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ן כ ו ת  ה

 פרק רא»ון: פדשנות ותחוא;

 1. הגדרות 9. החולה פקודת פיצויים (הגנה),1940
 2. דין תקנות כדין חוק 10. סמכות לממשלה לאצול סמכויות

 3. תחולת פקודת הפרשנות 11. אצילה סמכויות של שר לפי התקנות
 4. החולה על כלי שיט וכלי סיס 12. סמכויות הממשלה אינן ניתנות לאצילת

 תחולה בחוץ לארץ 13. שימוש בסמכויות לפי התקנות
 שיפוט בעבירות חוץ 5־

 14־
 6." דשו זז סו סמכה

 פטור של עובדי המדינה הפועלים
 15־

 7. שימוש בסמכויות של רשזה מוסמכת
 8. פקיד מורשה במלוי תפקידם

 פרק עני: פיקוח על פרסומים ומסירת ידיעות

 36« איסור משלוח בסמכיס על ידי יונים
 37־ איסור פגיעה ביונה

 38. איסוד פגיעה בחזץ קשור ליונה
 39. פעולה על פי הוראה רשמית

 40. סמכויות ביצוע
 41. תוגה למסור יונה למשטרה
 42־ מותר להשמיד בזים נודדים
 43. איסור החזקה אמצעי להעברת

 ידיעוה בחשאי
 44. חובה למסור צופן

 45. חובה למסור חומד או חפץ
 46. שמירת אחריות פלילית

 47. יוצאים מן הכלל
 48« אייזר החזקה מצלמה בשסחים מיוחדיס
 49. איסור החזקה מצלםה במקומות אחרים

 50. איסור צילום וציור
 51. פטורים

 52. חובה למסור צילומים וציורים לבקורת
 53. סמכות להחזיק בצילוסים ותיאורים

 או להשמידם
 54. שמירת אחריות פליליה

 55. איסור לצלם חייל
 56. שלילת השמוש בטלפון

 16. צו פיקוח על מכשירי שידור
 17. הרשות לפתן היתר

 18. קביעה פטורים
 19. המדד השימוש במשדר

 20. אחריות פליליח של מחזיק משדר
 21. אמצעי כפיה

 22. ססכויוח פיוחדוח לפי פקודה
 הטלגרף האלחוטי

 23. איסור הכרעה לסלקומוניקציה
 24. איסור הפיסח ידיעות בטלגרף

 או בסלפון
 25. מניעה הפרעוח

 26. אתריות פלילית להפרעה שידורים
 7?. סמכויות מיוחדות של גית הפשפפ

 28. זכות כניסת ובדיקה
 29. סמכות לתפוס
 30. שפירת תוקף
 31. איסור איתות
 32. מכשיר איתות

 33. יונים
 34. תחולת חיקוקי מכם

 35. איסור להחזיק יונים מסוימות
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 59. הגדיד,
 60. שימוש במכשירי טלגרף פרטיים

 57. פצוייס בעד שלילת השפוש בטלפון
 58. תשלומים בשעת החזרת הםלפון

 פרק שלישי: תנועות יפעילות של בני אדם

 77. חסינות של שבוי מלחמה
 78. כניסה לשטח האויב

 79. מקום סוגן
 80. התנהגותו של בעל היתר

 81. סמכויות עזר
 82. שטח טיגן

 83. סמכויות עזר
 84. התנהגות במקומות ושטתיס
 מוגנים

 85. הגבלת הגישה החפשית והבנייה
 .86 110 שבפיקוח

 87. סמכויות הרשות הצבאית
 88. הגבלות על קיום טחנות

 89. השגת גבול בקער למקום מוגן
 90. סמכויות עזר

 91. הוראות לעזוב פקוס מטעמי
 בפחון

 92. חובת הזדהות

 61. מעצר של יחידים עוינים
 62. מעצר של נכרי שגורש

 63. מעצר של נכרים מכלי שיט או מכלי טיס
 64. איסור לשנות שם

 65. איסור לשנות שם עסק
 66. פירושים

 67. הודעה כוזבת לשם קבלת תעודת זהות
 68. הפעלת מקלס או רמקול במקום ציבורי

 69. פדים וסמלים בלתי רשמיים
 70. התערבות שלא כדין בשימוש בזכויומ

 71. ייצור תעודות צבאיות מזוייפות
 והתזקתן
 72• צביעה, הוספה או פתיקת סיפנים

 על גבי רכב
 73. סיוע לעציר להימלט פמשמורת
 74. סיוע לעציר שנמלט ממשמורת

 75. הסדר של מקומות מעצר של שבויי פלהםה
 76. דין עצירים המוגנים על ידי אפנת
 ג'נכה

 פרק רביעי: ספנות ותעופה

 105. סוגי צווים
 106. פטור

 107. סמכויות עזר
 108. הסדר מעלים

 109. ביצוע חיובים
 110. קיום צוויס

 111. דין העובר על פקודת האניות
 (הגבלה העברתן ופשכונן),

 תש"ס-1948
 112. תחולה על כלי טיס

 113. פיקוח על העברת כלי טיס
 ומשכו נם
 114. סמכות להורות על תפיסה
 ועל חילוט

 93. צווי שיט
 94. אמצעי זהירות

 95. פיקות על ביקורים ושהייה
 96. חייב לבצע הובלות

 97. תיוב לשכור כלי שיט
 98. שכירות מכות .התקנות

 99. גיוס הצוות
 100. תובות הצוות בכלי שיט ישראלי
 101. חובות יסאיס אזרחים ותושבים

 102. זכויות הצוות
 103. אורות ומגדלורים

 104. מתן צווים
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s1 115פגעי בסיחוה נוספים בכלי טיס 118, דפי בטלה בסקרה של ביטול* . 
 הפיטורין

 119. איסור המראה אלא בהיתר
 116. מתן ידיעות על בנית כלי טיס

 117. פיקות על העבדה

 פרק חמישי: החבורה

 125. שמירח סמכויות
 126. טעינה ופריקה של תחפושת בנפל

 127. הסדר הטיפול בתחמושת בנמל
 128. חובה לעגור כלי רכב

 129. סבכות של חיפוש בכלי רכב
 130. סמכות תפיסה

 120. פיקות על קוי תחבורה
 121. החזקת כבישיס

 122. הגדרה רשוח מחזיקה
 123. פיקוח על טעינה ופריקה,

 עליה וירידה
 124. פיקוה על החנועה במקומות

 ריבוז

 6רק שישי: הבסחת מרוחים חיוניים ואספקה חיונית

י ל ל  סימן אי: כ

 137. סמכויות רשות מוסמכת
 138. זכויות עובדי פפעל

 139. ביגוע עבודות מיוהדות
 140. ספבוח להתיר פפגעיפ
 141. פםירה טובין שנאבדו

 142. הבטחת מפלטלין במבנים הרוסיפ

 131. מחן שייוהים ברכב ובגיוד אחר
 132. קביעה שכר השרות
 133. השעיית עובדים

 134. פפעל
 135. נטילת הנהלה המפעל

 136. פרפופ גוויס

 סימן בי: סמכויות. מיוחדות לגני קרקעות

 145. כניסה למקרקעים ובדיקתם
 146. תיקון חוק להסדר חפיפת מקרקעי

 בשעת-חירומ, תש"י~1949

 143. סמכויות לבגע עבודות בקרקע
 144. שימוש בקרקע על ידי גה״ל

 סימן גי: תפיסת טובין

 152. שכר שירות

 153. תפיסת רכב
 154. החזרת טובין ששותורו

 155. הבפחת סובין

 147. מחולת הסיפן
 148. אי-תתולה על עניני מטבע

 149. הפיסח טובין
 150. דין טובין שנתפסו

 151. אישור קבלה
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 161. בצוע צווים
 162. מתן הוראות לעובדי ביזו חולים

 163. העברח עובדים
 164. קביעה שכר
 165. שמירת הוקף

 156. הגדרוח
 157. הכרזת םוםד כבית חולים

 156. צו פקוח
 159. צו הנהיה

 160. הסמכות להפקיע תוקפם
 של חוזיכ והסכמים

 סימן הי: הודאות מיוחדות ניחם לחברות וכוי

 166. הגדרות 170. מתיר המניות
 167. סילוק מתפקידים בהברה 171. הפטר שעבודים

 168. העברת מניות לנאפניפ 172. תחולת הסימן על אגודות שיתופיות
 169. החלמה על העברה מניות

 פרק עגיעיןפנוי ואמצעיבטהון

 173. הגדרוה 180. אכיפה על ידי פקיד שיכון
 174. פינוי »זורי0 101. הבגוהה מפני התקפות אויב

 ל17. טרפי צו פינוי 182. מקדקעיס שנהרסו או נפגעו בתומר
 176. אביסת פינוי מזיק

 177. פינוי פקידי שיכון 183. סובין שנפגעו
 178. מהן שיכון 184. נקיסת אמצעים נגד שריפות
 179. פינוי שיכונים שנתפסו 185. איסור התקהלויות והגבלתן

 186. סייג לפתן צו מניעת התקהלויות

c טרק עמיני: ע ר ר י 

 187. מינוי ועדות עררים 191. ערר על קביעת דמי שכירות
ו בכלי שים או כלי מיס י ת ע י כ י ז 1 6 8 

 189. תוקף הערר 192. השהיית הריון בערריס
ן 193. השהיית ערעורים לפי תוקים אתרים י י ד ו ד ס ל י ן ״ < נ 1 9 ז  י

 198. הצגת הודעות
 199. איסור הפרעה

 200. זיהוים של עציריט
 201. הצגה היתר

 114. עריכת בקורה
 195. סמכויות ביצוע
 196. מסירת ידיעות
 197. • שמכויוה מאסר
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 202. שמירת סודיות 211. אי-חלוח הגבלות
 203. ביטול היתרים 212. שפירה תוקף

 204. התזקת סובין 213. עונשין
 205. מכירה סהודוה תפופזת 214. דין הבר בני אדם

 206. הפלת הפקידים על תאגיד 215. עונשי עזר
 207. פסירח דבריס שהחזקתם אסורה 216. הגשה תביעה
 208. אגרות ותשלומי חובה 217. סמכות שיפוט

 209. פתן ופרסום 1ווים וחחילתס 218. תקנות אלה ודיניפ
 210. החזרת הו גאז ה 219. ה ש ס
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 פג!ודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948

 תקנותי׳שעס־חירום (סמכויות מיוחדות), תשכ״ז־—1967 ־,••־.-••־••• •

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 (א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 י, אני
 מתקין תקנות אלה:

 פדי! ראשון: פרשגות ותחולה

 1. (א) בתקנות אלה —

 ״אויב״ — כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955 2 .
 ״בעל״ —

 (1) במפעל — לרבות אדם הממלא במפעל תפקיד הנהלה!

 (2) בכלי שיט ובכלי טיס — לרבות שוברם של כלי השיט או של כלי הטיס ומי
 שהכלי כאמור נמצא בפיקוחו)

 ״צה״ל״ — צבא־הגנה לישראל ו

 ״היתר״ — לרבות רשיון וכל הרשאה וכיוצא בזה!

 «שד< — שר הבטחון, וכן כל חבר הממשלה שנתמנה על ידיה לענין תקנות אלה, כולן או

 מקצתן, אם בנוסף לשד הבטחון ואם במקומו!

 ״חומד נפץ״ — כמשמעותו בחוק חמרי נפץ, תשי״ד—1954 <: .

 ״חייל״ — כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—955! .
 ״טלקומוניקציה״ — המסרה, שידור או קליטה של סימנים, אותות, כתב, אור, תמונה או
 קול, או של ידיעות בכל צורה אחרת, על ידי קווים, אלחוט, מתקני תאורה או מערכות

 אלקטדומגנטיות כל שהן ¡

 ״כלי שיט ישראלי״ או ״כלי טיס ישראלי״ — כלי שיט או כלי טיס הרשומים בישראל או
 שזכות הבעלות או השכירות או השליטה בהם היא בידי אזרח ישראל, תושב ישראל,
 המדינה, תאגיד הרשום בישראל או תאגיד הנתון לשליטתו של אחד מאלה, אך למעט
 כלי שיט או כלי טיס המשמשים או המיועדים לשמש את צה״ל או את משטרת ישראל!

 ״משדר״ — מכשיר למסירת ידיעות, תמונות או אותות באמצעות טלגרף אלחוטי, טלפון
 אלחוטי, טלביזיה אלחוטית, או באמצעות מכשירים אלחוטיים או מכשירי איתות אחרים,
 ו״מקלט״ — מכשיר לקליטת ידיעות, תמונות או אותות ששודרו או ניתנו באמצעים

 כאמור«

 ״מפעל״ — כל מפעל של תועלת ציבורית וכל מיזם, עסק או שירות של תעשיה, מסחר, בניה,
 חקלאות, תחבורה, הובלה, הפצה, החסנה, קירור או טלקומוניקציה, לרבות שירותי
 ההנדסה שלהם, בין שהמפעל, המיזם, העסק או השירות כאמור, הם של המדינה, של

 דשות מקומית ובין שהם של כל אדם אחר, וכן כל חלק מהם!

 1 ע״ר ת׳ע״ח, תוס׳ א׳ מם׳ צ, עמי 1.

