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חוק בנק הדואר ,ת ש י ״ א  -ו  9 5ו
ת ק נ ו ת בדבר השירותים בבנק הדואר
בתוקף סמכותי לפי סעיף  20לחוק בנק הדואר ,תשי״א— , 1951אני מתקין תקנות
ג

אלה:

פרק ראשון:
.1

פרשנות

בתקנות אלה —

״בעל חשבון״ — אדם או תאגיד שבשמם מתנהל חשבון בבנק הדואר;
״בעל חשבון סילוקים״ — אדם או תאגיד שבשמם מתנהל בבנק הדואר חשבון־סילוקים;
״בעל חשבון חסכון״ — אדם שבשמו מתנהל בבנק הדואר חשבון-חסכון;
״תאגיד״ — חברה ,שותפות ,אגודה שיתופית ,אגודה לפי החוק העותמני על האגודות
מיום  3.8.1909וכל גוף מואגד אחר שנוסד כדין ,וכן הממשלה ,משרד ממשלתי
ומוסדותיו;
״נציג״ — הורי קטין או אפוטרופסו של חסוי כמשמעותו בחוק הכשרות המשפטית
והאפוטרופסות ,תשכ״ב—! 1962
2

״חשבון התשלומים השמורים״ — חשבון כללי המתנהל בבנק הדואר להחזקת סכומים שלא
נגבו על ידי אדם שאליו נשלחו או שהוחזרו על ידיו;
״מוסד דואר״ — בית דואר ,סוכנות דואר או מקום אחר שנקבע למילוי שירותי בנק הדואר
לפי סעיף  3לחוק.

פרק שגי:
חשגון
פמיוקיפ
גשם »י
גקשוז לפתיחת
חשבון
.פילוקיפ

חשבון סילוקים

חשבון סילוקים בבנק הדואר לא יתנהל אלא בשם אדם שמלאו לו שמונה עשרה שנה
.2
או בשם תאגיד.
)א(

.3

המבקש לפתוח חשבון־סילוקים בשמו יפרט בבקשתו —
) (1את שמו ,מענו ומספר תעודת הזהות שלו ,ואם המבקש הוא תאגיד —
את שמות המורשים לפעול בשם התאגיד.
) (2כל פרט נוסף הנוגע לחשבון שהמנהל ידרוש אותו.

)ב( המבקש ימסור את דוגמת חתימתו ,ואם הוא תאגיד — את דוגמת חתימתם
של המורשים לחתום בשם התאגיד ויוכיח את סמכותם כדי הנחת דעתו של המנהל.
הנהלת חשבון
פילוקיפ

)א(

.4

חשבון סילוקים אחד יכול להתנהל בשם מספר בני אדם או מספר תאגידים.

)ב( חשבונות־סילוקים אחדים יכולים להתנהל בשם בעל חשבון־סילוקים אחד.
)ג( בעל חשבון־סילוקים יודיע למנהל על כל שינוי שחל בפרט מן הפרטים
הנוגעים לחשבונו.
1
2
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ס״ח  ,79תשי״א ,עמ׳ .219
ס״ח  ,380תשכ״ב ,עמ׳ .120
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)א(

.5

העסקאות המותרות .לזכות חשבון סילוקים ה ן 
) (1

הפקדת כל סכום במזומן או בשיק שמושכו הוא המפקיד;

העפקאות
כחשבוז־
פילוקיפ .

) (2מסירה לגבייה של המחאות דואר ,המחאות כסף או שיקים המוסבים
לבנק הדואר —
)א( על ידי הממשלה ,משרד ממשלתי או מוסדותיו ,רשות מקומית,
בנק או גוף מואגד שבהתאם לאישור בכתב מאת המנהל יש לממשלה
חלק בו;
)ב( על ידי בעל חשבון הסילוקים כמקבל תשלום ,או על ידי בעל
חשבון שאינו מקבל תשלום אם התיר המנהל את המסירה ובהגבלות
שקבע;
)(3

העברה מחשבון-סילוקים אחר או מחשבון חסכון של בעל חשבון־

הסילוקים.
)ב(

העסקאות המותרות לחובת חשבון-םילוקים ה ן 
)!(

הוצאת כל סכום במזומנים על ידי בעל החשבון;

)(2

העבדת כל סכום לחשבון םילוקים אחר או לאדם שאינו בעל חשבון-

סילוקים או לחשבון-חסכון.
)א(

.6

סכומ במזומנים לזכות חשבון-םילוקים יימסר למוסד דואר.

)ב( המחאות דואר ,המחאות כסף ושיקים יימסרו למוסד דואר או יישלחו דרך
הדואר לבנק הדואר; תמורת שיק לא תיזקף לזכות חשבון אלא לאחר גבייתה.
.7

;

הוראה להעברה מחשבון־סילוקים תימסר לבנק הדואר בכתב.

תשלופ
במיומניפ,
המחאות
ושיי,יפ

העגיה מחשגון־
פילוקיפ

בעל חשבון-סילוקים רשאי להורות לבנק הדואר ,בהוראה כללית ,להעביר לבעל
<8
חשבון-סילוקים אחר ,ששמו מפורש באותה הוראה ,סכומים שנקבעו בה במועדים
שצויינו בה.

הוראת תשלופ
כללית

)א( שולם או הועבר סכום לזכות בעל חשבון־סילוקים ובעל החשבון הודיע לבנק
.9
הדואר ,תוך שבוע ימים מיום קבלת ההודעה על הזיכוי ,על סירובו לקבל את הסכום,
יחוייב החשבון בסכום הזיכוי והסכום יועבר לחשבון התשלומים השמורים; הודעה על כך
תינתן למשלם או למעביר.

