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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הדואר )תיקון מס' 13(, התשפ"ב-2021

בחוקהדואר,התשמ"ו-6וו11)תהתן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-1עתיקוןסעיף1

בהגדרה"יוצא",אחרי"כתיטיס"יבוא"כתירכב"; )1(

ההגדרות"מדריךהדואר"ו"שירותידוארבתחוםהשמור"-יימחקו; )2(

בהגדרה"מפעית",אחרי"כתיטיס"יבוא"כתירכב"ואחריהמיתה"המטיס"יבוא"המסיע"; )3(

בהגדרה"נכנס",אחרי"כתיטיס"יבוא"כתירכב"ע )צ(

ו201(, בנובמבר )ו1 התשע"ט בכסתו י' ביום  כללי
תבחינת מייעצת ועדה התקשורת שר מינה 
"שירותיהדוארבתחוםהשמור"בראשותדנירוזן)תהתן
מוגדרים השמור" בתחום הדואר "שירותי הוועדה(ע -
בסעיף1תחוקהדואר,התשמ"ו-6וו1)תהתן-חוקהדואר(,
והםכותתיםשירותיאיסוף,העברה,חתוקהאומסירהשת
מכתב,גתויה,דברדפוסאוצרור,שמשקתםאינועותהעת
500גרם,תמעןהזותת,וכןתברוקה,והשירותיםהכרוכים
בפעותותאתה,שמחירםאינועותהעת0צע5שקתיםחדשים
)תהתן-שירותידוארבתחוםהשמור(עהוועדההתבקשה
רמת ואת השמור בתחום הדואר שירותי את תבחון
התחרותבוותגבשהמתצות,ביןהשאר,בהתייחסתנושאים
המפורטיםתהתן,בשיםתבתצורךתחזקותשמורעתהיכותת
שתחברתדוארישראתבע"מ)תהתן-החברה,אוחברת
תב ובשים זמן, תאורך אוניברסתי שירות תספק הדואר(
תטובתהציבורותפיתוחתחרותאפקטיביתבתחוםהשמור:
בחינתהצורךבהמשךפיקוחמחיריםבנוגעתשירותידואר
בתחוםהשמור;בחינתהצורךבעדכוןשירותידוארבתחום
השמוראשרנקבעוכשירותיםאוניברסתיים;בחינתהצורך
הדואר תשירותי בנוגע והשירות האיכות תקני בעדכון
בתחוםהשמורהקבועיםברישיוןהכתתישהוענקתחברת
השמור בתחום הדואר שירותי פתיחת בחינת הדואר;
תתחרות;בחינתהצורךבמתןהוראותבנוגעתגישהתמרכזי
5אתחוקהדואר; חתוקהאותאיחתוקהבהתאםתסעיף
מתן במימון תהשתתפות הוראות במתן הצורך ובחינת
שירותיהדוארהבסיסייםבהתאםתסעיף5ג)ג(תחוקהדוארע

ביוםכ"זבאתותהתש"ף)16בספטמבר2020(,הגישה
הוועדהדוחמסכםוהמתצותמעודכנות,ועיקרוהמתצות
בענייניםאתה:פתיחתכתהתחוםהשמורתתחרות;מתן
)תמעט חדשים שירותים תתת הדואר תחברת אפשרות
סמכויות הרחבת מראש; אישור בתא כספיים( שירותים
התקשורת ומשרד התקשורת שר שת והאכיפה הפיקוח
הקבועותכיוםבחוק,בדומהתהסדריםשהוצעובהצעת
חוקהדואר)תיקוןמס'12(,התשע"ו-2016,אשרפורסמה
)2016 בינואר 11( התשע"ו בשבט א' ביום ברשומות
ועברהבקריאהראשונהבכנסתביוםכ"גבשבטהתשע"ו

)2בפברואר2016(;עדכוןרשימתהשירותיםהאוניברסתיים;
קביעתתעריףמפוקחבעבורחתוקתדברדוארבעבורבעת
היתרבמכרזחתוקה;הסרתהפיקוחעתהתשתומיםאשר
גובהחברתהדוארבעבורשירותידואר,וקביעתתשתומים

רקבעבורכמהשירותידוארכמפורטבהמתצותע

ביוםב'בחשווןהתשפ"א)20באוקטובר2020(,אימץ
שרהתקשורתבמכתבמטעמואתהמתצותהוועדהעתצורך
יישוםההמתצותנדרשים,ביןהשאר,תיקוניםבחוקהדואר,
שהוענקו ובהיתרים ברישיון מכוחו, שהותקנו בתקנות
בהתאםתסעיף1גתחוקעמכאןהתיקוןהמוצעתחוקהדואר,
הכותתתיקוניםבהתאםתהמתצותהוועדהכאמורתעית,

ותיקוניםנוספיםע

המוצעים תתיקונים משתים תיקון מוצע כן, כמו
כאמור,המובאבסעיף6צתהצעתהחוקעמדוברבתיקוןתחוק
הדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012)תהתן-תיקוןמס'
11(עתיקוןמס'11פורסםברשומותביוםי"בבאבהתשע"ב
הדואר תחוק תיקונים השאר, בין וכתת, )2012 ביותי 31(
אשרנועדותהפרידביןפעיתותבנקהדוארתביןפעיתות
חברתהדואר,בדרךשתהעברתפעיתותבנקהדוארתחברה
בתבבעתותמתאהשתחברתהדואר)חברתבנקהדואר
בע"מ()תהתן-בנקהדואראוהחברההבת(,אשרתיתן
שירותיםכספייםבעצמהאובאמצעותחברתהדואר)תהתן
-ההפרדה(עבענייןהזהנקבעבתיקוןמס'11כיסעיפיהחוק
הנוגעיםתביצועההפרדה,ייכנסותתוקפםביוםהקובעכפי
שנקבעבסעיף57)ב(האמורעבעקבותתיקוןמס'11נוספו
תחוקהדוארכמהסעיפיםבנוסחיםהמותאמיםתהפרדה,
ונקבעהבתיקוןמס'11הוראתשעההמתאימהאותםתמצב
המשפטיטרוםההפרדהכתעודהואמתקייםעבענייןהזה
מוצעיםכמהתיקוניםוהתאמותבהצעתהחוק,והכותכפי

שיפורטתהתןע

הקבועות תהגדרות תיקונים כמה מוצעים  סעיף 1
בסעיף1תחוקהדואר: 

תענייןההגדרות"יוצא","מפעית"ו"נכנס"-הגדרות
אתהמתייחסותתמפעיתשתכתיטיסאוכתישיט)תרבות
הבעתים,השוכר,המטיסאוהמשיט,אומימטעמם(היוצא

ס"חהתשמ"ו,עמ'ו7;התשע"ב,עמ'566ע 1
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בסעיף1ב)ט(תחוקהעיקרי-2עתיקוןסעיף1ב

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

חדתתהתקייםבבעתהרישיוןתנאימהתנאיםתמתןרישיון;"; ")1א(

בפסקה)5(,אחרי"פושטרגת"יבוא"אושניתןתגביוצותפתיחתהתיכיםתפיחוק )2(
חדתותפירעוןושיקוםכתכתי,התשע"ח-ו2201,ואםהואתאגיד-ניתןתגביוצוכאמור

המורהעתפירוקו";

פסקה)6(-תימחקע )3(

סעיף1דתחוקהעיקרי-בטתע3עביטותסעיף1ד

תיקוןסעיף1בבסעיף1ב)ט(תחוקהעיקרי-2ע

אחריפסקה)1(יבוא: )1(

חדתתהתקייםבבעתהרישיוןתנאימהתנאיםתמתןרישיון;"; ")1א(

בפסקה)5(,אחרי"פושטרגת"יבוא"אושניתןתגביוצותפתיחתהתיכיםתפיחוק )2(
חדתותפירעוןושיקוםכתכתי,התשע"ח-ו2201,ואםהואתאגיד-ניתןתגביוצוכאמור

המורהעתפירוקו";

פסקה)6(-תימחקע )3(

ביטותסעיף1דסעיף1דתחוקהעיקרי-בטתע3ע

אוהנכנסתישראתעהואיתוהעברתדברידוארביןמדינות
נעשיתתעיתיםגםבאמצעותמעבריבשתי,מוצעתתקןאת
ההגדרותכךשיכתתו,תצדכתיטיסאוכתישיט,גםכתירכב
)ותענייןמפעית-מישמסיעכתירכב(עכך,הוראותהחוק
בנושאהובתהבין־תאומיתיחותוגםעתהעברתדברידואר
באמצעותכתירכב,ותארקבאמצעותכתישיטאוכתיטיסע

הדואר ו"שירותי הדואר" "מדריך ההגדרות תעניין
בתחוםהשמור"-הגדרותאתהרתוונטיותתסעיפיחוק
120תחוקהדואר,תענייןההגדרה שמוצעתבטתם:סעיף
ההגדרה תעניין הדואר, תחוק 1ד וסעיף דואר", "מדריך
"שירותיהדוארבתחוםהשמור")ראודבריההסברתסעיף

1צותסעיף3,בהתאמה(ע

מכיווןשמוצעתבטתאתהסעיפיםהאמורים,מתייתר
הצורךבהגדרות,ותכןמוצעתמוחקןעתהתןנוסחההגדרות

שמוצעתמחוק:

""מדריךהדואר"-מדריךהדוארכאמורבסעיף120;"

""שירותידוארבתחוםהשמור"-שירותידוארבתחום
המוסדר,שמחירםאינועותהעתפיארבעהוחציממחיר
משתוחמכתברגיתבישראת,כפישהיהבתוקףביוםכ"ח
2003(,בהתאםתתקנותתפי )2במרס באדרא'התשס"ג
סעיף37)א(,תמעטשירותידוארבתחוםהמוסדרמישראת

תארצותחוץ1;"ע

המקרים את קובע הדואר תחוק 1ב)ט( סעיף  סעיף 2 
רישיון, תבטת רשאי התקשורת שר שבהם 
תהגביתואותהתתותועמוצעתהוסיףתרשימתהמקריםגם
מקרהשבוחדתתהתקייםבבעתהרישיוןתנאימהתנאים
תמתןרישיוןעכךתמשת,סעיף1ב)ה(תחוקקובעכיתאיינתן
רישיוןתאדםשהורשעבעבירהאשר,תדעתהשר,מפאת
מהותה,חומרתהאונסיבותיהאיןהואראויתקבתרישיון;
רישיון, רשאיתבטת עתפיהמוצע,שרהתקשורתיהיה
תהגביתואותהתתותוגםאםהורשעאדםכאמורתאחר
שניתןתוהרישיון,שכןחדתתהתקייםבותנאימהתנאים

תמתןהרישיוןכאמורע

נוסףעתכך,מוצעתהתאיםאתנוסחפסקה)5(בסעיף
1ב)ט(תחוקהדואר,תמונחיםהרתוונטייםתנוכחחקיקתושת

חוקחדתותפירעוןושיקוםכתכתי,התשע"ח-ו201ע

עודמוצעתמחוקאתפסקה)6(שזהנוסחה:

מתןהשירותעתידיבעתהרישיוןאינועומדבתקני )6("
האיכותאוהשירות,כותםאוחתקם,שנקבעותגביותפי

הוראותסעיף5ג)א()2("ע

זאתמתוךתפיסהכיאמצעיהאכיפההמינהתיתמתאימים
יותרבענייןהזה,כאשראי–עמידהבתקניאיכותושירות
מהווההפרהשניתןתהטיתבשתהעיצוםכספיתפיהוראות
סעיףו10ב)א()צ(תחוקהדואר,ותפיכךניתןתוותרעתעיתה

זאתבהקשרשתביטות,הגבתהאוהתתיהשתרישיוןע

סעיף1א)ב(תחוקהדוארקובעכיתאייתןאדם  סעיף 3 
שירותידוארבתחוםהמוסדר,אתאאםכןקיבת 
מאתהשררישיוןתפיחוקהדואראותפיחוקהתקשורת
)בזקושידורים(,התשמ"ב-2וו1,אושהואפועתתפיהיתר
או הרישיון תתנאי ובהתאם הדואר, חוק תפי שהוענק

ההיתר,תפיהענייןע

שירותידוארבתחוםהמוסדרמוגדריםבסעיף1תחוק
מכתב, שת מסירה או חתוקה העברה, כ"איסוף, הדואר
גתויה,דברדפוס,אוצרור,שמשקתםאינועותהעת500גרם,
תמעןהזותת,וכןתברוקה,והשירותיםהכרוכיםבפעותות

אתה")תהתן-שירותידוארבתחוםהמוסדר(ע

בהתאם תתחרות, הדואר תחום מפתיחת כחתק
20( 2312מיוםח'באדרהתשס"ב תהחתטתממשתהמס'
2002(,נפתחותתחרותשירותידוארשמחירם בפברואר
עותהעתפיארבעוחצי)5עצ(מהמחירשהיהקבועתמשתוח
)2003 )2במרס מכתברגיתביוםכ"חבאדרא'התשס"ג

את תמעשה חיתקה זו החתטה חדשים(ע שקתים )0צע5
תתחרות הפתוח התחום חתקים: תשני המוסדר התחום
0צע5שקתיםחדשים, -שתשירותידוארשמחירםמעת
והתחוםשתאנפתחתתחרות)התחוםהשמור(-שכתת
שמחירם המוסדר בתחום פנים–ארציים דואר שירותי

מתחתת–0צע5שקתיםחדשיםע

צ200 הכספים תשנת הכתכתית המדיניות בחוק
)תיקוניחקיקה(,התשס"ד-צ200,ובחוקהמדיניותהכתכתית
תשנתצ200)תיקוניחקיקה()תיקון(,התשס"ד-צ200,נערך
תחוק 1ד בסעיף נקבעה ובו הדואר, תחוק מקיף תיקון
הדואר שירותי שת הדרגתית תפתיחה מתכונת הדואר
בתחוםהשמורתתחרותעבהמשךתכך,בשנת2006נפתח

ס"חהתשע"ח,עמ'310;התשפ"א,עמ'צ37ע 2
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בסעיף1ותחוקהעיקרי,אחרי"תדרוש"יבוא"בכתב"ובמקום"תמתאאחרהדרישה"צעתיקוןסעיף1ו
יבוא"תמתאאחרהדרישה,בכתב"ע

בסעיף5אתחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף5א

בסעיףקטן)א(,ברישה,המיתים"ורשאיהואתקבועברישיוןתנאים"-יימחקו; )1(

סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(-בטתיםע )2(

1ד בסעיף )כהגדרתו הכמותי" "הדואר תחום תתחרות
תחוקהדואר(עפעיתותםשתהמתחריםשתחברתהדואר
תחוק 1ג סעיף תפי שניתנו היתרים באמצעות הוסדרה
הדוארעכפועתיוצא,כיום,התחוםהשמורתחברתהדואר
כותתשירותידוארבתחוםהמוסדרשמחירםמתחתת־0צע5

שקתיםחדשים,תמעטשירותי"דוארכמותי"ע

הוועדההמתיצהעתהרחבתהתחרותבתחוםהשמור
כדי באופןמתאעזאת,ביןהשאר, פתיחתותתחרות ועת
הפועתים הגורמים בין מאוזן" משחקים "מגרש תאפשר
בתחוםחתוקתהדוארתנוכחהדעיכהבכמותהמכתבים
הנשתחיםבשניםהאחרונותוכדיתשפראתרמתשירותי
הדוארהניתניםתציבורעבהתאם,מוצעאפואתבטתאת
שת תתחרות הדרגתית פתיחה שעניינו תחוק 1ד סעיף
שירותידוארבתחוםהשמורעוזהנוסחושתסעיף1דתחוק

הדואר,שאותומוצעתבטת:

בתיתגרועמסמכויותהשרתפיסעיפים1בו־1ג, "1דע)א(
יפעתהשרתפתיחתשירותידוארבתחוםהשמור,

תתחרות,כמפורטתהתן:

31( התשס"ו בשבט ב' מיום יאוחר תא )1(
20%תפחותאך 2006(ייפתחותתחרות בינואר
תאיותרמ־30%משירותיהדוארבתחוםהשמור,
עתפיאומדןהיקףההכנסותבתחוםזה,וזאת
עתידימתןאפשרותתפעותתפיהיתרתכךאו
תקבתרישיוןמיוחד,תמתןשירותידוארכמותי
שייקבעו שירות מקבתי שת מסוימים תסוגים
בשיםתב,ביןהשאר,תהיקףאותמהותפעיתותם
ותחתקםהיחסיבהכנסותהנובעותממתןשירותי
הדוארבתחוםהשמור;אומדןהיקףההכנסותתפי
פסקהזוייקבעעתבסיסנתוניםהידועיםשישה

חודשיםתפניהמועדהאמור;

החתביוםט"ובתמוזהתשס"ז)1ביותי2007( )2(
ייפתחותתחרותמתאהשירותיהדוארהכמותי,
או היתר תפי תפעות אפשרות מתן באמצעות

תקבתרישיוןמיוחדתמתןשירותיםכאמור;

תאעתהביוםט'בתמוזהתשס"ט)1ביותי )3(
ו200(היקףהתחרותבשוקשירותיהדוארבתחום
השמורעת65%,ייפתחותתחרות,החתבמועד
מ־70% יותר תא אך תפחות 65% - האמור
אמדן פי עת השמור, בתחום הדואר משירותי
היקףההכנסותבתחוםזה,וזאתעתידיהפחתת

הנדרשת דואר דברי שת המזערית הכמות
תמשתוחדוארכמותי;אמדןהיקףההכנסותתפי
פסקהזוייקבעעתבסיסהנתוניםהידועיםשישה

חודשיםתפניהמועדהאמור;

החתביוםי"טבתמוזהתש"ע)1ביותי2010(, )צ(
תטובת כן תעשות שיש ראה אם השר, רשאי
הציבוראותשםקידוםהתחרות,תתתרישיונות
כתתייםנוסףעתהרישיוןהכתתישניתןתחברה
תפי תפעות תאפשר וכן 5א, סעיף הוראות תפי
היתריםאותתתרישיונותמיוחדיםהמאפשרים

הרחבהנוספתשתהתחרותבתחוםהשמורע

תענייןסעיףקטןזה,"דוארכמותי"-סוגידברי
דוארשנקבעוככמותייםבתקנותרשותהדואר
)תשתומיםבעדשירותיהרשותתפיסעיף37)ג(
בטבת ז' ביום כנוסחן התשס"ג-2003, תחוק(,
ובכמויות בתנאים צ200(, בינואר 1( התשס"ד

שנקבעובתקנותהאמורותע

עתאףהוראותסעיףקטן)א(,נוכחוהשריםכיבשת )ב(
פתיחתשירותיהדוארבתחוםהשמורתתחרות
כמפורטבאותוסעיףקטן,קיימתסכנהתהמשך
מתןשירותידוארבסיסיים,רשאיםהם,באישור

הממשתהוהועדה,תקבועבצוכתאחדמאתה:

דחייתהמועדהקבועבסעיףקטן)א()2(או)3( )1(
תתקופהשיקבעוושתאתעתהעתשישהחודשים;

שת תתחרות הפתיחה שיעורי הפחתת )2(
שירותיהדוארבתחוםהשמור,המפורטיםבסעיף

קטן)א()3(,בעשרנקודותאחוזע"

סעיף1ותחוקהדוארמסמיךאתשרהתקשורת  סעיף 4 
תדרושמידעותקבתמבעתרישיוןכתמסמךוכת 
מידעהנדרש,תדעתהשר,תצורךפיקוחאוביקורתעתבעת
הרישיוןאותשםאסדרתתחוםהדוארעמוצעתהבהירכי
דרישתמידעמכוחסמכותזותיעשהבכתב,וכיהיענות
תדרישתהמידעמצדבעתהרישיוןתיעשהאףהיאבכתבע

עניינושתסעיף5אתחוקהדוארברישיוןהכתתי  סעיף 5)1(
)א(,ברישה, הניתןתחברתהדוארעבסעיףקטן 
נקבעכישרהתקשורת"ייתןתחברהרישיוןכתתיתמתן
השירותיםהמפורטיםתהתן,ורשאיהואתקבועברישיון
ברישיון תנאים תקבוע התקשורת שר סמכות תנאים"ע
שכך ומכיוון הדואר, תחוק 1ב)א( בסעיף ממיתא קבועה
מוצעתהשמיטה,תמניעתכפיתותשתאתצורך,מסעיף5א)א(

רישהע
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הוספתסעיפים
5א1ו–5א2

אחריסעיף5אתחוקהעיקרייבוא:6ע

"מתןשירותחדש
עתידיהחברה

ו'1,ביקשההחברהתתתשירות5א1ע בתיתגרועמהוראותפרק
הדואר, חוק תפי ידה עת שניתנו השירותים עת נוסף

התשמ"ו-6וו31,כנוסחוערבתחיתתושתחוקזה,שאינו
שירותהדפסתדברדואר)בסעיףזה-שירותחדש(,רשאית
עסקים ימי שני כך עת תשר הודיעה אם כן תעשות היא

תפחותתפניתחיתתמתןהשירותהחדשכאמורע

מתןשירותהדפסת
דברדוארעתידי

החברה

ביקשההחברהתתתשירותהדפסתדברדואר,רשאיתהיא5א2ע
תעשותכןבאמצעותתאגידאחרבתבד;ואותםהשררשאי
תקבועברישיוןהחברהתנאיםתענייןמתןשירותכאמור,
שעניינם,ביןהשאר,סוגהתקוחותמקבתיהשירות,סוגדבר
הדוארשתגביוניתןשירותההדפסהאוהיקףהשירותהניתן,
אשרבהתקיימםתהיההחברהרשאיתתתתשירותהדפסת
דברדואראףשתאבאמצעותתאגידאחר,ובתבדשהודיעה
תשרעתכךשניימיעסקיםתפחותתפניתחיתתמתןהשירות
תאגידשהחברה אחר"- "תאגיד זה, קטן בסעיף כאמור;
אינהמחזיקהבאמצעישתיטהבואושהיאמחזיקהבאמצעי
השר שקבע השיעור עת עותה שאינו בשיעור בו שתיטה

תענייןזהברישיונהע"

הוספתסעיפיםאחריסעיף5אתחוקהעיקרייבוא:6ע
5א1ו–5א2

"מתןשירותחדש
עתידיהחברה

ו'1,ביקשההחברהתתתשירות5א1ע בתיתגרועמהוראותפרק
הדואר, חוק תפי ידה עת שניתנו השירותים עת נוסף

התשמ"ו-6וו31,כנוסחוערבתחיתתושתחוקזה,שאינו
שירותהדפסתדברדואר)בסעיףזה-שירותחדש(,רשאית
עסקים ימי שני כך עת תשר הודיעה אם כן תעשות היא

תפחותתפניתחיתתמתןהשירותהחדשכאמורע

מתןשירותהדפסת
דברדוארעתידי

החברה

ביקשההחברהתתתשירותהדפסתדברדואר,רשאיתהיא5א2ע
תעשותכןבאמצעותתאגידאחרבתבד;ואותםהשררשאי
תקבועברישיוןהחברהתנאיםתענייןמתןשירותכאמור,
שעניינם,ביןהשאר,סוגהתקוחותמקבתיהשירות,סוגדבר
הדוארשתגביוניתןשירותההדפסהאוהיקףהשירותהניתן,
אשרבהתקיימםתהיההחברהרשאיתתתתשירותהדפסת
דברדואראףשתאבאמצעותתאגידאחר,ובתבדשהודיעה
תשרעתכךשניימיעסקיםתפחותתפניתחיתתמתןהשירות
תאגידשהחברה אחר"- "תאגיד זה, קטן בסעיף כאמור;
אינהמחזיקהבאמצעישתיטהבואושהיאמחזיקהבאמצעי
השר שקבע השיעור עת עותה שאינו בשיעור בו שתיטה

תענייןזהברישיונהע"

סעיף5אתחוקהדואר,קובעבסעיפיםקטנים)ג(  סעיפים
ו–)ד(תאמור: 5)2( ו־6

עת נוסף שירותים תתת רשאית תהא החברה ")ג(
זאת התירו אם )א(, קטן בסעיף המפורטים השירותים

השריםבמפורש,כפישהתירו;

החברהתאתיתן,במישריןאובעקיפין,שירותיםשתא )ד(
הותרותהבמפורשתפיהוראותסעיפיםקטנים)א(או)ג(;
תענייןזה,"החברה"-ביןבעצמהוביןבאמצעותאחר

מטעמהע"