 2 סייח 189, יזשט״ו, עט׳ 171.

 3 ס״ח »1, תשי׳׳ד, עס׳ 64.
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 ״מקום מוגן״ — מקום שניתן עליו צו לפי תקנה 79 ן

 ״מקרקעים״ — כמשמעותם בחוק להסדר תפיסת מקרקעים בשעת־חירום. תש״י—949! 4 ,

 ״מרשם התושבים״ — מרשם התושבים לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה—1965׳ או לפי
, או לפי תקנות שעת חירום (רישום תושבים),  פקודת מרשם התושבים, תש״ט—1949 5

!  תש״ח~81948

 ״נמל״ — לרבות רציף, מזח או מקום בחוף המשמש או נועד לשמש, לפי הוראות רשות
 מוסמכת, לטעינת טובין או לפריקתם או להעלאת נוסעים או לניחותם!

 ״נכרי״ — מי שאינו אזרח ישראל 1 י

 ״עבירות שעת חירום״ —

!  (1) עבירה לפי הסעיפים 59 עד 62 לפקודת החוק הפלילי, 1936 י

 (2) עבירה לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי״ד—954!».

 (3) עבירה של סחר עם האויב!

 (4) עבירה על תקנות אלה, לרבות תקנה שהותקנה על פיהן ¡

 (5) עבירה לפי דבר המלך במועצה, או תקנה או צו שנעשו מכוח הסעיפים 3,2,1,

 או 7 לחוק הטיס, 1920, כפי שהותאמו ותוקנו בתוספת הראשונה לדבר המלך על

 הטיס במושבות (הטלת החוקים), 1937 8«

1 1  (6) עבירה לפי חוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המדינה), תשי״ז—1957 0

 (7) עבירה על תקנות ההגנה (שעת חירום), 1945«¡

 (8) נסיון או שידול לעבור עבירה מן המפורטות בפסקאות (1) עד (7), קשר לעבור

 עבירה כאמור וכן שותפות בעבירה כאמור שיש עמה אחריות פלילית לפי החלק

 החמישי לפקודת החוק הפלילי, 11936

 ״שירות״ — ו־״עושה שירות״ — כמשמעותם בחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי״ח—

¡"1957 

 ״פעולה נדרשת״ — פעולה הנראית לשר בדרושה להגנת המדינה׳ לבטחון הציבור או לקיום
 אספקה שהיא חיונית לדעת השר, או לקיום שירותים שהם חיוניים לדעתו!

 4 ם״ח 27, תש" י, עמי 1.

 s עייר תשייט, תוס' א׳ טסי 48, עמי 164.

 * עייר תש״ח, תום׳ ב׳ מס׳ 10, עמי 77.

 7 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 632, עמי 263.

 8 ם״ח 161, תשי״ד, עמ׳ 160•

 9 ע״ר 1937, תוס׳ 2 מם׳ 707, עמ׳ 563.

1 ס״ח 235, תשי״ז, עמי 172. 0 

1 ע״ר 1943, תום׳ 2 מס׳ 1442, עמ׳ 855. 1 

v סייח 240, תישי״ח, עמי 24. ¿ 
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 "גו" .» בהשפעות "תקנה" בפקודת הפרשנות 13).

 "גילופים" - לרבוח לוהות גילום, סרםי גילום או פוגריס אתרים
 שחשפו אוהם בפגלפה בין שפיתחו אותם בין אם לאו;

 "קגין משפרה" - קגין משפרה כמשפרת ישראל מדרגת מפקח משנה
 ומעלה;

 "קגין גה״ל" - קגין גה״ל בדרגת סגן משנה ומעלה;

 "רשות גבאיח" - קגין גה״ל או חייל אחר שנחמנו לכף על ידי
 שד הבפהון;

 "שימר" - כמשפעי״י בפקידת'הפשפד״14*;

 "שבוי מלחמה" - כפשמעוהו בסעיף 4 לאמנה גינבה מ-12 באוגוסט
• ; ^  1949 בדבר טיפול בשבויי מלחמת 5

 "שסה שבפיקוח" - שטה שניתן עליו גו לפי הקנה 86;

 "שטה מוגן" - שטח שניחן עליו גו לפי תקנה 82;

 "תפיסה" - בנכס - לרבות דרישה שהנכם יועמד לרשותה של הרשות
 התופסת.

 כל מקום בתקנות אלה שמדובר בו על פתן הודעות, משלוחן או קליטתן
 בקשר לטלגרף אלחוטי, טלפון אלחוטי, או טלביזיה אלחוטית, רואים
 כאילו מדובר גם במהן סימנים, אותוה אזהרה או בפמירת ידיעה או

 בקליטתן של אלה, הכל לפי הענין.

 (ג)

 2. לענין פקודת הפרשנות, דין תקנוה אלה כדין חוק.

 3. (א) הסעיפים 16 (2) ו-(4), 17, ו-35 לפקודת הפרשנות לא יחולו על
 תקנה שהותקנה על פי תקנות אלה, ולא יחולו על גויס ותקנוה לפי

 חוק הפיקוה על םגרכיפ ושירותים, חשי"ח-1957.
 (ב) על אף הא^ור בתקנת משנה (א) יחול סעיף 33 לפקודה הפרשנות

 על 3ל גו והקנה כאמור שפורסמו ברשומות.

 4. (א) תקנות אלה ותקנות שהותקנו על פיהן הפטילומ במפורש איסורים,
 הגבלות או חיובים לגבי כלי שיט ופלי טיס, או הפרשיה במפורש

 עשייחו של דבר בכלי שיט ובכלי טיס, יחולו, אם אין כוונה אחרת
 משתמעת, על כלי שיפ או כלי פיס לא ישראלי שבישראל או פעליה
 או במימי תופין שלה לגבי כל דבר וענין שבישראל, שעליה או

 שגמימי התופין שלה, ועל בלי שיט ובלי פיס ישראליים - ללא הבדל
 מקום הימגאם ולכל דגר וענין.

 (ג) תעודת רשות מוםמבת הפאשרח שכלי שיט וכלי טיט הם כלי שיט או
 כלי טיס ישראליים תהיה ראיה לכאורה על הכנה.

 דין תקנות
 בדין תוק

 תתולת
 פקודת

 הפרשנות

 תתולה על
 כלי שיט
 ובלי מים

 5, תקנות אלה ותקנות שהותקנו על פיהן המטילות איסורים, הגבלות או היוכים
 על אד0, יחולו על כל אדם בשטח פדינת ישראל, ועל כל אזרח ישראלי גבל

 מקום שהוא.

 תחולה
 ג״יז לארץ

 13) נוטה חדש ימיי״ד, ממי 1 עפ* 1.
 14) הוקי א״י, ברן ב׳ •רק קי״ב, עמי 1124

 15) בתגי אמנה 30, *ט' 453
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 דשות מוסמכת

 שםוש בסמכויות
 של רשות
 מוסמכת

 לענין תקנה ׳ומדובר בה ברשות מוסמכת, רשאי השר למנות רשויות מוסמכות. הפינוי
 יהיה בכתב ויכול שיהא כללי או מםוייג, לענינים מםויימים או לשפה מסויימ של

 המדינה.
 ניתנה באתת התקנות האלה סמבות לרשות מוסמכת, רשאי השר, המוסמך למנות אותה
 רשות, להשתמש בסמכויותיה 8ל עוד לא פינה אותה, או כשנתפנחה משרתה מל הרשות

 וכל עוד לא נתמנתה אתרת במקומה; ורשאי השר שלא לפנות רשות מוסמכת בכלל
 ולאצול לאד• אחר מסמכויותיו הוא להשתמש בסמכות הרשות המוסמכת כאמור.

 פקיד
 מורשה

 תחולה
 פקודח

 הפיצוןים
 (הגנה5
1940 

 לעני ן תקנוה אלה - "פקיד פורשה" הוא -
 (1) קצין צה״ל, חייל בצה״ל בדרגה סמל ופעלה וכן חייל אהד שנתמנה לכך על ידי

 קצין צה״ל בדרגת סגן אלו!״ ומעלה;
 (2) קצין משטרה, עוטר בדרגת סמל ומעלה וכן טוסו• אחר שנתמנה לכך על ידי קצין

 משטרה בדרגה ניצב ומעלה;
 מינויים באמור יכול שיהיו כלליים או מםוייגים לתקנה סםוייםת או לענין פםויים

.8 

 סמכויות לפי תקנות אלה הן סמכויות שעת-חירום, לענין פקודת פיצויים
 (הגנה) 061940, אולם סעיף 8 (6) לפקודה האסורה לא יחול, ומידת הפיצויים
 תקבע תמיד על פי סעיף 6 לפקודה האמורה, בין שהמחבר הוא בכלי שיט, בכלי

 טיס או ברכב ונין שהמדובר הוא בדבר אחר.
 על אף האפור בתקנת משנה (א) משנתפס על פי תקנות אלה ציוד כמשמעותו בחוק
 רישום ציוד הנדסי, תשי"ז-1957 07 או רכב במשמעותו בפקודת התעבורה 18)
 לא ייקבעו הפיצויים בעד השימוש גאותו ציוד או רכב לטי פסקה (א) לסעיף

 6 (1) לפקודת הפיצויים (הגנה), 1940, אלא לפי צו כללי שניתן על פי
 סעיף 12 (ב) לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח־1957 כאילו היו
 הפיצויים שכר בעד שירות בר פיקוח, וסעיף 9 לפקודה האסורה לא יחול על

 הפיצויים בעד השימוש בציוד וברכב כאמור,

 (א)

 (ב)

 סמכות
 הממשלה
 לאצול

 סמכויות

 אצילת סמכויות
 של שר לפי

 התקנות
 לאצילה ניתנות הממשלה אינן סמכויות .»

 לפי בסמכויות שמוש
 התקנות

 10, הממשלה רשאית להעניק מסכות לחבר מחבריה לאצול לאדם אחר מסמכויותיו לפי כל
 דין, וכן לפטור אותו או את הארס האחר מחובת התייעצות, קבלת המלצה, או אישור
 וכיוצא בזה שהוא חייב בה לפי כל דין לפני שישתמש בסמכותו. הוראה זו אינה
 תלה על ממכות שהוענקה לחבר ממשלה לטי תקנה זו, ועל סמכות לפי פקודת סדרי

 השלטון והמשפט, תש"ת-1948, ולפי תוק המעבר, תש"ט-1949 09,

 11. השר וחבר ממשלה אחר רשאים לאצול לאחר מסםכויווזיהם לפי תקנות אלה, למעט
 סמכות שהוענקה להם לפי תקנה 10; אצילת סמכות כאמור יכולה שתהא כללית

 או פפוייגת.

-12. סמכויות הממשלה לפי תקנות אלה אינן ניתנות לאצילה על אף האמור בכל דין.
 13. (א) פי שניתנה לו סמכות בתקנות אלה או על פיהן, לא ישתמש בה אלא במידה

 הנראית >ו לטובת הגנת המדינה, בטתון הציבור או קיום האספקה והשירותים
 החיוניים; אין תקנה זו גורעת מהוראות מיוחדות שבתקנות אלה, לענין

 השימוש בסמכויות.

 (ב) מי שניתנה לו, בתקנות אלה או על פיהן, הסמכות לעשות דבר או לכפות
 את עשייתו, יהיו לו כל הסםבויות, לרבות הסמכות להשתמש בכות, הדרושות
 במידה המתקבלת על הדעת, כדי לאפשר לו אח העשיה או את כפיית העשיה.

 16) ע״ו 1940, תום' 1 פסי 1019, עפ׳ 93
 17) ס״ח 232, תשי״ז, עמי 145

 18) דינ* מדינת ישראל נוסת תדש מסי 7 תשב״א עפ' 173
 19) סייח 1 תשייט, עפ' 1
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 מבלי לגרוע מהוראות הקנה 5 יהיו בהי המשפט בישראל מוסמכים, בכפוף
 לאמור בסעיף 41 להוק לתיקון דיני העונשין (בטחון המרינה), תשי״ז-

 1957, לשפוט מי שעבר בחוץ לארץ עבירה נגד בטהון המדינה: אך לא
 יתן אדם את הדין לפי תקנה זו על מעשה או החדל שהורשע עליהם בפניו
 בהוץ לארץ, או שזוכה עליהם שם אלא אס נחקייפ הדיון לפני בית משפט
 במדינה או בשפת שהפמשלה הכריזה שפםקי דין שלהם לא ידאו כמעשה בית

 דין לענין חקגה זו.

 שיפוט 14.
 בעבירות

 תוץ

 איסור, הג«!לה או חיוב בהקנוה אלה או על פיהן - אין בהט כדי לחייב
 שוטר, חייל או עובד מדינה הפועלים במילוי תפקידם, והוא כשאין

 הודאה אהדת, פפורשה או משתמעת•, אין הוראה זו גורעת מסעיף 42 לפקודה
 הפרשנות.

 פרק קוני; פיקות על פרסומים ומסירת ידיעות

 פטור של 15.
 עובדי

 המדינה
 המועלית
 בפילוי
 תפקידם

 השד דשאי לגווה שלא יחזיק אד0, ולא יהיה בפיקוחו, ללא הימר בכתב,
 םקלפ או מכשיר אחר שלפי מבנהו עשוי הוא לשמש גס משדר, או נראה
 לשר בניהן להיות מותאם לשמש משדר, לרבות חלקי חילוף על מקלט או

 מכשיר כאפוד.