החילות תשלומיפ
כחשבון תשלימיפ
שמורים

)ב( ניתנה הוראה מאת בעל חשבון-סילוקים לשלם סכום לאדם שאינו בעל
חשבון-סילוקים והסכום לא נגבה תוך תקופת חודש אחד החל מאחד לחודש שלאחר
תאריך מתן ההוראה האמורה ,יועבר הסכום לחשבון התשלומים השמורים והודעה על כך
תינתן לבעל חשבון-הסילוקים.
)ג( אדם ששילם או נתן הוראה כאמור בתקנות משנה )א( או ץב("זכאי לבקש את
החזרת הסכום לידיו או את העברתו לחשבון-הםילוקים שלו ,אולם כל עוד לא הוחזר או לא
הועבר הסכום כמבוקש ,רשאי בנק הדואר להעבירו לאדם שלו היה מיועד ,אם בקש זאת
האדם.
המנהל יפרסם מזמן לזמן ,במועדים שייראו לו ,רשימה שתכיל את שמות בעלי
.10
חשבון-סילוקים ומספרי חשבונותיהם ,פרט לאותם בעלי חשבון שדרשו בכתב לא להכניס
את שמם ומספר חשבונם ברשימה.
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בעל חשבון-סילוקים יהיה פטור מתשלום דמי דואר בעד משלוח הוראות והודעות
.11
לבנק הדואר הנוגעות לחשבונו.

אגרות

)א( בעד העברת כל סכום מחשבון-סילוקים לחשבון־םילוקים אחר או לחשבון־
,12
חסכון לא תשולם אגרה.

י י א י

)ב( בעד כל אחת מהעסקאות המפורטות בחלק א׳ לתוספת הראשונה תשולם
אגרה בשיעור הנקוב לצד אותה עסקה.
)ג( בנק הדואר רשאי לגבות אגרה המגיעה לפי תקנות אלה מבעל חשבון-סילוקים
על ידי חיוב חשבונו בסכום האגרה.

פרק שלישי:
חעגוו־חפכיו

.13

חשבון ח ס מ ן

חשבון חסכון יכול להתנהל —

י

)(1

בשם אדם שמלאו לו שמונה־עשרה שנה;

)(2

בשם קטין;

) (3בשם אדם שמלאו לו שמונה־עשרה שנה )להלן — הנאמן( לזכותו
של אדם )להלן — הזכאי( ,ובלבד שלא תהיה לנאמן טובת הנאה בכספים
שבחשבון )להלן — חשבון־נאמנות(;
)(4
גסשה לפתיחת

״״ יי
8

ח פ ־ י י

בשם תאגיד.

)א( המבקש לפתוח חשבון חסכון בשמו ,והוא אחד מבני האדם שבשמם יכול
.14
להתנהל חשבון חסכון לפי תקנה  (3) (1)13א ו )  ( 4יפרט בבקשתו —
)(1

את שמו ,מענו ומספר תעודת הזהות שלו;

) (2אם החשבון הוא חשבון-נאמנות — את שמו ,מענו ומספר תעודת הזהות
של הזכאי; אם הזכאי קטין — את תאריך לידתו ,ואם הזכאי פסול ,או חסוי
שאינו פסול — את סיבת הפסלות או החיסוי;
) (3אם החשבון הוא חשבון בשם תאגיד — את שמות המורשים לפעול
בשם התאגיד ,מעניהם ומספרי תעודות הזהות ש ל ה ם
(

)(4

כל פרט נוסף הנוגע לחשבון שהמנהל דרש אותו.

)ב( בקשה לפתוח חשבון חסכון שיתנהל בשם קטין לפי תקנה  (2)13תוגש על ידי
הקטין בצירוף אישור בכתב של נציגו ,או על ידי נציגו או על ידי אדם אחר ,ובה יפרט
המבקש —
)(1

)ג(
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את שם הקטין ומענו;
.

)(2

את תאריך לידתו;

)(3

את שם נציגו ומענו;

)(4

כל פרט נוסף הנוגע לחשבון שהמנהל דרש אותו.

) (1המבקש לפתוח חשבון חסכון בשמו לפי תקנת משנה )א( יצרף לבקשתו
את דוגמת חתימתו! אם החשבון הוא חשבון נאמנות — יצרף את דוגמת
חתימתו של הזכאי; אם הזכאי קטין או חסוי — יצרף את דוגמת החתימה של
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׳נציגו; אם החשבון הוא גשם תאגיד — יצרף את דוגמת חתימותיהם של
המורשים לפעול בשם התאגיד ודוגמת חותמת התאגיד.
)(2

המנהל רשאי לדחות קבלת דוגמת חתימתו של זכאי או של נציגו

בחשבון נאמנות עד למועד שבו יוצאו כספים מהחשבון.
)א( חשבון-חסכון לא ייפתח אלא לאחר ששולמו לפחות שלוש לירות לזכות
.15
החשבון במזומנים או בבולי חסכון; בעת התשלום לחשבון יהיו הבולים מודבקים על כרטיס
חסכון שאפשר להשיגו בכל מוסד דואר.
)ב(

פתיחת חשבון
ובולי חפגוו

בולי חסכון נמכרים בכל מוסד דואר בערד הנקוב.שלהם.

)א( לאחר פתיחת חשבון-חסכון יינתן לבעל החשבון פנקס־חשבון על שמו
.16
)להלן — הפנקס(.