בהתאםתסעיפיםהקטניםהאמורים,חברתהדואר
אינהרשאיתתתתשירותיםנוספיםעתהשירותיםהמפורטים
בסעיף5א)א(תחוק,אתאאםכןניתןתההיתרמפורש,מראש,

מאתשרהתקשורתושרהאוצר)תהתן-השרים(ע

תחברת תאפשר וכדי הוועדה, תהמתצות בהמשך
הדוארגמישותבמתןשירותיםחדשים,מוצעתבטתאת
)ג(ו–)ד(בסעיף5אתחוקהדואר,ותהוסיף סעיפיםקטנים
במקומם,בסעיף6המוצע,אתסעיפים5א1ו־5א2המוצעים,
אשרנועדותהסדיראתאפשרותהשתחברתהדוארתתת
שירותיםנוספיםעתהשירותיםשהיאנותנת,בתאהיתר

השריםכאמור,והכותכמפורטתהתןע

בסעיף5א1,מוצעתהסדיראתאפשרותהחברהתתת
שירותחדש,נוסףעתהשירותיםשהיאנותנתכיום,תמעט
שניחריגים:האחד,שירותהדפסתדברדואר-אשראת

האפשרותתתיתומוצעתהסדירבנפרד,בסעיף5א2המוצע;
השני,שירותכספינוסףעמתןהשירותיםהכספייםעתידי
החברההוסדרבאופןייעודיבפרקו'1תחוקהדואר,הקובע
מהםהשירותיםהכספייםשרשאיתהחברהתתתמטעמה
שתהחברההבת,ותכןתאניתןתהוסיףעתיהםשירותים
חדשיםעיצויןכיבכתתהשירותיםהכספייםנמנהשירות
עזרתשירותיםהכספיים)כמשמעותובסעיףווא)א()5(תחוק
הדואר(,כאשרמתןשירותעזרחדשכאמורטעוןאישור
האמור בשת הדואר(ע תחוק ווה סעיף )תפי השרים שת
תעניין ו'1 בפרק הקיימת מהאסדרה תסטות שתא מוצע
מתןהשירותיםהכספיים,ובכתתזהשירותיהעזר,עתידי

החברה,ותהחריגםמסעיף5א1המוצעע

תתת החברה ביקשה אם כי תקבוע מוצע כן כמו
שירותחדש,שכאמוראינושירותהדפסתדברדוארואינו
שירותכספי,נוסףעתהשירותיםשניתנועתידהתפיחוק
הדוארכנוסחוערבתחיתתושתתיקוןהחוקהמוצעכעת
החברה(, שת ברישיונה כיום מפורטים אתה )שירותים
היאתהיהרשאיתתעשותכןאםהודיעהתשרהתקשורת
עתכךשניימיעסקיםתפחותתפניתחיתתמתןהשירותע
חופשפעותהכאמוריאפשרפיתוחחתופותתשירותיהדואר
המסורתיאשרהיקפםהותךודועךבשניםהאחרונות,בין
השארתנוכחקיומןשתחתופותטכנותוגיותתשתיחתדברי

דוארע

ס"חהתשמ"ו,עמ'ו7;התשע"ז,עמ'50צע 3
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בסעיף5גתחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף5ג

בכותרתהשותיים,אחרי"בסיסיים"יבוא"ושירותיםכספייםבסיסיים"; )1(

בסעיףקטן)א(- )2(

בפסקה)1(,אחרי"הכספיים"יבוא"הבסיסיים"; )א(

בפסקה)2(,במקום"יקבע"יבוא"רשאיתקבוע"; )ב(

ובמקום דין" תהוראותכת "בכפוף יבוא "בכתהמדינה" )ב(,אחרי קטן בסעיף )3(
"השירותיםשקבע"יבוא"השירותים,ככתשנקבעו,תפיסעיףקטן)א()2("ע

במקוםסעיף37תחוקהעיקרייבוא:ועהחתפתסעיף37

"קביעתתשתומים
בעדשירותידואר

הניתניםעתידי
בעתרישיוןכתתי

בעתרישיוןכתתיידרושתשתוםסבירבעדשירותדואר37ע )א(
שהואנותן,בכפוףתהוראותסעיףזהע

בסעיף5א2,מוצעתהסדיראתאפשרותהחברהתתת
הדפוס בתי שנים, וזה כיום, דוארע דבר הדפסת שירות
מעניקיםתתקוחותעסקיים,עתפידרישתם,שירותאחוד
דברי משתוח ואת ושתיחתם, הדואר דברי הדפסת שת
בעתיהיתרוחברתהדוארעעד הדוארמבצעיםבעבורם
היום,תאניתןאישורתחברתהדוארתתתשירותיהדפסה
בשת עסקיים, תקוחות בעבור כמותיים דואר דברי שת
החששכימתןאישורכאמורעתותתפגועבתחרותבתחום
תפנות יכתה תא הדואר חברת כתומר, הכמותיע הדואר
תתקוחותעסקייםבהצעותשוותערךועתכןנמנעממנה
תהתחרותבשוקהדוארהכמותיעבדבבד,חברתהדואר
קיבתהתמשתוחדברידוארכמותייםמבתיהדפוסעתנוכח
ובכתת הדואר, בשוק האחרונות בשנים שחתו השינויים
זההירידהבכמותהמכתבים,התבססותהתחרותבתחום
הדוארהכמותיודרישתתקוחותעסקייםתקבתשירותאחוד
הכותתהדפסהומשתוחשתדברדואר,המתיצההוועדה
תהתירתחברתהדוארתשתףפעותהעםביתדפוסהמפיק
דברידואר,ובתבדשתאתקיםאותפעיתבעצמהביתדפוס,
תאתשתוטבביתדפוסותאתחזיקב־5%אויותרמאמצעי

השתיטהבוע

את המוצע, 5א2 בסעיף תהסדיר, מוצע בהתאם,
מוצע דוארע דבר הדפסת שירות תתת החברה אפשרות
תקבועכיהיאתהיהרשאיתתעשותכןבאמצעותתאגיד
אחרבתבדענוסףעתכך,מוצעתהסמיךאתשרהתקשורת
תקבועברישיוןהחברהתנאיםשעניינם,ביןהשאר,סוג
הדוארשתגביוניתן דבר סוג השירות, מקבתי התקוחות
השירות,אוהיקףהשירותהניתן,אשרבהתקיימםתהיה
החברהרשאיתתתתשירותהדפסהבעצמהותאבאמצעות
תאגידאחרעזאת,ביןהשאר,כדיתאפשרתחברתהדואר
דואר דבר אתיה תשתוח האפשרות את תציבור תהנגיש
באופןדיגיטתי,ובכךתשפראתרמתהשירותהניתןתציבורע
במקריםאתהמוצעתקבועכיבדומהתמתןשירותחדש
כאמורבסעיף5א1המוצע,תידרשהחברהתהודיעתשר
שניימיעסקיםתפחותתפניתחיתתמתןשירותההדפסה

שבכוונתהתתתשתאבאמצעותתאגידאחרע

סעיף5גתחוקהדואר,עניינובמתןשירותידואר  סעיף 7 
הציבור תכתת כספיים ושירותים בסיסיים 
)א()2(נקבעכישרהתקשורת, בכתהמדינהעבסעיףקטן
בהתייעצותעםשרהאוצר,יקבעתקניאיכותושירותתעניין
השירותיםהבסיסייםעהואיתויששירותיםבסיסייםאשר
נמצאכיתאקיימתהצדקהתקבועתהםתקןאיכותושירות,
בתנאיהשוק,ניתן אשר,בהתחשב תמשתשירותבסיסי
ברמהסבירה,מוצעתתקןאתסעיףקטן)א()2(כךשבמקום
סמכותחובה,הסמכותתקבועתקניםכאמורתהיהסמכות
שבשיקותדעתעמוצעתהתאיםתענייןזהגםאתהוראת
סעיףקטן)ב(עכמוכן,מוצעתקבועכיהחובהתספקשירות
דואראושירותכספיתכתתהציבורבכתהמדינהתהיה
כפופהתהוראותכתדין,ובכתתזה,תמשת,הוראותבקשר

תאיסורהתבנתהוןומימוןטרורע

קובע, כיום בנוסחו הדואר תחוק 37 סעיף  סעיף 8 
בסעיףקטן)א(,כישרהתקשורת,באישורשר 
השירותים בעד התשתומים את בתקנות יקבע האוצר,
המנוייםבתוספת,שנותןבעתרישיוןכתתי;בסעיףקטן)ב(
נקבעכישרהתקשורת,באישורשרהאוצרוועדתהכתכתה
שתהכנסת)תהתן-ועדתהכתכתה(,רשאי,בצו,תהוסיף
שירותיםתתוספתאותגרועשירותיםממנה;בסעיףקטן)ג(
נקבעכישרהתקשורת,באישורשרהאוצר,רשאיתקבוע
בתקנותאתהתשתומיםבעדשירותיםשבעתרישיוןכתתי
נותןואינםמצוייםבתוספת,ואותםאםנוכחשרהתקשורת
כיקיימתתחרותבמתןשירותמהשירותיםהאמורים,רשאי
הואתהתירתבעתרישיוןכתתיתגבותבעדותשתוםסביר
וההוראהבדברהקביעהבתקנותתאתחותעבסעיףקטן)ד(
נקבעכישרהתקשורתרשאי,באישורשרהאוצר,תהתקין
תמדד 37 סעיף תפי התשתומים הצמדת בדבר תקנות
תחוץ־ שירותים בעד תשתומים ותגבי תצרכן, המחירים

תארץ-תשערהיציגשתמטבעחוץשייקבעבתקנותע

הוועדההמתיצהעתהסרתהפיקוחעתהתשתומים
אשרגובהחברתהדוארבעבורשירותידוארעעםהסרת
הפיקוחכאמור,המתיצההוועדהכיהשריםיקבעובתקנות
אתהתשתוםבעבורשירותיהדוארהאתהבתבד:)1(שירות
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השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאיתקבועהוראותבדבר )ב(
תשתומים,תשתומיםמרבייםאותשתומיםמזערייםשישותמו
בעדשירותיהדוארשנותןבעתרישיוןכתתי;כמוכןהוא
רשאי,בהסכמתשרהאוצר,תקבועהוראותבדברהצמדת
תשתומיםתפיסעיףזה,ובכתתזהסוגההצמדהושיעורה,

בסיסההצמדהומועדווהרכיביםשעתיהםחתהההצמדהע

השררשאיתהורותתבעתרישיוןכתתיתהודיעתו,באופן )ג(
ובמועדשיקבע,עתתשתוםשבעתהרישיוןהכתתידורשאו
שבכוונתותדרושבעדשירותכאמורבסעיףקטן)א(וכןעת

כתשינויבתשתוםכאמורע

השר,בהסכמתשרהאוצר,רשאיתקבועהוראותבדבר )ב(
תשתומים,תשתומיםמרבייםאותשתומיםמזערייםשישותמו
בעדשירותיהדוארשנותןבעתרישיוןכתתי;כמוכןהוא
רשאי,בהסכמתשרהאוצר,תקבועהוראותבדברהצמדת
תשתומיםתפיסעיףזה,ובכתתזהסוגההצמדהושיעורה,

בסיסההצמדהומועדווהרכיביםשעתיהםחתהההצמדהע

השררשאיתהורותתבעתרישיוןכתתיתהודיעתו,באופן )ג(
ובמועדשיקבע,עתתשתוםשבעתהרישיוןהכתתידורשאו
שבכוונתותדרושבעדשירותכאמורבסעיףקטן)א(וכןעת

כתשינויבתשתוםכאמורע

שתיחתמכתבבודדבאמצעותשירות"דוארצ2")משתוח
במרכז מכתב חתוקת שירות )2( בישראת(; מהיר מכתב
חתוקהאובתאדוארשכורבעבורבעתהיתר;)3(שירות
שתיחתמכתבבודדבשירותדואררשום;)צ(שירותשתיחת
מכתבבודדבשירותדוארבין־תאומיבדרךהאווירעכמוכן
המתיצההוועדהכיתקבעחובהעתחברתהדוארתגבות
תשתוםסבירבעבורשירותדוארשתאנקבעתותשתום

בתקנותע

בהמשךתהמתצותהאמורותמוצעתתקןאתסעיף37
תחוקבאופןהזה:

מוצעתקבוע,בסעיףקטן)א(המוצע,אתהעיקרון
הכתתישתפיובעתרישיוןכתתיידרושתשתוםסבירבעבור
שירותידוארשהואנותן,בכפוףתהוראותהסעיףהמוצעע
זומבטאת,בהמשךתהמתצתהוועדה,אתנושא קביעה
והסרת השמור התחום שת תתחרות המתאה הפתיחה
הפיקוחעתהתשתומיםאשרגובהחברתהדוארבעבור
שירותיהדואר,וצמצוםקביעתהתשתומיםבעבורארבעת

השירותיםהמנוייםתעיתבתבדע

התקשורת, שר כי תקבוע מוצע )ב( קטן בסעיף
בדבר הוראות תקבוע רשאי יהיה האוצר, שר בהסכמת
מזעריים תשתומים או מרביים תשתומים תשתומים,
כתתיע רישיון בעת שנותן הדואר שירותי בעד שישותמו
קביעתתשתוםמזעריאומרבינדרשתכדיתאפשרתחברה,
מצדאחד,תהתחרותבבעתיהיתרהנותניםשירותדומה,
ומצדשניתהבטיחאי–פגיעהבתחרותבאמצעותקביעת
תעריףטורפניעסמכותזואףתאפשרתשריםתקבועהוראות
בדברתשתומיםבעדארבעתהשירותיםשפורטובהמתצות

הוועדה,אםימצאותנכוןתעשותכןע

רשאי, יהיה התקשורת שר כי תקבוע מוצע עוד
בהסכמתשרהאוצר,תקבועבתקנותהוראותבדברהצמדת
התשתומיםהאמורים,ובכתתזהסוגההצמדהושיעורה,
בסיסההצמדה,מועדווהרכיביםשעתיהםחתהההצמדהע
מנגנוןההצמדההקבועכיוםבסעיף37)ד(בנוגעתהצמדת
התשתומיםבעדשירותיםתחוץתארץ,כמפורטתעית,אינו

משקףאתכתהמקטעיםהשוניםהמרכיביםאתהעתויות
מקומי מקטע זה ובכתת תארץ, תחוץ שירותים מתן שת
)שינוימדדהמחיריםתצרכן(,מקטעההובתההאווירית
)עתויותהדתקהסיתוני(ומקטעדמיהקצה)תשתוםהמשותם
תחברותהדוארבמדינותהיעדהשונות(עתכן,מוצעתיקון
שיסמיךאתשרהתקשורת,בהסכמתשרהאוצר,תהתקין
את בחוק תקבוע בתי התשתומים הצמדת בדבר תקנות

מנגנוןההצמדהע

התקשורת שר את תהסמיך מוצע )ג( קטן בסעיף
ובמועד באופן תו, תהודיע כתתי רישיון תבעת תהורות
או דורש הכתתי הרישיון שבעת תשתום עת שיקבע,
שבכוונתותדרושבעדשירותדוארשתאנקבעתותשתום
בתקנותוכןעתשינויבתשתוםכאמורעזאת,כדיתאפשרתו
תפקחעתתשתומיםכאמור,בהינתןהעיקרוןהכתתישתפיו
עתבעתהרישיוןהכתתיתדרושתשתוםסבירבעדשירותים
בסעיף מוצע תכך, בהתאם תעיתע כאמור נותן, שהוא

קטן)ד(,תהסמיךאתשרהתקשורת,אםראהשבעתרישיון
כתתידורשתשתוםשאינוסביראושהואדורשתשתום
שמעוררחששתפגיעהבתחרותבתחוםשירותיהדואר,בעד
שירותדוארשתאנקבעתותשתוםבתקנותאובעדשירות
תתת מזערי, או מרבי תשתום בתקנות תו שנקבע דואר
הוראותבדבר:)1(התשתוםשידרושבעדאותושירותדואר;
)2(התשתוםשידרושבעדמקבץשירותידואר)במובחן
ממקבץשירותיםהכותתגםשירותיםשאינםשירותידואר(,
)3(הפרדתהתשתוםבעד שאותושירותדוארנכתתבו;
שירותים, מקבץ בעד מהתשתום האמור הדואר שירות
שאותושירותדוארנכתתבועבענייןהזהיובהרכימקבץ
שירותיםעשויתכתותהןשירותידוארוהןשירותיםשאינם
שירותידוארעמוצעתהגביתאתתוקפןשתהוראותכאמור
בפסקאות)1(ו–)2(תפרקזמןשתאיעתהעתתשעהחודשים

מיוםשניתנוע

התשתום בדבר התקשורת שר הוראות כי יובהר
אינןמצומצמותרקתהוראותתגביגובההתשתום,ויכות
שיתייחסוגםתהיבטיםאחריםהנוגעיםתתשתום,תמשת

משךהזמןשבויוצעתשתוםמסויםאותנאיהתשתוםע
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ראההשרכיבעתרישיוןכתתידורשתשתוםשאינו )ד(
בתחום בתחרות תפגיעה חשש שמעורר אותשתום סביר
שירותיהדואר,בעדשירותדוארשתאנקבעתותשתום,או
בעדשירותדוארשנקבעתותשתוםמרביאומזערי,רשאי
הואתתתתוהוראותשתחיתתןבמועדשיקבעבהן,בכתאחד

מאתה:

התשתוםשידרושבעדאותושירותדואר;תוקפה )1(
שתהוראהתפיפסקהזותאיעתהעתתשעהחודשים

מיוםשניתנה;

דואר, שירותי מקבץ בעד שידרוש התשתום )2(
שאותושירותדוארנכתתבו;תוקפהשתהוראהתפי

פסקהזותאיעתהעתתשעהחודשיםמיוםשניתנה;

תבסוף,מוצעתקבוע,בסעיףקטן)ה(,כיבחינתשר
התקשורתאתסבירותהתשתוםבעבורשירותדוארכאמור
תעית,יכותשתיעשהבהתבססעתעתותמתןאותושירות
דוארבתוספתרווחסביראועתתשתוםבעדאותושירות
דואראובעדשירותדואראחרבר–השוואההניתןעתידי
החברהאועתידיבעתרישיוןאחר)ובכתתזהבעתיהיתר(ע

יצויןכיסעיף37בנוסחוהיוםקובע,בסעיפיםקטנים
)ה(,)ז(ו–)ח(,הוראותשמוצעתהשמיטמנוסחוהמוצעשת

הסעיף,כמפורטתהתןע

תענייןסעיףקטן)ה(בנוסחוהקיים-סעיףקטןזה
קובעכישרהתקשורת,באישורשרהאוצר,רשאיתהתקין
תקנותבדברחובתתשתוםריביתפיגורים,הפרשיהצמדה
אוהפרשיהצמדהוריביתוכןהוצאותגבייהעתתשתומים
המגיעיםתבעתרישיוןכתתיעעםפתיחתהתחוםהשמור
תתחרותמתאהוהסרתהפיקוחעתהתשתומיםאשרגובה
שהסמכות נמצא הדואר, שירותי בעבור הדואר חברת
בנוסחו )ז( קטן סעיף תעניין עודע נדרשת אינה האמורה
הקיים-סעיףקטןזהקובעהוראותרציפותתענייןהסכם
שנחתםביןבנקהדוארתרשותהדוארביוםי"טבאתות
כי תהבטיח נועד הסעיף 2003(ע בספטמבר 16( התשס"ג
תבין הדואר בנק בין שנחתם האמור ההסכם הוראות
רשותהדוארשפעתהתפניהקמתחברתהדואר,ימשיכו
תחותגםתאחרכניסתותתוקףשתתיקוןמס'ותחוק)בחוק
המדיניותהכתכתיתתשנתהכספיםצ200)תיקוניחקיקה(,
בטבת ו' ביום הדוארע חברת והקמת התשס"ד-צ200(
חדשביןחברת הסכם נחתם ,)2012 )1בינואר התשע"ב
הדוארמטעםבנקהדוארתביןהממשתה,ומשכךהתייתר

הצורךבסעיףקטןזהע

תענייןסעיףקטן)ח(בנוסחוהקיים-סעיףקטןזה
עניינובהסמכתשרהתקשורתתהורותתבעתרישיוןכתתי
עתהאופןוהדרכיםתהעברתמכתביחייתיםהמשרתים
הוראות הסעיף קובע כן כמו תישראת; ההגנה בצבא
הכתתיבעד הרישיון תבעת תתשתוםהתמורה בהתייחס
הרישיון בעת בין בהסכם שתיקבע כאמור, השירותים
תצבא,ובאיןהסכם-תיקבעהתמורהעתידיהממשתהע

מוצעתבטתאתסעיףקטןזהתנוכחהעובדהשמעותםתא
נעשהבושימוש,ותאנחתםכתהסכםביןבעתרישיוןכתתי
תביןצבאההגנהתישראתעתנוכחשינוישיטתהפיקוחעת
תשתומיםבסעיף37המוצע,עתבעתרישיוןכתתיתדרוש
מחירסבירבעבורהשירותעמובןכיאיןבכךכדיתמנוע
מצבאההגנהתישראתתהתקשרבהסכםעםבעתרישיון

כתתיתענייןשירותזהאושירותאחרע

וזהנוסחסעיף37תחוקהדואר,שמוצעתהחתיף:

קביעת תשלומים

את בתקנות יקבע האוצר שר באישור השר )א( 37ע
התשתומיםבעדהשירותיםהמנוייםבתוספת,

שנותןבעתרישיוןכתתיע

)ב(השר,באישורשרהאוצרוהועדה,רשאי,בצו,תהוסיף 
שירותיםתתוספתאותגרועשירותיםמהתוספתע

)ג(השר,באישורשרהאוצר,רשאיתקבועבתקנות 
רישיון שבעת שירותים בעד התשתומים את
כתתינותןואינםמנוייםבתוספת;אותםאםנכח
השרכיקיימתתחרותבמתןשירותמהשירותים
האמורים,רשאיהואתהתירתבעתרישיוןכתתי
בדבר וההוראה סביר תשתום בעדו תגבות
הקביעהבתקנותתאתחות;השריודיעתוועדה

עתמתןהיתרכאמורע

)ד(השר,באישורשרהאוצר,רשאיתהתקיןתקנות 
תמדד זה סעיף תפי תשתומים הצמדת בדבר
המחיריםתצרכן,ותגביתשתומיםבעדשירותים
חוץ מטבע שת היציג תשער - תחוץ־תארץ

שייקבעבתקנותע

)ה(השר,באישורשרהאוצר,רשאיתהתקיןתקנות 
הפרשי פיגורים, ריבית תשתום חובת בדבר
הצמדהאוהפרשיהצמדהוריביתוכןהוצאות
גבייהעתתשתומיםהמגיעיםתבעתרישיוןכתתי
בשתשירותיםשהואנותןואשרתאשותמובמועד
שנקבעתכך,דרכיחישובםוהתנאיםתתשתומם;

תעניןזה,"ריבית"-תרבותריביתדריביתע
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הפרדתהתשתוםבעדשירותהדוארהאמור,אם )3(
הואניתןכחתקממקבץשירותים,מהתשתוםבעדמקבץ

השירותיםשאותושירותדוארנכתתבוע

תשתום אם רישה, )ד( קטן סעיף תפי השר בחינת )ה(
בעדשירותדוארהואתשתוםשאינוסביר,יכותשתיעשה
בהתבססעתעתותמתןשירותהדוארהאמורבתוספתרווח
סביר,אועתתשתוםבעדאותושירותדואראובעדשירות
דואראחרבר–השוואההניתןעתידיבעתרישיוןכתתיאועת

ידיבעתרישיוןאחרע"

בסעיף53תחוקהעיקרי-ועתיקוןסעיף53

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"תחיתתםשתכתתיםכאמור,תרבותשינוייםבכתתים )1(
כאמור,במועדשנקבעבהם,תפיהעניין,ובעתהרישיוןיפרסםאותםבאתרהאינטרנט

שתותמשךכתתקופתתוקפםע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

ביקשבעתרישיוןכתתיתקבועכתתתפיסעיףקטן)א(אותשנותכתתשקבע ")א1(
כאמור,ימסורהודעהבענייןתשראותעובדשהשרהסמיכותכך,ויפרסםאותו
באתרהאינטרנטשתו,ארבעהעשרימיםתפחותתפניתחיתתהכתתאוהשינוי

האמור,תפיהעניין;

