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חוק בנק
בסעיף  2לחוק בנק
.1
קטן )ב( יבוא סעיף קטן זה:

הדואר )תיקון( ,תשט"ז* 1956

הדואר'

תשי"א) 1 1951להלן

 החוק

העיקרי(' במקום סעיף

")ב( השירותים שבנק הדואר יקיים הם:
) (1קבלת פקדונות נושאי ריבית' בין לחשבון חסכון ובין כבגד תעודות חסכון,
החזקתם וסילוקם;
) (2קבלת כספים לחשבון סילוקים ,החזקתם ,העברתם וסילוקם;
) (3העברת כספים באמצעות המחאות כסף;
) (4העברת כספים באמצעות המחאות דואר ".
* נתקבל בכנכת ביום י"א באב
 ,208תשט"ז ,עמ' .135
 1ס"ח  ,79תשי"א ,עמי219.
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בסעיף ) 5ב( לחוק העיקרי 
) (1במקום פסקה ) (4תבוא פסקה זו:
") (4שני נציגים של שני משרדי הממשלה שימונו על ידי שר הדואר לאחר
התייעצות עם השרים הממונים על אותם משרדים;"
) (2בפסקה ) ,(5במקום "חמישה" יבוא "ששה".
בסעיף  6לחוק העיקרי 
) (1במקום סעיף קטן )ב( יבוא סעיף קטן זה:
")ב( על פקדונות לחשבון חסכון תשולם ריבית של שני אחוזים לשנה או
בשיעור גבוה יותר שקבע שר הדואר בתקנות לאחר התייעצות עם המועצה
ובהסכמת ועדת הכספים של הכנסת".
) (2לאחר סעיף קטן )ב( יבוא סעיף קטן זה:
")ג( על פקדונות כנגד תעודות חסכון ,תשולם ריבית בשיעור ובתנאים
שקבע שר הדואר בתקנות לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם המועצה
ובהסכמת ועדת הכספים של הכנסת; שיעורי הריבית ותנאי תשלומה יכולים
להיות שונים לסוגי תעודות שונים".
סעיף  6יווסף סעיף זה:

לאחר

"תעודות

חסכון

6א) .א( תעודות חסכון ייערכו לזכות בעלים רשומים.
)ב( תעודות חסכון יכולות להיות מסוגים שונים ,ולהקנות זכויות שו
נות ,הכל כפי שייקבע בתקנות,
)ג( תעודות חסכון ייערכו בנוסח שייקבע בתקנות ,וישאו את חותם
חתימותיהם של שר הדואר והיושב ראש".
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סעיף  7לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

,6

 . 7מסמך המשמש להעברת כספים או להוצאת כספים מבנק הדואר לא יהיה
עביר אלא לשם גביה על ידי בנקאי כמשמעותו בפקודת שטרי החליפין 2
)להלןבנקאי(; אולם רשאי שר הדואר להורות ברשומות שסוג מסויים
של מסמכים כאמור יהא סחיר ,ומשהורה כן יהא דין מסמכים אלה כדין
שיקים כמשמעותם בפקודה האמורה".

העברה

בסעיף  9לחוק העיקרי יימחקו המלים "כלפי לקוחותיו".

בסעיף )19א( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(2במקום "המחאת דואר" יבוא "המחאת כסף
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במקום

"תקנות

סעיף  20לחוק העיקרי יבוא סעיף זה:

וביצוע

) .20א( שר הדואר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות
בכל הנוגע לביצועו ,לרבות תקנות כדבר 
) (1הנהלת חשבון חסכון על שמו של קטין או של נאמן*,
) (2מינוי מורשה לבעל חשבון;
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) (3עסקאות בחשבונות ובתעודות חסכון של נפטר או של
פסולדין ,כשמטרת העסקאות היא תשלום הוצאות דחופות
או קיים הרשאת הנפטר לשותף בחשבון או בתעודה:
) (4החלפת תעודות חסכון שאבדו' שנפגמו או שנשמדו;
) (5אגרות על שירותי בנק הדואר.
)ב( תקנות על פי סעיפים )6ג( ו6א יותקנו לפני הוצאת התעודות
שאליהן הן מתייחסות.
)ג( שר הדואר רשאי לאצול מסמכויותיו לפי חוק זה' חוץ מן הסמכות
למינויים ולהתקנת תקנות".
 . 9בסעיף) 22ב( לחוק העיקרי' במקום "השירות הנזכר בסעיף)2ב() "(3יבוא "שירות הע
ברת כספים באמצעות המחאות כסף".
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תחילתו של סעיף  9ביום תחילת החוק העיקרי' ורואים את פקודת בתי הדואר,3
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