פנקס חשבון

י )ב( הפנקס יהיה בטופס שקבע המנהל ויכיל את דוגמת חתימתו של בעל חשבון
החסכון ,ואם החשבון הוא חשבון נאמנות — נוסף על שם הזכאי ,גם את דוגמת חתימתו
של הזכאי או נציגו אם לא נדחתה קבלת דוגמת חתימתו כאמור בתקנה )14ג().(2
)א( חשבון־חסכון יכול להתנהל בשם מספר בני־אדם או מספר תאגידים ,ובלבד
.17
שחשבון נאמנות לא יתנהל אלא לזכותו של זכאי אחד.

הנהלת חשבון
חפגון

) :ב( .בעל חשבון־חםכון יודיע לבנק הדואר עלי כל שינוי שיחול בפרטים הנוגעים
לחשבונות.
.18

)א(

העסקאות המותרות לזכות חשבון־חםכון הן:
)(1

הכנסת כל סכום במזומנים או בבולי חסכון!

העפקאות
בחשבון־חפכון

) (2מסירה לגבייה של המחאות דואר ,המחאות כסף או שיקים הנושאים
את שם בעל החשבון כמקבל התשלום והחתומים בידו חתימת-הסבה;
)(3
)ב(

העברה מחשבון-סילוקים. .

לגבי עסקאות לחובת חשבון־חסכון יחולו הוראות אלה:
) (1מותר להעביר כל סכום מחשבון-חסכון לחשבון-סילוקים של בעל
חשבון-חםכון;
) (2מותר להוציא בכל מוסד דואר ,בלי הודעה מוקדמת ,פעם בשלושה ימים,
סכום שאינו עולה על  100לירות;
) (3בעל חשבון־חסכון הרוצה להוציא סכום העולה על  100לירות יגיש
בקשה בכתב לבנק הדואר ,והבנק ימציא את הסכום המבוקש לזכותו במוסד
דואר שצויין בבקשה!
) (4הוצאת כספים או העברתם מחשבון-נאמנות טעונה חתימתם של הנאמן
 .והזכאי גם יחד! היה הזכאי קטין או חסוי — תצורף לחתימת.הנאמן חתימת
הנציג.

)א( כל עסקה בחשבון־חסכון לא תיפחת מ 100-אגורות ותהיה בסכום המתחלק
.19
ל־ 10אגורות.
) :ב( שום עסקה בחשבון-חסכון לא תבוצע אם לא יוגש הפנקס ,אלא אם ניתנה
רשות לכך מאת המנהל.
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ביצוע עסקה

)א( סכום ששולם או שהועבר לזכות חשבון-חסכון עד יום ; 15בחודשי ועד בכלל,
.20
יראו אותו כפקדון נושא ריבית החל מ 16-בחודש; סכום שהופקד אחרי  15בחודש ,יראו
אותו כפקדון נושא ריבית החל מהאחד בחודש שלאחר יום זקיפתו לזכות החשבון.
י

)ב( סכום שהוצא מחשבון חסכון עד יום  15לחודש ועד בכלל יחדל להיות
פקדון נושא ריבית מהאחד בחודש שבו הוצא הסכום; סכום שהוצא אחרי  15בחודש יחדל
להיות פקדון נושא ריבית ביום  16בחודש בו הוצא הסכום.
)א(

.21

על פקדון בחשבון-חסכון שהוא פחות מלירה אחת וכן על חלק מפקדון

שהוא שבר מלירה לא תחושב כל ריבית.
)ב(

) (1היה סכום הריבית המגיע לבעל חשבון-חםכון מעל ללידה אחת ,תישלח
לאחר סוף שנת הכספים הודעה לבעל חשבון החסכון בה יצויין סכום
הריבית; הסכום הנקוב בהודעה כאמור ניתן — לפי בחירת בעל חשבון
החסכון — לפדיון במזומן או להפקדה בחשבונו בכפוף להוראת תקנה . .19
) (2היה סכום הריבית המגיע לבעל חשבון-חסכון עד לירה אחת ,לא תישלח
הודעה על סכום הריבית לבעל חשבון החסכון ,אלא על-פי דרישתו.
) (3בתום כל שנת כספים רביעית מיום כ׳ באדר ב׳ תשכ״ז) 1באפריל (1967
תישלח לבעל חשבון-חסכון הודעה הכוללת את כל סכומי הריבית שלא עלו .
על לירה אחת בכל אחת מארבע השנים שקדמו ,אשר הצטברו תוך התקופה
האמורה,

לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון-חסכון ,מלבד האגרה על גביית שיקים
.22
כמפורט בחלק ב׳ לתוספת הראשונה.
.23

)א(

פנקס שניתן לבעל חשבון-חסכון יישאר קנינו של בנק הדואר.

)ב(

בעל חשבון-חסכון חייב להמציא את הפנקס לבנק הדואר בכל עת שיידרש.

)ג( אבד פנקס .,רשאי המנהל לדרוש מבעל חשבון-החסכון שיפרסם את דבר
האבידה בכל דרך שתיראה לו ,לפני שיינתן לו פנקס חדש.
)ד( ניזוק פנקס או נתקלקל ,רשאי המנהל לדרוש את החזרתו ואת ביטולו וליתן
פנקס חדש לבעל החשבון.
)ה(

בעד פנקס חדש רשאי המנהל לגבות אגרה כמפורט בחלק ב׳ לתוספת הראשונה.