 נו פיקות 16.
 על מפשירי

 שידור

 17. גו לפי תקנה 16 יפרט סוג המכשיר שעליו ניתן הגי ואת הרשות או את
 האדם המוסמכים לתת היתר באפור בה.

 18. גו לפי תקנה 16 יכול לקבוע פטורים מתחולתו.

 19. הרשות המופפפת רשאית* בגו, לאסור או להסדיר אה השימוש במשדר אם בדרך
 כלל ואם בנסיבות מטוייפות הפפורפות בגו.

 הרשות
 למתן היתר

 קביעת
 •פוריפ

 המדד השימוש
 במשדר

 (א) השתמשו במשדר תוך כדי הפרת גו שניתן לפי תקנה 1S, יהיו אשמים
 בעבירה על אומה תקנה מי שמחזיק במקום שבו נמגא המשדר, ואם נמצא
 בכלי שיט או ככלי מים - הקברניט או המפקד, הכל לפי הענין, זולת
 אם הוכיחו שהשימוש היה בלי רשותפ וכי נקטיז באמצעים סבירים כדי

 למנוע אה העבירה.

 אתריוה 20.
 •לילית של

 מחזיק
 משדר

 (ב) אחריות לפי תקנה זו אינה גורעת מאחדיוהו הפלילית של האדם שהשתמש
 במשדר.

 21. פקיד מורשה רשאי לנקוט אמגעים סבירים, לדעתו, כדי להבפיזז קיום גו
 לפי הקנה 19 או כדי לאפשר או לייעל הליכים פליליים בעבירה על גו

 כאמור.
(20 

 22. על אף האמור בפקודה הטלגרף האלהופי רשאי שר הדואר לסרב לתת
 רשיון לפי הפקודה האפורה, וכן רשאי הוא בכל עת לבפל רשיון כאמור

 או לשנוה אה תנאיו.

 אפגע י
 גפיה

 סמכו יוה
 מיוהדות

 לפי
 פקודה
 הטלגרף
 האלתופי

 איסור 23. לא יפריע אדם ביודעין לפעולה של טלקופוניקגיה.
 הפרעה

 לפלקוםו-
 ניקגיה

 20) חוקי א״י, ברו ב'
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 איפור
 תפיסת
 ידיעות

 בטלגרף או
 בטלפון

 24. לא יתפוס אדם ביודעין שידור ידיעות בטלקומוניקציה •לא באלחוט.

 טניעת
 הפרעות

 נראה לשר שהשימוש במכשיר השמלי מפריע לפעולות של טלקומוניקציה
 או שהוא מפריע למכשיר אלקטרוני בדרן בלל, רשאי הוא להורות למי
 שבידו הפיקוה על המכשיר לאחוז, תוך המועד שיקבע, באמצעים, לגבי

 הפבשיר, הנראים לשר דרושים כדי למנוע הפרעה באמור.

.25 

 אחריות
 פלילית
 להפרעת
 שידוריס

 העובר על הוראות שניתנו לו לפי תקנה 25, דינו - קנם אלף וחמש מאות
 לירות? ובעבירה נפשבמ - פ*ה והפישיה לירות לכל יום שבו נמשבמ

 העבירה לאחר קבלת ההוראות.

.26 

 ממבויות
 מיוהדות
 •ל בית
 המשפט

 ביה המשפט שחייב אדם בעבירה על הודאה לפי תקנה 25, רשאי לקבוע
 מועד סביר לקיום ההוראה? נקבע מועד באמור לא ייגבה הקנס על

 העבירה הנמשכת ביטים שלפני מוס המועד האפור.

.27 

 זבות
 בניסה
 ובדיקה

 סמכות
 לתפוס

 שתיות
 תו קו

 איםוו
 איתות

 28. כדי להיוובה אם קוייפו הוראות לפי תקנה 25, רשאי כל אדם שהורשה
 לבן בכתב על ידי השר, להיכנס לכל מקום שגו נפ1א המכשיר החשמלי,

 נשוא ההוראות ולבדוק אה המקום ואת המכשיר.

 29. מורשה לבניסה ולבדיקה באמור גהקנה 28, שהיה לו יסוד סביר להניה
 שהוראה לפי הקנה 25 לא קוייפה, רשאי לתפוס מכשיר כאמור ולהחזיקו

 בדי לפתוה בהליכים על אי קיום ההוראה או לפרק אה המכשיר או לעשותו
 גלמי ראוי לשימוש למשך הזמן שתהליכים, לרבות ערעור, מלוייפ ועומדים.

 30. הוראוה התקנות 25 עד 29 אינן גורעות מהוראות תקנות 24-23.

 31. לא יאהת אדם גשום דרך ללא היתר מהשר, אלא כדי להציל חיי אדמ,
 או כדי להסדיר את השיט או אה הטיס של כלי שיט או של כלי טיס שאינם

 משרתים אויב.

 מבשיד
 איתות

 רשות פוספבת רשאית לצוות שלא יחזיק אדם ולא יהא בפיקוחו, ללא היתר
 מפנה או פפעמה, מהשיר או מנגנון לאיתות הניתנים פפיבת לשימוש

 הפוגע בבמחון המדינהן אין הוראה זו חלה על פשדר שניתן עליו רשיון
 לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ועל מכשיר שהוא הלק מציוד הוגה של בלי

 שיט או בלי טיס על פי כל דין. .

.32 

 יונית

 חחולת
 תיקוקי

 פכפ

 איסור
 לתתזיק
 יוני0

 פסוייפות

 33. לא ייבא אדם יונה היה לישראל אלא גהיהר הרשות המוסמכת.

 34. יגוא של יוניפ לישראל שלא על פי היתר לפי תקנה 33, דינו - לענין
 תתולתפ של חיקוקיס בעניני מבס כדין יגוא פתווות האפורות על •י

 פקודה הפבם 21).

 35. השר דשאי להורות בצו, שלא יחזיק אדם ולא יהיו בפיקוחו יונה פיריז
 או יונת םכחבים ושלא ישתרר יונים כאלת, אלא לפי היתר הרשות הפופפכת

 או מפעפה.

 איסור תפונה או צילום אלא לפי היתר
 פשלוח
 פספכים
 על ידי
 יונים

 קובץ התקנות 2052, כ״ז באייר תשכ״ז, 6.6.1967

 לא ישלח אדם, באמצעות יונה, מסמר
 הרשות המו סמבה או פסעפה.
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 21) דיני מדינת ישראל,
 נוסה חדש, מסי 3,תשי"ז ע* 39
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 37. לא יהרוג ארס יונה שאין לו רמוה להחזיק בה, לא יפצענה ולא
 יחפסנה.

 איפור
 פגייעה
 ביונה

 38. לא יפיר אדפ הפץ הקשור ליונה שאין לו רשוח להחזיק בו ולא יפגע
 בחפץ באפור אס יש לו יסוד פביר לחניה כי החפץ הוא אמצעי לזיהו•

 היונה או לפפירח ידיעות.

 39. הוראוח התקנות 37 ו-38 לא יחולו על פעולה שנעשחה על פי הוראוח
 עובד מדינה, שופר או חייל כשהם פועליה במילוי הפקידם, או בהסכמתם.

 40. לשם ביצוע הוראות התקנוח 33 עד 38, רשאי חייל או שופר לשחרר יונה
 שיפצא בכל מקום שהוא, ולמטרה זו רשאי הוא להיכנס לכל חזירים.

 41. מצא אדם יונת מירוץ או יונת מכתביה כשהיא נפולה רוח חייט או כושר
 מעוף וקשור בה חפץ שיש לו יסוד סביר להניח שהוא אמצעי לזיהוי
 היונה או למסירת ידיעות - ימסור אוחו אדם מיד אח היונה לחייל

 או לשוטר; אולם אין בהוראה זו כדי לחייב אדם הרשאי להחזיק ביונה
 מכוח פרק זה או אח מי שפועל מטעמו של ארס כאמור.

(22 
 42. על אף האמור בחוק להגנח חיית הבר, תשם"ו-1955 , או בהק ו. ו ח
 על פיו, רשאי חייל, שוטר, או קצין יעוד שנתמנה על פי פקודת
̂*, לחמוס או להשמיד בבל מקום ובכל עת בזים נודרים  היערוח 3

 (Palco Peregrinus ) או ביציהס.
 43. לא יחזיק אדם ביודעין ולא ישלח ביודעין בדואר או בדרן אחרה

 לכל מקום בישראל או בחוץ לארץ ללא היתר מאה השר -

 (1) צופן מכל שיטה שהיא או חדריו לשפוס באמצעי להעברה
 ידיעות בחשאי, לקבלתן או לרישומן;

 (2) חומר או חפץ שנוצר או שנועד להעברת ידיעות בחשאי,
 לקבלתן או לרישומן;

 (3) מסמו או חמץ אחר המעביר או הרושם ידיעות בחשאי.

 44. נדרש אדם על ידי השר או מטעמו למסור צופן או חדריו כאמור
 בהקנה 43 (1) שהוא מחזיק בו, ימסרנו לרמות או לאדם הנקובים

 בדרישה.

 45. אדם המחזיק, בניגוד לאמור תקנה 43, פסקה (2) בתומר או בחפץ באמור
 באותה תקנה משנה, ונדרש על ידי השר או מטעמו למסרו, ימסרנו

 לרשוח או לאדם הנקובים בדרישה.

 46. קיום הדרישה על טי הקנוה 44 או 45 אינו מונע הענשת אדם בעבירה
 על הקנה 43.

 איסור
 פגיעה

 בתפץ קשור
 ליונה

 פעולה על
 פי הוראה
 רשמיה

 ססבויות
 ביצוע

 חובה
 למסור
 יונה

 למשטרה

 פותר
 להשמיד
 בזים

 נודדים

 איסור
 החזקה
 אמצעי

 להעברה
 ידיעוח
 בחשאי

 חובה
 למסור
 צופן

 חובה
 למסור

 חומד או
 הפץ

 שמירח
 אחריוה
 פלילית

 הקנה 43 לא ההול -

 (1) על החזקה צופן ששימושו אושר על ידי השר, או על החזקה מסמך
 המעביר או רושם ידיעה בצופן באמור, אם המסמר מפרש באופן

 ברור אה הצופן שהשתמש בו;

 (2) על שימוש בצופן באפור בפסקה (1), בהנאים שהשר קבע.

 יוצאים 47.
 מן הבלל

 ^2) ס״ה 170, חשס״ו, עמי 10
 23) חוקי א״י, כרך אי, פרק ס״א, עפ' 690
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 48. נראה לרשות המוסמכה כי לשס הגנה המדינה רצוי שבאזור פלוני יוטלו איסור
 הגבלוה על הצילום, רשאית היא לצווח שלא יחזיק אדם באותו אזור החזקה
 מצלמה ללא היתר הרשות המוסמכת. מצלפה
 בשטחים
 מיוחדיט

 49. לא יחויק אדם מצלמה, ללא היתר הרשות המוסמכת, בכל אהד מחצריס אלהן איסור
 החזקה
 (1) מקום מוגן; מצלמה

 במקומות
 (2) מקום מוגבל כמשמעותו בסעיף 25 לחוק לתיקון דיני העונשין אחרים

 (בטחון המדינה), חשי"ז~1957;

 (3) שטח סגור כאמור בתקנה 125 להקנוח ההגנה (שעח-חירומ), 1945;

 (4) אזור בםחון כאמור בתקנות-שעח-חירוט (אזורי בטחון),
 תש״ס־1949 24).

 (5) חצריס המשמשים או הנועדים לשמש לצה״ל או להגנה בפני האויב
 או לביצוע שירוחיס חיוניים, או חצריט הגובליה עם חצדים כאלה,

 50. לא יעשה אדם, ללא היתר הרשות המוספכת, צילום, תרשים, תסריט, ציור איסור
 או היאור אחר - צילוס
 וציור

 (1) של אזור או תל שסח מאסור בחקנוח 48 או 9¿, של חלק מהם או
 7זל כל חפץ שבהם;

 (2) של אנשים, חפצים או מאורעות סכל סוג, שתקבע הרשות המוסמכת
 בצו.

 51. הרשות המוסמכת רשאית, בצו, לקבוע פטורים מן ההגבלות והאיסורים טפוריפ
 שבתקנות 48,י49, ו-50.

 52. רשות 1׳ ו סמכת רשאית ליחן צוויס, וארס הפועל פמעכה רשאי ליחן הוראות חובה
 פיוהדור הנראים להם דרושים כדי להבטיח שצילומים, ציורים, תרשימים, למסור

 תסריטי! והיאורים אחריס שנעשו, הן בהיתר לפי תקנוה 48, 49 או 50 צילומים
 והן ביגוד להוראות תקנוה אלה, ל» יבורספו, הן בכלל והן בדרן וציורים
 מסוייג״, אלא לאחר ?הוגשו והותרו לגרנוום על ידי הרשות או האדם לבקורת

 שנקבעו בצו או בהוראה, ובפי שהותרו.