הפרדתהתשתוםבעדשירותהדוארהאמור,אם )3(
הואניתןכחתקממקבץשירותים,מהתשתוםבעדמקבץ

השירותיםשאותושירותדוארנכתתבוע

תשתום אם רישה, )ד( קטן סעיף תפי השר בחינת )ה(
בעדשירותדוארהואתשתוםשאינוסביר,יכותשתיעשה
בהתבססעתעתותמתןשירותהדוארהאמורבתוספתרווח
סביר,אועתתשתוםבעדאותושירותדואראובעדשירות
דואראחרבר–השוואההניתןעתידיבעתרישיוןכתתיאועת

ידיבעתרישיוןאחרע"

תיקוןסעיף53בסעיף53תחוקהעיקרי-וע

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא"תחיתתםשתכתתיםכאמור,תרבותשינוייםבכתתים )1(
כאמור,במועדשנקבעבהם,תפיהעניין,ובעתהרישיוןיפרסםאותםבאתרהאינטרנט

שתותמשךכתתקופתתוקפםע";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )2(

ביקשבעתרישיוןכתתיתקבועכתתתפיסעיףקטן)א(אותשנותכתתשקבע ")א1(
כאמור,ימסורהודעהבענייןתשראותעובדשהשרהסמיכותכך,ויפרסםאותו
באתרהאינטרנטשתו,ארבעהעשרימיםתפחותתפניתחיתתהכתתאוהשינוי

האמור,תפיהעניין;

)ו(האמורבסעיףזהאינוגורעמסמכותבעתרישיון 
כתתיתגבותתשתוםסבירבעדשירותשתאנקבע
תותשתוםכאמור,והואכשאיןחובהעתפיחיקוק
תיתןאותושירותעבעתרישיוןכתתיימסורתשר,
תפי שגבה התשתומים עת דיווח דרישתו, תפי

סעיףקטןזהע

)ז(הוראותההסכםשנחתםביוםי"טבאתותהתשס"ג 
)16בספטמבר2003(ביןבנקהדוארכמשמעותו
ערב כנוסחו התשי"א-51ו1, הדואר, בנק בחוק
ו,תביןהרשות)בסעיףקטן ביטותובתיקוןמס'
זה-ההסכם(,תרבותככתשהןנוגעותתשירותים,
בו, שנקבעו ותתשתומים הכספיים תהסדרים
שת ביצועם הבטחת תצורך שנקבעו תתנאים
ההסדריםכאמורוזכותהמדינהתקבתמידעתשם
כךאותרמתהשירותיםשתיתןהרשותתמדינה,
תמשך החברה ועת המדינה עת תחות ימשיכו
התקופהשנקבעהבהסכם,בשינוייםובהתאמות
הנדרשיםכפישיקבעשרהאוצרבצו,ובשינוי
זה:בכתמקוםבהסכם,במקום"בנקהדואר"או
ובמקום "המדינה", יבוא הדואר" בנק "מנהת
"רשותהדואר"יבוא"החברה",והכתכתעודתא

הושגההסכמהאחרתביןהמדינהתחברהע

)ח(השררשאיתהורותתבעתרישיוןכתתיעתהאופן 
המשרתים חייתים מכתבי תהעברת והדרכים
בצבא־הגנהתישראת;התמורהשתשותםתבעת
רישיוןכתתיבעדשירותיםכאמורתקבעבהסכם
ביןבעתהרישיוןהכתתיתביןצבא־הגנהתישראת,
שהיא מי או הממשתה בידי - הסכמה ובאין

הסמיכהע"

53תחוקהדואר,שעניינו"כתתיםתעניין סעיף  סעיף 9 
)א(,כי טיפותבדברידואר",קובע,בסעיףקטן 
"בעתרישיוןיקבעכתתיםבדברסדריהטיפותבדברידואר,
תרבותבענייןדיוורם,איסופם,העברתם,חתוקתםומסירתם
וכתענייןאחרהנוגעתטיפותבהם"עבסעיףקטן)ב(נקבעכי
גםשרהתקשורתרשאיתקבועהוראותבענייניםהאמורים
בסעיףקטן)א(,שיחותועתבעתרישיון,ובמקרהשתסתירה
ביןהכתתיםשקבעבעתרישיוןכתתיתביןההוראותשקבע

השר-הוראותהשרגוברותע

כדיתאפשרתציבורותבעתיהיתרנגישותושקיפות
סעיף את תתקן מוצע כתתי, רישיון בעת שקבע תכתתים

קטן)א(ותקבועחובתפרסוםשתהכתתיםשקבעבעתרישיון
כתתיבאתרהאינטרנטשתותמשךכתתקופתתוקפםעכמו
כןמוצעתקבועכיתחיתתםשתכתתיםכאמוראושתשינוי
תהתן(, כמפורט המוצע, )א1( קטן תסעיף )בהתאם בהם
יהיהבמועדשנקבעבהםעחובתהפרסוםנועדהתהחתיף
אתהחובההקבועהכיוםבסעיף120תחוקהדואר,שתפיה
בעתרישיוןכתתייוציאמדריךדוארשיכתותאתהכתתים
האמורים,ויעמידותעיוןהציבורבסניפיהדוארשתו,כאמור

בדבריההסברתסעיף1צתהצעתהחוקע

הכתתים עת תפקח ניתן שיהיה כדי כך, עת נוסף
שקבעהחברתהדואר)בהיותהבעתתרישיוןכתתי(ובמקרה
הצורךאףתהורותעתשינוייםמכוחסמכותשרהתקשורת
כאמורתעית,מוצעתהוסיףתסעיף53אתסעיפיםקטנים
)א1(ו–)א2(עבסעיףקטן)א1(מוצעתקבועחובתמתןהודעה,
תשראותעובדשהשרהסמיכותכך,עתכתתחדששבכוונת
בעתרישיוןכתתיתקבועאועתכוונתותשנותכתתקייםוכן
חובתפרסוםכתתאושינויבכתתכאמור,צ1ימיםתפחות
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עתאףהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהשרתקבועברישיוןשתבעתרישיון )א2(
כתתיענייניםכאמורבאותוסעיףקטןשקביעתכתתיםתגביהםטעונהאתאישורו

מראשובכתבע"

בסעיף66תחוקהעיקרי,אחרי"כתיטיס"יבוא"כתירכב"ואחרי"כתיהטיס"יבוא"כתי10עתיקוןסעיף66
הרכב"ע

תיקוןסעיפים67
ו־ו6

בסעיפים67ו־ו6תחוקהעיקרי,בכתמקום,אחרי"כתיטיס"יבוא"כתירכב"ע11ע

בסעיףוואתחוקהעיקרי-12עתיקוןסעיףווא

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)2(,במקום"באמצעותהמחאותכסף"יבוא"בישראת,מישראתתחוץ )א(
תארץומחוץתארץתישראת";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ב(

הנפקתהמחאהבנקאית;"; )3("

פסקה)צ(-בטתה; )ג(

אחריפסקה)צ(יבוא: )ד(

קנייהומכירהשתמטבעחוץ;"; ")צא(

בפסקה)5(,במקום"עד)צ("יבוא"עד)צא("; )ה(

בסעיףקטן)א1(,פסקה)2(-תימחק; )2(

תפניתחיתתם;זאת,תשםהגברתהשקיפותויידועהציבור
באשרתכתתיםאתהעבסעיףקטן)א2(מוצעתקבועכישר
כתתי רישיון בעת שת ברישיון תקבוע רשאי התקשורת
תגביהם כתתים שקביעת 53)א(, בסעיף כאמור עניינים
טעונהאתאישורומראשובכתבעמדוברבנושאיםשהם
בעתיהשפעהמהותיתעתהציבוראועתהתחרות,תמשת:
מערכתהמיקוד;הגדרתדוארכמותי;הגדרתפניהמעטפה;
קריטריוניםתהנחות;קביעתמועדיםשתאחריהםיוחזרדבר

דוארתשותחוכדומהע

עניינושתפרקד'תחוקהדוארב"הובתתדואר"ע  סעיפים 
בין־ "הובתה שעניינו האמור, תפרק ב' סימן  10 ו־11

תחוק ו6 עד 66 סעיפים את כותת תאומית", 
הדוארעסעיף66שעניינו"כתיטיסאוכתישיטיוצא",קובע
1תחוקהדואר( אתחובתושתמפעית)כהגדרתובסעיף
תקבתעתכתיטיסאוכתישיטהיוצאמישראת,כתשקדואר
שפקידדוארשתחברתהדוארנתןתותהובתה,ותהובתתו
בהקדםהאפשריומסירתובתאהשהיה,בהגיעכתיהטיס
אוכתיהשיטתיעדו;באופןדומה,קובעסעיף67שעניינו
"כתיטיסאוכתישיטנכנס",אתחובתושתמפעיתכאמור
תמסורבתאהשהיהאתכתדבריהדוארשבו,שנמסרותו
תשםהעברתםתחברה,תפקידדוארשתהחברההמוסמך
תדרושאותם,ובאיןדרישה-תביתדוארשתהחברה;סעיף
ו6שעניינו"תשתוםתמפעיתותאחרים",קובעאתחובת
החברהתשתםתמורהראויהתמפעיתכתיטיסאוכתישיט

יוצאבעדדברידוארשמסרהתותהובתהע

הואיתוהעברתדברידוארביןמדינותנעשיתתעיתים
באמצעותמעבריבשתי,מוצעתתקןאתהסעיפיםהאמורים
באופןשיחותוגםעתמפעיתשתכתירכב,נוסףעתמפעית

שתכתישיטאוכתיטיסע

סעיףוואתחוקעניינובמתןהשירותיםהכספיים  סעיף 12 
עתידיהחברהעבסעיףקטן)א(מפורטיםהשירותים 
הכספייםשחברתהדואררשאיתתתתמטעםהחברההבתע
מוצעתעדכןאתהמינוחיםשתחתקמהשירותיםהמפורטים
בסעיףוהניתניםכיוםעתידיהחברהמטעםהחברההבת,
ותהתאימםתמינוחיםהמקובתיםכיוםבתחוםהבנקאות,
כךשחברתהדוארתהיהרשאיתתתתשירותשתהעברת
באמצעות כספים העברת שירות )חתף בישראת כספים
המחאתכסף(,מישראתתחוץתארץ,ומחוץתארץתישראת,
שירותשתהנפקתהמחאהבנקאית)חתףשירותשתהנפקת
המחאתדואר(ושירותשתקנייהומכירהשתמטבעחוץע
בצדזאת,מוצעתמחוקמהסעיףשירותיםשאינםרתוונטיים
כסף, המחאת באמצעות כספים העברת שירות - עוד
שירותהעברתכספיםבאמצעותהמחאתדוארושירות

שתקבתתשטריחובמבעתיחשבוןסיתוקיםתגוביינהע

ווא)א1(תחוקאת נוסףעתכך,מוצעתבטתבסעיף
)2(שעניינההסכםשייקבעביןהחברההבתתבין פסקה
חברתהדוארבקשרתשירותיםהכספייםשתיתןהחברה
שבין הכספיים ההסדרים וכן החברה, באמצעות הבת
החברההבתוביןהחברהעזאת,במקביתתביטותהתנאי
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בסעיףקטן)ג(,בכתמקום,במקום"חברהבבעתותממשתתיתמתאה"יבוא"חברה )3(
ממשתתית";

סעיףקטן)ד(-בטתע )צ(

בסעיףווגתחוקהעיקרי-13עתיקוןסעיףווג

בכותרתהשותיים,אחרי"ריבית"יבוא"והפרשיהצמדה"; )1(

במקום"תאתשותםריבית"יבוא"תאישותמוריביתוהפרשיהצמדה"ע )2(

בסעיףוודתחוקהעיקרי,במקום"בה"יבוא"בחברההבת"עצ1עתיקוןסעיףווד

"מי15עתיקוןסעיףווה יבוא המבקש" חשבון "בעת במקום )ב(, קטן בסעיף העיקרי, תחוק ווה בסעיף
שמבקש"ע

בסעיףווה2תחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,אחרי"בסעיףווא)א()1(,)2(,)3("יבוא")צא("ע16עתיקוןסעיףווה2

כת17עתיקוןסעיףווח תמיתוי אחראית תהיה "כן יבוא "הכספיים" אחרי העיקרי, תחוק ווח בסעיף
התחייבויותהחברההבתבקשרעםהשירותיםהכספייםכאמור"ע

בסעיףקטן)ג(,בכתמקום,במקום"חברהבבעתותממשתתיתמתאה"יבוא"חברה )3(
ממשתתית";

סעיףקטן)ד(-בטתע )צ(

תיקוןסעיףווגבסעיףווגתחוקהעיקרי-13ע

בכותרתהשותיים,אחרי"ריבית"יבוא"והפרשיהצמדה"; )1(

במקום"תאתשותםריבית"יבוא"תאישותמוריביתוהפרשיהצמדה"ע )2(

תיקוןסעיףוודבסעיףוודתחוקהעיקרי,במקום"בה"יבוא"בחברההבת"עצ1ע

"מי15ע יבוא המבקש" חשבון "בעת במקום )ב(, קטן בסעיף העיקרי, תחוק ווה בסעיף
שמבקש"ע

תיקוןסעיףווה

תיקוןסעיףווה2בסעיףווה2תחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,אחרי"בסעיףווא)א()1(,)2(,)3("יבוא")צא("ע16ע

כת17ע תמיתוי אחראית תהיה "כן יבוא "הכספיים" אחרי העיקרי, תחוק ווח בסעיף
התחייבויותהחברההבתבקשרעםהשירותיםהכספייםכאמור"ע

תיקוןסעיףווח

המקדמיהמתייחסתהסכםכאמורבסעיף6צתהצעתהחוק
שעםביטותואיןעודרתוונטיותתפסקהזו,וזותשונה:

השירותיםהכספייםשתיתןהחברההבתבאמצעות )2("
)1(וכןההסדריםהכספייםשבין החברהכאמורבפסקה
החברההבתוביןהחברה,תענייןמתןהשירותיםהכספיים
כאמור,ייקבעובהסכםביניהן,ובאיןהסכם-רשאיהשר,
וההסדרים עתהשירותים שרהאוצר,תהורות בהסכמת
הכספיים שההסדרים ובתבד חתקם, או כותם כאמור,
השירותים מתן עתות בסיס עת ייקבעו יורה שעתיהם

הכספייםבתוספתרווחסבירע"

הקובע )ג( קטן סעיף את תתקן מוצע כך, עת נוסף
התייעצות תאחר הממשתה, באישור התקשורת, שר כי
עםנגידבנקישראת,רשאיתהתירתחברה,כתעודהיא
בשם שימוש תעשות מתאה, ממשתתית בבעתות חברה
"בנקהדואר",תענייןמתןהשירותיםהכספיים,בתנאים
שיורהעבתוםהתיךהפרטתחברתהדוארהמתקייםבימים
אתה,צפויהחברתהדוארתחדותתהיות"חברהבבעתות
החברות בחוק זה מונח כהגדרת מתאה", ממשתתית
"חברה תהיות ותהפוך התשת"ה-75ו1, הממשתתיות,
מוצע כן, עת אשר האמורע בחוק כהגדרתה ממשתתית"
תתקןאתסעיףווא)ג(תחוקהדוארותקבועכיחברתהדואר
תהיהרשאיתתעשותשימושבשם"בנקהדואר"תענייןמתן
השירותיםהכספיים,כתעודהיא"חברהממשתתית",וזאת

במקום"חברהבבעתותממשתתיתמתאה",כקבועכיוםע

תחוק )ד( קטן סעיף את תבטת מוצע תכך, בהמשך
הדואר,הקובעתאמור:

ממשתתית בבעתות חברה תהיות החברה חדתה ")ד(
מתאהרשאיהשר,אםניתןתכךאישורנגידבנקישראת,
תהתירתחברהתהמשיךותעשותשימושבשם"בנקהדואר",

תענייןמתןהשירותיםהכספיים,בתנאיםשיורהע"

סעיףקטןזהמתייתרתנוכחהתיקוןהמוצעבסעיף
קטן)ג(כאמורע

סעיףווגתחוקהדוארקובעאיסורתשתםריבית  סעיף 13 
הכספים בשת הכספיים השירותים תמקבתי 
כהגדרתםבסעיףוויא)א(תחוקהדוארעמנגד,נקבעכיחברת
הדוארזכאיתתקבתאתהריביתואתהפרשיההצמדהככת
הסעיףע תהוראות בכפוף כאמור, כספים בשת שהתקבתו
מוצעתתקןותהבהירכיהאיסורהאמורחתגםתגביתשתום

שתהפרשיההצמדהע

סעיףוודתחוקהדוארקובעכיחברתהדואר,  סעיף 14 
בנותנהאתהשירותיםהכספיים,אינהרשאית 
תתתאשראיאותהתירמשיכתיתרמהחשבונותהמתנהתים
בהעהואיתוהחשבונותמתנהתיםבחברההבת,מוצעתתקן
אתהוראתהסעיף,כךשיובהרכיהאיסורתהתירמשיכת

יתרמתייחסתחשבונותהמתנהתיםבחברההבתע

בהתאםתסעיףווה)ב(תחוקהדואר,חברתהדואר  סעיף 15 
בסעיף )כמשמעותו עזר שירות תתת רשאית 
ווא)א()5(תחוקהדואר(תכתבעתחשבוןהמבקשתקבתאת
השירותעמוצעתתקןאתהסעיףכךשהחברהתהיהרשאית
תתתשירותעזרתכתמישמבקשתקבתשירות,ובכתתזה
תתקוחמזדמן,ותארקתבעתחשבון,מאחרשההגבתהבדבר
מתןשירותעזררקתבעתחשבוןאינהרתוונטיתעודבעת

הזוע

ווה2)א( בסעיף ההפניות את תהתאים מוצע  סעיף 16 
בהתאם ווא)א(, סעיף שת המוצע תנוסחו 
תתיקוניםהמוצעיםתרשימתהשירותיםהכספייםהמנויים

בו)כאמורבסעיף12תהצעתהחוק(ע

כך הדואר תחוק ווח סעיף את תתקן מוצע  סעיף 17 
שיובהרכינוסףעתאחריותחברתהדוארתמיתוי 
כתהתחייבויותיהשתהבנותנהאתהשירותיםהכספיים,
החברה התחייבויות תמיתוי גם החברהאחראית תהיה
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בסעיףווטתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,אחרי"החברהבנותנהאתהשירותיםהכספיים"ו1עתיקוןסעיףווט
יבוא"עתהחברההבת"ובמקום"בה"יבוא"בהןאוהפועתמטעמן"ע

בסעיףוויתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(-ו1עתיקוןסעיףווי

בפסקה)1(,אחרי"תשתומים"יבוא"תשתומיםמרבייםאותשתומיםמזעריים"; )1(

בפסקה)צ(,בסופהיבוא"אומנושאימשרהבחברה,העוסקיםבמתןהשירותיםהכספיים"ע )2(

בסעיףוויאתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ד1(,במקום"החברהתקיים"יבוא"החברהאו20עתיקוןסעיףוויא
החברההבת,תפיהעניין,יקיימו"ובמקום"תחברה"יבוא"תהן"ע

בסעיףוויגתחוקהעיקרי,אחרי"ובכתתזה"יבוא"מתןהנחיותתפקחיםשהוסמכותפי21עתיקוןסעיףוויג
סעיףווכב"ובמקום"בסעיףווטז"יבוא"בסעיףווכב"ע

ביטותסעיפים
ווטזעדוויח

סעיפיםווטזעדוויחתחוקהעיקרי-בטתיםע22ע

קיימת כאמור הוראה הכספייםע תשירותים בקשר הבת
ברישיוןהחברהעתשםבהירותושקיפות,מוצעתעגןאת

האחריותהאמורהגםבחוקע

בסעיףווטתחוקהדוארנקבעהחובתסודיותעת  סעיף 18 
חברתהדוארבנותנהאתהשירותיםהכספיים 
ועתכתאדםהממתאתפקידבהעמכיווןששירותיהחברה
יכותשיינתנוגםבאמצעותעובדיםשתהחברההבת,או
הדואר, תחוק 6צ תסעיף בהתאם דואר סוכני באמצעות
מוצעתתקןאתסעיףווטותהרחיבאתחובתהסודיותכך
שתחותגםעתהחברההבתועתגורםהפועתמטעמןשת

החברהאוהחברההבתע

שר כי נקבע הדואר תחוק ווי)א()1( בסעיף  סעיף 19 
התקשורת,בהסכמתשרהאוצרובאישורועדת 
בעד תשתומים בדבר תקנות תהתקין רשאי הכתכתה,
השירותיםהכספייםעמכיווןשהשירותיםהכספייםנמצאים
בנקים, כגון שונים פיננסיים מתאהמותגופים בתחרות
נותנישירותימטבעועוד,מוצעתאפשרתחברה,בנותנה
אתהשירותיםהכספיים,גמישותתהתאמתהתשתומים
תתנאיהשוקהמשתנים,תתהתיכיהתייעתותאםיבוצעו,
באופןשבוהחברהתוכתתהפחיתאתגובההתשתומים
ותהיטיבעםהתקוחותעעתכן,מוצעתתקןאתסעיףקטן)א()1(
ותהרחיבאתסמכותשרהתקשורת,בהסכמתשרהאוצר
ובאישורועדתהכתכתה,כךשתכתותגםסמכותתקבוע
תשתומיםמרבייםאומזערייםבעדהשירותיםהכספייםע
נוסףעתכך,בסעיףווי)א()צ(תחוקנקבעכישרהתקשורת,
תנאי בדבר תקנות תהתקין רשאי האוצר, שר בהסכמת
הכשירותהנדרשיםמנושאימשרהבחברההבתעבהתאם
תהוראותהחוקכיום,החברה,מטעםהחברההבת,נותנת
אתהשירותיםהכספיים,ותאהחברההבתבעצמה,ועתכן
מוצעתתקןאתפסקה)צ(בסעיףקטן)א(ותהסמיךאתשר
התקשורתתקבועגםתנאיכשירותתענייןנושאימשרה
בחברההעוסקיםבמתןהשירותיםהכספיים,וזאתתשם

הגנהעתהניהותוהפעיתותהתקינהשתבנקהדוארע

סעיףוויא)ד1(תחוקקובעכיהחברההבתתקיים  סעיף 20 
הפרדהחשבונאיתתענייןהכספים,וכיהמפקח 
רשאיתתתתההוראותתענייןזהעעםזאת,בסעיףו5תתיקון

מס'11נקבעכהוראתשעה,כיעדתיוםהקובעכמשמעותו
הוראת את תקרוא יש האמור, 11 מס' תתיקון 57 בסעיף
תקיים שהחובה כך "הבת", מהמיתה בהתעתם הסעיף
הפרדהחשבונאיתתחותעתחברתהדוארבתבדעמאחר
שבהתאםתהוראותחוקהדואר,תחברההבתיכותשיהיו
עובדיםונכסיםכךשנושאההפרדההחשבונאיתעשוי
תהיותרתוונטיגםתגביה,מוצעתתקןאתהסעיףותקבוע
כברעתהכיהחובהתקייםהפרדהחשבונאיתחתההןעת
החברהוהןעתהחברההבת,וכיהוראותהמפקחבעניין
זהיכותשיינתנותשתיהןעבמקביתותהשתמתהתיקוןמוצע
)ראו 11 תתיקוןמס' ו5 בסעיף תבטתאתהוראתהשעה

בדבריההסברתפסקה)ו(בסעיף6צתהצעתהחוק(ע

סמכויותהפיקוחעתתחוםהדוארמוסדרותכיום  סעיפים 
בתקנותרשותהדואר)הפיקוחעתפעותותיהשת 22 ,21 

עמ' התשנ"ה, )ק"ת התשנ"ה-5וו1 הרשות(,  ו־24  
0ו13(עתנוכחפתיחתכתתשירותיהדוארתתחרות 
כמוצעבהצעתהחוק,ותנוכחהתיךמכירתחתקמהחזקות
המדינהבחברתהדוארתגורםפרטי,המתנהתבימיםאתה
מח/7, הפרטה תענייני השרים ועדת תהחתטת בהמשך
תקבוע מוצע ו201(, ביותי 2( התשע"ח בתמוז י"ט מיום
בחוקהדוארפרקפיקוחייעודי-פרקו'2המוצע,כמקובת
בחקיקהעדכנית,שיחותעתכתתהשחקניםבתחוםהדואר:
עתבעתיהרישיונותועתבעתיההיתריםתפיחוקהדואר,
ובכתתםחברתהדואר,וכןעתגורםהנותןשירותידואר
1ג תסעיף בניגוד היתר המוסדרבתארישיוןאו בתחום
תחוקעסמכויותהפיקוחכאמורנועדותהבטיחכיגורמים
אתהיפעתובהתאםתהוראותהחוק,כיתאייפגעושירותי
הדוארהניתניםתציבורותצורךקיומהשתתחרותהוגנת