פרק רביעי:

חשבון ח ס מ ן מיוחד

בפרק זה ,״חשבון חסכון מיוחד״ — חשבון חסכון בהתאם לתכנית חסכון עממית
.24
שאושרה לפי חוק לעידוד החסכון)ערבות למילוות והנחות ממם הכנסה( ,תשט״ז— 1956י• .י
הוראות תקנות  13ו 14-יחולו על חשבון-חסכון מיוחד כאילו היה חשבון-חסכון

.25
רגיל.
3

פ״ח  ,201תשט״ז ,עמ׳ .52
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הוצאת כספים או העבדתם מחשבון נאמנות טעונה חתימתם ע ל הנאמן והזכאי

.26

הוצאתי פפפימ

גם יחד; היה הזכאי קטין או חסוי תצורף לחתימת הנאמן חתימת הנציג.
)א( ,הפקדות חשבון-חסכון מיוחד ייעשו בדרך של —

.27

ה־היויג

)(1

הכנסת כל סכום המתחלק בשלמותו ל 10-לירות ,במזומנים או בשיקים;

)(2

העברת כל סכום כאמור בפיסקה ) (1מחשבון-סילוקים או מחשבון-

חסכון של בעל חשבון-חסכון מיוחד.
)ב(

ניתנה הודעה על העברה כאמור בתקנת משנה )א() ,(2ייחשב כיום הקובע

לצויד חישוב תקופת החסכון היום בו הגיעה ההודעה לידי המנהל.
הפקדות בחשבון־חסכון מיוחד שייעשו בכל אחד מארבעת רבעי-השנה המתחילה
.28
באחד בינואר או בחלק מרבע השנה כאמור ,ייחשבו כיחידות-חסכון נפרדות לצורך חישוב
תקופת החסכון ,חישוב הריבית והפרשי מדד יוקר המחיה.
)א( בעל חשבון-חסכון מיוחד יכול להוציא בכל עת סכום המתחלק בשלמותו

.29

ריכ״
חפכיו
הוצאות כפפיפ

ל־ 10לירות.
)ב( הוצאת כספים מחשבון־חםכון מיוחד תיעשה על ידי פנייה בטופס בקשה
למנהל׳ ובנק הדואר ימציא את הסכום המבוקש לזכות בעל החשבון תוך שלושים יום
מיום קבלת הפניה.
)ג( בעל החשבון יציין בבקשה את יחידת החסכון שממנה יוצאו הכספים.
)א(

.30

הפקדה לזכות חשבון־חסכון מיוחד תישא ריבית בכפוף לאמור בתוספת השניה.

פקיממשא
ריבית

)ב( סכום שהוצא מחשבון־חםכון מיוחד יחדל להיות פקדון נושא ריבית מהאחד
בחודש בו הוצא; הסכום.
הטבות על פקדונות בחשבון־חםכון מיוחד יחושבו לפי חלק א׳ או חלק ב׳ של

.31

חישוב ה8־ות

התוספת השניה ,הכל לפי הסכום הגבוה יותר.
לצורך חישוב הפרשי הצמדה לפי חלק ב׳ של התוספת השניה ,״מדד יוקר המחיה״
.32
או ״מדד״ — כמשמעותו בסעיף  (2)13לחוק מלווה בטחון ,תשי״ז—. 1956

הצמדה ל»1ד

4

תקופת החסכון של יחידת חסכון לא תעלה על חמש שנים .תמה תקופת החסכון
.33
כאמור ,לא יחולו הוראות תקנות  30ו־  31על יחידת החסכון.
לא תשולם אגרה בעד עסקאות בחשבון־חסכון מיוחד.

.34

פרק חמישי:

א״י־

המחאות דואר

)להלן —

)א( בנק הדואר יקיים שירות המחאות דואר שבאמצעותו יוכל אדם
.35
המעביר( להעביר לזולתו סכום כסף שלא יפחת מ 25-אגורות ולא יעלה על  0ל
לכל המחאה.
5

4

תקופת החפכמ

י ר ו ת

עפי1,ל באמצעות
המחאות יואר

ס״ח  ,210תשי״ז ,עמי .8
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)ב( המחאות דואר יהיו בערכים אלה 25 :אגודות 50 ,אגורות 75 ,אגורות ,לירה
אחת ,שלוש לירות ,חמש לירות ,עשר לירות ,עשרים לירות וחמישים לירות.
גיצוע העסקה

.36

)א(

המעביר יכניס במוסד דואר את הסכום המיועד להעברה ויקבל כנגדו המחאה.

)ב( המחזיק בהמחאה זכאי לגבות את הסכום הנקוב בה בכל מוסד דואר ,לאחר
שזיהה את עצמו להנחת דעתו של פקיד דואר .המחזיק ימסור את ההמחאה ויאשר עליה
בחתימת ידו את קבלת התשלום.
)ג(

עם גביית ההמחאה פגה אחריות בנק הדואר לגביה.

)ד( ההמחאה תשולם תוך שלושה חדשים מהיום האחרון של החודש שבו הוצאה;
לא נגבתה המחאה תוך התקופה האמירה ,רשאי המחזיק להמציאה לבנק הדואר בירושלים
לשם הארכתה או לשם קבלת המחאה אחרת.
)ה( המציא אדם לבנק הדואר בירושלים תלוש שנתלש מהמחאה שנטען עליה
שאבדה ,רשאי הוא לקבל במקומה המחאה אחרת — לאחר שהוברר שההמחאה לא שולמה
על ידי מוסד דואר — בתום ששה חדשים מיום הוצאת ההמחאה ולאחר תשלום האגרה
שנקבעה.
בעד עסקאות בהמחאות דואר ,בעד הוצאת המחאה במקום המחאה שלא נגבתה
.37
או שאבדה ובעד הארכת תקפה של המחאת דואר ישולמו אגרות כמפורט בחלק ג׳ לתוספת
הראשונה.

פרק שישי:

המחאות כסף

עסקה גאמצעוון
ד&האומ גפף

בנק הדואר יקיים שירות המחאות כסף שבאמצעותו יוכל אדם )להלן — השולח(
.38
לשלוח לזולתו)להלן — המוטב( סכום כסף שלא יעלה על חמש מאות לירות לכל המחאה..

