
תשכ"ה1965* ,(5 (מס' הדואר בתי פקודת לתיקון חוק
2 סעיף תיקון הפקודה) (להלן הדואר1 בתי לפקודת 2 בסעיף .1

בתי של הכללי המנהל את "כולל במקום ביתהדואר" "פקיד של בהגדרה (1)
אדם"; כל "לרבות יבוא אדם" וכל הדואר

בטלה.  הדואר" בתי של הכללי "המנהל של ההגדרה (2)

7 סעיף .תיקון הדואר" בתי של הכללי המנהל מטעם "שיוגש המלים יימחקו לפקודה 7 בסעיף . 2

12 סעיף בתיתיקון של הכללי המנהל רשאי העליון הנציב "בהסכמת במקום לפקודה, 12 בסעיף , 3
. רשאי" הדואר "שר יבוא הדואר"

30 סעיף בטל.ביטול  לפקודה 30 סעיף . 4

33 סעיף בשםתיקון בתיהדואר של הכללי המנהל ידי על נמסרו "כאילו במקום לפקודה, בסעיף33 . 5

הדואר". שר ידי על נמסרו "כאילו יבוא העליון" הנציב

סעיפים ביטול
ו36 34

בטלים.  לפקודה ו36 34 סעיפים . 6

43 סעיף .תיקון ישלם" המדינה "ואוצר יבוא לשלם" הכללי המנהל "ועל במקום לפקודה, 43 בסעיף , 7

56 סעיף הדואר"תיקון בתי של הכללי המנהל נגד או הממשלה "נגד במקום לפקודה, 56 בסעיף , 8
המדינה". "נגד יבוא

58 סעיף בתיתיקון של הכללי המנהל רשאי העליון הנציב "בהסכמת במקום לפקודה, 58 בסעיף , 9
. רשאי" הדואר "שר יבוא הדואר"

(3)107 סעיף המנהלתיקון רשאי העליון הנציב "בהסכמת במקום , (3) קטן בסעיף לפקודה, 107 בסעיף . 10
. רשאי" הדואר "שר יבוא בתיהדואר" של הכללי

סמכויות "שרהעברת במקומו יבוא בתיהדואר" של הכללי "המנהל מופיע בו בפקודה מקום בכל . 11

שיעורי את לקבוע סמכות בתיהדואר של הכללי למנהל שניתנה שמקום ובלבד הדואר",
נתונה הסמכות תהא הפקודה, לסי הניתנים שירותים בעד התשלומים וסכומי התשלומים

הכנסת. של הכספים ועדת באישור הדואר לשר

בטל.ביטול 2 תשכ"ג1963 , (4 (מס' הדואר בתי פקודת לתיקון חוק . 12

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

ששון אליהו
הדואר שר

, תשכ"ה ,634 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1965 בינואר 4) תשכ''ה בשבט א' ביום בכנסת נתקבל *
.83 עמ'

תשכ"ב, ; 103 עמ' תשכיב, ;87 עמ' , תשט"ז ;221 עמ' תשי''א, ס"ח ; 1155 עמ' קט"ו, פרק ב' כרך א"י, חוקי 1
44. עמ'

.44 עמ' תשכ"ג, ,87 ס"ח 2