 53• הרשות הדוסהכח או אדם הפועל מטעמה, רשאים להחזיק בצילום, בציוד, סמכות
 בתרשים, בת״ייס ובתיאור אתר שהוגיזו ,כאמור בתקנה 52, להשמידו להחזיק

 או לנהוג בו בדרך אחרה, אט הדבר נראה לה0 דרוש להם הגנה המדינה. בצילומים
 ותיאורים

 או
 להשמידם

 54• שימוש בסמכות לפי תקנה 52 או 53 לגבי ארס פלוני אינה מונעת שמירת
 הענשתו של אוחו אדם או של אדם אחד לפי חקנוח אלה. אחריוה
 פליליח

 24) ס״ח 17, תש״ט,
 עסי 136
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 רשות סוםפכת רשאי ח להורות גצו שצלם ל* יבצע צילום «ל חייל
 ולא יקבל הזמנה לגלם חייל אלא על פי היתד ממנת או מפעמה.

 בתקנה זו -
 "גילום״, לרבות ••

 (1) פיהוהו של טרם או לוח של גילום או של דבר רגיש אהר
 שנחשף במצלמה;

 (2) עשייה העתק ממרס, מלוה או מדבר רגיש כאמור;

 (3) הגדלתו של העחק שנעשה כאמור, הקטנתו, עשייתו שניה
 או העהקהו;

 (4) טיפול בלוחות, בסרטים, בדברים רגישים או בהעתקים
 כאמור ועבודה אחרת בהם.

 "גלט" - אדמ שעסקו או חלק מעסקו לצלם או לבצע או לקבל
 הזמנות לבצע מעשה צילופ כאמור,

 תקנה זו אינה גורעת מתקנוח 48 עד 54 או מכל צו או הוראה
 שהותקנו או שניתנו על פיהן,

 55. (א)

 (ב)

 איפור
 לצלם
 תייל

 (ג)

 שר הדואר רשאי לשלול את השמוש בטלפון, כולו או מקצתו, מארת,
 מסוג בני אדם או מהציבור, לתקופה שיראה וליטול לעצמו אה השימוש

 בטלפון כאמור או להעבידו לאהד, הכל כפי שנראה לו דרוש להגנת
 הפדינה או לקיום אספקה או שירוהים היוניים. שד הדאר אינו תייג

 להודיע על פעולה כאמור, והוא או שליחיו רשאים לשם ביצועה להיכנס
 בבל עת סבירה למקוט המוחזק על ידי פנוי הטלפון.

 שלל שד הדואר אח השפוש בפלפון מבוה תקנות אלה, זבאי הפנוי להפחתה
 של דמי השפוש באופן יחסי להקופח שלילה השמוש; אולם לא יהא זכאי

 לכל הפחתה נוספה של דמי השמוש או להחזרת דמי ההקנה, כולם או מקצתם,
 או לפצויים או לתשלומיפ נוספיפ אחרים עקג הפעולה האמורה.

 החזיר שר הדואר למנוי אח השמוש בפלפון לאחר שנשלל מפנו פבוה מקנות
 אלה, אין המנוי חייב גהשלוט דפי ההקנה אלא במידה שלא שולמו על ידו

 לפני שלילה השמוש.

 בתקנות 56 עד 58 - בל מונה כמשמעותו בתקנוח בחי הדואר
.(25 

 (שרוח-טלפון), תשי״ד-1954
 משנראה לרשות המוסמכת כי הדבר דרוש להגנה המדינה או לקיום אספקה

 או שירוהים היוניים, רשאיה היא ליטול לידיה את השימוש בטלגרף
 כמשמעותו בפקודת בהי הדואר >*2), שעליו ניתן היתר לפי התנאי
 הפגביל לסעיף 38 לאותה פקודה או שהפעלתו מעונה היתר באמור;

 שימוש באמור יבול שיהא יחידי או בשותפות עס מי שבפיקוחו נמצא
 הטלגרף.
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 שלילה
 השמוש
 בפלפון

 פצוייפ
 בעד שלילת

 השמוש
 בפלפון

 השלומים
 בשעה
 החזרת
 הטלפון

 הגדרה

 שיהוש
 במכשירי
 טלגרף
 פרסיים

 פרק שלימזי: תנועות ופעילות ז*י בני אדם

 מעצר של 61. ראה השר שהדבר דרוש להגנה הפדינה או לבטחון הציבור, רשאי הוא
 יחידים להורוח סמי שנתמלא גו אהד מאלה:

 עויניפ

 25) ק״ח 474, חשי״ד-עפ' 1360
 26) חוקי א״י, כרו בי, פרק קס״ז,

 עמי 1155.
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 (1) הוא אזרח, נתין או חישב של אחת המדינות הסנויוו! בפסקה (1)
 להגדרת "מסתנן" שבחוק למניעת הםתננוח (עבירות ושיפום),

 תשי"ד-1954, או של פדינוו או של שסח שהבריז עליהם השר לעיין זה;
 (2) הוא תושב כל הלק מארץ ישראל פיסיייץ לישראל*

 (להלן - יתיד עיייז) -
 יוחזק גמעגר 03קו0 ובתנאים שהשר יודה, והוראה באפוד יבול
 שתהא בללית או מיוהדת או ססוייגת לסוגים של אנשים באפור.

 מעגר של
 נכרי שגורש

 מעגר של
 נכרים פכלי

 שיפ או
 מבלי םים

 איסור
 לשנות שת

 62. ניתן לפי בל דין *ו גירוש «ז הארץ נגד נכרי והשר סגור שגירושו של הנכרי
 איננו ניחן לביגוע, או עשוי לפגוע בהגנת המדינה, והחזקה הנברי במעגר
 דרושה להגנה המדינה או לגיפתון הגיבור, רשאי השר להורוח שהנברי יותזק

 גפעגר וגמנאיפ שהשר יורה.

 63. היה לשר יסוד סביר להניח שנברי הנמגא בכלי שיט אי גבלי טיס שגנפל או
 שבשדה תעופה או במקום אהד בישראל, היה זה לא בגד מעורב במעשים הפוגעים
 כבטחון הגיבור או בהגנה המדינה, אי שהיה מעורב בהבנה או בשידול למעשים

 אלה, רשאי הוא להוריה שהנכרי יורד מבלי השיט או מבלי הטיס ויוחזק
 במעגר עד שיגורש פן הארץ, ומשעשה בן, יוהזק הנכרי גמקופ ובתנאים שיקבע

 השר; אין הוראה זו גורעת מםפבות לפי תקנה 62.
 64. לא ייקרא ולא ושתפש אד0 בשם שונה פן השם שנקבע לו למי תוק השפות

 תשס"ז-1956 ״, אלא גהיתר השר, ואם לא נקבע לו שם כאסור לא ייקרא
 ולא ישתמש גשם שונה מן השם שבו נרשם בבניסתו לארץ או בפרשם התושבים,

 אלא בהיתר השר.

 איסור
 לשנות שם

 עסק

 לא יעסוק ארס, ללא היתר השר, בעמק או גמקגוע, הן לבדו והן בשותפות
 עם אתר, לפי שפ או תואר השונים פן השפ או ההואר שלפיהם עסק געםק
 או במקגוע ערב תתילת תקנוה אלה, או ערג בניסתו לראשונה לישראל,

 הבל לפי המועד המאותר יומר.
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. "שם", לעני ן תקנות 64 י«־65 - לרבות ש0 מנפהה, ושינויה של אות 9ש0 פירושים 6 6 
 דינה גדין שינוי שם.

 הודעה
 בו ז בת לשת

 קבלת
 תעוות זהות
 הפעלת מקלס
 או ומקול

a במק ו 
 גיבורי

 8ד«0
 וספלים
 בלחי

 רשמייס

 67. הנותן הגהדה כוזבת או תיאור כוזב על מנת לקבל מעובד מדינת, לרבות
0  שוטר וחיי-,, תעוות זהות או דרבון, וזן לעגמו והן לאתר - »

 בעביוה י תקנות אלה.

 68. (א) השר רשאי, בגו, להתנות אה החזקתו של מקלס או של רמקול גבית קפה,
 במסעות, גתנות או במקום אחר תפתוה לגיבור או במקוס שבני אופ

 רגילים להתקהל בו או בבלי רכב, גושיון של הממונה על תפהוז או של
 טפקו גבי•׳ כפשפעוהו בתקנוה ההגנה (שעה-ויירוס), 1945, וחס רשאים

 לתת את הרשיון או לסוב לתתו או להתנות אה מתן ההיחו בתנאים
 שייראו להס.

 (ב) גו לפי הקנה זו יכול להיות כללי או לתלק של המדינה או לתחום
 של רשומ מקומית ססוייפת.

 69. (א) חשו ושאי, בגו, לאסור על לגישה בגד או ענידת טפל או הגגת סמל
 העשויים לשמש אבחנה בין אדם פלוני ובין אחריס, והוא ושאי

 לעשות זאת בדרן כלל או בתנאים ובנסיבות שיפורשו בגו.
 לא יוגיא ולא יספק אדם לאחר, ללא היתר הממונה על הםתוז, מעודה,

 סמל או ד*ר אחר, המעידים או הנחזים או הניעדיס להעיד שהמחזיק קיים
 הוגה גיבורית או פרטית, מוסרית,הגוהיה או אמרח, שלא הוטלה עליו

 (ב)

 27) ס״ת 207, תשפ״ז, עמי 94
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 בדין, או שהמחזיק פטור פלקייפ חובה באפור, ולא יענוד אדם ולא
 י«יג םפל, תעודה או הפץ כאמור אלא בהחאס לתנאי אוהו היפר.

 (ג) המר רשאי לתורות בצו •לא יפחתו בהליכים •ליליים ל«י תקנה «ו,
 אלא גהפכפה •ל הייעץ הפשטטי לממשלה או •ל •דקליפ המדינה.

 70. העובר עבירה לפי סעיף 211 ל•קודת החוק הפלילי, 1936, דינו כדין חעוגר
 עבירח על תקנות אלה, והוא אף בשנעברה העבירה מלא בסבסון עבודה.

 71. (א) העושה אחד מאלה!
 (1) פדפיס, עורך או מייצר פופס, פםפך, תבנית, חותם או תותמת

 הנחזים כסופם וממי מל גח״ל או במםפך ומסי מל צח" ל או
 בפספך או כסופם הנוגעים ל*ה"ל, כתבנית, כחותם או בהוספת

 מל *ח״ל או הדוסים להם עד פוי להסעות;

 (2) הפמכונן לעויכח, לחופםה או לי1וו כאמוו »1 הפתהיל בחם;

 (3) תפחקמר עם אחו על מנת לבצע הדפסה, עריכה או ייאוו באפוון

 (4) המחזיק סופם, פפסו, תבנית, חותם או חותפת כאסור;
 אמם בעבירה על תקנות אלה, ודינו - פאםר עמר מנים.

 (ב) בתקנח זו וואים אום הפהזיק גובו, בם כמחובר נמצא בפיקוחו,
 בכל מקום מהוא למיםומו או להנאתו מלו או מל אחו, ואף אם

 חובו נמצא בפועל בהחזקתו או בטמפורתו מל אתו.

 (א) תמו ומאי, בצו, להווות לבעל וכג לצבוע את הוכג או כל חלק
 ממנו או להוסיף על גבי הוכג סימן כלמהו או למחקו או לאםוו

 צביעה, מחיקה או הוספה כאסוו, הכל בפי מייקנע בצו.
 (כ) צו לפי תקנה זו יכול להיות אימי, לסוג כני אדם או כללי,
 לכל מסח המדינה, או לתלק פמנו או לתחום מל דמות מקומית

 מסויימח או לחלק ממנו.
 (ג) בתקנה זו - בעל רכב לרבות המחזיק בוכב והאדם מעל מסו ניתן

 ומיון רכב או להפעלתו.

 לא יסייע אום גיוועין למי מנצטווה על מע*וו על •י תקנות 61, 62,
 או 63 (להלן - ע«יו) להימלס פמשמוות.

 המו ומאי ג«ו - •

 (1) להסויו את הגימה למקוסות מבתם נסצאים שבויי מלתסה או עציויס
 במשפורח;

 (2) להסדיר אה התנהגותם מל אנמים ואת המשפעת בפקופות אלה;

 (3) לחםויו או לאסוו את חםמלוח מל חפצים כפי מייקבעו כצו,
 לשבויי פלחפה ולעציוים הנפצאיפ גפקומות כאפוו;

.72 

.73 

 74. לא יחן אום ביוועין פחסה לע»יו מנמלפ מסמפוות, ולא יסייע לו בכוונה
 למנוע או לה«ויע את פע1וו.

.75 
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 (4) לקבוע את התנאים שבהם יעבירו שגרי מלחמה ועצירים או יינתן להט
 אוכל. שתיה ולינה במקומות שאינם נועדים למקום מעצר של שבויי מלחמה

 או של עצירים.

 76. עציר הבורח ממעצרו או המנסה לברוח ממנו, או המסייע או עוזר לעציר אחד לברוח
 ממעצר, והוא והעציר האחר מוגנים על ידי אמנת ג׳נבה מיום 1949*12 בדבר הגנת
 אזרחים בימי מלחמה », לא יהיה צפוי על מעשה כזה אלא לעונש משמעתי כאמור בסעיף

 119 לאותה אמנה.