ביצוע העפקוו

)א( השולח ישלם במוסד דואר את הסכום שבכוונתו לשלוח ויקבל כנגדו קבלה
.39
על הסכום ששילם.
)ב( בנק הדואר ימציא למוטב לפי המען שצויין ע״י השולח המחאה המזכה אותו
לקבל בכל מוסד דואר את הסכום הנקוב בהמחאה.
)ג( המוטב זכאי לגבות את הסכום הנקוב בהמחאה בכל מוסד דואר לאחר שהגיש
את ההמחאה וזיהה את עצמו להנחת דעתו של פקיד דואר.
)ד(

עם גביית ההמחאה פגה אחריות בנק הדואר לגביה.

)ה( לא גבה המוטב את סכום ההמחאה תוך שני חדשים מיום הוצאתה יועבר הסכום
לחשבון התשלומים השמורים ותינתן לשולח הודעה על כך.
)ו( הועבר סכום לחשבון התשלומים השמורים ,זכאי השולח לבקש את החזרת
סכום ההמחאה לידיו; אולם כל עוד לא הוחזר הסכום לשולח ,רשאי בנק הדואר לשלמו
למוטב לפי בקשתו.
ביטול העסקה

השולח יכול לבקש ביטול העסקה ויחד עם הבקשה ימציא לבנק הדואר את הקבלה
.40
שקיבל לפי תקנה )39א( .אם ההמחאה טרם הומצאה למוטב ,ימלא בנק הדואר אחר הבקשה
ויחזיר לשולח את הסכום ששילם.
.41
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פרק שביעי:

הודאות שונות

בעל חשבון-סילוקיס או בעל חשבון-חםכון רשאי לבקש שייווםף שמו של בעל
.42
חשבון אחר לשם שבו מתנהל החשבון.
) . .43א(
)ב(

חשבון-סילוקים וחשבון־חסכון ייסגרו לפי בקשת בעל החשבון.

הופפו* בעל
חשבון

פנית* חשבון

המנהל רשאי לסגור —
)(1

חשבון-סילוקים שלא היתה בו תנועה במשך שלוש שנים;

) (2בהסכמת המנהל הכללי של.משרד הדואר — חשבון־סילוקים או חשבון-
חסכון ,אם בעל החשבון נהג בו שלא בהתאם להוראות תקנות אלה או
להוראות המנהל או שלא ,בהתאם לכל חוק.
)ג( עם סגירת חשבון תשולם היתרה לבעל החשבון ,אולם לבעל חשבון־חסכון
תשולם היתרה לאחר שהחזיר את פנקסו.
)א( חשבון-סילוקים או חשבון־חסכון ,למעט חשבון נאמנות המתנהל בשם בעלי
.-44.
חשבון אחדים ,רשאים כל בעלי החשבון להורות שלכל אחד מהם לחוד או לאחדים מהם
ביחד תהא השליטה בחשבון.

בעלי חשבון.
אחדים:

)ב( ניתנה הוראה כאמור בתקנת משנה )א( רשאים בעלי החשבון להורות בה
שבמקרה מותו או פסלותו של אחד.מהם תישאר ההוראה בתוקף לגבי הבעלים הנותרים;
ביטול הוראה זו טעון חתימת כל בעלי החשבון.
)א( משהוכחה למנהל פטירתו של בעל חשבון־סילוקים או בעל חשבון־חסכון ,יורה
445
המנהל על הפסקת ביצועה של עסקה לחובת החשבון שהורה עליה הנפטר ,למעט עסקה
שבה חוייב החשבון לפני מתן ההוראה• .

הוראוה למקדה
מווו*

)ב( היה הנפטר בעל חשבון־סילוקים או השבון־חסכון שאינו חשבון נאמנות,
רשאי המנהל לשלם סכום עד  150לירות מתוך הכספים שעמדו לזכותו של הנפטר ,לאדם
או לבני אדם הנראים לו ,לשם תשלום הוצאות הקבורה של הנפטר או הוצאות דחופות
לצרכי בני משפחתו שהיו תלויים בו.
)ג( תשלום שנעשה כאמור בתקנת משנה )ב( דינו כתשלום שנעשה על ידי בנק
•הדואר בחייו של הנפטר ולפי הוראותיו.
משהוכחה למנהל פסלותו של בעל חשבון-סילוקים או בעל חשבון-חסכון ,יורה
.46
המנהל על הפסקת ביצועה של כל עסקה לחובת החשבון שעליה הורה הפסול ,למעט
עסקה שבה חוייב החשבון לפני מתן ההוראה.

הוראומ למקרה
9פלוו*

)א( עסקאות בבנק הדואר יבוצעו לפי טפסים שאישר המנהל ובהתאם להוראות
.47
ביצוע שהוצאו מזמן לזמן על ידי המנהל ,בהסכמת המנהל הכללי של משרד הדואר.

טפסים
והוראומ
ביצוע

)ב(

המבצע עסקה חייב למלא את הטפסים מילוי שלם ומדוייק.

המבצע עסקה בבנק הדואר רשאי למסור בהוראתו בקשר לחשבון סילוקים הודעה
.48
קצרה לגופה של העסקה.

הודעה על
עסקה

)א( הוראה שבה הסכום הנקוב במלים אינו מזדהה עם הסכום הנקוב בספרות ,יבצע
.49
•
אותה בנק הדואר לפי הסכום הקטן יותר. .