בתחוםשירותיהדוארע

יתרעתכן,מוצעתאחדתתוךהפרקהמוצעגםאת
ההוראותבענייןסמכויותהפיקוחהקבועותכיוםבסעיפים
השירותים תמתן בהתייחס הדואר, תחוק וויח עד ווטז
הכספיים,כךשיהיהפרקאחדהכותתאתכתתסמכויות
שאינם השירותים תעניין הן הדואר, חוק תפי הפיקוח
השירותים - )תהתן הדואר חוק תפי הניתנים כספיים
הדואריים(והןתענייןהשירותיםהכספייםעכמוכןמוצע
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בסעיףווכאתחוקהעיקרי-23עתיקוןסעיףווכא

בסעיףקטן)א(,במקום"תפיפרקזה"יבוא"בכתהנוגעתשירותיםהכספיים"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,המפקחאופקחרשאיתגתותמסמךשהגיע ")ב1(
תידיובתוקףתפקידותפיחוקזה,אםראהכיהדברנדרשתצורכיהתיךפתיתיע"

תיקוןסעיףווכאבסעיףווכאתחוקהעיקרי-23ע

בסעיףקטן)א(,במקום"תפיפרקזה"יבוא"בכתהנוגעתשירותיםהכספיים"; )1(

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עתאףהאמורבסעיףקטן)א(,המפקחאופקחרשאיתגתותמסמךשהגיע ")ב1(
תידיובתוקףתפקידותפיחוקזה,אםראהכיהדברנדרשתצורכיהתיךפתיתיע"

תבצעאתההתאמותהנדרשותבסעיפיםשוניםשתחוק
שת המעודכן ותמיקומם המוצע ו' פרק תמבנה הדואר,

הסעיפיםשהועברואתיוע

מוצעתתקןאתסעיףוויגתחוקהדוארשעניינו  סעיף 21 
הכספיים, השירותים תענייני המפקח מינוי 
ותהבהירכיאחריותהמפקחכותתת,ביןהשאר,אתהסמכות
תתתהנחיותתפקחיםשהוסמכועתידישרהתקשורתעכמו
כןמוצעתהתאיםאתההפניותבסעיףתסעיפיםהרתוונטיים

בפרקו'2המוצע,שהואפרקהפיקוחע

עניינם הדואר תחוק וויח עד ווטז סעיפים  סעיף 22 
"הסמכתפקחים","סמכויותפיקוח"ו"זיהוימפקח 
כאמור הכספייםע תשירותים בהתייחס והכות פקח", או
תעית,מוצעתהעבירם,בהתאמותמסוימותשיפורטותהתן
בדבריההסברתסעיףצ2,תפרקו'2המוצע,כךשכתנושא
הפיקוחתפיחוקהדוארירוכזבפרקאחדעתשםהעברת
הסעיפיםהאמוריםתפרקו'2,מוצעתבטתםותקובעםמחדש
ווכג ווכב)הסמכתפקחים(, במיקוםהמוצע,בסעיפים
)סמכויותפיקוח(ו־ווכה)זיהויפקח(המוצעים,בהתאמהע

וזהונוסחסעיפיםווטזעדוויחשמוצעתבטת:

"הסמכת פקחים

השררשאיתהסמיך,מביןעובדימשרדו,פקחים ווטזע)א(
תשםהפעתתהסמכויותתפיסעיףוויז;הפעתת
הסמכויותכאמורבידיהפקחיםתיעשהבהתאם

תהנחיותהמפקחע

תאיוסמךפקחתפיהוראותסעיףקטן)א(, )ב(
אתאאםכןהתקיימובוכתאתה:

הואתאהורשעבעבירהאשרמפאת )1(
הוא אין נסיבותיה או חומרתה מהותה,
ראוי,תדעתהשר,תשמשפקחאותאהוגש

נגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

בתחום מתאימה הכשרה קיבת הוא )2(
הסמכויותשיהיונתונותתותפיסעיףוויז,כפי

שהורההשר,בהסכמתהשרתביטחוןהפנים;

נוספים, כשירות בתנאי עומד הוא )3(
ככתשהורההשר,בהסכמתהשרתביטחון

הפניםע

סמכויות פיקוח

החברה שת פעיתותן עת וביקורת פיקוח תשם  וויזע
והחברההבתבכתהנוגעתשירותיםהכספיים,

רשאיהמפקחאופקח-

תהיכנסתכתמקוםשבוהחברההבת,החברה )1(
אוסוכןדוארמנהתיםאתעסקיהם,ובתבדשתא
ייכנסתמקוםהמשמשתמגוריםאתאעתפיצושת

ביתמשפט;

תדרושמהחברההבת,מכתנושאמשרהבה, )2(
ממישמועסקעתידה,ומגורםאחרהפועתמטעמה
שתהחברההבת,תרבותהחברה,רואההחשבון
המבקרשתהחברהושתהחברההבתאוסוכןדואר,
כתמידעאומסמךהנדרשיםתדעתותשםפיקוח
וביקורתעתפעיתותןשתהחברהוהחברההבתבכת
הנוגעתשירותיםהכספיים,והכותבתוךהתקופה
שנקבעהבדרישהובאופןהקבועבה;תענייןזה,
"מסמך"-תרבותפתטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-5וו1ע

זיהוי מפקח או פקח

בסמכויות שימוש יעשה תא פקח או מפקח  וויחע
הנתונותתותפיסימןזה,אתאבעתמיתויתפקידו

ובהתקייםשנייםאתה:

הואעונדבאופןגתויתגהמזההאותוואת )1(
תפקידו;

ישבידותעודההחתומהבידיהשר,המעידה )2(
תפי יציג שאותה סמכויותיו, ועת תפקידו עת

דרישהע"

בשתהייחודיותשתהשירותיםהכספיים,נקבעה  סעיף 23 
בסעיףווכא)א(תחוקהדוארחובתסודיותהחתה 
עתהמפקח,עתפקחאועתמימטעמושתהמפקח,בכת
הנוגעתמידעאותמסמךשהגיעאתיומכוחתפקידואו
השירותים במתן שעניינן החוק הוראות תפי סמכויותיו
יש בישראת הפיננסיים תרגותטורים זאת, עם הכספייםע
המסדירהאתפעיתותם,או סמכותבחקיקההספציפית
בחוקאיסורהתבנתהון,התש"ס-2000,תהעבירבאופןיזום
אותפידרישהמסמךשהגיעתידםבמסגרתעבודתהפיקוח

אםראוכיהדברנדרשתצורךהתיךפתיתיע

השירותים תעניין גם דומה הוראה תקבוע מוצע
הכספייםותאפשרתמפקחאותפקחתהראותמסמךשהגיע
אתיומכוחתפקידואוסמכויותיותענייןשירותיםאתה,
תצורךהתיךפתיתיענוסףעתכך,מוצעתהתאיםאתנוסח
סעיףקטן)א(כךשחובתהסודיותתחותתגבימידעאומסמך
שהגיעואתהמפקח,הפקחאותמימטעמושתהמפקחמכוח
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אחריסעיףווכאתחוקהעיקרייבוא:צ2עהוספתפרקו'2

"פרק ו'2: פיקוח

השררשאיתהסמיך,מביןעובדימשרדו,פקחיםשיהיוווכבעהסמכתפקחים )א(
נתונותתהםסמכויותהפיקוחתפיפרקזה,כותןאוחתקן,

תשםביצועהוראותתפיחוקזה)תהתן-פקח(ע

תאיוסמךפקחתפיהוראותסעיףקטן)א(,אתאאםכן )ב(
מתקיימיםבוכתאתה:

מהותה, מפאת אשר בעבירה הורשע תא הוא )1(
חומרתהאונסיבותיהאיןהואראוי,תדעתהשר,תשמש

פקח,ותאהוגשנגדוכתבאישוםבעבירהכאמור;

הואקיבתהכשרהמתאימהבתחוםהסמכויות )2(
שיהיונתונותתותפיפרקזה,כפישהורההשר;

הואעומדבתנאיכשירותנוספים,ככתשהורההשרע )3(

סמכויותהמפקח
אופקח

תשםפיקוחעתביצועההוראותתפיחוקזה,רשאיפקח,ווכגע
ותענייןפסקאות)1(ו–)3(-גםהמפקח:

תדרושמכתאדםתמסורתואתשמוומענוותהציגתפניו )1(
תעודתזהותאותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;וכן-

תשםפיקוחכאמורברישה,תמעטבכתהנוגעתשירותים )2(
הכספיים-

תפקידםאוסמכויותיהםבכתהנוגעתשירותיםהכספיים
ובתיתהכפיףאתהחובהתסמכויותתפיפרקו'1עהבהרהזו
נדרשתבייחודתנוכחפרקו'2המוצע,אשרמצדאחדכותת
סמכויותפיקוחמעברתסמכויותהמפורטותבפרקו'1,ומצד
שנימאפשרהסמכהשתפקחיםגםתענייןשירותיםאחרים,
שתגביהם-אםהדבראינונוגעתשירותיםהכספיים-אין

כוונהתהחיתאתחובתהסודיותע

בסעיףזהמוצעתהוסיףתחוקהדואראתפרק  סעיף 24 
ו'2:פיקוח,ותכתותבואתכתהסעיפיםהנוגעים 
תסמכויותהפיקוח:הסמכתפקחים)סעיףווכבהמוצע(;
ותענייני הדואריים השירותים תענייני פיקוח סמכויות
ווכגהמוצע(;בירורמינהתי השירותיםהכספיים)סעיף
)סעיףווכדהמוצע(,וזיהויפקח)סעיףווכההמוצע(,והכות

כמפורטתהתןע

לסעיף 88כב המוצע

מוצעתקבועהתיךהסמכהתפקחים,כמקובתבחקיקה
עדכנית,שכאמורתעית,יחותתגביכתתהפקחיםתפיחוק
שקבע תחוק, ווטז סעיף את מחתיף המוצע הסעיף זהע
סמכויות הפעתת תשם פקחים הסמכת בעניין הוראות
הפיקוחעתהחברהוהחברההבתבכתהנוגעתשירותים
כי )א(, קטן בסעיף גם, קבע תחוק ווטז סעיף הכספייםע
הפעתתהסמכויותבידיהפקחיםתיעשהבהתאםתהנחיות
המפקחעכעת,משמוצעתקבועסעיףאחידבענייןהסמכת
תעניין והן הדואריים השירותים תעניין הן פקחים,

ניתנות המפקח שהנחיות ומאחר הכספיים, השירותים
ו'1 פרק תפי סמכותו מכוח הכספיים השירותים תעניין
תחוק,מוצעשתאתכתותענייןזהבסעיףהסמכתהפקחיםע
במקוםזאת,מוצעתבצעהתאמהתענייןזהבסעיףוויג

כמפורטבדבריההסברתסעיף21תעיתע

כמוכן,בהתאםתחקיקההעדכניתבנושאסמכויות
פיקוח,איןעודצורךבהסכמתהשרתביטחוןהפניםכנדרש
הפקחים הכשרת תעניין תחוק, ו–)3( ווטז)ב()2( בסעיף
ותענייןתנאיהכשירותשנדרשיםמהם,ותפיכךמוצעשתא

תכתותענייןזהבסעיףווכבהמוצעע

לסעיף 88כג המוצע

מוצעתפרטאתסמכויותהפיקוחכמקובתבחקיקה
כתת ביצוע עת פיקוח תשם שיחותו בנושא, עדכנית
ההוראותתפיחוקהדואר,ובכתתזה:סמכותתדרושמכת
אדםתמסוראתשמוומענוותהציגתעודתזהותאותעודה
רשמיתאחרתהמזההאותו;סמכותכניסהתחצרים)תמעט
תמקוםהמשמשתמגורים,אתאעתפיצושתביתמשפט(,
וסמכותתדרושכתמידעאומסמךשישבהםכדיתהבטיח

אותהקתאתביצועןשתההוראותתפיחוקזהע

מוצעתהבחין,תענייןסמכותהכניסהתחצריםותעניין
הסמכותתדרושמידע,ביןסמכויותהפיקוחהרתוונטיות
מתן בעניין החוק בהוראות עמידה עת פיקוח תשם
השירותיםהדואריים,תביןסמכויותהפיקוחהרתוונטיות
תשירותים הנוגע בכת פעותות ביצוע עת פיקוח תשם
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תהיכנסתכתמקוםשבובעתרישיון,סוכןדואר )א(
אומימטעמםפועתאומנהתאתעסקיו,תרבותתכתי
תמקום ייכנס שתא ובתבד נייח, כשהוא תחבורה

המשמשתמגוריםאתאעתפיצושתביתמשפט;

תדרושבכתבמבעתרישיון,מכתנושאמשרהבו, )ב(
מסוכןדואר,מפקידדואראומגורםאחרהפועתמטעמו
שתבעתרישיוןתמסורתובכתבכתמידעאומסמךשיש
בהםכדיתהבטיחאתביצועןשתההוראותתפיחוקזה
אותהקתעתביצוען;תענייןזה,"מסמך"-תרבותפתט

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-5וו1צ;

תערוךבדיקותאומדידותבמקוםכאמורבפסקת )ג(
משנה)א(אובמיתקןהמשמשתאספקהאותניטורשת
שירותיםהניתניםבידיבעתרישיוןאובידימימטעמו,
וכןתמסוראתהבדיקותאוהמדידותתמומחה,תשמור

אותןאותנהוגבהןבדרךאחרת;

תשםפיקוחעתפעיתותהשתהחברההבתבכתהנוגע )3(
תשירותיםהכספיים-

תהיכנסתכתמקוםשבוהחברה,החברההבת,או )א(
סוכןדוארמנהתיםאתעסקיהם,תרבותתכתיתחבורה
המשמש תמקום ייכנס שתא ובתבד נייח, כשהוא

תמגוריםאתאעתפיצושתביתמשפט;

תהיכנסתכתמקוםשבובעתרישיון,סוכןדואר )א(
אומימטעמםפועתאומנהתאתעסקיו,תרבותתכתי
תמקום ייכנס שתא ובתבד נייח, כשהוא תחבורה

המשמשתמגוריםאתאעתפיצושתביתמשפט;

תדרושבכתבמבעתרישיון,מכתנושאמשרהבו, )ב(
מסוכןדואר,מפקידדואראומגורםאחרהפועתמטעמו
שתבעתרישיוןתמסורתובכתבכתמידעאומסמךשיש
בהםכדיתהבטיחאתביצועןשתההוראותתפיחוקזה
אותהקתעתביצוען;תענייןזה,"מסמך"-תרבותפתט

כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-5וו1צ;

תערוךבדיקותאומדידותבמקוםכאמורבפסקת )ג(
משנה)א(אובמיתקןהמשמשתאספקהאותניטורשת
שירותיםהניתניםבידיבעתרישיוןאובידימימטעמו,
וכןתמסוראתהבדיקותאוהמדידותתמומחה,תשמור

אותןאותנהוגבהןבדרךאחרת;

תשםפיקוחעתפעיתותהשתהחברההבתבכתהנוגע )3(
תשירותיםהכספיים-

תהיכנסתכתמקוםשבוהחברה,החברההבת,או )א(
סוכןדוארמנהתיםאתעסקיהם,תרבותתכתיתחבורה
המשמש תמקום ייכנס שתא ובתבד נייח, כשהוא

תמגוריםאתאעתפיצושתביתמשפט;

הפיקוחעתהשירותיםהדוארייםאו )תהתן- הכספיים
כמפורט העניין(, תפי הכספיים, השירותים עת הפיקוח

תהתן:

ראשית,תענייןסמכותהכניסהתחצרים-מוצעכי
בכתהנוגעתפיקוחעתהשירותיםהדואריים,סמכותהכניסה
תחצריםתהיהתכתמקוםשבובעתרישיון,סוכןדואראו
מימטעמם)כךשיחותגםעתעובדיושתסוכןהדואר(פועת
אומנהתאתעסקיו)כתומר,כתהמקומותשבהםניתנים
השירותיםהדואריים(,תרבותכתיתחבורהכשהואנייחע
תעומתזאת,בכתהנוגעתפיקוחעתהשירותיםהכספיים,
שבו מקום תכת תהיה הכניסה סמכות כי תקבוע מוצע
החברההבת,החברהאוסוכןדוארמנהתיםאתעסקיהם
)כתומר,כתהמקומותשבהםניתניםשירותיםכספיים(,תרבות
תכתיתחבורהכשהואנייח;שנית,תענייןהסמכותתדרוש
מסמכים-מוצעכיתגביפיקוחעתהשירותיםהדואריים,
הסמכותתהיהתדרושבכתבמבעתרישיון,מכתנושאמשרה
בו,מסוכןדואר,מפקידדואראומגורםאחרהפועתמטעמו
שתבעתהרישיוןעתעומתזאת,תגביהפיקוחעתהשירותים
הכספיים,מוצעכיהסמכותתהאתדרושבכתבמהחברה,
החברההבתאומכתנושאמשרהבהן,ממישמועסקעת
דואר, סוכן או שתהן המבקר החשבון רואה תרבות ידן,

ומגורםאחרהפועתמטעמהשתהחברההבת)קרי,תכת
גורםשרתוונטיתמתןהשירותיםהכספיים(ע

השירותים עת הפיקוח תגבי מוצע, כך עת נוסף 
הדוארייםבתבד,תקבועאתסמכותהפקחיםתערוךבדיקות
דואריים, שירותים ניתנים שבהם במקומות מדידות או
ובכתתזהמרכזיחתוקהאומיתקןהמשמשתאספקהאו
תניטורשתשירותיםהניתניםבידיבעתרישיוןאובידימי
מטעמו,וכןתמסוראתהבדיקותתמומחה,תשמוראותןאו
תנהוגבהןבדרךאחרתעתדוגמה,בדיקותומדידותכאמור
המתקבתים ודיווחים מידע ניתוח תשם שייערכו יכות
ממערכתניטורדברידואראושקידוארכדיתעמודעת
פרקהזמןתהעברתדברידואר,ובדרךזותאתרמוקדיעיכובע

בענייןהזהיובהרכיעתפיהמוצע,סמכויותהפיקוח
עתהשירותיםהדוארייםיוקנותפקחיםשהוסמכותפיסעיף
השירותים עת הפיקוח שסמכויות בעוד המוצע, ווכב
הכספיים השירותים תענייני תמפקח הן יוקנו הכספיים
שמונהתפיסעיףוויגתחוק)תהתן-המפקח(,והןתפקחים
שהוסמכוכאמור)סמכויותאתהמוקנותכברכיוםתמפקח
ווכג בסעיף המוחתף תחוק, וויז סעיף תפי ותפקחים
המוצע,כאמורתעית(עמוצע,בהתאמה,תבטתאתסעיף

וויז)כמפורטבדבריההסברתסעיף22תעית(ע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע צ
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תדרושבכתבמהחברהאומהחברההבת,מכת )ב(
נושאמשרהבהן,ממישמועסקעתידן,תרבותרואה
אחר ומגורם דואר, סוכן או שתהן המבקר החשבון
הפועתמטעמהשתהחברההבת,תמסורתובכתבכת
ביצוען את מסמךשישבהםכדיתהבטיח מידעאו
שתההוראותתפיחוקזהאותהקתעתביצוען;תעניין
זה,"מסמך"-תרבותפתטכהגדרתובחוקהמחשבים,

התשנ"ה-5וו1ע

היהתמנהתהכתתישתמשרדהתקשורת)בסעיףזהווכדעבירורמינהתי )א(
הפר רישיון בעת כי תהניח סביר יסוד הכתתי( המנהת -
הוראהמההוראותתפיחוקזה,תמעטתפיפרקו'1,רשאיהוא,
מנימוקיםשיירשמו,תזמן,אותהתירתפקחתזמןנושאמשרה

בבעתהרישיוןותשאותאותושאתותבקשרתאותועניין;

היהתמפקחיסודסבירתהניחכיהחברהאוהחברה )ב(
הוא, רשאי ו'1, פרק תפי מההוראות הוראה הפרה הבת
מנימוקיםשיירשמו,תזמן,אותהתירתפקחתזמןנושאמשרה
בחברהאובחברההבת,תפיהעניין,ותשאותאותושאתות

בקשרתאותוענייןע

זימוןתפיסעיפיםקטנים)א(או)ב(ייעשהתמועדסביר )ג(
ותמקוםשיתואםעםנושאהמשרהע

)ג(, עד )א( קטנים סעיפים תפי משרה נושא זומן )ד(
יודיעהמנהתהכתתי,המפקחאוהפקח,תפיהעניין,תנושא
המשרהשזומן,תפניתחיתתהתשאות,מהםהמעשיםשביחס
תהפרתםיישאת;נושאהמשרהשזומןישיבתשאתותשנשאת,
ותשובותיותאישמשוכראיהבהתיכיםפתיתייםובהתיכים

אזרחייםנגדוע

פקחתאיעשהשימושבסמכויותהנתונותתותפיפרקזה,אתאווכהעזיהויפקח
בעתמיתויתפקידוואםהואעונדבאופןגתויתגהמזההאותו
ואתתפקידו,וכןישבידותעודההחתומהבידיהשרהמעידה

עתתפקידוועתסמכויותיו,שאותהיציגעתפידרישהע"

לסעיף 88כד המוצע

חוק הוראות הפרת שת ומהיר יעית בירור תצורך
הדואר,מוצעתהסמיך,תענייןהשירותיםהדואריים-את
המנהת(, - )תהתן התקשורת משרד שת הכתתי המנהת
ותענייןהשירותיםהכספיים-אתהמפקח,תבצעהתיך
שתבירורמינהתיבהתאםתהוראותהסעיףעכתומר,אםהיה
תהםיסודסבירתהניחכיבעתרישיון,החברהאוהחברה
החתות החוק הוראהמהוראות הפרו העניין, תפי הבת,
עתיהם,יהיורשאים,מנימוקיםשיירשמו,תזמןאותהתיר
תפקחתזמןנושאמשרהבהםותשאותאותושאתותעהזימון
ייעשהתמועדסבירותמקוםשיתואםעםאותונושאמשרהע

כמוכן,מוצעכיהמנהת,המפקחאוהפקח,תפיהעניין,
יודיעתנושאמשרהשזומןאתיו,תפניתחיתתהתשאות,
מהםהמעשיםשתגביהפרתםיישאתענושאהמשרהשזומן
כראיה ישמשו תא ותשובותיו שנשאת, תשאתות ישיב

בהתיכיםפתיתייםובהתיכיםאזרחייםנגדוע

לסעיף 88כה המוצע

מוצעתקבועחובתהזדהותשתחותעתפקח,בטרם
ייעשהשימושבסמכויותהנתונותתו,כמקובתבחקיקה
עדכניתעבהתאמהמוצעתבטתאתסעיףוויחתחוקהדואר
אשרקובעחובהזוכיוםבכתהנוגעתפיקוחעתהשירותים

הכספייםע
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בסעיף5ותחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטתע25עביטותסעיף5ו

החתפתכותרת
פרקז'1

במקוםכותרתפרקז'1תחוקהעיקרייבוא:26ע

"פרק ז'1: אמצעי אכיפה מינהלית
סימן א': הטלת עיצום כספי"

בסעיףו10אתחוקהעיקרי,בסופויבוא:27עתיקוןסעיףו10א

""הכנסהשנתית"-סךההכנסותשתבעתהרישיוןבשנתהכספיםשקדמהתמועדשבו
ביצעאתההפרהשבשתהנשתחהתוהודעהעתכוונתחיובכמשמעותהבסעיף
ו10ב1,בהתאםתדוחהכספיהשנתישתותשנתהכספיםהאמורה,ואםתאהגיש

דוחכאמור-בהתאםתמידעשמסרתפיחוקזהע"

בסעיףו10בתחוקהעיקרי-ו2עתיקוןסעיףו10ב

ביטותסעיף5ובסעיף5ותחוקהעיקרי,סעיףקטן)ב(-בטתע25ע

החתפתכותרתבמקוםכותרתפרקז'1תחוקהעיקרייבוא:26ע
פרקז'1

"פרק ז'1: אמצעי אכיפה מינהלית
סימן א': הטלת עיצום כספי"