 77. לא ישא אדם באחריות פלילית למעשה לפי תקנות 73 ו־74 אם עשה את המעשה
 שעה שהיה בעצמו שבוי מלחמה, אלא בהתאם לתקנות השיפוט הצבאי(התאמת החוק עם

. 2  האמנה בדבר הטיפול בשבויי מלחמה), תשכ״ו—1966 9

 78. (א) אזרח ישראל או תושב ישראל הנכנס לשטח האויב או לכלי שיט או לכלי טיס
 המשמשים את הצד הלוחם בישראל, דינו — מאסר עשר שנים או קנם חמשת אלפים לירות.

 (ב) על עבירה על תקנה זו מותר להביא לדין תושב ישראל אף אם נעברה
 העבירה מחוץ לשטח מדינת ישראל.

 (ג) בתקנה זו, *שטח האויב״ — שטח בריבונותו או בהנהלתו של צד הלוחם
 בישראל או בידי אויב אחר או שמוחזק על ידיהם, אך למעט שטח המוחזק על ידי ישראל

 או בן בריתה.

 79. היה נראה לשד, כי יש לאחוז באמצעי זהירות כדי למנוע הימצאותם של אנשים
 בחצרים פלונים ללא רשות, דשאי הוא להכריז בצו שחצדימ אלה יהיו מקום מוגן; משעשה
 כן, לא יימצא אדם במקום האמור אלא על פי פטור שנקבע בצו או בהיתר ממי שנקבע לכך

 באותו צו.

 80» בעל היתד שהורשה להימצא במקום מוגן, יתנהג באותו מקום כפי שיורה השר או
 מי שנתן את ההיתר.

 81. שוטר, חייל או מי שהמחזיק במקום המוגן הרשהו לכך, דשאים לערוד חיפוש על
 גופו או בחפציו של אדם, הנכנס או המנסה להיכנס אל המקום, או הנמצא בו, ודשאים
 לעצור אדם כאמור על מנת לערוך בו חיפוש, וכן להוציאו אם הוא נמצא במקום בניגוד
 להוראות תקנה 79 או אם הוא אינו מקיים הודאה לפי תקנה•80! הוצאתו אינה מדעת

 מאחריותו הפלילית של אותו אדם.

 82. נראה לשד, כי יש להסדיר את כניסתם של אנשים לשטח פלוני, רשאי הוא בצו
 להכריז עליו כעל שטח מוגן ן משעשה כן, הרי מן היום שנקבע בצו לא יהיה באותו שטח
 יחיד עוין, או אדם אחר שלא היה באותו מועד תושב בו, אלא על פי היתר ממי שנקבע לכף

 בצו או על פי פטור שבצו.

2 כתבי אמנה 30, עמי 559. 1 

 ** ק״ת 4888 תעב׳׳ ו,«0׳ 796.
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 שופר או חייל המהלאים תפקיד ב«טח המוגן, רמאים להרחיק מפנו,*דם הנמצא
 בו בניגוד להוראות תקנה 82; הרחקתו אינה גורעת מאחריותו הגלילית של

 אותו אדם.

 סמכויות 33.
 עזר

 84. השר רשאי, בצו, להסדיר את התנהגותם של אנשים ביןסתים מוגני3 או במקומות
 מוגנים או במקומות אחרים הנראים לו ראויים לאמצעי זהירות מיוחדים לשם

 הגנת המדינה, הכל במידה הנראית לו דרושה כדי להגן על אנשים ורכו*
 במקומות אלה, להבטיח את המשמעת והיעילות של התיילים שבהם, או להקל על

 ביצוען של פעולות צה״ל או של תקנות אלה.

 85. בצו לפי תקנה 04 לגבי מקומות שאינס עטח מוגן או מקום מוגן מותר להסדיר,
 דרך הגבלה, את הגיינה התפשית למקומות אלה ואת הרתקתם של אנשים הנמצאים
 בהם בניגוד להסדר האסור, ולאסור או להסדיר במקומות אלה הקמת בנינים

 או מבנים ארעיים והשימוש בקרקע או בבנין או במבנה ארעי למטרה שתיקבע.

 התנהגות
 במקומות
 ושטתיס
 מוגנים

 הגבלת
 הגישה

 החופשית
 והבניה

 משנראה לשר, כי ל״1ם במתון הציבור או הגנת המדינה יש להעניק ססכות
 לרשות צבאית להגביל את רשות הכניסה ל־גטח פלוני לכל אדם שאינו תושב בו

 או עובד בו - רשאי הוא בצו להכריז על שסח זה כעל שסח *בפיקוח.

 שטח 86.
 שבפיקוח

 משהוכרז על שטח כעל שטח שבפיקוח, רעיאית הרשות הצבאית לאסור או להסדיר
 את כניסתו לשטח של פי שאינו תושב או עובד בו ולהסדיר הרחקתם ׳זול אנשים
 הנמצאים בשטח כאמור בניגוד לאיסור או להסדר כאמור, והוא כשאין הוראה

 אחרת בצו המכריז על השטח כשטח ׳וובפיקוח.

 םמכויוה 87.
 הרשות
 הצבאית

 הגבלות 88. השר רשאי בצו להורות שלא יערוך אדם מחנה ושלא יבלה את הלילה תחת כיפת
 על קיום השמינו בכל מקום הנקוב בצו או על פיו, אלא ra קר י ם ובתנאים ״ייקבעו, אמ
 מחנות נראה לו הדבר דרוש לשם גסחון הציבור או הגנה המדינה; לענין זה, "לערוך
 מחנה" - לרבות בילוי הלילה באוהל, בבקתה או במבנה דוניה, או. בכלי רגב.

 השגת גבול 89. לא ישיג אדם גבול של חצדים הגובלים בפקוס מוגן.
 בקשר

 לפקוט מוגן

 נמצא אדם משיג גבול הצרים בניגוד להוראות תקנה 89, רשאי פקיד פורמה או
 חייל או שוטר שהוסמכו לכך על ידיו, להרחיק את המדם מהמקום; הרתקתו

 אינה גורעת מאחריותו הפלילית של האדם האמור.
 סמכויות 90.

 עזר

 הודאות 91, פקיד פורשה רשאי להורות לכל אדם המשוטט בחצרים הגובלים בסקום מוגן -
 לעזוב לעזוב אותם הברים; מי שאינו מקיים הוראה כאמור, אעם בעבירה על תקנות

 מקום אלה.
 פפעמי
 בפחון

 אדם שמלאו לו 17 שנה, חייב לשאת עפו תעודת זבות או ססמך רשמי
 אהד היכזל ל«פ« לזהויז, בין «הוצא בישראל ובין שהוצא בחוץ לארץ
 ולהציגו בפני ראש רשות מקומית או מי שהוסמך על ידו או בפני חייל

 כ׳9הוא בתפקיד, או בפני י«וסר לפי דרישתם.

 חובת 92. (א)
 הזדהות

 (ב) העובר על הוראות תקנה זו - דינו קנם -.500 לירות.

 (ג) חייל כשהוא בתפקיד או שוטר, רשאיס לעצור כל אדם שלא הזדהה
 בפניהם כאמור בתקנת משנה (א), אולט כשחייל מבצע אה המעצר, חייב
 הוא למסור את האדם *עצר, בהקדם האפשרי ולא יאותר מעןודיס וארבע

 שעות לאחר המעצר, לידי שוסר.

 (ד) לענין פקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים) רואיב מעצר ?"י
 חייל במסיבות האמורות בתקנה זו, כאילו בוצע על ידי שוטר בתוקף

 סמכויותיו לפי סעיף 3(1) לפקודה האמורה.

 30) סייח 215, תקוי״ז,
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 גז״ק רביעי: ספנות ותעופה

 93. ושזו! 090018 רשאית, בגי - *י י י •'°

 (1) לא0וו, להגביל, לכוון או להסדיר גבל דרך שהיא, תנועה
 כלי שיס, הפלגה•, הווכתם, עגינה•, עמידתה והאורחת ן

 (2) לאמוד, לתייג, להגביל או להסדיו קיום קשרי אלהוס ודיווה
 בכלי שיט, שימוש גאותומ ובאיתות והפעלה מכשיוים, מתקנים

 ומכונות בהסן

 (3) לאפוד, להגביל, או להסדיר את הימצא• של כלי שיט באזורים
 פםוייפים או במקומות פסוייפיפ או אה הפלגהפ אליהם!

 (4) לאסור, להסדיר או להגביל בכל דרך שהיא, כל ענין או פעולה
 לגבי כלי שיט.

 94. רשות מוסמכת רשאית לנווה על בעל כלי שיט או על קברניטו י אמצעי
 זהירוה

 (1) לאחוז באמצעים שיפורטו בצו בדי להבטיח שבל שויפה העלולה
 לפרוץ בכלי תשיט עקב התקפת אויב התגלה בידן

 (2) להבפית שבבלי השיט המצוייר בתותח או בבלי או בנשק אחר
 המיועד להגנת כלי השיט בטני אויב, יימצא אדם על יד התותח,

 הנשק או הכלי, בוי להפעילו בשעת הצורן;

 (3) להבטיח, שכלי שיפ הפונע בכוח םיכני, יוכל להפליג בבוהו
 הוא מיד לפשיצווה לעשות כן, מכל נפל או מקום אחו;

 (4) לחגפיח שבכלי השיפ יימצא מספר אנשים מסורים או סוגי אנשים י
 בפםפר פסוייס, הגל כפי שיפורט בצו;

 (5) לעשוה לגבי כלי השיט דבר או להימנע מעשייתו, כפי שייראה
 לרשות המוסמכת דרוש או רצוי בדי להבטיח אה בטיחות בלי השיט

 ,או כדי למנוע סיכון כלי שיט אחרים או בל רכוש אחד בשעה
 התקפת אויב.

 95. (א) רשום מוסמכת רשאית, בצו, לאסור כניסה אי כלי שיט או שהייה פיקוח על
 בו, וכן לצוות על בעל כלי שיט ועל קבדגיסו, שלא יניחו ביקורים
 לכל אדם להיבנס אל בלי השיפ או לשהוה בו אלא בהיתר מאת פי ושהייה

 שנקבע לכך בצו.

 (ג) נבנם אדם אל כלי שיפ בניגוד לאמור בתקנת משנה (א),
 ייאשם קברניפ כלי השיט בעבירה על תקנות אלה, אלא א0

 הוכיח שנקט בבל האמצעים הנאותים לפניעת העבירה.
 הוראה זו אינה גורעח מאחריוהו הפלילית של פי שנכנס

 כאמור.

 96. רשות מופמבה רשאית לצוות על בעל כלי שיט או על קברניפו - חיוב לבצע
 הובלות

 (1) להפיע אה כלי השיט בזפן, הוו התקופה וגנחיג שייקבעו בצו,
 אל נפל או מקו• אהד שנקבעו בו;

 (2) להטעין על בלי השיט או לפרוק מעליו אח המטען או אה סוג
 המפעניט שפורטו בצו או להעלוה על בלי השיט או להוריד מעליו
 את הנופעיפ או אח םוג הנוטעים שפורס בצו, בזמן, תוו התקופה

 ובנמל או בפקוס אחר שפורטו בו;
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 (3) להשכיר את גלי השיט, כולו או מק*תו, בשכירות ראשית או בשכירות
 משגה למי שפורט בצו, לתקופה, בתנאים ובתשלום שפורטו צו ו

 (4) להוביל בכלי השיט כל מטען או 0וג מטענים או כל נוסע או םוג בתמים
 בתנאים שנקבעו בצו, לרבות דמי ההובלה ושאר תשלומים הקשורים בהובלה

 או הנובעים ממנה >
 (5) לבצע בכלי השיט הובלה או הובלות מהסוג שנקבע בצו. באזורים ובתנאים

 שנקבעו כו ו
 (6) על כל ענין אחר הקשור בהשטת כלי השיט, הנהלתו והפעלתו.

 97. רשות מוסמכת רשאית לצוות על כל אדם לשכור כל כלי שיט, כולו או מקצתו, חיוב לשכור
י'"'0  בשכירות ראשית או בשכירות משנה, ממי שנאמד בצו, לתקופה, בתנאים ובתשלו־פ 3

 שפורטו בו.

 98. (א) ניתן צו לפי תקנה 96 (3), רשאית רשות מוסמכת להודות, הן באותו צו וחן בצו שכירות מכוח
 אחר, כי כלי השיט ייחשב לכל דבר במושכר למי שנקוב בצו ובתנאים ובתשלום שפורטו בו, "י"""

 כאילו האדם שנצטווה להשכיר כלי שיט בצו כאמור קיים אותו במלואו.
 (ב) הושכר כלי שיט, לפי תקנה 96 (3), 97, או לפי תקנת משנה (א), חייבים בעלו
 וקבוניםו לקיים את תנאי השכירות המוטלים על המשכיר, ואי קיום תנאי מתנאי השכירות,
 דינו כדין אי קיום צו לפי פרק זה« אולם שכירות כאמור אין בה בלבד כדי להקנות למדינה

 החזקה בבלי השיט.

 99. (א) לענין פרק זה יהיו לרשות המוסמכת הסמכויות של המפקח הכללי על כוח אדם גיוס י״ווות
 לפי הפרק הרביעי לתקנוודשעת־חירום(שרות עבודה), תשכ״ז—1967 ״.