ביצוע הוראומ
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)ב( בנק הדואר יבצע הודאה עם קבלתה ולא יתחשב בתאריך מאוחר הנקוב
בהוראה שאינה לפי תקנה .8
 .50המנהל וכן פקיד מוסד דואר הפועל בעניני בנק הדואר ,רשאים לדרוש הוכחה,
להנחת דעתם ,על זהותו של אדם הנוגע בעסקה בבנק הדואר.
תוקף »פ»ד

 .51מסמך הנוגע לעסקה בבנק הדואר והמזכה אדם לקבל תשלום ,יפקע תקפו לגבי
בנק הדואר כעבור חדשיים מהתאריך הנקוב באותו מסמך כתאריך הוצאתו ,אלא אם נקבע
אחרת בתקנות אלה.

אגרות 9עי
שידותיפ וטפפיפ

) .52א( בעד השירותים המפורטים בחלק ה׳ לתוספת הראשונה ישולמו אגרות כנקוב
לצד אותו שירות.
)ב( בעד הטפסים המפורטים בחלק ו׳ לתוספת הראשונה ישלם בעל חשבון־
סילוקים אגרה כנקוב לצד אותו טופס.

תהילה

׳.53

תחילתן של תקנות אלה ביום כ״א בחשון תש״ל ) 2בנובמבר .(1969

ניטול

.54

תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( תשי״ד— — 1953בטלות.

השפ

.55

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בנק הדואר )שירותים בבנק הדואר( ,תש״ל—1969״.

5

תוספת ראשונה
ח ל ק א׳
)תקנה  ) 12ב ( (
עסקאות בחשבוךסילוקים

.1

שיעור ה א ג ר ה
בלירות

תשלום סכום במזומנים לזכות חשבון —
על ידי בעל החשבון
על ידי אדם אחר —
כאשד המפקיד.נושא באגרה
כאשר בעל החשבון נושא באגרה —
עד  250,000עסקאות לשנה ,בעד כל עסקה
מ 250,000-עד  1,000,000עסקאות לשנה ,בעד כל
עסקה
מעל ל 1,000,000-עסקאות לשנה ,בעד כל עסקה

חינם
0.20
0.15
0.12
0.10

 .2הוצאת סכום מחשבון התשלומים השמורים —
על ידי בעל החשבון
על ידי אדם אחר

חינם
0.20

.3

העברה לאדם שאינו בעל חשבון־םילוקים

0.25

.4

טיפול בשיק שהופקד לזכות חשבון ולא כובד על ידי הבנק
המשוך

0.75

.5

חקירה על אודות תשלום שנטען עליו ששולם בין תאריכים
מסויימים ,לכל אחד מן הימים הכלולים בין שני התאריכים

1.00

ק״ת  ,400תשי״ד ,עמי  ; 118ק״ת  ,2119תשב״ח2» ,׳ .21

356

קובץ התקנות  ,2471י״ד בהשון תש״ל26.10.1969 ,

חלק ג׳
)תקנות  22ו־(23
עסקאות בחשבוךחסכון

.1
.2

שיעור האגדה
בלירות

גביית שיק לזכות חשבון ,נוסף להוצאות הגביה ששולמו
לאחרים
מתן פנקס חדש במקום פנקס שאבד או שנתקלקל שלא
באשמת בנק הדואר

0.05
0.50

חלק ג׳
)תקנה (37
עסקאות בהמחאות דואר

 .1העברה בהמחאה דואר —
עד  5לירות
למעלה מ 5-לירות עד  50לירוח
 .2הוצאת המחאה במקום המחאה שלא נגבתה ,תוך התקופה
האגרה בעד ההמחאה
האמורה בתקנה )36ד(
שלא נגבתה
 .3הוצאת המחאה במקום המחאה שנטען עליה שאבדה
האגרה בעד ההמחאה
שאבדה
0.10
0.20

.4

0.50

אגרת חקירה

חלק ד׳
)תקנה (41
ע ס ק א ו ת בהמחאות כסף

.2
.3
.4
.5
.6

העברת סכום בהמחאת כסף ,החזרתו של הסכום או הארכת
תוקף המחאה שפג תקפה
ביטול המחאת ״כסף לפי בקשת השולח
שינוי שם השולח או המוטב של המחאת כסף
מתן העתק של המחאת כסף שאבדה
חקירה בדבר המחאת כסף
מתן הודעה על ביצוע תשלום של המחאת כסף

0.70
0.20
0.20
0.20
0.50
0.30

חלק ה׳
)תקנה )52א((
.־ • • י שירותים .ב ב נ ק הדואר

.1
.2

ביטול הוראה לביצוע עסקה
פרסום ברשימת כעלי חשבונות -
רשימה עיקרית ,באותיות רגילות
רשימה עיקרית ,באותיות גדולות
רשימה נוספת ,באותיות רגילות
רשימה נוספת ,באותיות גדולות
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0.10
חינם
3.00
3.00
6.00

ח ל ק ו׳
)תקנה )52ב((
ט פ ס י ם לשימושו ש ל ב ע ל ח ש ב ו ן ־ פ י ל ו ק י פ

.1
.2

שיעור ה א ג ר ה
בלירות

שובר תשלום להפקדה על ידי בעל חשבוז־סילוקים לזכות
חשבונו
הוראת תשלום ,פנקס בן  25דף

חינם
0.10

תוספת שניה
)תקנות  31 ,30ד(32
יחידת חסכון תהא נושאת ריבית החל מ 1-בינואר 1 ,באפריל 1 ,ביולי או
 1באוקטובר אשר חל מיד אחרי תאריך ההפקדות באותה יחידת חסכון.