תיקוןסעיףו10אבסעיףו10אתחוקהעיקרי,בסופויבוא:27ע

""הכנסהשנתית"-סךההכנסותשתבעתהרישיוןבשנתהכספיםשקדמהתמועדשבו
ביצעאתההפרהשבשתהנשתחהתוהודעהעתכוונתחיובכמשמעותהבסעיף
ו10ב1,בהתאםתדוחהכספיהשנתישתותשנתהכספיםהאמורה,ואםתאהגיש

דוחכאמור-בהתאםתמידעשמסרתפיחוקזהע"

תיקוןסעיףו10בבסעיףו10בתחוקהעיקרי-ו2ע

בסעיף5ו)ב(תחוקהדוארקבועהעבירהפתיתית  סעיף 25 
שעניינהאישצוותבכתיטיסאובכתישיטאשר 
דוארשנמסרתמפעיתתשםהעברתו עיכבדבר ביודעין
תחברתהדוארעמתוךתפיסהכיבענייניםאתהמספיקה
5ו)א(ובהתאם סעיף תפי מותהמפעית סמכותהאכיפה
את תבטת מוצע ,67 סעיף תפי עתיו החתות תהוראות

העבירההקבועהבסעיף5ו)ב(ע

בחקיקה כיום המקובתות תהוראות בהתאם  סעיפים 
תענייןאכיפהמינהתית,מוצעתהתאיםאתפרק  26 ו־27
ז'1:עיצומיםכספיים,תתבניתהחקיקההמקובתת 
הטתת א': "סימן סימנים: תשתושה ותחתקו הזה, בעניין
ג': ו"סימן מינהתית", התראה ב': "סימן כספי", עיצום
שונות"עבהתאם,מוצעבסעיף26,תעדכןאתשםהפרקכך

שכותרתותהיה"פרקז'1:אמצעיאכיפהמינהתית"ע

ו10א, בסעיף כיום הקיימות ההגדרות כי מוצע
הפותחותאתפרקז'1,ייכתתותחת"סימןא':הטתתעיצום
ההגדרה את תהוסיף ,27 בסעיף מוצע, כן כמו כספי"ע
העיצום סכום חישוב תשם הנדרשת שנתית", "הכנסה

הכספיהנגזרמהכנסותהמפריםכמוצעתהתןע

כסךההכנסותשת שנתית" "הכנסה מוצעתהגדיר
בעתהרישיוןבשנתהכספיםשקדמהתמועדשבוביצע
חיוב כוונת עת הודעה תו נשתחה שבשתה ההפרה את
ו10ב1תחוקהדואר(,בהתאםתדוח )כמשמעותהבסעיף
בעת ואם האמורה; הכספים תשנת שתו השנתי הכספי
בהתאם יהיו הכנסותיו כספי, דוח הגיש תא הרישיון
תמידעשמסרתפיחוקזה)בהתאםתדרישתמידעבנוגע

תהכנסותיו(ע

סעיףו10בתחוקהדוארקובעאתסכומיהעיצום  סעיף 28 
רשאי שבשתהן ההפרות רשימת ואת הכספי 
הבת החברה או החברה תעניין - המפקח או המנהת,
ובקשרעםמתןהשירותיםהכספיים,תהטיתעיצוםכספיע
הסעיףמחותקתארבעהסעיפיםקטניםהנבדתיםביניהם
בזהותהגורםהמוסמךתהטיתעיצוםכספי,סכוםהעיצום
הכספי,זהותהמפרוסוגההפרות,כמפורטתהתן:בסעיפים
קטנים)א(ו–)ב(נקבעכיהמנהתרשאיתהטיתעיצוםכספי
בהתאם כתתי, היתר בעתי זה )ובכתת רישיון בעתי עת
תהגדרה"רישיון"בסעיףו10א(,בסכוםשת010,ו2או13,250

שקתיםחדשים,בהתאמה,עתהפרתההוראותהמנויות
באותםסעיפיםקטנים;בסעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(נקבעכי
המפקחרשאיתהטיתעיצוםכספיעתהחברההבתבסכום
שת27,000שקתיםחדשים)סעיףקטן)ג((,ועתהחברהאו
החברההבת-בסכוםשת13,250שקתיםחדשים)סעיף

)ד((,בשתהפרתההוראותהמנויותבאותםסעיפים קטן
קטניםע)יצויןבענייןהזהכיסעיףקטן)ג(נוסףבתיקוןמס'

11,וטרםנכנסתתוקף(ע

תכתית היא המינהתית הסנקציה שת תכתיתה
הרתעתית-מניעתיתעהיאמניחהכיביצועהפרותשתהחוק
נעשהמתוךשיקותיםתועתתנייםשתהמפר,שסבור,תמשת,
שאי–קיוםההוראהעשויתחסוךתוהוצאותעמסיבהזוגובה
הסכוםשתהעיצוםהכספינועדתמנועאתהתמריץהכתכתי
"ההפרה שת קיומה את תנטרת כתומר החוק, את תהפר
היעיתה"עעםזאת,גובההסכוםשתהעיצוםהכספיצריך
תהיותמידתיותאתסכןאתהמשךפעיתותוהכתכתיתשת
המפר,שכןמטרתהסנקציההמינהתיתהיאהחזרתהמפוקח

תמשטרציות,ותאתגרוםבפועתתהפסקתפעיתותוע

סכומיהעיצוםהכספיהקבועיםכיוםבחוק,כמפורט
תעית,נמוכיםואינםמרתיעיםדייםעעתכן,מוצעתהגדיתם
ת־00,000צשקתיםחדשיםאו2%מההכנסההשנתיתשת
המפר,תפיהנמוךמביניהם)תענייןההפרותהמנויותבסעיף
מההכנסה 1% או חדשים שקתים ות־200,000 )א((, קטן
השנתיתשתהמפר,תפיהנמוךמביניהם)תענייןההפרות
בהם שיהיה כך )ד((, עד )ב( קטנים בסעיפים המנויות
כדיתהרתיעמפניהפרתהוראותהחוקעיצויןכיאתכת
בהתאם תהפחית ניתן המוצעים הכספי העיצום סכומי
תקבועבתקנותהדואר)הפחתהשתסכוםעיצוםכספי(,
התשע"ד-2013,הקובעותאתהשיקותיםתהפחתתםויש
בהן,בהתאםתנסיבות,כדיתהפחיתעד5%ומסכוםהעיצוםע

נוסףעתכך,מוצעתהרחיבאתסוגיהמפריםותהסמיך
אתהמנהתתהטיתעיצוםכספיגםעתאדםשסיפקשירותי
דוארבתחוםהמוסדרבתארישיוןאוהיתר,כפישיפורטתהתןע

א': סימן שת המוצע מבנהו תהתן הבהירות, תשם
הטתתעיצוםכספי,עתפיהתיקוניםהמוצעיםכפישיפורטו

בהמשך:
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בסעיףקטן)א(- )1(

במיתים החת הקטע ובמקום יימחקו, - עתיו" "החתה המיתים ברישה, )א(
"בסכוםשת"עדהמיתים"שקתיםחדשים"יבוא"בסכוםשת00,000צשקתים
הנמוך תפי המפר, שת השנתית מההכנסה ת־2% השווה בסכום או חדשים

מביניהם";

אחריפסקה)2(יבוא: )ב(

סיפקשירותהדפסהשתדברדוארשתאבאמצעותתאגידאחר ")2א(
בניגודתהוראתסעיף5א2אובניגודתתנאיםשקבעהשרתענייןזהברישיון;";

פסקה)5(-תימחק; )ג(

אחריפסקה)5(יבוא: )ד(

סעיףקטן)א(,הכותתהפרותשתבעתרישיון,שבשתהן )1(
00,000צ שת בסכום כספי עיצום תהטית המנהת רשאי

שקתיםחדשיםאובסכוםהשווהת־2%מהכנסתהמפר;

סעיףקטן)ב(,הכותתהפרותשתבעתרישיון,שבשתהן )2(
200,000 שת בסכום כספי עיצום תהטית המנהת רשאי

שקתיםחדשיםאובסכוםהשווהת–1%מהכנסתהמפר;

סעיףקטן)ב1(,הכותתהפרהשתאדםשסיפקשירותי )3(
דוארבתחוםהמוסדרבתארישיוןאוהיתר,שבשתהרשאי
200,000שקתים תהטיתעיצוםכספיבסכוםשת המנהת

חדשיםאובסכוםהשווהת־1%מהכנסתהמפר;

סעיףקטן)ג(,אשרכאמורנוסףבתיקוןמס'11וטרם )צ(
שבשתה הבת, החברה שת הפרה הכותת תתוקפו, נכנס
200,000 שת בסכום כספי עיצום תהטית המפקח רשאי

שקתיםחדשים;

סעיףקטן)ד(,הכותתהפרותשתהחברהאוהחברה )5(
הבתהנוגעותתשירותיםהכספיים,שבשתהןרשאיהמפקח

תהטיתעיצוםכספיבסכוםשת200,000שקתיםחדשיםע

יצויןכיסכוםהעיצוםהכספיהגבוההמוצעבסעיף
בהן שיש החוק הוראות שת תהפרות מתייחס )א( קטן
משוםפגיעהמשמעותיתבשירותהניתןתציבור,בתחרות
אובאספקתשירותידוארבסיסי)ככתת,מדוברבהפרות
רגותטוריותתעומתהפרותשתחובותדיווחופרסוםתציבור
)ב(,כפישיפורטתהתן(;כמוכן הכתותותבפסקתמשנה
יצויןכיתגביהפרותשתהחברהאוהחברההבתהנוגעות
תשירותיםהכספיים,תאנקבעהחתופהתהטתתעיצוםכספי
כנגזרתשתהכנסהשנתית,מןהטעםשקביעתהחתופה
כנגזרתמההכנסההשנתיתנועדהתייצרמתאםביןסכומי
העיצומיםהכספייםשיוטתותביןהמפריםהשונים-בעתי
רישיונותובעתיהיתרים,אשרתעיתיםקיימיםהבדתים
משמעותייםביניהםמבחינתגובהההכנסהעמכיווןשכך,
הרתעה, שת במונחים התאמה, שמאפשר מנגנון נדרש
תפעריםהאתהעשונותזואינהרתוונטיתבענייןשתסעיפי
הבת ותחברה תחברה המתייחסים הכספיים העיצומים
תייצר נדרש תא ותפיכך הכספיים, תשירותים הנוגעות

חתופהשתסכוםעיצוםכספיהנגזרמהכנסותהמפרע

תהתןיפורטוהתיקוניםהמוצעיםתסעיףו10בתחוק
הדואר,תפיסדרםהמוצע:

לפסקה )1(

מוצעתתקןאתסעיףו10ב)א(תחוקהדוארותהגדית
עת תהטית המנהת שרשאי הכספי העיצום סכומי את
בעתרישיוןמסכוםשת010,ו2שקתיםחדשיםתסכוםשת
00,000צשקתיםחדשיםאוסכוםהשווהת־2%מההכנסה
השנתיתשתהמפר,תפיהנמוךמביניהםעתרשימתההפרות
מוצע האמור, בסכום עיצום תהטית ניתן הפרתן שבשת

תהוסיףאתההפרותהאתה:

אספקתשירותהדפסהשתדברדוארשתאבאמצעות
תאגידאחרבניגודתהוראותסעיף5א2תחוקהדואר,או
)כאמור ברישיון זה תעניין השר שקבע תתנאים בניגוד
בסעיף6תהצעתהחוק(;הפרתהוראהבענייןתשתוםבעד
37)ב(תחוק שירותדואראוהצמדתו,שניתנהתפיסעיף
הדואר,אוהפרתהוראהשנתןהשרבענייןתשתוםבעד
שירותדואר,בעדמקבץשירותידואראוהפרדתתשתום
ו בסעיף המוצע )בנוסחו הדואר תחוק 37)ד( סעיף תפי
תהצעתהחוק(עתענייןהפרתההוראותשנקבעותפיסעיף
37)ב(תחוקהדואר,יובהרכימדוברבתקנותשטרםהותקנו
מכוחהסעיףהמוצע,ואשרכשיותקנו-הןעתידותתקבוע
ומנגנון דואר שירותי בעבור תשתומים בדבר הוראות
הצמדתםבתבד;קביעתכתתהטעוןאתאישורהשרמראש
ובכתבבענייןמהענייניםהמנוייםבסעיף53)א(תחוקהדואר
)בנוסחוהמוצעבסעיףותהצעתהחוק(,בתיתקבתאישור
כאמור;ופעותהבניגודתהוראתהשרשניתנהתפיסעיף

53)ב(רישהתחוקהדואר,בענייניםהמנוייםבסעיף53)א(ע

כמוכן,מוצעתגרועמרשימתההפרותהמנויותכיום
בסעיףו10ב)א(אתההפרהשעניינההפרתתנאימתנאי
הרישיוןאואי–ביצועהוראהשניתנהבידיהשראוהמנהת
תפיתנאיכאמורבתוךפרקהזמןשניתןבהוראה,ותעגנה
)ב()7(יחדעםההפרותשניתןתהטיתבשתהן בסעיףקטן
עיצוםהכספיבסכוםשת200,000שקתיםחדשיםאובסכום
השווהת־1%מההכנסהשתהמפר,תפיהנמוךמביניהםע
זאתמאחרשמדוברבהפרותשתהוראותשעיקרןקביעת
שירותי טיב תקני תמשת השירות, תאיכות מידה אמות
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הפרהוראהבענייןתשתוםבעדשירותדואראוהצמדתושניתנה )6("
תפיסעיף37)ב(;

הפרהוראהשנתןהשר,בענייןתשתוםבעדשירותדואר,תשתוםבעד )7(
מקבץשירותידואראובדברהפרדתתשתום,תפיסעיף37)ד(;

את הטעון 53)א(, בסעיף המנויים מהעניינים בעניין כתת קבע )ו(
אישורושתהשרמראשובכתבבתיתקבתאישורכאמור,בניגודתהוראות

סעיף53)א2(;

פעתבניגודתהוראתהשרתפיסעיף53)ב(רישהשנקבעהבעניינים )ו(
המנוייםבסעיף53)א(ע";

בסעיףקטן)ב(- )2(

במיתים החת הקטע ובמקום יימחקו, - עתיו" "החתה המיתים ברישה, )א(
"בסכוםשת"עדהמיתים"שקתיםחדשים"יבוא"בסכוםשת200,000שקתים
הנמוך תפי המפר, שת השנתית מההכנסה ת־1% השווה בסכום או חדשים

מביניהם:";

)1(,אחרי"תאמסר"יבוא"בכתב"ואחרי"בדרישתהשר"יבוא בפסקה )ב(
"בכתב";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

סיפקשירותחדש,אושירותהדפסהשהיהרשאיתספקושתא ")1א(
באמצעותתאגידאחר,בתיתהודיעתשרשניימיעסקיםתפחות,בניגוד

תהוראתסעיפים5א1או5א2,תפיהעניין;

הפרהוראהבענייןתשתוםבעדשירותדואראוהצמדתושניתנה )6("
תפיסעיף37)ב(;

הפרהוראהשנתןהשר,בענייןתשתוםבעדשירותדואר,תשתוםבעד )7(
מקבץשירותידואראובדברהפרדתתשתום,תפיסעיף37)ד(;

את הטעון 53)א(, בסעיף המנויים מהעניינים בעניין כתת קבע )ו(
אישורושתהשרמראשובכתבבתיתקבתאישורכאמור,בניגודתהוראות

סעיף53)א2(;

פעתבניגודתהוראתהשרתפיסעיף53)ב(רישהשנקבעהבעניינים )ו(
המנוייםבסעיף53)א(ע";

בסעיףקטן)ב(- )2(

במיתים החת הקטע ובמקום יימחקו, - עתיו" "החתה המיתים ברישה, )א(
"בסכוםשת"עדהמיתים"שקתיםחדשים"יבוא"בסכוםשת200,000שקתים
הנמוך תפי המפר, שת השנתית מההכנסה ת־1% השווה בסכום או חדשים

מביניהם:";

)1(,אחרי"תאמסר"יבוא"בכתב"ואחרי"בדרישתהשר"יבוא בפסקה )ב(
"בכתב";

אחריפסקה)1(יבוא: )ג(

סיפקשירותחדש,אושירותהדפסהשהיהרשאיתספקושתא ")1א(
באמצעותתאגידאחר,בתיתהודיעתשרשניימיעסקיםתפחות,בניגוד

תהוראתסעיפים5א1או5א2,תפיהעניין;

הוראות דואר, יחידות פרישת בעניין הוראות הדואר,
תענייןמוקדטתפוני,טיפותבתתונותציבור,פרסוםמידע
תציבור,הנגשתשירותיםבערוציםישיריםוכדומה,ומתוך
תפיסהרגותטוריתכידרגתחומרתןאינהכשתההפרות

הרגותטוריותהנכתתותבסעיףקטן)א(ע

לפסקה )2(

מוצעתתקןאתסעיףו10ב)ב(תחוקהדוארותהגדית
אתסכוםהעיצוםהכספישרשאיהמנהתתהטיתעתבעת
שת תסכום חדשים שקתים 13,250 שת מסכום רישיון,
200,000שקתיםחדשיםאוסכוםהשווהת־1%מההכנסה

שתהמפר,תפיהנמוךמביניהםע

החובה הפרת שעניינה )1( פסקה את תתקן מוצע
תמסורמידעתפיסעיף1ו,תדרישתהשר,ותהבהירכיהן
דרישתהשרוהןחובתמסירתהמידעתפיהיהיובכתב,
כאמור 1ו תסעיף הזה בהקשר המוצע תתיקון בהתאם
בסעיףצתהצעתהחוקתעיתעכמוכן,מוצעתהוסיףתרשימת
ההפרותשבשתהפרתןניתןתהטיתעיצוםכספיבסכום
האמוראתההפרותהאתה:אספקתשירותחדש,אושירות
הדפסהשרשאיבעתרישיוןכתתיתספקגםשתאבאמצעות
תאגידאחר,בתיתהודיעתשרתפנימתןהשירותשניימי
עסקיםתפחות,בניגודתהוראתסעיפים5א1או5א2תחוק
הדואר)כנוסחםהמוצעבסעיף6תהצעתהחוק(;אי–מסירת

תשתומים בדבר שהורה, במועד או באופן תשר הודעה
שבעתרישיוןכתתידורשאושבכוונתותדרושאועתכת
שינויבהם,בניגודתהוראתסעיף37)ג(תחוקהדואר)כנוסחו
שבעת כתת אי–פרסום החוק(; תהצעת ו בסעיף המוצע
כת תמשך שתו, האינטרנט באתר שינה, או קבע רישיון
תקופתתוקפו,בניגודתסעיף53)א(תחוקהדואר)כנוסחו
המוצעבסעיףותהצעתהחוק(;אי–פרסוםאואי–מסירת
הודעהבדברכתתאושינויבכתתשביקשבעתרישיוןכתתי
תקבוע,במועדשנקבע)צ1ימיםתפחותתפנימועדתחיתתם(,
בניגודתהוראותסעיף53)א1(תחוקהדואר)כנוסחוהמוצע
בסעיףותהצעתהחוק(;אי–מסירתמידעאומסמךבכתב
בדרישה שנקבעו באופן או במועד פקח, דרישת תפי
תחוק ווכג)2()ב( סעיף תהוראת בניגוד בכתב, שנמסרה
הדואר)כנוסחוהמוצעבסעיףצ2תהצעתהחוק(,והפרת
תנאימתנאיהרישיוןאואי–ביצועהוראהשניתנהבידי
השראוהמנהתתפיתנאיכאמורבתוךפרקהזמןשנקבע
בהוראה,בכתהנוגעתשירותיםשאינםהשירותיםהכספיים

)תענייןהשירותיםהכספייםמוצעתקבועהפרהמקביתה,
ההפרה כי ההבהרה נחוצה ומשכך ו10)ד()10(, בסעיף
המוצע )ב()6( בסעיףקטן בענייןתנאיהרישיוןהכתותה

מתייחסתתכתתהשירותיםשאינםשירותיםכספיים(ע

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-וצצ1,י"בבתשריהתשפ"ב,2021עוע12 20

תאמסרהודעהבאופןאובמועדשהורההשר,עתתשתומיםשהוא )1ב(
דורשאושבכוונתותדרושאועתכתשינויבתשתומיםכאמורבניגוד

תהוראתסעיף37)ג(;";

אחריפסקה)2(יבוא: )ד(

כאמור שינה או שקבע כתת שתו האינטרנט באתר פרסם תא ")2א(
בסעיף53)א(תמשךכתתקופתתוקפו,בניגודתהוראתסעיף53)א(;

או תקבוע, שביקש בכתת שינוי או כתת בעניין הודעה מסר תא )2ב(
תאפרסםאותובאתרהאינטרנטשתו,במועדשנקבע,בניגודתהוראות

סעיף53)א1(;";

אחריפסקה)צ(יבוא: )ה(

תאמסרתפקח,בכתב,מידעאומסמךתפידרישהשנמסרהתובכתב, )5("
במועדאובאופןשנקבעובדרישה,בניגודתהוראותתפיסעיףווכג)2()ב(;

הפרתנאימתנאירישיונואותאביצעהוראהשניתנהבידיהשר )6(
שאינםהשירותים הנוגעתשירותים בכת כאמור, תנאי תפי אוהמנהת

הכספיים,בתוךפרקהזמןשנקבעבהוראהע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )3(

סיפקאדםשירותידוארבתחוםהמוסדר,בתארישיוןאוהיתר,בניגוד ")ב1(
תהוראותסעיף1א,רשאיהמנהתתהטיתעתיועיצוםכספיתפיהוראותפרקזה
בסכוםשת200,000שקתיםחדשיםאובסכוםהשווהת־1%מההכנסההשנתית

שתו,תפיהנמוךמביניהםע

הפרההחברההוראהמהוראותהתקנותשנקבעותפיסעיף126)א(,כמפורט )ב2(
בטורא'תתוספתהשנייה,רשאיהמנהתתהטיתעתיהעיצוםכספיתפיהוראות

פרקזה,בסכוםהקבועבטורב'תצידהע";

בסעיףקטן)ד(- )צ(

ברישה,במקום"החברההבתאוהחברה"יבוא"החברה,ואםהחברההבת )א(
נותנתאתהשירותיםהכספייםבעצמה-החברההבת",המיתים"החתהעתיה"
-יימחקו,ובמקוםהקטעהחתבמיתים"בסכוםשת"עדהמיתים"שקתיםחדשים"

יבוא"בסכוםשת200,000שקתיםחדשים";

לפסקה )3(

כיוםתאקיימתסמכותתהטיתעיצוםכספיעתגורם
הנותןשירותידוארבתחוםהמוסדרבתישקיבתרישיון
ו10באתסעיף אוהיתרתכךעתכן,מוצעתהוסיףתסעיף
קטן)ב1(ותהסמיךאתהמנהתתהטיתעיצוםכספיבסכום
200,000שקתיםחדשיםאו1%מההכנסההשנתית, שת
תפיהנמוךמביניהם,עתאדםהנותןשירותידוארבתחום
המוסדרבתארישיוןאוהיתר,בניגודתהוראותסעיף1א

תחוקהדוארע

סעיף את ו10ב תסעיף תהוסיף מוצע ועוד, זאת
בנושא החקיקה שת העדכני תמבנה בהתאם )ב2(ע קטן
שנכתתו הוראות תגבי הפרות קביעת מינהתית, אכיפה
בתקנותשכברהותקנו,תיעשהבדרךשתקביעתההפרות

בתוספתתחוקעבהתאם,מוצעבסעיףקטן)ב2(,תקבועכיעת
הפרהשתהוראהמהוראותתקנותשנקבעותפיסעיף126)א(
)תקנותרשותהדואר)הפיקוחעתפעותותיהשתהרשות(,
המנהת יהיה 0ו13(( עמ' התשנ"ה, )ק"ת התשנ"ה-5וו1
העיצום וסכום ההפרות סוג כספיע עיצום תהטית רשאי
הדואר, תחוק המוצעת השנייה בתוספת יפורטו הכספי
ככתת,מדוברבהפרותשתחובותדיווחאשרהעיצוםהכספי
שמוצעתקבועבשתהןעומדעת200,000שקתיםחדשיםאו

1%מהכנסתוהשנתיתשתהמפר,תפיהנמוךע

לפסקה )4(

מוצעתתקןאתסעיףו10ב)ד(רישהבאופןהמבהיר
כיעיצומיםכספייםתפיסעיףקטןזהיוטתועתהחברה,
מטעם הכספיים השירותים את נותנת החברה עוד כת
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אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