 (ב) על צו של דשות מוסמכת שניתן על פי סמכויותיה האמורות יהול הפרק השמיני
 לתקנות אלה.

 (ג) עבירה על צו של הדשות המוסמכת על פי סמכויותיה האמורות או על תקנות 18
 או 20 לתקנות־שעת־חידום (שתת עבודה), תשצ״ז—1967, שנעברה על ידי בעל כלי שיט,

 קבדניטו או איש הצוות של בלי השיט, דינה כדין עבירה על תקנות אלה.

 100. בכלי שיט ישראלי יחולו הודאות מיוחדות אלה: חובות העוית
 בכלי מיט
 (1) אדם המשרת או שהסכים לשרת או החייב לשרת בכלי השיט (להלן — ימראלי

 איש הצוות), לא יסרב ולא יימנע מלהיכנס אל כלי השיט או להפליג אתו, ולא
 יערוק מכלי השיט ולא ייעדר ממנו או ממילוי תפקידו ללא רשות 1

 (2) היה לקברניט של כלי שיט, או לפקיד מורשה, חשד סביר שאדם עבר או
 עומד לעבוד על הודאות פסקה (1), רשאים הם או מי שפקיד מורשה ימנה לכך

 להביאו או להודות שיביאוהו אל כלי השיט«
 (3) איש הצוות לא ייכנס אל כלי השיט, ולא יימצא מ, במצב של שכמת,
 במידה שתפריע למילוי תפקידו; לא יסרב למלא הודאות הניתנות לו כדין, לא
 יימנע מלמלא תפקידיו, לא יתקיף את הקברניט או את קציני כלי השיט, לא

 יגרו& בזדון נזק לכלי השיט או למטען או למלאי שבו ולא ישלח בהם יד >

 ס׳׳ת 2013, תמכ״ז, 09• 2422

2549 6.6.1967 , ז י י כ ש ר ח י י א ז ב ״ ת 2052, כ ו נ ק ת ץ ה ב ו  ק



 (4) רשות מוסמכת רשאית לאוריה לאזרח ישראל או לתושב ישואל
 לתת בבלי שים את השירותים שתפוס בהודאה ושהוא, לדעת הרשות

 המוסמכת, םובשר לתתפ ושירותים אלה יינתנו כתנאים ובשכר
 שתקבע חרשוה המוסמכת.

 (5) בעבירה על מקנה זו או על הקנה 101 תהיה תעודה של חושות
 המוסמכת שבזמן פלוני היה בלי השיט כלי שיש ישראלי ראיח

 לבאווח על האמור בה,

 אזות ישואל או תושב ישואל שהיו, בתהילת חקנוה אלה, או בכל מועו
 לאהו מכן, קגוניטימ או אנשי צוות של בלי שיש לא יסכימו לעבוו

 ולא יעבוו ללא היהו הרשות המופמכה בשום מקום עבודה, אלא
 בקבוניש או כאיש צוות של בלי שיט ישואלי.

 מי ששיות בכלי שיט ישואלי או בנמל שגישואל במבוי ים חון
 כמשמעותו בתקנות שעת הווס (שוות עבודה)׳תשנ*ז~67«ידיגו מני]! הוק
י), כוין תייל  החיילים הפשוהווים (ההזוח לעבווח) תש״ס 1949 2

 כמשמעותו בחוק האפור, וין הקוטת שווה עבודה כמגוייס יייז כאסור,
 בדין תקופת שוות בבאי כמשמעותו גהוק האפוו ודין כל פי שסיים שוות
 עגוות כמגוייס חוץ כאסור, בדין הייל טשותוו במשמעותו בתוק האסור.

 על אורות, סצופיס, מגדלורים ועל מכשירים אהוים, הפשפשים
 בישראל לעזרה השיש יהולו הוראות מיוהדות אלה:

 (1) לא יפסיק ארס להפעילם, לא יסירם ולא יכניס בחם שינויים
 אלא בהיתר השרן

 (2) חשו רשאי, במידה הנראית לי לשפ הגנה הפדינח או לבסתון
 הציבוו, לאסוו או להגביל אה הצגתם או הפעלתם, או לדווש
 להפיוס, להכניס בהם שנויים, להסמיוט או להכניס שינויים

 בדובי הצגתם או חפעלתםן

 (3) לא קוייפת תקנה זו או תוואה על פיה, יהיה האהואי להחזקת
 האור, הסצוך, הםגולוו או חסבשיו שבהם לא קוייסיז התקנח

 או חהוואח, אשפ כעביוח עי הקנות אלח.

 (י! םוחו לתת «ו לפי •וק זה הנוגע לכלי שיש •

 (1) על ידי מסיוה ביד לאוס שאליו סיועו הצו או לבעל
 כלי השיפ או לקבוניפו או לאדם העובו בשירותם,
 או אם היה אחד פאלח תאגיד ~ במשרדו הרש ו ס של
 התאגיד או לאתר ממנהליו או לאדם המנהל בפועל

 את עסקיו של התאגיד;

 (2) על ידי פשלות בדואו ושום אל האדם שאליו מיועד
 הצו או אל בעל כלי השיס או אל קגוניטו, אס בכלי

 השיט ואס במקום מגוריהם או עסקיהם, לפי המען
 חאתרון הידוע ואם היה אהד פאלה האגיד - לפי

 המען של משרדו הרשום של התאגיד או לאתו ממנהליו
 או לאדם המנהל בפועל אח עסקיו, במקום מגוריהם

 או עסקיהפ לפי המען האחרון הידוע,

 (ב) אין בתוראות מקנמ,משגה (א) כדי לגרוע פפעיו 113
 לפקודת החברות 33).

 32) פ״ה 6, תש״ט, עפ' 13
 33) הוקי א״י, כרך א'
 •רק כ״ב, עמי 155
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 (ג) .לא הובא גו לבי פרק זה לידיעת אדם שהצו נוגע לו, אין בכן
 כדי לגרוע מהקפו לגבי אוהו מדם, ומשנתן גו כאמור בדרך
 הקבועה בתקנות אלה, דינו של כל אדם שנצטווה לעשוה דבר

 או להימנע בעשייתו כדין הי שיודע הכנו, בל עוד לא הוכיה
 את ההפך,

 (ד) גו לפי פרק זה די לה8נוחו אל בעל של כלי שיט פלוני או אל
 קברניטו ללא ציון שמו של האיש שאליו הוא מיועד.

 (ה) תקנה זו גאה להוסיף על הוראות תקנה 209 ולא לגרוע סמנה.

 סוגי 105. צו לפי פרק זה יכול להיות כללי או מיוחד או פסוייג.
 גווים

 הרשות הסופפבה רשאית לפטור כל אדם או כל כלי שיט מהוראות
 כל צו לפי פרק זה; הסמור יכול להיות כללי, פיוהד או מםוייג.

 פטור 106.

 רשות מוסמכת וכל אדם ההורשה על ידיה ובל פקיד פורשה רשאים -

 (1) להיכנס בכל עה לכל מקום ולכל בלי שיט כדי למסור, להציג
 או להדביק גו לפי התקנות שבפרק זה, או לפקח על קיוס

 ההקנוח שבפרק זה ועל כל צו לפיהן!

 (ק) לנקוט כל האמגעיס לרבות השימוש בכוה, שייראו להם דרושים
 להבטתח קיום התקנות שבפרק זה או בל גו לפיהן, או כשיש
 להט יסוד להאמין שנעברה עבירה על הקנוח שבפרק זה - כדי

 לאפשר או לייעל הליכים פליליים בקשר לעבירה האמורה,

 סמכו יוה 107.
 עזר

 רשות מוסמכת רשאית להסדיר כל ענין הדרויז לשב קיום התקנות
 שבפרק זה או לשם ביצוע כל צו לפיהן, ובכלל זה מהן היתריכ,

 אישורים, תעודות, חידושם וביטולם.

 הסדר 108.
 משלים

 109. (א) רשות מוסמכת רשאיה לבצע, על ידי מי שתמצא לנכון, גו או
 הוראה שניחנו לפי פרק זה ושלא קוייפו במלואם, או שיש
 לה יסוד להניח שלא יקוייפו, ומשעשהה כן ישלב מי שהייב
 י בקיום הצו או ההוראה את הוצאות הביגוע; פקודת המסיט
 (גביח)34), למעט סעיף 12 שבה, יהולו על גבייה הובאוה

 אלה כאילו היו «ם כמממעוףו באותה פקודה.

 (כ) אין בהוראות הקנה זו כדי לגרוע מהסמכויוה לפי הקנה 210.

 110. ניתן צו לפי פרק זה לגבי כלי שים, הייבים בעל כלי השיה וקברניסו
 לקיימו על תנאיו, סייגיו והגבלותיו.

 111. העובר עבירה לפי פקודת האניות (הגבלה העברתן ומשכונן),
 חש"ס-1948 ^״', אשם בעבירה על תקנות אלה.

 ביגוע
 היוביפ

 קיום
 גווים

 דין העובר
 על פקודה
 האניות
 (הגבלה
 העברהן

 ופשכונן),
 חש"פ-1948

 הודאות פרק זה יחולו גל על כלי טיט, בשינויימ המחוייביפ
 לםי הענין בתיאומים שבתקנה זו, ולעניין זה - בכל מקום בכרק

 שבו נ$מר -

 החולה על 112.
 כלי פיס

 34) חוקי איי, כרו ב',
 פרק קל״ז, עמ* 1374
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 פיקות על
 העברה בלי

 פיפ
 ופשכוופ

 ספכית
 להורות על
 תפיסו! ועל

 חילופ

 אפגע י
 בכיתות
 נוספיד

 בכלי טיס

 «הן
 ידיעות על
 גניה כלי

 פיס

 פיקות על
 העגדה

 כלי שיט - קרי כלי «ימ,
 ימאי קרי אויראי,

 נמל קרי שדה תעופה,
 פיפי ישראל - קרי חלל האויר של ישראל,

 שיט קרי סיס,
 הפלגה קרי המראה,
 עגינה קרי נחיתה,
 עמידה קרי הניח,
 קגרניס - קרי מפקד.

 (א) לא יעביר אדמ לרשותו של אחר כלי טיס
 טובח הנאה בו, לא יפשכנו ולא יעביד משכנתה על כלי פיס

 או על טובי הנאה בו, אלא אס ההעברה או המשכון נעשו לאתר
 אישורו בכהב של שר התחבורה.

 (ב) העברה או משכון בניגוד לתקנה זו - בטליס, ופבגעס יהא אשפ
 # בעבירה על חקנות אלה.

 גגו או בתקנה ספח הסעיפיס 3,2,1 או 7 לחוק הסיס, 1920, כפי
 שהותאמו ותוקנו בהוספה הראשונה לדבר הבלן על הטיס בנגושבוח

 (הפלח החוקיפ), 1937, פותר להורות על הפיסה ועל חילופ של דבר
 שנעברה בו או באפגעוהו עבירה על גו או תקנה כאמור, ודין עבידי

 על גו או תקנה באהוד יהיה כדין עבירה על הקנוח אלה.

 רשות מוסמכת רשאית לגוות על בעל כלי סיס או על כפקדו -

 (1) ליינות מבנהו של כלי הפיס או יראהו הוזיגוני;

 (2) לגייד אח כלי הסיס בהכשיריס, בפהקניס או בכלי5, לרבות
 נזוק, כפי שירורמ בגו;

 (3) לשאת בכלי הטיס הוראות בדבר דרכי התקשרות עס ישראל (גופן)
 שיפזרב בגו, לשמור הוראות אלה ולפעול לפיהן;

 (4) שלא יכריא כלי הטיס אלא מ3 קוימו לגביו הוראוה כל גו לפי
 תקנה זו, זולה א3 הותרה הכראהו על ידי פקיד מורשה.

 רזיוה טוסככת רשאית לגווה על ;כל אזרח ישראל או על גוף פאוגד
 בישראל -

 (1) למסור 3רסיס ותבניות על כי גלי טיס הנבנה או עופר
 להבנוה על ידיו או גיזבילו, לא לבנותו, ולא להניח לבנותו

 ולא להסי־יך בבניתו ולא להניח להמשיך בה אלא גשנוייס
 ובתוסבוה שיפורטו בגו;

 (2) למסור פרסיס ותכניות על שינוייה ןזעופדיפ להכניס בבלי סיפ
 שברשותו, ולא לבגע בו ולא להניח שיבוגעו בו אלא אומס

 שינויים או תוספות שהרשוה הפוסמכח תורה עליהפ.

 רשות מוסמכת רשאית לגוות על בעל כלי טיפ או על מפקדו שלא יעבירו
 בכלי הסיס שוס ארס ללא היתר ממי שנקבע בגו או שלא יעבירו בבל

 הנוגע לכלי הטיס אדם בנגיג, כסוכן או כהורשה או כפקיד ללא היהר
 באמור.

.113 

.114 

.115 

.116 

.117 

 35) ע״ר הש״פ, תופי א*
 פסי 33, לפי 49
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 118. הופסק שירותו של זירה עקב *ו ללי הקנה 117 וועדה העררים, שהוקמה
 לפי הפרק השמיני, קבלה את עררו, רשאית היא על פי בקשת העורר

 מיד לאתר התלטתה על ביטול הצו ואס ראתה בנסיגות הענין לעשות בן,
 לחייב את המדינה לשלס לעורר דמי בטלה למעשה המגיעים לו עקב

 הפסקת השרוה, מיוס ההתםקה עד לביטול הצו.