א .ריבית
הוחזרה
הוחזרה
הוחזרה
הוחזרה
הוחזרה
הוחזרה

יחידת
יחידת
יחידת
יחידת
יחידת
יחידת

החסכון תוך השנה הראשונה —
החסכון תוך השנה השניה —
החסכון תוך השנה השלישית —
החסכון תוך השנה הרביעית —
החסכון תוך השנה החמישית —
החסכון בתום השנה החמישית —

4%
5%
6%׳
7%
8%
9%

ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית
ריבית

לשנה
מצטברת
מצטברת
מצטברת
מצטברת
מצטברת

ב .ריבית והצמדת הקרן
הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הראשונה — 4%
הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה השניה — 5%
הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה השלישית — 4%

הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה הרביעית — 4%

הוחזרה יחידת החסכון תוך השנה החמישית — 4%

הוחזרה יחידת החסכון בתום השנה החמישית — 4%

ריבית לשנה.
ריבית מצטברת
ריבית מצטברת
ועוד הפרשי הצמדה
על  50%של הקרן
ריבית מצטברת
ועוד הפרשי הצמדה
על  75%של הקרן
ריבית מצטברת
ועוד הפרשי הצמדה
על כל הקרן
ריבית מצטברת
ועוד הפרשי הצמדה
על כל הקרן

הפרשי ההצמדה יחושבו כדלקמן:
לגבי כל יחידת חסכון ייקבע מדד יסודי שיהיה אותו מדד שהתפרסם לגבי
החודש השני של יחידת החסכון ,כלומר מדד פברואר ,מאי ,אוגוסט או נובמבר
של כל שנה .המדד החדש יהיה המדד האחרון הידוע לפני החזרת ההפקדות לבעל
חשבון־חסכון מיוחד .ההבדל בין המדד היסודי והמדד החדש יחושב כהפרשי
הצמדה על הקרן כאמור בחלק ב׳ של תוספת,זו.
א׳ בחשון תש״ל ) 13באוקטובר (1969
<״
מ

 2נ ( 7 6 0

ישראל ישעיהו־שרעבי
שד הדואר
קובץ התקנות  ,2471י״ד נחשון תש״ל26.10.1969 ,

תוק הישויות המקוממת )בתימה( ,תשכ״ה965-ז
תקנות

בדבר סדרי בחירות

בתוקף סמכותי לפי סעיף  100לחוק הו־שויות המקומיות )בחידות( ,תשכ״ה—,• 1965
אני מתקין תקנות אלה:
 . . .1לענין הבחירות המתקיימות בחודש חשון תש״ל יראו כאילו בתקנה  ( ) !4ל
א

ת ק נ ו ת

רויאמ שעה

הרשויות המקומיות )סדרי בחירות( ,תשב״ה— , 1965נאמר:
2

״)א( פתקי ההצבעה לפי סעיף  51לחוק יהיו מנייר עתון לבן בצורת מלבן בגודל
של  7על  10ס״מ,׳ האות והבנוי יהיו בדפוס שחור.״
לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הרשויות המקומיות )סדרי בחירות( )הוראות

.2

ש

ן

 5ד  ( 1׳

השפ

תש״ל—1969״.

י״א בחשון תש״ל ) 23באוקטובר (1969
) ח מ ( 7 1 5 2 1 5

1
2

חיים משה שפירא
שר הפנים

ס״זז תשכ״ה ,עמי .248
ק״ת תשכ״ה ,עמ׳  ; 2688תשכ״ו ,עמ׳ .195

חוק בתי המשפט ,תשי״»957-ו
צו בדבר ה ק מ ת ב י ת מ ש פ ט שלום ב ב ת ־ ים
בתוקף סמכותי לפי סעיף  21לחוק בתי המשפט ,תשי׳יז—1957
.1

אני מצווה לאמוד:

בסעיף  2לצו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום( ,תש״ו— , 1960אחרי ״בית
2

תיל,וופעיף2

שמש״ יבוא ״בת־ים״.
לצו זה ייקרא ״צו בתי המשפט )הקמת בתי משפט שלום( )תיקון( ,תש״ל—1969״.

,2

י׳ בחשון תש״ל ) 22באוקטובר (1969
) ח

*

1

2

0 0 0 6 0

י ע ק ב ש׳

השפ

שפירא

שר המשפטים

ס״ח  ,233תשי״ז ,עמ׳ .148
ק״ת  ,983תש״ד ,עמ׳ ,664

קובץ התקנות  ,2471י״ד בחשוןתש״י26,1,0.1969 ,
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מדוד לשלטון מקומי
פקודת המועצות המקומיות
ח ו ק עזר ל ע מ ק ־ חפר בדבר רוכלים
בתוקף סמכותה לפי סעיפים  22ו 23-לפקודת המועצות המקומיות  /מתקינה המועצה
האזורית עמק־חפר חוק עזר זה:
בחוק עזר זה —

.1

״דוכן״ — שולחן או כלי אחר המשמשים להחזקת טובין לשם מכירתם!
״ימי מנוחה״ — הימים שנקבעו בפקודת ימי מנוחה ,תש׳יח— , 1948כימי מנוחה — י
תחילתם חצי שעה לפני שקיעת החמה בערבי ימי מנוחה וסופם במוצאי ימי מנוחה עם
2

צאת הכוכבים;
״המפקח״ — מי שראש המועצה הרשהו בכתב לפקח על מילוי הוראות חוק עזר זה ?
״עגלה״ — כלי הובלה ,הנסחב או הנדחף בכוח מיכני ,בכוח אדם או בכוח בעל־חיים;
״המועצה״ — המועצה האזורית עמק-חפר;
״ראש המועצה״ — לרבות מי שראש המועצה העביר אליו בכתב את סמכויותיו לפי חוק
עזר זה ,כולן או מקצתן.
לא יעסוק רוכל בעסקו בין באמצעות עגלה ובין בצורה אחרת —

.2

)(1

ברחוב או במקום ציבורי ,באופן שהתעסקותו מהווה מכשול ל ר ב י ם

)(2

בכניסה לבנין או במעבר בין בנינים.