התנתהמתןשירותכספיבקנייתשירותאחראונכס,ממנהאו ")3א(
מאדםאחר,בניגודתהוראותסעיףווה7;";

אחריפסקה)צ(יבוא: )ג(

תאשמרהמסמךהמשמשתמתןהשירותיםהכספיים,ובכתתזה ")צא(
הזמן תפרק כספים, שת תהוצאה או תקבתה תהעברה, המשמש מסמך
שנקבע,בניגודתהוראותסעיףווז1)א(,אותאשמרהמסמךהנוגעתפתיחה

ותסגירהשתחשבון,תפרקהזמןשנקבע,בניגודתסעיףווז1)ב(;";

יבוא דרישה" "תפי אחרי "בכתב", יבוא מסרה" "תא אחרי ,)5( בפסקה )ד(
"שנמסרהתהבכתב"ובמקום"וויז)2("יבוא"ווכג)3()ב(";

אחריפסקה)ו(יבוא: )ה(

הפרהתנאימתנאירישיונהבנוגעתשירותיםהכספייםע" )10("

בסעיףו10ב1תחוקהעיקרי-ו2עתיקוןסעיףו10ב1

בסעיףקטן)א(,אחרי"כאמורבסעיףו10ב"יבוא"אוכיאדםהפרהוראההחתה )1(
עתיותפיסעיףו10ב)ב1(";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"ומועדביצועההפרה,ואםאינוידוע-המועד )א(
שבונודעתועתביצועה";

אחריפסקה)3(יבוא: )ב(

התנתהמתןשירותכספיבקנייתשירותאחראונכס,ממנהאו ")3א(
מאדםאחר,בניגודתהוראותסעיףווה7;";

אחריפסקה)צ(יבוא: )ג(

תאשמרהמסמךהמשמשתמתןהשירותיםהכספיים,ובכתתזה ")צא(
הזמן תפרק כספים, שת תהוצאה או תקבתה תהעברה, המשמש מסמך
שנקבע,בניגודתהוראותסעיףווז1)א(,אותאשמרהמסמךהנוגעתפתיחה

ותסגירהשתחשבון,תפרקהזמןשנקבע,בניגודתסעיףווז1)ב(;";

יבוא דרישה" "תפי אחרי "בכתב", יבוא מסרה" "תא אחרי ,)5( בפסקה )ד(
"שנמסרהתהבכתב"ובמקום"וויז)2("יבוא"ווכג)3()ב(";

אחריפסקה)ו(יבוא: )ה(

הפרהתנאימתנאירישיונהבנוגעתשירותיםהכספייםע" )10("

תיקוןסעיףו10ב1בסעיףו10ב1תחוקהעיקרי-ו2ע

בסעיףקטן)א(,אחרי"כאמורבסעיףו10ב"יבוא"אוכיאדםהפרהוראההחתה )1(
עתיותפיסעיףו10ב)ב1(";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,בסופהיבוא"ומועדביצועההפרה,ואםאינוידוע-המועד )א(
שבונודעתועתביצועה";

העיצומים את תהטית ניתן זאת, ותעומת הבת, החברה
הכספייםעתהחברההבתאםהיאנותנתאתהשירותים

הכספייםבעצמהע

העיצום סכום את תהגדית מוצע כך, עת נוסף 
הכספיתפיסעיףקטןזהמ־13,250שקתיםחדשיםתסכום
200,000שקתיםחדשים,ותהוסיףתרשימתההפרות שת
המנויותבסעיףקטןזהשתושהפרות:האחת,בפסקה)3א(
המוצעת,הפרההמתייחסתתמצבשבוהחברהאוהחברה
הבת)אםהיאנותנתאתהשירותיםהכספייםבעצמה(
התנתהמתןשירותכספיבקנייתשירותאחראונכסממנה
אומאדםאחר,בניגודתסעיףווה7תחוקהדואר;השנייה,
בפסקה)צא(המוצעת,עניינהבהפרתהחובהתשמורתמשך
שבעשניםמסמכיםהמשמשיםתמתןהשירותיםהכספיים
אוהנוגעיםתפתיחהאותסגירהשתחשבון;והשתישית,
מתנאי תנאי שת בהפרה עניינה המוצעת, )10( בפסקה
במקבית זאת, הכספייםע שירותים תמתן בנוגע הרישיון
תהפרהכאמורהקיימתכיום,תגביבעתירישיון,בסעיף
קטן)א()5()שמוצעכאמורתעיתתהעבירהתסעיףקטן)ב(

)6((עבהיותהבעתתרישיוןכתתי,חתותעתהחברההוראות
)ד(, סעיףקטן)א(עקביעתההפרהכמוצעגםבסעיףקטן
את בנותנה הבת החברה עת גם החתתה תשם נדרשת
השירותיםהכספיים,וכןתהבהרתהתמונה,כמפורטתעית
בדבריההסברתסעיףו2)2(,שתפיההפרותשתתנאימתנאי
הרישיוןכקבועבסעיףקטן)ב(יתייחסותשירותיםשאינם
כספיים,ואיתוהפרותהמתייחסותתתנאיהרישיוןבנוגע
תשירותיםהכספייםייכתתובסעיףקטן)ד(עכמוכןמוצע

תיקוןשעניינוהתאמתההפניהבסעיףקטן)ד()5(תסעיף
המסמיךפקחתדרושמידעאומסמך-סעיףווכג)3()ב(
המוצע,אשרהחתיףאתסעיףוויז)2(כמפורטתעית,תוך

הבהרהכידרישתהמידעומסירתותפיהיהיובכתבע

מוצעתתקןאתסעיףו10ב1תחוקהדוארשעניינו  סעיף 29 
הודעהעתכוונתחיוב,ותהתאימוכךשהסמכות 
תשתוחהודעהעתכוונתחיובתחותגםתגביאדםאשרהיה
תמנהתיסודסבירתהניחכיהואנותןשירותידוארבתחום
המוסדרבתארישיוןאוהיתרבניגודתהוראותסעיף1א
ו10ב תסעיף המוצע תתיקון בהתאם זאת, הדוארע תחוק
תחוקהדוארבענייןקביעתהפרהכאמורבסעיףקטן)ב1(

כנוסחוהמוצעבסעיףו2)3(תהצעתהחוקע

זאתועוד,מוצעותכמההתאמותתסעיףקטן)ב(,ברוח
החקיקההעדכניתבנושאהטתתאמצעיאכיפהמינהתית:
ראשית,מוצעתתקןאתפסקה)1(כךשבהודעהעתכוונת
חיוביפרטהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,אתהמועדשת
ביצועהשתההפרה,ואםאינוידוע-המועדשבונודע
עתביצועה;כמוכןמוצעתתקןאתפסקה)3(המעגנתאת
זכותהטיעוןשתהמפרתפניהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,
ותקבועכיאםהמפרבחרשתאתטעוןאתטענותיו,תהפוך
ההודעההראשוניתעתכוונתהחיובתסופית)קרי,יראו
אותהכדרישתתשתום(;תבסוף,מוצעתתקןאתפסקה)צ(
ותקבועכיבהודעהעתכוונתחיוביצייןהמנהתאוהמפקח
תפיהעניין,אתהסמכותתהוסיףעתסכוםהעיצוםהכספי

בשתהפרהנמשכתאוהפרתחוזרתע
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או המנהת "תפני יבוא ו10ב2" סעיף הוראות "תפי במקום ,)3( בפסקה )ב(
המפקח,תפיהעניין,תפיהוראותסעיףו10ב2וכייראואתההודעהעתכוונת
חיובכדרישתתשתוםאםהמפרתאיממשאתהזכותהאמורה,כאמורבסעיף

ו10ב3)ד(";

במקוםפסקה)צ(יבוא: )ג(

הסמכותתהוסיףעתסכוםהעיצוםהכספיבשתהפרהנמשכתאו ")צ(
הפרהחוזרתתפיהוראותסעיףו10ד,ושיעורהתוספתע"

בסעיףו10ב3תחוקהעיקרי,בסעיףקטן)ג(,אחרי"המנהת"יבוא"אוהמפקח,תפיהעניין,"ע30עתיקוןסעיףו10ב3

סעיףו10גתחוקהעיקרי-בטתע31עביטותסעיףו10ג

בסעיףו10ג1תחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,במקום"בפרק"יבוא"בסימן"ע32עתיקוןסעיףו10ג1

אחריסעיףו10ותחוקהעיקרייבוא:33עהוספתסעיףו10ו1

"פריסתתשתום
העיצוםהכספי

המנהתאוהמפקח,תפיהעניין,רשאי,תבקשתהמפר,תהחתיטו10ו1ע
עתפריסתהתשתוםשתהעיצוםהכספי,בהתחשבבסכום
העיצוםהכספישהוטתעתהמפרובנסיבותמיוחדותאחרות
תא התשתומים שמספר כאמור,ובתבד פריסה המצדיקות

יעתהעת12תשתומיםחודשייםע"

בסעיףו10זתחוקהעיקרי,בסעיףקטן)א(,במקום"תחותפקודתהמסים)גבייה("יבואצ3עתיקוןסעיףו10ז
"יחותחוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5וו51"ע

סעיףו10ז1תחוקהעיקרי-בטתע35עביטותסעיףו10ז1

מוצעתתקןאתסעיףו10ב3)ג(תחוקהדוארכך  סעיף 30 
שהחובהתפרטאתנימוקיההחתטהאםתהטית 
עיצוםכספיתחותגםעתהמפקח,חובהשנשמטהבטעותע

העדכנית החקיקה ברוח התאמות מוצעות  סעיפים 
בנושאאכיפההמינהתית,תסעיפיםאתהבחוק  31 עד 34

הדואר: 

בסעיף31המוצע,מוצעתבטתאתסעיףו10גתחוק
הדואר,הקובעתאמור:

"שינוי סכומים

שרהמשפטים,בהסכמתהשרובאישורהועדה,רשאי ו10גע
תשנותבתקנותאתהסכומיםכאמורבפרקזהע"

החקיקההעדכניות רתוונטיתמגמות זהאינו סעיף
בנושאקביעתסכומיהעיצוםהכספיומשכךמוצעתבטתו;

בסעיף32המוצע,מוצעתהתאמהטכניתבסעיףו10ג1,
שעניינהמיקודההפניהבסעיףתסכומיםהקבועיםבסימן

א'בפרקז'1,חתףההפניהתהוראותהפרקע

בסעיף33המוצע,מוצעתהוסיףאתסעיףו10ו1תחוק
העניין, תפי המפקח, או המנהת את ותהסמיך הדואר
תהחתיטעתפריסתהתשתוםשתהעיצוםהכספיתבקשתו
סכומי שת והגדתה עדכון תנוכח בעיקר זאת, מפרע שת
העיצומיםהכספייםכמוצעבהצעתהחוקעיובהרכיסמכות
זונתונהתמנהתאותמפקח,תפיהעניין,כתעודתאחתף

מועדהתשתוםע

ו10ז)א(, סעיף את תתקן מוצע המוצע, צ3 בסעיף
שעניינו"גבייה",ותקבועכיעתגבייתושתעיצוםכספייחות
חוקהמרכזתגבייתקנסות,אגרותוהוצאות,התשנ"ה-5וו1
מסים פקודת ותא קנסות(, תגביית המרכז חוק - )תהתן
תשתום מועד שחתף תאחר משכך, כיוםע כקבוע )גבייה(
העיצוםהכספי,החובעוברתגבייהבמרכזתגבייתקנסות

ויחותהחוקהאמורע

בסעיף35סעיףו10ז1תחוקהדוארקובעכיעתמעשה
הפרהשתהוראהמהוראותהרישיוןתפי אחדהמהווה
חוקהדוארושתהוראהמההוראותתפיחוקאחר,תאיוטת
יותרמעיצוםכספיאחדעבמסגרתהתאמתפרקז'1תהוראות
חקיקהעדכניותבנושאאכיפהמינהתית,מוצעתיקוןטכני
ו10ז1 סעיף ביטות שת בדרך הסעיף מיקום העברת שת
וקביעתומחדש,בהתאמותעדכניות,בסעיףו10ז5תחת

"סימןג':שונות",המוצעתהתןבסעיף36ע

וזהנוסחושתסעיףו10ז1שאותומוצעתבטת:

"עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

הוראה שת הפרה המהווה אחד מעשה עת  ו10ז1ע
מההוראותתפיחוקזהכאמורבסעיףו10בושת
הוראהמההוראותתפיחוקאחר,תאיוטתיותר

מעיצוםכספיאחדע"

ס"חהתשנ"ה,עמ'170ע 5
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הוספתסימןב'ו־ג'
בפרקז'1

אחריסעיףו10ז1תחוקהעיקרייבוא:36ע

"סימן ב': התראה מינהלית

היהתמנהתאותמפקח,תפיהעניין,יסודסבירתהניחכיו10ז2עהתראהמינהתית )א(
אדםהפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיףו10ב,
והתקיימונסיבותשקבעהמנהת,אוהמפקח,תפיהעניין,
הוא, רשאי תממשתה, המשפטי היועץ באישור בנהתים,
במקוםתהטיתעתיועיצוםכספי,תפיהוראותסימןב',תמסור
תוהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,
"היועץהמשפטיתממשתה"-תרבותמשנהתיועץהמשפטי

תממשתהשהיועץהמשפטיתממשתההסמיכותענייןזהע

בהתראהמינהתיתיצייןהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין, )ב(
מהוהמעשההמהווהאתההפרהומועדביצועהואםאינו
ידוע-המועדשבונודעתועתביצועה,יודיעתמפרכיעתיו
תהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעתיה
יהיהצפויתעיצוםכספיבשתהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,
תפיהעניין,כאמורבסעיףו10ד,וכןיצייןאתזכותושתהמפר

תבקשאתביטותההתראהתפיהוראותסעיףו10ז3ע

בקשהתביטות
התראהמינהתית

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתכאמורבסעיףו10ז2,רשאיו10ז3ע )א(
הואתפנותתמנהתאותמפקח,תפיהעניין,בכתב,בתוך30ימים,

בבקשהתבטתאתההתראהבשתכתאחדמטעמיםאתה:

הוספתסימןב'ו־ג'אחריסעיףו10ז1תחוקהעיקרייבוא:36ע
בפרקז'1

"סימן ב': התראה מינהלית

היהתמנהתאותמפקח,תפיהעניין,יסודסבירתהניחכיו10ז2עהתראהמינהתית )א(
אדםהפרהוראהמההוראותתפיחוקזה,כאמורבסעיףו10ב,
והתקיימונסיבותשקבעהמנהת,אוהמפקח,תפיהעניין,
הוא, רשאי תממשתה, המשפטי היועץ באישור בנהתים,
במקוםתהטיתעתיועיצוםכספי,תפיהוראותסימןב',תמסור
תוהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה;בסעיףקטןזה,
"היועץהמשפטיתממשתה"-תרבותמשנהתיועץהמשפטי

תממשתהשהיועץהמשפטיתממשתההסמיכותענייןזהע

בהתראהמינהתיתיצייןהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין, )ב(
מהוהמעשההמהווהאתההפרהומועדביצועהואםאינו
ידוע-המועדשבונודעתועתביצועה,יודיעתמפרכיעתיו
תהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעתיה
יהיהצפויתעיצוםכספיבשתהפרהנמשכתאוהפרהחוזרת,
תפיהעניין,כאמורבסעיףו10ד,וכןיצייןאתזכותושתהמפר

תבקשאתביטותההתראהתפיהוראותסעיףו10ז3ע

בקשהתביטות
התראהמינהתית

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתכאמורבסעיףו10ז2,רשאיו10ז3ע )א(
הואתפנותתמנהתאותמפקח,תפיהעניין,בכתב,בתוך30ימים,

בבקשהתבטתאתההתראהבשתכתאחדמטעמיםאתה:

בעניין ז'1 בפרק הדואר, תחוק תהוסיף מוצע  סעיף 36 
אמצעיאכיפהמינהתית,אתסימןב'שעניינו 
התראהמינהתיתעהתראהמינהתיתהיאכתיאכיפההמקת
עיצום שת הטתה במקריםמסוימים, ומחתיף, עםהמפר
כספיעההתראההמינהתיתמאפשרתתמפרהזדמנותתתקן
עת אף זאת, הכספיע העיצום תשתום בתא ההפרה, את
פישהתשתיתהעובדתיתשתפניהמנהתאוהמפקח,תפי
העניין,מעידהכיהייתההפרהשתהוראותהחוקעמנקודת
מבטושתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,מנגנוןההתראה
תפיקוחו, שנתון תמי דרישותיו את תהבהיר תו מאפשר
בטרםיטיתעתיהםעיצוםכספיעההנחהבבסיסהוויתור
אינן הרגותציה שהוראות היא כספי עיצום הטתת עת
בהירותדייןאושהרגותציהמחייבתתקופתהתארגנות
תקיים קושי תהם יהיה שבמהתכה המפוקחים מבחינת
אתדרישותיהעההתראההמינהתיתמאפשרתתהבהירגם
תמפרוגםתציבורהמפוקחיםהרחב,כיההתנהגותשבשתה

נשתחהההתראההיאהפרהשתהוראותהחוקע

סימןב'המוצעיכתותאתסעיפיםו10ז2עדו10זצ,
כמפורטתהתן:

לסעיף 109ז2 המוצע

סעיףזהמבנהאתשיקותהדעתבהפעתתהסמכות
וקובעכיהנסיבותתמתןהתראהייקבעובנהתים,באישור
היועץהמשפטיתממשתהעמוצעגםתקבועכיבהתראה
מינהתיתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,יצייןמהוהמעשה

המהווהאתההפרהואתמועדביצועה,ואםאינוידוע
-המועדשבונודעתועתביצועה,יודיעתמפרכיעתיו
תהפסיקאתההפרהוכיאםימשיךבהפרהאויחזורעתיה
הפרה או נמשכת הפרה בשת כספי תעיצום צפוי יהא
חוזרת,תפיהעניין,וכןיצייןאתזכותושתהמפרתבקש

אתביטותההתראהע

לסעיף 109ז3 המוצע

מוצעכימפריהיהרשאיתפנותתמנהתאותמפקח,תפי
העניין,בכתב,בתוך30ימים,בבקשהתבטתאתההתראה
בשתכךשתאביצעאתההפרהאובשתכךשהמעשה
שביצע,המפורטבהתראה,אינומהווההפרהעהמנהתאו
המפקח,תפיהעניין,רשאיתהאריךאתהתקופההאמורה
מטעמיםמיוחדיםשיירשמועכתומר,מפוקחשנמסרהתו
התראהמינהתיתואינומסכיםעימה,יכותתתקוףאותה
בשתידרכיםעהאחתהיאהגשתבקשהתביטותההתראה,
השנייה המוצע; ו10ז3 בסעיף המנויות העיתות מאחת
ו10ט בסעיף כאמור המשפט תבית עתירה הגשת היא
בנוסחוהמוצעעאםהמפרתאביקשאתביטותההתראה
אותאעתרתביתהמשפט)אושעתרוביתהמשפטדחה
אתעתירתו(,רואיםאותוכמישביצעאתההפרהעבעת
ביצועהפרהנוספת)שבשתהיוטתעיצוםכספימוגבר(,
מנועהמפרמתטעוןכיתאביצעאתההפרההראשונהע
תחימתאפשרותהעתאתהטענותתשתבמשתוחההתראה
בתבדנועדהתיצורסופיותתהתיכים,וכןודאותומתןתוקף

תהתראהככזושאמורהתהניעאתהמפרתצייתתחוקע
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המפרתאביצעאתההפרה; )1(

המעשהשביצעהמפר,המפורטבהתראה,אינו )2(
מהווההפרהע

את תהאריך רשאי העניין, תפי המפקח, או המנהת )ב(
התקופההאמורהבסעיףקטן)א(,מטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

קיבתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,בקשהתביטות )ג(
התראהמינהתיתתפיהוראותסעיףקטן)א(,רשאיהואתבטת
אתההתראהאותדחותאתהבקשהותהשאיראתההתראה
עתכנה;החתטתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,תינתןבכתב,

ותימסרתמפרבצירוףנימוקיםע

הפרהנמשכת
והפרהחוזרת
תאחרהתראה

סימןו10זצע הוראות תפי מינהתית התראה תמפר נמסרה )א(
זהוהמפרהמשיךתהפראתההוראהשבשתהנמסרהתו
ההתראה,יראואתההפרהכאמורכהפרהנמשכתתעניין
סעיףו10ד)א(,והמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,ימסורתמפר
בהתאם הנמשכת ההפרה בשת חיוב כוונת עת הודעה

תהוראותסעיףו10ב1,בשינוייםהמחויביםע

נמסרהתמפרהתראהמינהתיתתפיהוראותסימןזה )ב(
והמפרחזרוהפראתההוראהשבשתהנמסרהתוההתראה,
ההפרה את יראו ההתראה, מסירת מיום שנתיים בתוך
הנוספתכאמורכהפרהחוזרתתענייןסעיףו10ד)ב(,והמנהת
כוונת עת הודעה תמפר ימסור העניין, תפי המפקח, או
חיובבשתההפרההחוזרת,בהתאםתהוראותסעיףו10ב1,

בשינוייםהמחויביםע

סימן ג': שונות

עיצוםכספיבשת
הפרהתפיחוקזה

ותפיחוקאחר

עתמעשהאחדהמהווהכמההפרותשתהוראותתפיחוקו10ז5ע
יוטתיותר חוקאחר,תא תפי או ו10ב המנויותבסעיף זה

מעיצוםכספיאחדע"

נוסףעתכך,מוצעתקבועכיבמקרהשבוקיבתהמנהת
אוהמפקח,תפיהעניין,בקשהתביטותהתראהמינהתית,
הבקשה את תדחות או ההתראה את תבטת הוא רשאי
ותהותיראתההתראהעתכנהעהחתטהכאמורתינתןבכתב

ותימסרתמפרבצירוףנימוקיםע

לסעיף 109ז4המוצע

בהמשךתאמורתעית,מוצעתקבועבסעיףו10זצכיאם
נמסרהתמפרהתראהוהמפרהמשיךתהפראתההוראה
שבשתהנשתחהההתראה,ימסורתוהמנהתאוהמפקח,
תפיהעניין,הודעהעתכוונתחיובבשתהפרהנמשכתע
מוותר מינהתית שבהתראה מכיוון כי יובהר זה תעניין
המנהתאוהמפקח,תפיהעניין,כאמורתעית,עתהעיצום
הכספיבשתההפרה,סכוםהעיצוםהכספישיוטתבמקרה
זההואבשתהימשכותההפרה)בהתאםתסעיףו10ד)א(
תחוקהדואר(,ואינוכותתאתסכוםהעיצוםהכספיבשת

ההפרההראשונהשבגינהניתנהההתראהעההודעהעת
כוונתחיובשימסורהממונהתמפרבמקרהזהתהיהכאמור
בסעיףו10ב1בשינוייםהמחויביםעכךתמשת,במקרהזה
ובין הנמשכת תהפרה הנוגעים פרטים ההודעה תכתות
תקופת ותעניין ההפרה נתוניםתענייןהימשכות השאר
ההפרה)ממועדמשתוחההתראה(עבמקריםשבהםביצע
ביצוע עת התראה משתוח תאחר חוזרת הפרה המפר
כוונת הממונההודעהעת ימסורתו ההפרההראשונה,
חיובכאמורבסעיףו10ב1בשינוייםהמחויביםעכךתמשת,
במקרהזהתכתותההודעהפרטיםהנוגעיםתהפרההחוזרת
ותסכוםהעיצוםהכספיהמוטתבגינה,שהואסכוםגבוה

יותר,בהתאםתהוראתסעיףו10ד)ב(תחוקהדוארע

לסעיף 109ז5 המוצע

סימןב'בענייןהתראהמינהתיתיכתות,כאמור,את
את תקבוע מוצע תאחריו, תעיתע שפורטו כפי הסעיפים
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החתפתסעיפים
ו10חו־ו10ט

במקוםסעיפיםו10חו־ו10טתחוקהעיקרייבוא:37ע

"שמירתאחריות
פתיתית

תשתוםעיצוםכספיאומסירתהתראהמינהתיתתפיו10חע )א(
פרקזה,תאיגרעומאחריותוהפתיתיתשתאדםבשתהפרת
הוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבסעיףו10ב,המהווה