 119. (א) רשות מוסמכת רשאית בצו אל בעל כלי הטיס או אל מפקדו,
 לאסור -

 (1) המראה בלי הסיס סכל שדה תעופה או מקום אחר, או את
 נחיתתו בכל שדה תעופה או מקוב אתרן

 (2) הטסה כלי הטיס בכל מקום, קו או איזור, שלא על פי
 היהר שיינתן כמי שיפורט בצו.

 (ב) היתר לפי תקנה זו מותר לתחו בכפוף לכל תנאי, סייג
 או הגבלה שיקבעו בו, ובין השאר לגבי -

 (1) תקופת תקפו;

 (2) מועדי ההמראה והטיסה;

 (3) איזור הטיסה;

 (4) נתיב הטיסה, וכן שדות הרעופה של ההמראה, היעוד
 והביקור;

 (5) סוגי ההובלה;

 (6) הנוסעים והמטענים או םוגיהס;

 (7) תנאי ההובלה ודכי ההובלה של הנוסעים ושל המטענים;

 השכרת כלי הטיט כולו או מקצתו לטי שיפורס בהיתר,
 בתנאים ובתשלוס שפורטו בו.

(3) 

 תקנה משנה זו אינה גורעת כהוראות תקנה 09? (ת).

 פרק חמישי: תחבורה

 דםי בטלה
 במקרה של
 ביטול צו
 הפיטורין

 איסור
 המראה

 אלא בהיתר

 120. רשות מוסמכת רשאית לאסור או להגביל אה השימוש במספנה, בנמל,
 בכביש, ברכבת, בשדה תעו9ה, בחחנת אומובוםיס, במימי התופין

 ובדרך כיס פנימית, בבל שטה ולכל תקופות שהקבע.

 השר רשאי לתת לרשות המחזיקה כביש, גשר מעל כביש או מתחתיו
 או מנהרה מעל כביש, הוראות בדבר דרך החזקתם, הנראות לו לשם

 הגנת המדינה או בסהון הציבור.

.121 

 פיקוח על
 קווי

 תחבורה

 החזקת
 כבישים

 122. לענין. תקנה 121 - "רשות המחזיקה כביש, גשר מעל כביש או מתחתיו
 או מנהרה מעל כביש" ־ ראש כל רשות מקומית - לאזור אותה רשות
 מקוביה, מחוץ לכל כביש בין-עירוני שכהחו• שיפוטה של מועצה

 אזורית, המוהזק על ידי המדינה.

 123. רמות מוכמכד. ריזאיה, בצו, להסדיר, להגביל או לאסור, בכלי שיס
 ובכלי טיס, םעינתם של סובין או פריקתם וכל טיפול אחר בהס,

 וכן אהיכניסתב של בני אדם לכלי שיס או לכלי סיס או את
 יציאתם מהב בנמל, בשדה תעופה או במקום אחר,

 הגדרת
 רשות

 מחזיקה

 פיקוח על
 טעינה

 ופריקה,
 עליה

 וירידה
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 8יקווו על
 התנועה
 במקומוה

 ריכוז
 0ימירת

 שפכו י וו;

 רשות מוסמכת רשאית בצו לבסדיר, להקל, ולייעל את התנועה בנמל, ב׳«ידה
 תעופה, בתחנת רכבת, בתחנת אוטובוסים או גבל מקונו ריכוז וכן את הכניסה,

 היציאה ואת דרכי הגישה אליהם.
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 125. צו לפי תקנה 123 או 124 לא יפגע בצו לפי •רק רביעי.

 טעינה
 ופריקה של

 תחמושת
 בנפל

 כל הגבלה בחיקוק ב קיבר לנפל ב יער אל לא תחול על סעינתמ, פריקתם, החםנתם
 והובלתם של תחפושת, מל חופר נפץ ושל חוטר העשוי להתלקח וילל הטיפול
 בהם, מזפעולות אלה נעשות מפעם המדינה או על פי הוראות השר, או בכלי

 שיט 8ז בכלי טיס לעם הגנת המדינה.
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 הסדר
 הטיפול

 בתחמושת
 בנמל

 חובה לעג וד
 כלי רכב

 127. השר רשאי, בצו, להסדיר את טעינתם, פריקה!, החסנתט והובלתם של תחמושת,
 תומר נפץ וחומר העשוי להתלקח שחל עליהם הפטור לפי תקנה 126 ועל הטיפול

 בהט.

 128. (א) הנוהג בכלי רכב או מי שכלי רכב נמצא בפיקוחו יעצרוהו מהנדרש לעשות
 כן על ידי שוטר או חייל כשהם במדים.

 (ב) שוטר או הייל לא יעצרו כלי רכב לפי תקנה זו אלא לצורך מלוי תפקידם,

 סמכות של
 חיפוש

 בכלי רכב

 שוטר או חייל רשאים לערוך חיפוש בכלי דנב משנתמלאו אלה:
 (1) כלי הרכב נמצא בדרך ציבורית או במקום הפתוח לציבור, או שנהגו או האדם

 שכלי הרכב נמצא אותה שעה בפיקוחו נדרש כדין לעצרו ולא עשה כן;
 לשוטר או לתייל יש תשד םביר שהחיפו׳ז עשוי להביא לידי גילוי עבירת

 שעת תירום או עבירה אתרת נגד בטחון המדינה או לידי גילוי חשוד
 בעבירות כאמור או ראיות המצביעות על בצוע אותן עבירות.

(2) 

.129 

 סמכות
 תפיסה

 נערך תיפוש כאמור בתקנה 129, ונמצא בו דבר שיש לעורן החיפוש יסוד מביר
 להניח שהוא ראיה לביצוע עבירה כאמור באונ(ה תקנה, 51שאי. הוא לתפוס אה

 הדבר.
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 הבטחת שירותים חיוניים
 ואספקה חיונית

 פרק עזישי!

י ל ל  סימן אי: כ

 131. (א) רשות מוסמכת רשאית להורות לבעל רשיון נהיגה תקף כאסור בסעיף 10 מתן
 לפקודת התעבורה, לששות שרות של נהיגה ברכב שמותר לו לנהוג בו שירותים

 לפי תנאי הרשיון, הכל בפי •תורה, ובין השאר רשאית היא להורות ברכב
 כי השרות ינתן ברכב של בעל הרשיון לרבות רכב שנמסר לו בסקח-אגב- ובציוד

 שכירות. אתר
 (ב) רשות מוסמכת רשאית להורות לבעל של ציוד כמשמעותו בתקנות-שעת-חירום
 (רישום ןיוד וגיוסו), תשי"ז-1956 * לעשות בציוד כאמור כל שרות
 שהוא בתהום עסקו או מקצועו. לענין זה "בעל" - לרבות הסתזיק בציוד

 והמפעיל אותו.

 (ג) רשות מוסמכת לא תשתמש בסמכותה לפי תקנה זו, אלא אם היא סבורה
 שיש צורך דחוף בכך.

 36) קיית, תשי״ז, עפ' 334
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 קביעה 132. (א) השכר שעושה ה^רות לפי תקנה 131 זכאי לקבל יקבע על ירי הרשות
 שכר המוסמכת בצו.

 ״שרות (ב) רשות מוסמכת שנתנה הוראה לפי תקנה 131, רשאית להודות כי שכר
 השרות ישולם על ידי מקבל השרות כפפורס בהוראה ולא על ידי

 המדינה, ומשעסתה כן יתולו הוראות אלה:

 (1) תעודת הרשות המוםעכת כי מי שנתתייב במתן השרות לפי תקנה
 131 נתן את השרות או שנתן אוהו במידה שתפורש בתעודה, תהא

 ראיה לגבי מקבל השרות;
 (2) המדינה תה» ערבה לתשלום שכר השרות ללהוצאות המשפט הכרוכות
 בגביתו במידה שמקבל השרות נתחייב כ0כר השרוח בפסק-דין של
 בית פשפפ ולא עלה בידי נותן השרות לגבות את השכר על ידי

 מפוש רכושו של מקבל השרות בהליכי הוצאה לפועל,, או אם ניתן
 נגד מקבל השרות צו קבלת נכסים או צו פירוק או אס עזב את

 הארץ לצמיתות.

 (3) מקבל השרות חייב להחזיר למדינה כל סכום ששלמה עקב ערבותה
 לפי פסקה 21).

 השעיית 133. (א) שר הבטהון רשאי להורות לבעל של מפעל, העוסק בפעולה נדרשה, על
 עובדים השעייתו על עובד פלוני או «ל סוג עובדים במפעל כאמור לתקופה שלא

 תעלה על שלושה חדשים, אס ראה צורך בכך מטעמי בטחון המדינה.

 (ב) שר הבםחון רשאי להאריך את תקופת ההשעיה ולחזור ולהאריכה לתקופה
 נוספת שלא תעלה על פעם על שלושה חודשים, הכל כפי שימצא לנכון,

 א0 לדעתו יחייבז זאת טעמי בטחון המדינה.

 (ג) בכפוף לאמור בתקנות משנה (1) ו-(ה) זכאי כל סי שהושעה מעבודהו
 כאמור, כל עוד צו ההשעיה עומד בתוקפו, לשכר בטלה בלבד ששעורו

 כשעור השכר הרגיל שהיה זכאי לו אלמלא הושעה. שבר הבטלה ישולם
 מאוצר המדינה.

 (ד) הוצעה לעובד מושעה עבודה אחרת כתנאים שאינם גרועים באופן סוהשי
 פן התנאים בהם עבד ערב השעיהז ולא קיבל העובד אותה עבודה אהדה,

 לא יהיה עוד, מהמועד שבו הוצעה לו העבודה, זכאי לשכר בסלה.

 (ה) משכר בטלה שעובד מושעה זכאי לו לפי תקנה משגה (ג), תנוכה בל
 הכנסה שהיתה לעובד כתקופת ההשעיה, מעבודה, עסק או משלוה יד.

 (ו) אין בצו השעיה כדי לגרוע מזכותו של בעל מפעל כאסור לסיים אה קשר
 העבודה עם העובד הפושעה, גהתאנ! לכל דין או הסכם.

 (ז) על אף האפור בתקנד, !! אין סמבות שר הבטהון לפי הקנה זו ניתנת
 לאצי>ה.

 פפעל 134. המונה "מפעל" בסעיף 8(2) לחוק השיפוט הצבאי, חשס"ו-1955 יפורש כמשמעותו
 בתקנות אלה.

 נפילה 135. ניחן צו לפי סעיף 8(2) לחוק השיפוט הצבאי, חשט"ו-1955 לגבי מפעל,
 הנהלת רשאית רשוח מוסמכת ליטול לידיה בצו את הנהלתו.

 המפעל
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 136. על אף האמור בסעיף 9(2) לחוק השיפוט הצבאי, תשט״ו—1955, יחולו על תחילת
 תוקפו של צו לפי סעיף 8 (2) לחוק האמור, ועל הבאתו לידיעת הנוגעים בדבר ועל פרסומו,

 הוראות תקנה 209 כאילו היה צו לפי תקנות אלה.

 137. נטלה לידיה רשות מוסמכת את הנהלת המפעל כאמור בתקנה 135 יחולו הודאות
  אלה

 (!) דשות מוסמכת תהיה רשאית לקבוע את המינהל והמשטר של המפעל ואת
 סדריהם, תפקידיו של המפעל ואת ממלאי התפקידים בו וכן סמכויותיהם

 וחובותיהם של כל אחד מעובדיו!
 (2) לרשות מוסמכת יהיו הסמכויות של המפקח הכללי על כוח אדם לפי הפרק
 הרביעי לתקנות שעה חירום (שירות עבודה), תשכ״ז—1967, ועל צו של הדשות
 המוסמכת שניתן על פי סמכויותיה האמורות יחול הפרק השןןיני לתקנות
 אלה. עבירה על צו של הרשות המוסמכת על פי סמכויותיה האמורות או על
 תקנה 18 לתקנות־שעת־חרומ (שידות עבודה), תשכ״ז—1967, שנעברה על

 ידי עובד המפעל דינה כדין עבירה על תקנות אלה!
 (3) רשות מוסמכת או.מי שהורשה על ידיה לכד יהיו דשאים לתת הוראות
 לעובדי המפעל, לרבות הוראות בדבר העבדתם על אף האמור בחוק שעות
, והתקנות שהותקנו על פיו — ובדבר העברתם 3  עבודה ומנוחה, תשי״א—1951 ז
 ממקום למקום ומתפקיד לתפקיד ועובדי המפעל יהיו חייבים לציית להוראות
 כאמור ולא להיעדר ממילוי תפקידם ללא היתר מהרשות המוסמכת או מטעמה;
 אד הוראות אלה באות להוסיף על צו לפי סעיף 8 (2) לחוק השיפוט הצבאי׳

 תשט״ו—1955, שניתן לגבי המפעל האמור ולא לגרוע ממנו.