(

לא יעמיד רוכל ולא יגיח ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח עגלה ,דוכן,
.3
תבנית ,מגש או טובין בתחומי  20מטר מגן ילדים ,מבית ספר ,ממגרש משחקים ,מגינה
או מגן.
לא יעמיד רוכל ולא יגיח ,ולא ירשה ולא יגרום להעמיד או להניח ,ברחוב או במקום
.4
ציבורי עגלה ,דוכן ,תבנית ,מגש או טובין שלא בשעת עיסוקו או כשאיננו נמצא במקום.
לא יקשור רוכל עגלה ,דוכן ,תבנית או מגש ,בכל צורה שהיא ,לבנין ,לגדר ,לעמיד
.5
או למבנה אחר.
.6

רוכל יחזיק את עגלתו בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

.7

לא יכריז רוכל על טובין או על אומנותו באופן הגורם לרעש.

.8

לא ילכלך רוכל ולא יגרום שילכלכו את השטח ליד מקום עסקו.

.9

לא יעסוק רוכל בעסקו אלא בשעות שבין  06.00לבין .20.00

 .10ראש המועצה רשאי ,לפי שיקול דעתו ובתנאים שיקבע ,להתיר לעסוק בעסקו
גם לאחר השעה .20.00
1
2

דיני מדינת ישראי ,נוסח חדש  ,9תשכ״ה ,עמ׳ .256
ע״ר תש״ח ,תוס׳ א׳ מס׳ » ,4מ׳ .12

קונץ התקנות  ,2471י״י נחשון תש״ל26.10.1969 ,

.11

לא יעסוק רוכל בעסקו בימי מנוחה.

ימי רוכלות

.12

לא ישתמש רוכל בעגלה לצורך עסקו אלא על פי רשיון.

רשיון לשימוש
בעגלה

.13

תקפו של רשיון לעגלה הוא עד  31במרס שלאחר נתינתו.

מוסף הרשיון

 .14בעד מתן רשיון לעגלה ישלם המבקש לקופת המועצה אגרה בשיעור של שתי
לירות ,אולם אם ניתן הרשיון אחרי  30בספטמבר תהיה האגרה לירה אחת בלבד.

אגרת רשיון

הוראת סעיף  12לא תחול על רוכל המשתמש בעגלה שלגביה ניתן רשיון על פי
.15
סעיף  2לפקודת ה ת ע ב ו ר ה .

מהולה

3

.16

)א(

בקשת רשיון לעגלה תוגש בכתב לראש המועצה.

)ב( ראש המועצה רשאי ליתן רשיון ,להתנותו או לבטלו ,וכן רשאי הוא לכלול
ברשיון תנאים ,להוסיף עליהם׳ לגרוע מהם ,לשנותם או לבטלם.
 .17אם אין הוראה אחרת בפקודת התעבורה או בתקנות שהותקנו על פיה ,רשאי ראש
המועצה לדרוש שכל עגלה תתאים לתכנית שאושרה על ידיו ושהוצגה במשרדי המועצה.

תגנימן של
עגלות

) .18א( רוכל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יקבע על צדה האחורי ,במקום נראה לעין,
לוחית־מספר שיתן לו ראש המועצה .הלוחית תכלול ,נוסף למספר ,א ת שמו הפרטי ושם
משפחתו של הרוכל׳ מענו ומספר הרישום שבתעודת הזהות שלו.

לוחית־מספר:
לעגלה

)ב( בעד כל לוחית־מספר תשולם למועצה אגדה בסכום השווה להוצאות הכנתה,
לפי חשבון שיגיש ראש המועצה.
ד1׳בל המשתמש בעגלה לצורך עסקו יסדר את הטובין באופן שימנע את בליטתם
.19
מקצות העגלה בכל עבר.

פידור םוגין
על עגלה

ראש'המועצה ,המפקח או שוטר ,רשאים לצוות על רוכל לסלק את עגלתו ,דוכנו,
.20
תבניתו ,מגשו או הטובין במקום בו הם נמצאים בניגוד להוראות חוק עזר זה. .

דרישה לפלק
עגלו!*

 .21לא סילק רוכל את עגלתו ,דוכנו ,תבניתו ,מגשו או הטובין ,לאחר שנצטווה לכך
בהתאם לסעיף  ,20רשאי ראש המועצה או המפקח לסלק את העגלה ,הדוכן ,התבנית ,המגש
או הטובין ,בין בעצמו ובין על ידי אחרים.

פילוס עגלות

 .22לא יפריע אדם לראש המועצה או למפקח ולא ימנע בעדו מלהשתמש בסמכויותיו
לפי חוק עזר זה.

איפור הפרעה

העובר על הוראה מהוראות חוק עזר זה ,דינו — קנס  500לירות ,ובמקרה של
.23
עבירה נמשכת ,דינו — קנם נוסף  5לירות לכל יום שבו נמשכת העבירה אחדי שנמסרה
לו עליה הודעה בכתב מאת ראש המועצה או לאחר שחוייב בדין.

מנשים

.24

,לחוק עזר זה ייקרא ״חוק עזר לעמק־חפר )רוכלים( ,תש״ל—1969״.

נתאשר.
י״ג בתשרי תש״ל ) 25בספטמבר (1969
)חמ (846015

השפ

ח׳ ב ן צ ב י
ראש המועצה האזורית עמק־חפד

חיים משה שפירא
שר הפנים
קובץ התקנות  ,2471י״ד בחשת תש׳׳ל26.10.1969 ,
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המחיר  48אגודות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