עבירהע

מסרהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,תמפרהודעהעת )ב(
כוונתחיובאוהתראהמינהתית,בשתהפרההמהווהגם
עבירה,תאיוגשנגדוכתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאם
כןהתגתועובדותחדשות,המצדיקותזאת;התגתועובדות
חדשותכאמורוהוגשנגדהמפרכתבאישוםתאחרשהמפר
שיתםעיצוםכספי,יוחזרתוהסכוםששותםבתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשתוםהסכוםעדיוםהחזרתוע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשתעבירההמהווההפרה, )ג(
תאינקוטנגדוהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,התיכיםתפי

פרקזהבשתההפרהע

עתהחתטהסופיתשתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,ו10טעעתירה )א(
תפיפרקזה,ניתןתהגישעתירהתביתמשפטהשתוםשבו
יושבנשיאביתמשפטהשתום,בתוך5צימיםמיוםשנמסרה

הודעהעתההחתטהע

החתפתסעיפיםבמקוםסעיפיםו10חו־ו10טתחוקהעיקרייבוא:37ע
ו10חו־ו10ט

"שמירתאחריות
פתיתית

תשתוםעיצוםכספיאומסירתהתראהמינהתיתתפיו10חע )א(
פרקזה,תאיגרעומאחריותוהפתיתיתשתאדםבשתהפרת
הוראהמההוראותתפיחוקזההמנויותבסעיףו10ב,המהווה

עבירהע

מסרהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,תמפרהודעהעת )ב(
כוונתחיובאוהתראהמינהתית,בשתהפרההמהווהגם
עבירה,תאיוגשנגדוכתבאישוםבשתאותההפרה,אתאאם
כןהתגתועובדותחדשות,המצדיקותזאת;התגתועובדות
חדשותכאמורוהוגשנגדהמפרכתבאישוםתאחרשהמפר
שיתםעיצוםכספי,יוחזרתוהסכוםששותםבתוספתהפרשי

הצמדהוריביתמיוםתשתוםהסכוםעדיוםהחזרתוע

הוגשנגדאדםכתבאישוםבשתעבירההמהווההפרה, )ג(
תאינקוטנגדוהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,התיכיםתפי

פרקזהבשתההפרהע

עתהחתטהסופיתשתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,ו10טעעתירה )א(
תפיפרקזה,ניתןתהגישעתירהתביתמשפטהשתוםשבו
יושבנשיאביתמשפטהשתום,בתוך5צימיםמיוםשנמסרה

הודעהעתההחתטהע

ז'1תחוק ג':שונות",ובוייכתתושארהוראותפרק "סימן
הדוארהקיימותכיוםעכמוכןמוצעכאמורתכתותבהצעת
ו10ז5המוצע,אתההוראההקבועהכיום החוק,בסעיף
בשת כספי "עיצום שעניינה הדואר תחוק ו10ז1 בסעיף
הפרהתפיחוקזהותפיחוקאחר",חתףמיקומההנוכחי,

כאמורבדבריההסברתסעיף35תעיתע

ו10חו־ו10טתחוק מוצעתהחתיףאתסעיפים  סעיף 37 
הדוארבסעיפיםעדכנייםהרתוונטייםתעניינים 

המוסדריםבהםע 

"שמירת שעניינו הדואר, תחוק ו10ח סעיף תעניין
אחריותפתיתית",מוצעתהחתיפוותקבועכיתשתוםעיצום
כספיאוהמצאתהתראהמינהתיתתפיחוקהדואר,תא
יגרעומאחריותוהפתיתיתשתאדם,אםהפרתההוראה
כאמורמהווהגםעבירהפתיתיתתפיכתדיןעואותםמוצע
תהבהירכיתאניתןתנקוטבמקביתאכיפהמינהתיתואכיפה
המתאים האכיפה מסתות את תבחור ונדרש פתיתית,
תנסיבותעעתפיהמוצע,אםהחתהתיךמינהתינגדמפר,
עובדות התגתו כן אם אתא אישום, כתב נגדו יוגש תא
חדשותהמצדיקותזאתעההיערכותתאכיפהמינהתיתבכת
הנוגעתאיסוףהראיות,תשיחעםהמפרוכדומהנעשית
בדרךשונהמאיסוףראיותתצורךהתיךפתיתיעכךתמשת,
המפראינונחקרבאזהרהואינונערךתהגנהמשפטיתכפי
שנעשהתקראתהתיךפתיתיעתכןישתהימנעמהסבתהתיך
האכיפהמהתיךמינהתיתהתיךפתיתי,אתאאםכןהתגתו
הפתיתיע תהתיך המעבר את המצדיקות חדשות עובדות

המפר אם פתיתי, תהתיך ההתיך הסבת שת כזה במקרה
שיתםעיצוםכספי,יוחזרתוהסכוםששיתםכעיצוםכספי
ריבית פסיקת תפיחוק הצמדהוריבית בתוספתהפרשי

והצמדהמיוםתשתומואוהפקדתועדיוםהחזרתוע

באופןדומהמוצעתקבועכיאםהוגשנגדאדםכתב
נגדו ינקוט תא הפרה, גם המהווה מעשה בשת אישום

הממונההתיכיאכיפהמינהתיתע

תענייןסעיףו10טתחוקהדואר,שעניינו"ערעורעת
עיצוםכספי",מוצעתהחתיפוותקבועכיעתכתהחתטה
סופיתשתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,תפיז'1המוצע,
תמשתהחתטהתהטיתעיצוםכספי)תאחרמסירתדרישת
החתטה או מינהתית התראה תמסור החתטה תשתום(,
שיפורט כפי ו10ט1, סעיף )תפי יחיד שת שמו תפרסם
בהמשך(,יהיהניתןתהגישעתירהתביתמשפטהשתוםשבו
יושבנשיאביתמשפטשתוםעהחתטותאתההןהחתטות
ִמינהתיותועתכןישתקייםבעניינןביקורתשיפוטיתתפי
כתתיהמשפטהמינהתי,ככתהחתטהמינהתיתאחרתעעוד
או המנהת שת החתטה ביצוע עיכוב כי תהבהיר מוצע
המפקח,תפיהעניין,במקרהשתהגשתעתירה,נתוןתשיקות
הוגשה שאתיו המשפט בית שת או הממונה שת דעתו
העתירהעכמוכןמוצעתקבועכיאםהתקבתוהעתירהאו
ערעורעתפסקדיןבעתירהכאמור,סכוםהכסףשיוחזר
תמפריהיהבתוספתהפרשיהצמדהוריבית,כדיתמנוע

פגיעהכתכתיתבמפרשטענותיונמצאומוצדקותע
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איןבהגשתעתירהתפיסעיףקטן)א(כדיתעכבאת )ב(
ביצועההחתטה,אתאאםכןהסכיםתכךהמנהתאוהמפקח,

תפיהעניין,אושביתהמשפטהורהעתכךע

החתיטביתהמשפט,תאחרששותםהעיצוםהכספי, )ג(
תקבתעתירהכאמורבסעיףקטן)א(אוערעורעתפסקדין
בעתירהכאמור,והורהביתהמשפטעתהחזרתסכוםהעיצום
הכספיששותםאועתהפחתתהעיצוםהכספי,יוחזרהסכום
הפרשי בתוספת הופחת אשר ממנו חתק כת או ששותם

הצמדהוריביתמיוםתשתומועדיוםהחזרתוע"
בסעיףו10ט1תחוקהעיקרי-ו3עתיקוןסעיףו10ט1

בסעיףקטן)א(- )1(

ברישה,המיתה"הוראות"-תימחק; )א(

בפסקה)2(,במקום"ונסיבותההפרה"יבוא"מועדביצועההפרהואםאינו )ב(
ידוע-המועדשבונודעתועתביצועה,ונסיבותההפרה";

בפסקה)צ(,המיתה"אם"-תימחק,ואחרי"סכוםהעיצום"יבוא"הכספי"; )ג(

במקוםפסקה)6(יבוא: )ד(

שמושתהמפר-אםהמפרהואתאגידע"; )6("

ואתהסעיפיםו10חו־ו10טתחוקהדואר,בנוסחםערב
החתפתםהמוצעת:

"שמירת אחריות פלילית

מאחריותו יגרע תא כספי עיצום תשתום )א( ו10חע
הפתיתית,תפיכתדין,שתהמפרע

הוגשנגדאדםאותאגידכתבאישוםעת )ב(  
בתשתום יחויבבשתה זה,תא חוק עבירהתפי
העיצום תו יוחזר - שיתם ואם כספי, עיצום
מיום וריבית הצמדה הפרשי בתוספת הכספי

תשתומוועדיוםהחזרתוע

ערעור על עיצום כספי

עתדרישתתשתוםניתןתערערתביתמשפט )א( ו10טע
השתום; משפט בית נשיא יושב שבו השתום
ערעורכאמוריוגשבתוך30ימיםמיוםשנמסרה

דרישתהתשתוםע

תשתום את תעכב כדי ערעור בהגשת אין )ב(  
העיצוםהכספי,אתאאםכןהסכיםתכךהמנהת
אוהמפקח,תפיהעניין,אושביתהמשפטהורה

עתהעיכובע

התקבתהערעור,יוחזרסכוםהעיצוםהכספי )ג(  
בתוספתהפרשיהצמדהוריבית,מיוםתשתומו

ועדיוםהחזרתוע

)בוטת(ע" )ד(  

מוצעתתקןאתסעיףו10ט1תחוקהדוארשעניינו  סעיף 38 
המקובתות תהוראות ותהתאימו "פרסום", 
שקיפות הבטחת היא הפרסום חובת תכתית בחקיקהע

ביחסתהפעתתשיקותדעתושתהמנהתאוהמפקח,תפי
העניין,אשרבידיומסורהסמכותרבתעוצמהעבאמצעות
הפרסוםמובטחתבקרהציבוריתעתכךשהשימושבסמכות
תהטיתעיצוםכספיהואשוויוניוענייניעהחובהתפרסםחתה
סכומי הכספיים, העיצומים הטתת בדבר ההחתטות עת
העיצומיםהכספייםשהוטתווהמקריםוהשיעוריםשבהם
הםהופחתועמידעזהיאפשרבחינהרוחביתמושכתתשת
הטתתהעיצומיםהכספייםויאפשרתמפרתדעתכיהעיצום
הכספיהמוטתבמקרהשתותואםאתהמדיניותהכתתית

הנוגעתתהפעתתהסמכותהאמורהע

שהם במפוקחים מדובר אם המוצע, הסעיף תפי
מהווה השם פרסום שמותיהםע יפורסמו תא יחידים,
פגיעהבפרטיות,וככתשניתןתהשיגאתמטרתהפרסום
בתאפגיעהבפרטיות-ראוישכךייעשהעעםזאת,אם
נדרשתהזהיראתהציבורמפניהתנהתותשתמפרמסוים,
אףעתפישמדוברביחיד,יהיהניתןתפרסםאתשמו,ובתבד

שניתנהתוהזדמנותתהשמיעאתטענותיוקודםתכןע

תמגבתות כפופה הפרסום חובת כי תהבהיר מוצע
המנויותבסעיףו)א(תחוקחופשהמידע,התשנ"ח-ווו1ע
עודמוצעתהבהירכיהממונהרשאישתאתפרסםפרטים
תמסור חייבת אינה ציבורית שרשות מידע בגדר שהם
תפיסעיףו)ב(תחוקחופשהמידע,כדוגמתמידעשהוא

סודמסחריע

עםזאת,עתאףחשיבותושתהפרסוםכמפורטתעית,
כתוצאה במפר תנדרש מעבר פגיעה תמנוע שכדי הרי
מהפרסוםהאמור,מוצעתהגביתאתתקופתהפרסוםתארבע
שניםאםמדוברבתאגיד,ותשנתייםאםמדוברבמפריחידע
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במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הוגשהעתירהתפיסעיףו10טעתהחתטתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין, ")ב(
תהטיתעיצוםכספיאוהוגשערעורעתפסקדיןבעתירהכאמור,יפרסםהמנהת
אוהמפקח,תפיהעניין,תפיסעיףקטן)א(,אתדברהגשתהעתירהאוהערעור

ואתתוצאותיהםע

עתאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין, )ב1(
תפרסםאתשמושתמפרשהואיחיד,תאחרשנתןתוהזדמנותתטעוןאתטענותיו
תענייןזהאםסברשהדברנחוץתצורךאזהרתהציבור;ההזדמנותתטעוןטענות
תפיסעיףקטןזהיכותשתינתןתמפרבמסגרתזכותהטיעוןתפיסעיףו10ב2,
ובתבדשהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,הודיעתמפרעתכוונתותפרסםאתשמו,

בהודעהעתכוונתחיובתפיסעיףו10ב1ע";

במקוםסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(יבוא: )3(

פרסוםתפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטתעתתאגיד,יהיהתתקופה ")ד(
שתארבעשנים,ובענייןעיצוםכספישהוטתעתיחיד-תתקופהשתשנתיים;

השררשאיתקבועדרכיםנוספותתפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע" )ה(

הוספתסעיף
ו10ט2

אחריסעיףו10ט1תחוקהעיקרייבוא:ו3ע

המנהתרשאיתאצותתמנהתמינהתהדוארבמשרדהתקשורתו10ט2ע"אציתתסמכויות
אתסמכותותנקוטאמצעיאכיפהמינהתיתתפיחוקזהע"

סעיף120תחוקהעיקרי-בטתע0צעביטותסעיף120

הוספתסעיפים
126או–126ב

אחריסעיף126תחוקהעיקרייבוא:1צע

"שינויהתוספת
השנייה

את126אע תשנות בצו, רשאי, המשפטים, שר בהסכמת השר,
התוספתהשנייה,ובתבדשסכוםהעיצוםהכספישייקבע

בטורב'תתוספתתאיעתהעת200,000שקתיםחדשיםע

במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

הוגשהעתירהתפיסעיףו10טעתהחתטתהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין, ")ב(
תהטיתעיצוםכספיאוהוגשערעורעתפסקדיןבעתירהכאמור,יפרסםהמנהת
אוהמפקח,תפיהעניין,תפיסעיףקטן)א(,אתדברהגשתהעתירהאוהערעור

ואתתוצאותיהםע

עתאףהוראותסעיףקטן)א()6(,רשאיהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין, )ב1(
תפרסםאתשמושתמפרשהואיחיד,תאחרשנתןתוהזדמנותתטעוןאתטענותיו
תענייןזהאםסברשהדברנחוץתצורךאזהרתהציבור;ההזדמנותתטעוןטענות
תפיסעיףקטןזהיכותשתינתןתמפרבמסגרתזכותהטיעוןתפיסעיףו10ב2,
ובתבדשהמנהתאוהמפקח,תפיהעניין,הודיעתמפרעתכוונתותפרסםאתשמו,

בהודעהעתכוונתחיובתפיסעיףו10ב1ע";

במקוםסעיפיםקטנים)ד(ו–)ה(יבוא: )3(

פרסוםתפיסעיףזהבענייןעיצוםכספישהוטתעתתאגיד,יהיהתתקופה ")ד(
שתארבעשנים,ובענייןעיצוםכספישהוטתעתיחיד-תתקופהשתשנתיים;

השררשאיתקבועדרכיםנוספותתפרסוםהפרטיםהאמוריםבסעיףזהע" )ה(

הוספתסעיףאחריסעיףו10ט1תחוקהעיקרייבוא:ו3ע
ו10ט2

המנהתרשאיתאצותתמנהתמינהתהדוארבמשרדהתקשורתו10ט2ע"אציתתסמכויות
אתסמכותותנקוטאמצעיאכיפהמינהתיתתפיחוקזהע"

ביטותסעיף120סעיף120תחוקהעיקרי-בטתע0צע

הוספתסעיפיםאחריסעיף126תחוקהעיקרייבוא:1צע
126או–126ב

"שינויהתוספת
השנייה

את126אע תשנות בצו, רשאי, המשפטים, שר בהסכמת השר,
התוספתהשנייה,ובתבדשסכוםהעיצוםהכספישייקבע

בטורב'תתוספתתאיעתהעת200,000שקתיםחדשיםע

תשםייעותהאכיפהשתביצועהוראותהחוק,  סעיף 39 
מוצעתאפשרתמנהתהכתתישתמשרדהתקשורת 
תאצותתמנהתמינהתהדוארבמשרדהתקשורתאתסמכותו
תהטיתעיצוםכספיאותשתוחהתראהמינהתיתאותקיים

בירורמינהתיבהתאםתהוראותפרקז'1המוצעע

בהמשךתמוצעבסעיףותענייןתיקוןסעיף53  סעיף 40 
כתתייפרסם רישיון בעת הדואר,שתפיו תחוק 
הטיפות סדרי בדבר הכתתים את שתו האינטרנט באתר
העברתם, איסופם, דיוורם, בעניין תרבות דואר, בדברי
בהם, תטיפות הנוגע אחר עניין וכת ומסירתם חתוקתם
מוצעתבטתאתסעיף120תחוק,המחייבאתבעתהרישיון
תהעמידאתמדריךהדוארתעיוןהציבורבכתסניפיהדואר

שתבעתהרישיוןע

וזהנוסחסעיף120תחוקכנוסחוערבביטותו:

פרסום כללים

בעתרישיוןכתתייוציאמדריךדוארשיכתות )א( "120ע
ביןהיתראתהכתתיםע

)ב(כתתיםשפורסמובמדריךהדוארתחיתתתוקפם 
ביוםפרסומםאםאיןבהםהוראהאחרתבענייןזהע

)ג(הכתתיםאינםטעוניםפרסוםברשומות,כךהם 
יהיופתוחיםתעיוןהציבורבכתסניפיהדוארשת

בעתירישיוןכתתיע"

בהמשךתתיקוןהמוצעתסעיףו10ב)א1(,שעניינו  סעיפים 
חובות הפרת עת כספיים עיצומים הטתת  41 ו־43
דיווחהקבועותבתקנותהדוארכמפורטבתוספת, 
מוצעתקבועבתוספתהשנייהתחוקהדואראתרשימת
ההפרותהרתוונטיותתענייןזה,וכןאתהעיצוםהכספי
שיהיהניתןתהטיתבשתהן,בסכוםשתאיעתהעת200,000
שקתיםחדשיםעיצויןכיהתקנותחתותרקעתחברתהדואר
כספי תעיצום קשיח רף בקביעת תהסתפק ניתן ומשכך
בסכוםהאמור,שתאכנגזרתמהכנסותיההשנתיותעכמוכן
מוצעתהסמיךאתשרהתקשורת,בהסכמתשרהמשפטים
תשנותאתהתוספתהשנייה,ובתבדשסכוםהעיצוםהקבוע
בתוספת תקבוע מוצע האמורע הסכום עת יעתה תא בה
האתה: הדיווח חובות הפרות את הדואר השנייהתחוק
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השירותים126בענוהתדרישתמידע ותעניין התקשורת, משרד שת הכתתי המנהת
הכספיים-המפקח,יקבענוהתבענייןהמידעשניתןתדרוש

תפיסעיפים1ו,ווכג)2()ב(ו–)3()ב(ע"

התוספתתחוקהעיקרי-תימחקע2צעמחיקתתוספת

הוספתתוספת
שנייה

אחריהתוספתתחוקהעיקרייבוא:3צע

"תוספת שנייה
)סעיףו10ב)א1(

בתוספתזו-

"תקנותרשותהדואר"-תקנותרשותהדואר)הפיקוחעתפעותותיהשתהרשות(,
התשנ"ה-5וו61)בתוספתזו-התקנות(;

"הכנסהשנתית"-כהגדרתהבסעיףו10א;

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

החברהתאמסרהדיווחעתאירוע )1(
מיוחדבסמוךתאחרהתרחשותהאירוע

בניגודתתקנהותתקנות;

200,000שקתיםחדשים

החברהתאמסרהדיווחעתאירועמיוחדבסמוךתאחר
התרחשותהאירועבניגודתתקנהותתקנותהדואר;החברה
תאהמציאהתכניות,דיניםוחשבונותומסמכיםאחרים
הקבועים במועדים הדואר, תתקנות בתוספת כמפורט
בתקנותהדואר,בנושאיםובמתכונתכפישנקבעו,בניגוד
תתקנהו)א(תתקנותהדואר;החברהתאמסרהדוחשנתי
אורבעוניבניגודתתקנהו)ב(תתקנותהדואר;החברהתא
המציאהדוחותמיוחדיםשעניינםשירותידוארתציבור

במועדשנקבעבניגודתתקנה10תתקנותהדוארע

נוסףעתכך,מוצעתהוסיףתחוקהדואראתסעיף126ב,
ובוהסמכתהמנהתאוהמפקחתקבוענוהתבענייןהמידע
שאותוניתןתדרושתפיסעיפיהחוקהשוניםהקובעיםאת
סמכויותדרישתמידעבכתבכאמורתגבישרהתקשורת
תחוק ווכג)2()ב( )סעיף המנהת הדואר(, תחוק 1ו )סעיף
הדואר(,המפקח)סעיףווכג)3()ב(תחוקהדואר(אופקחים

שהוסמכותכך,תפיהענייןע

קובע כיום בנוסחו הדואר תחוק 37)א( סעיף  סעיף 42 
יקבע האוצר שר באישור התקשורת, שר כי 
בתקנותאתהתשתומיםבעדהשירותיםהמנוייםבתוספת,
שר כי נקבע )ב( קטן בסעיף כתתיע רישיון בעת שנותן
התקשורת,באישורשרהאוצרוועדתהכתכתה,רשאיבצו
תהוסיףשירותיםתתוספתאותגרועשירותיםמהתוספתע
תנוכחהתיקוניםהמוצעיםבסעיףותהצעתהחוק,בעניין
הדואר שירותי בעד התשתומים פיקוח מדיניות שינוי

הניתניםעתידיבעתרישיוןכתתיוהחתפתהבקביעהכי
עתבעתרישיוןכתתיתדרושתשתוםסבירבעדשירותים

שהואנותן,מוצעתבטתאתהתוספתתחוקהדוארע

וזהונוסחהתוספתשאותומוצעתבטת:

"תוספת
)סעיף37(

בארץ:

מכתברגית

גתויה

)נמחק(

חביתהאחת

תחו"ת:

מכתבבדרךהיםוהיבשה,שמשקתואינועותהעת
250גרם

איגרתאויר

)נמחק(

צרורקטןבדרךהיםוהיבשה,שמשקתואינועותה
עת500גרםע"

ק"תהתשנ"ה,עמ'0ו13ע 6
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טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

החברהתאהמציאהתכניות,דינים )2(
כמפורט אחרים ומסמכים וחשבונות
הקבועים במועדים תתקנות, בתוספת
כפי ובמתכונת בנושאים בתקנות,

שנקבעו,בניגודתתקנהו)א(תתקנות;

200,000שקתיםחדשים"

או שנתי דוח מסרה תא החברה )3(
רבעוניבניגודתתקנהו)ב(תתקנות;

דוחות המציאה תא החברה צ( (
מיוחדיםשעניינםשירותידוארתציבור
במועדשנקבעבניגודתתקנה10תתקנותע

בתקופהשתשנתייםהחתמיוםתחיתתושתחוקזה)תהתן-יוםהתחיתה(,יראוצצעהוראותמעבר )א(
מישהוסמךתמפקחתפנייוםהתחיתהבהתאםתתקנותשהותקנותפיסעיף126)א(תחוק
העיקרי,והסמכתועמדהבתוקףערביוםהתחיתה,כפקחשהוסמךתפיסעיףווכבתחוק
העיקריכנוסחובסעיףצ2תחוקזה,ויחותותגביוההוראותהחתותעתפקחתפיהחוק

העיקריכנוסחובחוקזהע

תקנותשהותקנותפיסעיפים37)א(ו–)ג(ו־126)א(תחוקהעיקריכנוסחוערביום )ב(
התחיתה,שעניינןתשתומיםבעדשירותיהחברהתפיסעיף37)א(ו–)ג()בסעיףזה-
התקנותהקיימות(,יעמדובתוקפןכאיתוהותקנותפיסעיף37תחוקהעיקריכנוסחו
בסעיףותחוקזהוהכותזותתאםנקבעובחוקהעיקריכנוסחובחוקזהאותפיוהוראות

במקומןבענייניםשהוסדרובתקנהמהתקנותהקיימותע

המפורטים5צעהוראתשעה המוקדמים התנאים מתקיימים תא עוד וכת התחיתה שמיום בתקופה
בסעיף57תחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-72012,כנוסחובסעיף6צתחוקזה

יקראואתהחוקהעיקריכך:

טורא'
ההוראה

טורב'
סכוםהעיצוםהכספי

החברהתאהמציאהתכניות,דינים )2(
כמפורט אחרים ומסמכים וחשבונות
הקבועים במועדים תתקנות, בתוספת
כפי ובמתכונת בנושאים בתקנות,

