
התשנ"ח1998* ,(7 מסי (תיקון הדואר רשות חוק

ו סעיף תיקון ו בסעיף העיקרי), החוק  (להלן 1 1986  התשמ"ו הדואר, רשות בחוק ו.
יבוא: 'דואר' 'בית ההגדרה אחרי (ו)

מאלה: אחד כל  ציבורי ""גוף

ומוסדותיה; המדינה (ו)

או בו ההצבעה מכוח מחצית שלפחות תאגיד או מקומית רשות (2)

רשות בידי הם שלו הדירקטורים ממספר מחצית לפחות למנות הזכות
לציבור; נותנים שהם ציבורי אופי בעלי שירותים לענין מקומית,

בחוקר; שהוקם תאגיד (5)

יבוא: 'הכללים ההגדרה במקום (2)

;"; זה חוק לפי השר שקבע או המועצה שקבעה הכללים  ""הכללים''

יבוא: "מברק ההגדרה אחרי (3)

.";120 בסעיף כאמור הדואר מדריך  הדואר ""מדריך

5 סעיף יבוא:תיקון (3) פסקה אחרי העיקרי, לחוק 5(א) בסעיף . 2

את לעבד זה ולצורך ובהסכמתו, ציבורי גוף מטעם לציבור מידע להפיץ (4)"
שלא ובלבד הוגנת, תחרות על שמירה תוך זאת וכל ולנהלו, לעדכנו להחזיקו, המידע,
"גוף זו, פסקה לענין מסחרית; פרסומת משום הפצתו או הצגתו בדרך או במידע יהיה
ציבורי אופי בעלי שירותים לענין השר, שאישר אחר מוסד או גוף לרבות  ציבורי
בדבר לרבות בתנאים, האישור מתן את להתנות רשאי השר לציבור; נותנים שהם

ברשומות." תפורסם כאמור ציבורי גוף אישור על הודעה המידע; מהות

24 סעיף תיקון העיקרי לחוק 24 בסעיף ג.
יבוא המדינה מטעם לציבור ''הניתנים במקום ובו, "(א) יסומן בו האמור (1)

ציבורי"; גוף מטעם לציבור 'הניתנים

יבוא: (א) קטן סעיף אחרי (2)

הרשות כי להחליט רשאית והוועדה, האוצר שר השר, באישור המועצה, "(ב)

שאפשר שירותים (א), קטן סעיף לפי נותנת שהיא לשירותים בנוסף תיתן,
לפי הרשות תפעל כאמור שירותים במתן הרגילים; תפקידיה מילוי אגב לתיתם

עם הוגנת תחרות על שמירה ותוך לציבור השירות וייעול שיפור של עקרונות
אחרים. גופים

תפורסם ו(ב) (א) קטנים סעיפים לפי המועצה החלטות בדבר הודעה (ג)
הדואר." ובסניפי ברשומות

24א סעיף יבוא:הוספת העיקרי לחוק 24 סעיף אחרי .4

מתן המשך
שירותים

ולתת להמשיך הרשות רשאית ,24 סעיף מהוראות לגרוע מבלי 24א.
הקמת ערב באמצעותם או הדואר בבתי התקשורת משרד שנתן שירותים

הרשות.

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1998 במרס 9) התשנ"ח באדר י"א ביום בכנסת נתקבל *
17) התשנ"ז במיון י"ב מיום ,2625 חוק ובהצעות 489 עמ' ,(1996 בפברואר 7) התשנ"ו בשבט י"ז מיום ,2490

562. עמ' ,(1997 ביוני
.39 עבר התשנ"ד, ;79 עמ' התשמ"ו, ס''ח י



שלא "לתקופה יבוא שנים חמש של 'לתקופה במקום העיקרי, לחוק 35(ב) בסעיף .5
'כאמור. יבוא ובסופו שנים" חמש על תעלה

35 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק סעיף53 במקום .653 סעיף החלפת

טיפול סדרי
דואר בדברי

איסופם, דואר, דברי של ריוורם בדבר הוראות יקבע המנהל .55

דואר, בדברי לטיפול הנוגע אדר ענין וכל ומסירתם חלוקתם העברתם,
זה סעיף לפי המנהל הוראות הכללים הוראות סותרות שאינן ובלבד

הדואר." במדריך ייכללו

וימסור'. האפשרי בהקדם 'יובילו יבוא "ימסור במקום העיקרי, לחוק 66 בסעיף . 766 סעיף תיקון

יבוא דואר פקיד ידי על הניתנים "השירותים במקום העיקרי, לחוק 83(ב) בסעיף .8
דואר". שירותי "מתן

83 סעיף תיקון

"ועשה. יבוא עשה' "וביודעין במקום העיקרי, לחוק 01ו(א) בסעיף וסו9. סעיף תיקון

 העיקרי לחוק 102 בסעיף . 10

כדין"; שלא "ביול תהיה השוליים כותרת 0)

 (א) קטן בסעיף (2)

תימחק;  "ביודעין" המילה ,2 בפסקה (א)

יבוא: בסופו (ב)

אושרו, שלא או כדין הונפקו שלא בולים בדברי או בבולים השתמש (3)"
;'. דואר דמי מתשלום הימנעות תוך

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (3)

על הרשום שהמען מי גם ו(5) (א)(2) קטן סעיף לפי עבירה כעושה יראו "(ב)
דבר את ששלח כמי עליו מצביע הדואר דבר על המופיע שסימן או הדואר דבר
שלא נעברה שהעבירה הוכיח אם זולת המעשה, ביצוע על הורה או הדואר

בידיעתו."

סעיף102 תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 102 סעיף אחרי . וא11 02 סעיף הוספת

איסור הפרת
בולים הנפקת

תשלומם לציין והנחזה ו בסעיף כאמור אושר שלא בול המנפיק 102א.
 דינו כאמור, בול הוטבע שעליהם בולים דברי המנפיק או דואר, דמי של

'. אחת שנה מאסר

 העיקרי לחוק 120 בסעיף .12
יימחקו;  "22 סעיף לפי "שנקבעו המילים (א), קטן בסעיף (ו)

סניפי בכל הציבור לעיון פתוחים יהיו הם "אך יבוא בסופו (ג), קטן בסעיף (2)
הדואר".

120 סעיף תיקון

בניסן א' ביום זה, לחוק 4 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 24א סעיף של תחילתו (א) .13
.(1987 במרס 31) התשמ"ז

ו' ביום זה, לחוק (2)12 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 210(ג) סעיף של תחילתו (ב)
.(1998 ביוני 30) התשנ"ח בתמוז

תחילה



5 סעיף משרהתחולת ממלא כל על יחול זה. לחוק 5 בסעיף כנוסחו העיקרי, לחוק 35(ב) סעיף (א) .14
משרה ממלא על ואילך; זה חוק של תחילתו ביום להעסקתו חוזה עמו שייחתם מיוחדת
לסיום עד יחולו, ברתוקף, העסקה חוזה זה, חוק של תחילתו לפני עמו, שנחתם מיוחדת

זה. חוק של תחילתו ערב כנוסחו העיקרי, לחוק 35(ב) סעיף הוראות החוזה, תקופת

לתקופה מינוי הארכת עקב חוזה לרבות  העסקה' "חוזה זה, סעיף לענין (ב)
נוספת.

ויצמן עזר
המדינה נשיא

נתניהו בנימין
הממשלה ראש

תיכון דן
הכנסת ראש יושב

לבנת לימור


