לכפר לירות,סמכות 300 על עולה שאינו קנס דינו אותה העושה שהאדם זו פקודה לפי עבירה .117
לשיקול המסורים בתנאים עליה לכפר הוגשה, שלא וכין תביעה שהוגשה בין השר, רשאי
לקבל הדואר, פקידי או שלוחיו מבין לכך שהרשה אדם כל או הוא, ורשאי המוחלט, דעתו

ממנו. חלק או הקנס את אדם מאותו

ציוד אוהחזרת מוות התפטרות, פיטורין, מחמת דואר, פקיד של משרתו נתפנתה (א) .118
חפץ כל לשר למסור  החוקי נציגו או יורשו חייב נפטר ואם  הוא חייב אחרת, סיבה

סבירה. לכליה פרט טוב במצב כשהחפץ שלו, ואינו תפקידו מילוי לשם לו שניתן

לפי הוא, חייב כך על ונוסף לירות, 30 קנס  דינו זה, סעיף הוראות המפר (ב)
 טוב במצב שלא נמסרו ואם נמסרו, שלא החפצים שווי את לשלם המשפט, בית קביעת

להם. שנגרם הנזק שווי את

חפצים ולתפוס לחפש שוטר רשאי שלפיו צו ליתן רשאי שלום משפט בית שופט (ג)
גנובים. חפצים היו כאילו זה, סעיף לפי כדרוש נמסרו שלא

תקנות תקנות להתקין רשאי השר .119

טלגרף; מערכות להגנת (1)

כלל; דרך גי פרק של מטרותיו והשגת הוראותיו לביצוע (2)

לקבעו; רשות או חובה יש זו פקודה שלפי ענין כל לגבי (3)

דואר; פקידי לגבי השר סמכויות את המגדירות (4)

דואר. פקידי על שהוטלו מקנסות קנסות קרן של ולניהולה להקמתה (5)

מפרסום. פטור
ברשומות

,11 ,10 סעיפים לפי לקבעו רשות או חובה שיש ענין כל לגבי השר שהתקין תקנות .120
טעונות אינן ,74 או 68 (ב), 67 ,66 ,63 ,62 ,(1) (ב) 29 ,17 (א), 16 (א), 14 (ב), 13

ברשומות. פרסום

דואר אתמדריך או זו פקודה לפי שהותקנו התקנות את המכיל דואר מדריך להוציא רשאי השר .121
חלקן.

תקנות.אצילה להתקין הסמכות למעט זו, פקודה לפי מסמכויותיו לאחר לאצול רשאי השר .122

ראשונה תוספת
(22 (סעיף

הובלה גמול

בעד כל שק דואר, 35% מדמי הנסיעה המוטלים כדין על נוסע באותה נסיעה.



שניה תוספת
(ג)) 28 (סעיף

שיט כלי קברניט הצהרת
מ(מקום), המגיע השיט), כלי (שם השיט כלי של הקברניט הקברניט), (שם אני
שיימסר גרמתי או מסרתי ואמונתי ידיעתי מיטב לפי כי דין, פי על כנדרש בזה, מצהיר
השיט), כלי (שם על שהיו דואר דברי צרור או דואר דבר חבילה, דואר, שק כל הדואר לבית

כאמור. ממסירה דין לפי הפטורים הצרורות מן חוץ

שלישית תוספת
(א)) 35 (סעיף

פיצויים ,

לירות

עד חבילה, למעט רשום, דואר דבר 94.80בעד
עד ק"ג, 3 עד שמשקלה חבילה בעד .59.25

94.80בעד חבילה שמשקלה למעלה מ3 ק"ג עד 5 ק"ג, עד 
עד ק"ג, 16 עד ק"ג מ5 למעלה שמשקלה חבילה 142.20בעד

עד ק"ג, 15 ועד ק"ג מ10 למעלה שמשקלה חבילה 185.40בעד

רביעית תוספת
62י(א) סעיף לפי אישור טעונות אינן שאגרותיהם שירותים

1. קשר ביןעירוני בטלפון או בטלקס  אם האגרה נקבעת עקב פתיחתן או סגירתן
בהן. שינוי עקב או טלקס או טלפון מרכזות של

2. קשר ביןלאומי בטלפון או בטלקס, משלוח חבילה לחוץ לארץ, משלוח מברק לחוץ
דואר למינהל למוביל, המשתלם ממנה חלק באותו בהתחשב נקבעה האגרה אם והכל לארץ,

לארץ. בחוץ אחר למפעיל או

חמישית תוספת
(109 (סעיף י י

צדוק י' חיים
המשפטים שר



השוואה לוח

הסעיף
הקודם

הסעיף
החדש

הסעיף
הקודם

הסעיף
החדש

הסעיף
הקודם

הסעיף
החדש

1

(1)2
(2)2
3
3א
3ב
3ג
3ד
3ה
(1)4
(2)4
5
6
7
8
9
10

11

תא
11נ
11ג
11ד

11ה(1)
11ה(2),(3)

11ו
11ז
12
13

14

15
16
17

18
19

(1)24
(2)24

(2) ,(1)25
(4) ,(3)25

(1)26
(2)26
(1)27
(2)27

28
29
29א
9נב
29ג
29ד

שם
1

2

62
71
72

הושמט
73
65
63
66

1 ,67
74
68
69
70
10

31
32
33
34
35
36
37
38
39
11

12
13
14
15

17

16
18

27
81(א)

28(ב), (ג)
(ג) 81(ב),

0)81
82

29 28(א),
94
30
83
19
20

21
רישה 22

29ה
(3)(1)129

(4)29
29ז
29ח
29ט

(1)31
רישה (2)31

31(2)(א)(י)
סיפה (2)31

(3)31
רישה (4)31
סיפה (4)31
רישה (5)31
סיפה (5)31

(6)31
32
33
35
37

רישה 38
תנאי 38

39
40
40א
40ב
40ג
41

42
43
44
45
46

רישה (1)47
סיפה (1)47
ותנאי

(2)47
47א
48

48א'
49
50
51

52
53
54
55
55א

79
23
80
24
25
26
3

4
5

6

7

8
93

רישה 9
(ג) 93(ב),
9 סיפה,
הושמט
הושמט

118
הושמט

40
41(א), (ב)

(1)41

42
43
44
45
46 

47
48
49
50
51

52(א)

101

52(ב)
107

103

54
60
55
56
57
58

הושמט
102
53

56
57

(1)58
(2)58
058
73
74
75
76
77

78
79
79א
79ב
79ג
80

80א
81

82
83
84
85
86
87
88
89
94
95
96
97
99

(2) ,(1)100
(3)100

101

102

103
104

105

106

(1)107
(2)107
(3)107

108

ראשונה תוספת
שניה תוספת

שלישית תוספת
רביעית תוספת
חמישית תוספת

59
64

(2) ,(1)119
61(א)
61(כ)
109
84
85
86
104

97
98
99
116

100

106
105
77
88
75
89
90
76
91

78
92

108(א)
(ג) 108(נ),

87
96
95

110

111

115
112
113

117

הושמט
114

(5)(3)119
120
121

122

שניה תוספת
ראשונה תוספת
שלישית תוספת
חמישית תוספת
רביעית תוספת



זה בנוסח המשמשים מונחים