שנקבעו,בניגודתתקנהו)א(תתקנות;

200,000שקתיםחדשים"

או שנתי דוח מסרה תא החברה )3(
רבעוניבניגודתתקנהו)ב(תתקנות;

דוחות המציאה תא החברה צ( (
מיוחדיםשעניינםשירותידוארתציבור
במועדשנקבעבניגודתתקנה10תתקנותע

בתקופהשתשנתייםהחתמיוםתחיתתושתחוקזה)תהתן-יוםהתחיתה(,יראוצצע )א(
מישהוסמךתמפקחתפנייוםהתחיתהבהתאםתתקנותשהותקנותפיסעיף126)א(תחוק
העיקרי,והסמכתועמדהבתוקףערביוםהתחיתה,כפקחשהוסמךתפיסעיףווכבתחוק
העיקריכנוסחובסעיףצ2תחוקזה,ויחותותגביוההוראותהחתותעתפקחתפיהחוק

העיקריכנוסחובחוקזהע

הוראותמעבר

תקנותשהותקנותפיסעיפים37)א(ו–)ג(ו־126)א(תחוקהעיקריכנוסחוערביום )ב(
התחיתה,שעניינןתשתומיםבעדשירותיהחברהתפיסעיף37)א(ו–)ג()בסעיףזה-
התקנותהקיימות(,יעמדובתוקפןכאיתוהותקנותפיסעיף37תחוקהעיקריכנוסחו
בסעיףותחוקזהוהכותזותתאםנקבעובחוקהעיקריכנוסחובחוקזהאותפיוהוראות

במקומןבענייניםשהוסדרובתקנהמהתקנותהקיימותע

המפורטים5צע המוקדמים התנאים מתקיימים תא עוד וכת התחיתה שמיום בתקופה
בסעיף57תחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-72012,כנוסחובסעיף6צתחוקזה

יקראואתהחוקהעיקריכך:

הוראתשעה

לסעיף קטן )א( סעיף 44  

בהמשךתסעיףצ2תהצעתהחוקבענייןהוספת 
"פרקו'2:פיקוח"תחוקהדואר,ובהתאםתסעיףווכבהמוצע
בו,והקובעהוראותתענייןהתיךהסמכתפקחיםכמקובת
שהוסמכו מפקחים כי תקבוע מוצע עדכנית, בחקיקה
בהתאםתתקנותהדואר,תענייןשירותיםשאינםהשירותים
הכספיים,יראואותםפקחיםתענייןפרקו'2המוצעתמשך
שנתיים,וכיבתקופהזויחותותגביהםההוראותהחתותעת
פקחתפיחוקהדוארכנוסחוהמוצעעזאתבמטרהתשמור
עתרציפותהפיקוחעדאשריוסמכובהתאםתסעיףווכב
המוצעכאמורעיובהרכיהוראתמעברזואינהרתוונטית
תעניין הדואר תחוק ווטז סעיף תפי שהוסמכו תפקחים
הסמכתם שכן הכספיים, השירותים מתן עת פיקוח
נעשתהבהתאםתהוראותהחוקשמוצעתשמרבענייןהזה

)ותהעבירכתשונהתפרקהפיקוח(ע

לסעיף קטן )ב(

הדואר, תחוק 37 סעיף שת המוצעת החתפתו בשת
מוצעתקבועכיהתקנותשהותקנותפיויעמדובתוקפןכת

עודתאנקבעותקנותאחרותבענייניםשנקבעובהן,או
כתעודתאבוטתועהכוונהתתקנותהדואר)תשתומיםבעד
תחוקהדואר(, ו–)ד( )ג( 37)א(, שירותיהחברהתפיסעיף
הדואר 1ו(,ותקנות עמ' התשס"ח, התשס"ח-2007)ק"ת
)הצמדתתשתומיםבעדשירותיהחברה(,התשס"ח-ו200

)ק"תהתשס"ח,עמ'1030(ע

מוצעתיקוןתהוראותסעיפיםאשרנכנסותתוקף  סעיף 45
שאינו בנוסח 11 מס' תיקון שת תחיתתו עם 
מתאיםתמצבהמשפטיטרוםההפרדהביןחברתהדואר
בסעיף ההפניות את תהתאים מוצע הבתע החברה תבין
ווה2)מחיקתההפניהתפסקה)ו(בסעיף,שעניינהשירות
כספישטרםנכנסתתוקפו(,ובסעיףו10ב)ד()1(תחוקהדואר
)התאמתנוסחההפרההמתייחסתתמתןשירותיםכספיים
חתף כיום, החובה נקבעת שמכוחו 5ג תסעיף בסיסיים,
ההתאמות כי מוצע תתוקף(ע נכנס שטרם ווב1)ב( סעיף
תא עוד כת שתחות כך שעה, כהוראת ייקבעו האתה
בוצעהההפרדההאמורהעאםתתבצעההפרדה,תפקע
הוראתהשעה,ונוסחהסעיפיםכפישתוקנובתיקוןמס'11,

המותאםתמצבהמשפטישתאחרההפרדה,יעמודבעינוע

ס"חהתשע"ב,עמ'566ע 7
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בסעיףווה2)א(תחוקהעיקרי,במקום")6(או)ו("יבוא"או)6("; )1(

ווב1)ב("יבוא ו10ב)ד()1(תחוקהעיקרי,במקום"בניגודתהוראותסעיף בסעיף )2(
"בניגודתהוראותסעיף5ג)ב("ע

תיקוןחוקהדואר
)תיקוןמס'11(

בחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012ו-6צע

סעיף5-בטת; )1(

בסעיף12- )2(

פסקה)1(-תימחק; )א(

בפסקה)2(,המיתים"במקום"תאתשותםריבית"יבוא"תאישותמוריבית )ב(
והפרשיהצמדה",ובכתמקום"-יימחקו;

סעיףו1-בטת; )3(

ביוםי"בבאב 11פורסםברשומות תיקוןמס'  סעיף 46
התשע"ב)31ביותי2012(עביןהשאר,נכתתובו 
פעיתות בין תהפריד נועדו אשר הדואר תחוק תיקונים
בנקהדוארתביןפעיתותחברתהדואר,בדרךשתהפרדהע
בענייןהזהנקבעבתיקוןמס'11כיסעיפיהחוקהנוגעים
תביצועההפרדה,שעניינם,ביןהשאר,הענקתהיתרתבנק
תבנק אפשרות מתן הכספיים, השירותים תמתן הדואר
והרחבת בעצמו הכספיים השירותים את תספק הדואר
תתת, רשאי יהא הדואר בנק אשר הכספיים השירותים
ועוד)תהתן-סעיפיההפרדה(ייכנסותתוקפםתאחרשנה
מיוםפרסומושתתיקוןמס'11)תהתן-היוםהקובע(,ובתבד
שהתקיימוארבעהתנאיםמוקדמיםאתהתביצועההפרדה:
תחברתבנקהדוארבע"מקייםהוןעצמימזעריכפישהורה
המפקח;תבנקהדוארקייםדירקטוריון;ביןחברתהדואר
השירותים מתן את המסדיר הסכם נחתם הדואר ובנק
הכספייםעתידיחברתהדואר,ונחתםהסכםקיבוציהנוגע
הדואר ובבנק הדואר בחברת העובדים העסקת תתנאי
)תהתן-התנאיםהמוקדמים(עכמוכן,נקבעכיכתעודתא
התקייםתנאימהתנאיםהמוקדמים,ידחהשרהתקשורת
אתהיוםהקובעבשישהחודשיםבכתפעם,עדתהתקיימות
התנאיםהמוקדמיםעעדכה,בחתוףכתשעשניםמפרסום
תיקוןמס'11,טרםהתקיימוהתנאיםהמוקדמים,ועתכן
שרהתקשורתדחהפעםאחרפעםאתהיוםהקובעבעניין
תחיתתםשתסעיפיההפרדה)שבעעשרהפעמיםעדכה(
)ק"תהתשע"ג,עמ'צ156;ק"תהתשע"ד,עמ'5ו5ועמ'1570;
ק"תהתשע"ה,עמ'32וועמ'צו13;ק"תהתשע"ו,עמ'3ו6
ועמ'צ170;ק"תהתשע"ז,עמ'3צ6ועמ'6ו13;ק"תהתשע"ח,
עמ'וווועמ'צו25;ק"תהתשע"ט,עמ'12ו1ועמ'3520;ק"ת
התש"ף,עמ'צ5צועמ'22ו1;ק"תהתשפ"א,עמ'צ176ועמ'
30ו3(עאיתכך,השירותיםהכספייםניתניםכיוםבידיחברת
הדוארמטעםהחברההבתוההפרדהביןהשתייםטרם
השתכתתהעתפיכך,מוצעתתקןאתתיקוןמס'11ותהחתיף
אתההסדרשנקבעבובענייןמועדתחיתתםשתסעיפי

ההפרדה,כפישיפורטתהתןע

הדוארע תחוק משתימים תיקונים מוצעים כן, כמו
תיקוניםאתהנועדותהכניסתתוקף,במקריםשנמצאותנכון,
הוראותמתיקוןמס'11אשרתגביהןנקבעכייחותוביום

הקובעעמשכךמוצעתמחוקאותןמתיקוןמס'11ותחוקק
אותןבחוקהדוארכנוסחוהמוצעעתבסוף,מוצעיםכמה
תיקוניםתתיקוןמס'11,הנוגעיםתמתןהשירותיםהכספיים,
השירותים את שבו כיום הדברים תמצב שיותאמו כך

הכספייםנותנתחברתהדואר,ותאהחברההבתע

לפסקאות )1( עד )4(

,11 מס' מתיקון האתה ההוראות את תמחוק מוצע
באופןמשתיםתקביעתןבתיקוןחוקהדואר:

לפסקה )1(

מוצעתבטתאתסעיף5תתיקוןמס'11)שעניינותיקון
5גתחוקהדואר(עהצורךבסעיףזהמתייתרתנוכח סעיף
התיקוןהמוצעבסעיף7תהצעתהחוק,המבקשתתקןאת
סעיף5גבאופןדומהעזהונוסחסעיף5שאותומוצעתבטת:

"תיקון סעיף 5ג

בסעיף5גתחוקהעיקרי- 5ע

השירותים "וכן המיתים קטן)א()1(, בסעיף )1(
הכספיים"-יימחקו;

בסעיףקטן)ב(,אחרי"בכתהמדינה"יבוא"בכפוף )2(
תהוראותכתדין"ע"

לפסקה )2(

מוצעתמחוקאתפסקה)1(ותתקןאתנוסחפסקה)2(
בסעיף12תתיקוןמס'11)המתקןאתסעיףווגתחוקהדואר(ע
13תהצעתהחוק, זאת,כהשתמהתתיקוןהמוצעבסעיף
המבקשאףהואתתקןאתסעיףווגבאופןדומהעוזהנוסח

פסקה)1(שאותהמוצעתמחוק:

בכותרתהשותיים,בסופהיבוא"והפרשיהצמדהע" )1("

לפסקה )3(

מוצעתבטתאתסעיףו1תתיקוןמס'11,שכןהתיקון
המוצעבסעיףו1תהצעתהחוק,תסעיףווטתחוקהדואר
שעניינו"סודיות",מייתראתהצורךבסעיףעזהונוסחסעיף

ו1שאותומוצעתבטת:

ס"חהתשע"ב,עמ'566ע ו
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בסעיף21,פסקה)1()א(-תימחק; )צ(

בסעיף27,בפסקה)צ(,תענייןסעיףקטן)ג(שבה,במקוםהקטעהחתבמיתים"בסכום )5(
שת"ועד"שקתיםחדשים"יבוא"בסכוםשת200,000שקתיםחדשים";

בסעיף56)1(,במקום"שנהמיוםהתחיתה)תהתן-היוםהקובע("יבוא"ביוםכ"א )6(
בטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026()תהתן-היוםהקובע(";

בסעיף57- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2(,במקום"2ו־צעדו"יבוא"2,צו־6עדו"; )1(

בפסקה)צ(,במקום"16,ו1ו־ו1"יבוא"16ו־ו1"; )2(

במקוםפסקה)5(יבוא: )3(

סעיף21)1()ב(;"; )5("

בסעיףקטן)ב(- )ב(

ברישה,במקום")1(עד)צ("יבוא")1(עד)3("; )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

החברההבתהודיעהתשרכיישבאפשרותהוכיהיאמעוניינת )1("
תתתאתהשירותיםהכספייםבעצמהאובאמצעותהחברה;";

בפסקה)2(,הסיפההחתבמיתים"ובתבדשהוראהכאמור"-תימחק; )3(

סעיףקטן)ג(-בטת; )ג(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ד(

תאהתקיימוהתנאיםהמוקדמיםביוםהקובע,הסעיפיםהמפורטים ")ד(
תהתן,כנוסחםבחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012ו-בטתים,והשר

יפרסםהודעהעתבטתותםברשומות:

בסעיף21,פסקה)1()א(-תימחק; )צ(

בסעיף27,בפסקה)צ(,תענייןסעיףקטן)ג(שבה,במקוםהקטעהחתבמיתים"בסכום )5(
שת"ועד"שקתיםחדשים"יבוא"בסכוםשת200,000שקתיםחדשים";

בסעיף56)1(,במקום"שנהמיוםהתחיתה)תהתן-היוםהקובע("יבוא"ביוםכ"א )6(
בטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026()תהתן-היוםהקובע(";

בסעיף57- )7(

בסעיףקטן)א(- )א(

בפסקה)2(,במקום"2ו־צעדו"יבוא"2,צו־6עדו"; )1(

בפסקה)צ(,במקום"16,ו1ו־ו1"יבוא"16ו־ו1"; )2(

במקוםפסקה)5(יבוא: )3(

סעיף21)1()ב(;"; )5("

בסעיףקטן)ב(- )ב(

ברישה,במקום")1(עד)צ("יבוא")1(עד)3("; )1(

במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

החברההבתהודיעהתשרכיישבאפשרותהוכיהיאמעוניינת )1("
תתתאתהשירותיםהכספייםבעצמהאובאמצעותהחברה;";

בפסקה)2(,הסיפההחתבמיתים"ובתבדשהוראהכאמור"-תימחק; )3(

סעיףקטן)ג(-בטת; )ג(

במקוםסעיףקטן)ד(יבוא: )ד(

תאהתקיימוהתנאיםהמוקדמיםביוםהקובע,הסעיפיםהמפורטים ")ד(
תהתן,כנוסחםבחוקהדואר)תיקוןמס'11(,התשע"ב-2012ו-בטתים,והשר

יפרסםהודעהעתבטתותםברשומות:

"תיקון סעיף 88ט

בסעיףווטתחוקהעיקרי- ו1ע

במקוםכותרתהשותייםיבוא"חובתסודיותעת )1(
החברההבתומימטעמה";"

"הבת" יבוא "החברה" אחרי )א(, קטן בסעיף )2(
ובסופויבוא"אוהפועתמטעמה"ע

לפסקה )4(

בהמשךתתיקוןהמוצעבסעיףו1)א(תהצעתהחוק,
וויתחוקהדוארשעניינו"תקנותוביצוע",מוצע תסעיף
תמחוקאתפסקה)1()א(שבסעיף21תתיקוןמס'11,מכיוון
שמתייתרהצורךבהעתהתןנוסחפסקה)1()א(שאותהמוצע

תמחוק:

)1(,בסופהיבוא"תרבותקביעתתשתומים בפסקה ")א(
מרבייםאותשתומיםמזעריים;"ע

לפסקה )5(

11תיקןאתסעיףו10בתחוק 27תתיקוןמס' סעיף
הדואר,שעניינועיצוםכספיעביןהשאר,הוסיףתסעיףו10ב
אתסעיףקטן)ג(,הקובעכיאם"הפרההחברההבתתנאי
מתנאיההיתרתשירותיםכספייםשנקבעתפיסעיףווב,
רשאיהמפקחתהטיתעתיהעיצוםכספיתפיהוראותפרק
27,000שקתיםחדשים"עבהמשךתעדכון זה,בסכוםשת
סכומיהעיצומיםהכספייםכמוצעבסעיףו2תהצעתהחוק,
מוצעתעדכןגםאתסכוםהעיצוםהכספיבסעיףקטן)ג(,
ותהעמידובאופןדומהעת200,000שקתיםחדשיםעמכיוון
שסעיףקטן)ג(המוצענמנהעםסעיפיההפרדהוטרםנכנס

תתוקף,נדרשתתקנובתיקוןמס'11ע

לפסקאות )6( ו–)7(

כמפורטבחתקהכתתי,מוצעיםתיקוניםבדברהסדר
אפשרות ככתת, כאשר תתוקף, ההפרדה סעיפי כניסת
ההפרדהתאתהיהעודבגדרחובה,ויינתןפרקזמןשת

ס"חהתשע"ב,עמ'566ע ו
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בסעיף1,פסקאות)1(עד)צ(,)6(,)7(ו–)10(; )1(

סעיפים2,צו־6עד10; )2(

סעיפים11עדצ16,1ו־ו1; )3(

בסעיף21,פסקה)1()ב(; )צ(

)ג(שבאותה )צ(תענייןסעיףקטן ,)2( ,)1( בסעיף22,פסקאות )5(
פסקה,ו–)6()א(;

סעיפים23ו־25; )6(

בסעיף27,פסקה)צ(תענייןסעיףקטן)ג(שבה; )7(

סעיפיםו3ו־0צעד55; )ו(

בסעיף57,סעיףקטן)א(ע"; )ו(

בסעיףו5,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ו(

המקדימים התנאים תקיום תפעות תחברה שנים כחמש
תשםביצועההפרדהעעםזאת,אםתאיתקיימוהתנאים
המוקדמיםאושהחברהתאתבקשתיישםאתההפרדה,
בהגיעהמועדהקובעיהיוסעיפיההפרדהבטתיםוהחוק

תאיאפשרזאתבהמשךע

תנוכחהאמור,מוצע,בפסקה)6(,תתקןאתהיוםהקובע
כךשייקבעתיוםכ"אבטבתהתשפ"ז)31בדצמבר2026(ע

בפסקה)7(מוצעתתקןאתסעיף57)א(ותהתאיםאת
סעיפיהחוקהמנוייםבותתיקוניםהמוצעיםבהצעתהחוקע

)ד( עד )ב( קטנים סעיפים את תתקן מוצע כן, כמו
שר סמכות את תהותיר מוצע כתהתן: 11 מס' תתיקון
התקשורתתהקדיםאתהיוםהקובעאםראהשמתקיימים
)1(הודעהשת אתה: תנאיםמוקדמיםעדכניים שתושה
החברההבתכיבאפשרותהוכיהיאמעוניינתתתתאת
השירותיםהכספייםבעצמהאובאמצעותחברתהדואר,
וזאתבתאהגבתתמועדיםתמתןהודעהכאמורובתאצורך
)2( בקביעתהסכםביןחברתהדוארתחברתבנקהדואר;
תחברההבתקייםהוןעצמימזעריכפישהורההמפקח;

)3(תחברההבתקייםדירקטוריוןע

שר שתפיה הקביעה את תבטת מוצע האמור תצד
התקשורתידחהאתהיוםהקובעבשישהחודשיםבכת

פעם,עדתהתקיימותהתנאיםהמוקדמיםע

בחתוףהיוםהקובע,ואםתאהתקייםתנאימהתנאים
המוקדמים)ובכתתזההתנאיםהנוספים,ככתשקבעהשר(,
ובכך תתוקף, נכנסו שטרם 11 מס' תיקון סעיפי בטתים

תמעשהנותרחוקהדוארבמתכונתוהנוכחיתבכתהנוגע
תמתןהשירותיםהכספייםעתידיהחברה,מטעםהחברה
הבתעמוצעכישרהתקשורתיפרסםברשומותהודעהכי

הסעיפיםבטתיםע

כמוכןמוצעתפרטאתרשימתסעיפיההפרדהאשר
התנאים התקיימו תא אם הקובע, במועד בטתים יהיו
שנכתתו 11 מס' מתיקון תסעיפים הכוונה המוקדמיםע
בסעיף57)א(,בנוסחותאחרשתוקןתפיהצעתהחוקותאחר

שבוצעובוההתאמותהמוצעותבסעיףזהע

לפסקה )8(

מועדתחיתתושתתיקוןמס'11נקבעתיוםפרסומו,
תמעטתענייןסעיפיההפרדהומספרסעיפיםשתחיתתם
סעיפים הדואר תחוק נוספו משכך, בתקנותע הותנתה
הנוגעיםתמתןהשירותיםהכספיים,כאשרחתקםנוסחו
והחברה הדואר חברת בין ההפרדה את שצפה באופן
הבתעבשתהעובדהשביוםהתחיתהטרםבוצעהההפרדה,
נקבעהבסעיףו5תתיקוןמס'11הוראתשעהותפיהעדתיום
הקובעיקראואתהסעיפיםהאמוריםבהתאמותהנדרשות
תמצבהמשפטיטרוםההפרדה,כאשרהחברהנותנתאת
השירותיםהכספייםמטעםהחברההבתעתנוכחהתיקונים
המוצעיםבחוקהדוארובתיקוןמס'11,נדרשתבטתשתי
פסקאותשנכתתובהוראתהשעה,אשראינןרתוונטיותעוד:
11,ותפיה,בסעיף ו5)א()3()ב(תתיקוןמס' האחת,בסעיף
22)5(תתיקוןמס'11,בכתמקום,המיתה"הבת"-תימחקע
סעיף22)5(תתיקון11תיקןאתהוראתסעיףוויא)ד1(תחוק
הדואר,שזותשונה:"החברההבתתקייםהפרדהחשבונאית
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בתקופהשמיוםהתחיתהועדהיוםהקובע,יקראואתחוקהדואר)תיקון ")א1(
מס'11(,התשע"ב-102012,כךשבסעיףו5)א(שבו,פסקאות)3()ב(ו–)צ()ד(-יימחקוע"

בתקופהשמיוםהתחיתהועדהיוםהקובע,יקראואתחוקהדואר)תיקון ")א1(
מס'11(,התשע"ב-102012,כךשבסעיףו5)א(שבו,פסקאות)3()ב(ו–)צ()ד(-יימחקוע"

תענייןהכספים,ורשאיהמפקחתתתתחברההבתהוראות
תענייןזה"עהוראתהשעהבסעיףו5תתיקוןמס'11התאימה
הדואר, חברת עת יחות הקובע היום שעד כך זה נוסח

המנהתתבעצמהאתהכספיםמטעםהחברההבתע

עםזאת,מאחרשתחברההבתיכותשיהיועובדים
ופעיתותומכיווןשכךעתהוראתההפרדההחשבונאית
תחותגםעתיה,ומשכךמוצעתמחוקאתהפסקההאמורהע

הפסקההשנייההמוצעתעניינהבמחיקתפסקה)צ()ד(
בסעיףו5)א(עפסקהזומתייחסתתסמכויותהפיקוחשנקבעו
בתיקוןמס'11)סעיףוויזתחוקהדואר(,ומבקשתתהתאימו
תמציאותשבהפועתותהןהחברהוהןהחברההבתועת
כןישתהפעיתאתסמכויותהפיקוחביחסתשתיהןעמאחר
שבהצעתהחוקמוצעתבטתאתסעיףוויזותהחתיפובסעיף
ווכג)3()ב(המוצע,ומכיווןשנוסחוהמוצעשתהסעיףכותת
התייחסותהןתחברהוהןתחברההבת)ראובדבריההסבר
תסעיףצ2תהצעתהחוק,איןעודרתוונטיותתפסקה)צ()ד(

בהוראתהשעה,ומכאןמוצעתמוחקהע

זהנוסחפסקאותו5)א()3()ב(ו–)צ()ד(שאותןמוצעתמחוק:

בפסקה)5(,בכתמקום,המיתה"הבת"-תימחק;" ")ב(

בסעיףוויזתחוקהעיקרי- ")ד(

ברישה,במקום"פעיתותהשתהחברההבת" )1(
יבוא"פעיתותןשתהחברהוהחברההבתבכתהנוגע

תשירותיםהכספיים";

)2(,במקום"רואההחשבוןהמבקרשת )2(בפסקה
שת המבקר החשבון "רואה יבוא הבת" החברה
החברהושתהחברההבת"ובמקום"פעיתותהשת
החברההבת"יבוא"פעיתותןשתהחברהוהחברה

הבתבכתהנוגעתשירותיםהכספיים;"ע
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