 138. מי שעבד במפעל שניתן לגביו צו לפי תקנה 135 דינו: —
,3  (1) לענק חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי״ט—1959 (נוסח משולב)8
 כדין נכה כמשמעותו בחוק האמור — מיום שפוטר מעבודתו במפעל האמור
 אחר שלקה בנכות כתוצאה מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה שאירעו

 בתקופת עבודתו האמורה עקב עבודתו במפעל!
 (2) לענין חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש״י—

 ה י ד 3, ב 91950 
 . (א) ״חייל״, כמשמעותו בחוק האמור — כל עוד עבד כאמור;

 (ב) ״חייל משוחרר״ כמשמעותו בחוק האמור — משפוטר מעבודתו
 במפעל!

 (ג) ״חייל שנספה במערכה״, וכן ״נספה״ כמשמעותם בחוק האמור —
 אם מת כתוצאה מחבלה, ממחלה או מהחמרת מחלה שאירעו בתקופת

 עבודתו האמורה עקב עבודתו במפעל.

 139. (א) רשות מוסמכת רשאית להורות, בצו, לבעל מפעל העוסק בפעולה נדרשת
 לבצע במפעל, תוך תקופה שנקבעה בצו, עבודות, הדרושות לדעת הרשות המוסמכת,
 להבטחת פעולתו התקינה של המפעל במקרה של התקפת אויב, או לעשותו רגיש במידה

 פחותה יותר להתקפת אויב.

 פרסום צווים

 טמכויות רשות
 מוסמכת

 זכויות עוברי
 מפע?

 ביצוע עבודות
 טיותדות

 ם״ח 76, תשי״א, עמי 204.
3 ם״ח 295, תשי״ט, עם׳ 276. 8 

3 פ־ח 50, תש״ י, עמי 182. 9 
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 הורתה רשות מוסמכת באפור בתקנת פשנה (א), לא יחולו
 על חעבודוח המבוצעות בההאמ להוראה, הדרישות וההגבלות

 שנקבעו בכל חיקוק בדבר הקפה בנינים או איהורם או
 בדבר עשיית חפירוה או איתורן, או בדבר חיקוניס או

 שינויים בבנינים, או בדבר הבטחה דרכי גישה לבנינים
 מכל דרך שהיא או בדבר הגשה תכניות או מפרטים, או• מפירה

 הודעוח, לרשומ מקומיח.
 בתקנה משנה זו "רשות מקומית" - אגוד ערים, עיריה, מועצה

 מקופיה או ועדה מקומית לבניה ולתכנון.

 תוכיח בעל מפעל להנחת דעתה של הדשות המוספכח שהוראות
 שניתנו לגבי המפעל בצו לפי תקנת משנה (א), בוצעו על ידיו
 תוך התקופה שנקבעה בצו, או תוך תקופה נופפת שהותרה על ידי
 הרשות הפוספכת, רשאי שר האוצר להורות שתשולם לבעל המפעל
 מאוצר המדינה הענקה על חשבון הוצאותיו, בשיעור שלא יעלה

 על פחצית הםכוה שנקבע על ידי שר האוצר כפספיק לכיסוי
 הוצאות מסוג זה (בתקנה זו - הוצאה מאושרח).

 היה שד האוצר משוכנע, שבעל פפעל פלוני שעמק בפעולה נדרשה
 ערב התילתן של תקנוה אלה, נקפ, לפני אוחו מועד צעדיפ

 פחאיפיט להבטחה פעולתו התקינה של המפעל בסקרה של התקפת אויב,
 או לעשותו רגיש במידה פתוחה יוהד להתקפח אויב, רשאי שר

 האוצר להורות שחשולם לבעל המפעל מאוצר המדינה הענקה על חשבון
 הוצאותיו בשיעור שלא יעלה על מחצית ההוצאה המאושרה; הוראה
 מאת שר האוצר כאמור, וכל תשלום שנע0ה לפיה, לא יהיה בהם,

 כשלעצהם, כדי לפנוע את הרשות המוסמכת, מלבצע את סמכויותיה
 לפי תקנת פשנה (א) לגבי אותו מפעל.

 בעל מפעל שלא מילא אחרי הוראה שניתנה לפי תקנת משנה (א),
 דינו נוסף לכל עונש אחר, לפי תקנות אלה, קנס חפש מאוח לירות
 בעד כל יום שבו נפשן המחדל לאחר החיוב בדין; ואולם בית המשפט

 שחייב את בעל המפעל בדין, רשאי, אס ראה טעם סביר לכן,
 לקבוע פוער לחיקון המעווח, ומשעשה כן בעל הפפעל, לא יחול
 קנם כאמור אלא בעד כל יום שבו נמשך המחדל לאחר חוס אותו

 פוער.

 רשות מוספכת רשאיח להתיר, בצו, ביצועה של פעולה נדרשה,
 בסקופ שתואר בצו, על אף שהביצוע גורם למפגע או עלול לגרום

 לו.

 לא תתן רשות מוסמכת צו לפי הקנה פשנה (א), אלא לאחר שנוכתה
 שאין כל אפשרוה לנקופ צעדיס שיבטיחו את ביצועה של אותה
 פעולה נדרשת, אם במקום שהואר בצו ואם במקום אחר, מבלי
 לגרום פטגע, ולאחר שנוכחה כי ננקפו כל הצעדים להתלשת
 פגיעתו של הפפגע; ורשאיה הרשוח המוסמכת להתנות בצו

 תנאים להחלשת פגיעחו של המפגע.

 שום בית משפט ושום בית דין לא ייזקק לתביעה בדבר איסור
 פפגע שהוחר בצו לפי חקנח משנה (א), או לפיצויים בעד נזק
 שנגרם על ידי מפגע כאמור, ולא לשום חובענה אתרה הנובעת
 מהמפגע, לרבות תובענה המכוונת לאכיפת התתייבות לסילוק
 המפגע, או פסק דין או צו מניעה לסילוקו, בין אס הוגשו
 החביעח או התובענה לפני חחילתן של תקנוה אלה ובין אס

 הוגשו לאחר מכן.

 הובא לתשומת לבה של הרשות הטוסמכח, כי אין ממלאים אחר חנאי
 מהתנאים שנקבעו בצו לפי תקנת משנה (א), תקבע הרשות המוסמכת

 בהודעה בכתב למבצעי הפעולה הנדרשת,

6.6. 



 מסירה
 טובין

 תקופה למילוי אחרי התנאי ואפ לא נתמלא התנאי חוך התקופה
 שנקבעה - תבטל את הצו; אלא ןטרשאית הרשות הפופפכת לבטל בכל
 עת תנאי כאמור, »0 היא משוכנעת שהדבר דרוש להבטתת ביצועה

 של הפעולה הנדרשת.
 (ד.) הוג«ה בקשה לשר על ידי אדם הנראה לו מעונין בכך, שתיערך בקורת
 כאמור בתקנת 194 בעני ן המפגע הנגרם על ידי צו לפי תקנת משנה

 (א), על מנת להיווכת אם אין אפשרות לבצע את הפעולה הנדרשת מבלי
 לגרום למפגע, או להתליש את פגיעתו של המפגע, והשר נוכה כי

 לכאורה אין הבקשה קנטרנית, יצווה הוא על עריכת בקורת כאמור,
 ולאחר שיקבל דין ותעבון מן המבקר יהיה רשאי להורות על ביטולו

 או תיקונו של הצו.

 141. (א) אדם שמצא טובין ויש יסוד סביר להניח כי הס אבדו או נעזבו, וכי
 לפני שאבדו או שנעזבו היו מיועדים לשימוש בידי כוח מזויין, או

 שהיו בהחזקתו של אדם המשרת בכוח מזויין, יודיע מיד על מקום
 הימצאם ועל מצבם ליחידת צה״ל או לתחנה משטרה הסמגכות לאוחו
 מקום, ואם היו הטובין מסמר - ימסור אוחס ליחידה או לתחנה

 כאמור.

 הבטתת
 מטלטלי ן
 במבנים
 הרוסים

 (ב) פרט לאפור בתקנת משנה (א) ביחס למסמך, לא יקה המוצא אה הטובין
 שמצא ולא יעבירם ממקום למקום ולא יטפל בהט בכל דרך אתרה שהיא,

 אלא על פי היתד בכתב פאת שר הבםחון,
 (ג) שר רשאי לקבוע, בצו ברשומות, שהוראות תקנה זו לא יחולו על מוגי

 טובין שפורטו בצו.
 (א) מפקד הג״א מחוזי (בתקנה זו - המפקד) רשאי לקבוע, בצו, הוראות

 להבטחת מטלטלין שנעזבו במבנים שנהרסו בפעולות קרביות, ובן
 הוראות המייפוה כוחו של אדפ פלוני לסלק פטלסלין מסבנים אשר
 נהרסו כאמור ולהחסינם. צו כאמור יכול להיות לגבי מטלפלין

 בדרך כלל או לגבי סוג מסויים של םטלסלין.

 (ב) בצו לפי תקנה משגה (א) רשאי המפקד לצווח על האדם המחםין את
 הפטלפלין לעשוח בהפ חיפוי, אפ הפטלםלין עלולים, לדעתו, לסכן

 את בריאות הציבור.
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 (ג) המפקד רשאי, בכל עת, להורות לאדם הזכאי אותה שעה להחזקת
 המטלטלין, להוציאם מהמחסן בו הם פוחפנים; נמנע אוהו אדם מלמלא
 אחרי הוראה כאמור, יהיה דינו קנט חמישים לירוה, ולא יהיה נתון

 לכל עונש אחר בעד עבירה על תקנוה אלה.

 (ד) הובא אדם לדין בעבירה של אי קיום הוראה לטי תקנת משנה (ג) לא
 ישא עליה באחריות פלילית אם יוכיח כי בהתחשב בכל נסיבות

 המקרה, לרבוח מצבו הבפפי, לא היהה לו כל אפשרות מעשית לפלא
 אחרי ההוראה.

 סימן ב,: סמכויות מיוחדות לגבי קרקעות

 פפכויות
 לבצע

 עבודות
 בקרקע

 כל הי יל כשהוא בהפקיד, וכן כל אדם שהוספך לכך בכתב על ידי
 רשות מופפכה, רשאים לבצע עבודות בכל קרקע לרבוה הריסה או
 הורדה של כל דבר שבקרקע, עליה או פעליה, או שלילת השימוש
 בדבר כזה, להחזיק בפצב תקין כל פתקן או דבר אהד הנפצאיפ
 בקרקע, עליה או פעליה, וכן לפלק כל דבר הנמצא בקרקע עליה
 או מעליה, או שהיה נמצא באמור ונהרס או הורד בתוקף תקנת

 משנה זו.
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 (ב) בכסיפות לאפור בתקנו! משנה (א) לא יסלק אדם כל דבר הנמצא בקרקע,
 עליה או פעליה בהוקף הקנה זו, ולא יפגע בו או בכל עבודה המבוצעת

 בקרקע בתוקף תקנה זו, אלא על פי היתר בכתב מאת רשות מוסמכת,

 (ג) רשות מוסמכת רשאית, בצו, לאסור או להגביל ביצוע עבודה בקרקע כמפורש
 בצו.

 (א) בתקנה זו -
 "אימונים באש" - כל תרגיל או מטווח בהם נורה, נזרק או מופעל כדור,

 פגז, פצצה, דיפון או מופו• נפץ אתר;
 "צרכי צה״ל ״ - אימונים באש, הקמת בצורים, מבנים, מחנות ושדות
 תעופה והרתבתם, הקמת מטוותים וסידורים כיוצא

 באלה, הצבת ציוד צבאי, הצבת עמדות, החסנה ציור
 צבאי והזזטנת כלי טיפ וציוד של כלי טיס בכל צורך

 אתר שאושר על ידי שר הבטתון כצורך צה״ל.

 (ב) שר רשאי להתיר, בצו, את השימוש בקרקע שפורשה בצו לצרכי צה״ל,
 בתנאים והגבלות שנקבעו בצו,

 (ג) בצו לפי תקנת משנה (ב) רשאי השר, בין היתר, במידה שהדבר נראה לו
 דרוש להשגת מטרותיו של הצו -

 (1) להתיר למשממשים בקרקע בתוקף הצו לבצע בקרקע פעולות ר&פורטות
 בו;

 (2) לאסור או להגביל את השפוש בזכות המעבר באי״ת קרקע ובזכויות
 אחרוה הקשורות בו, אם על פי הרשום בספרי האחוזה ואם בדרך

 אחרה.

 (ד) פתן צו לפי תקנח משנה (ב) לגבי ?!רקע, אין בו כשלעצמו כדי לגרוע
 מהסמכות לחח כל צו אחר לגבי אותה קרקע, לטי תקנות אלה, או לפי

 חיקוק אחר.

 כל חייל כשהוא בתפקיד, וכל אדם שהוסמך על ידי רשות מוסמכת בכתב לענין
 הקנה זו, רשאים -

 (1) להיכנס לפקרקעים לשם שימוש בסמכויות שהוענקו בתקנות אלה או לפיהן;
 (2) להיכנס למקרקעיה ולבדוק אח הפקרקעיס או כל סובין הנמצאים בהם על

 מנת להיווכח, אם קייס הצורך להןזתםש, לגבי המקרקעים או הטובין
 כאמור, בסמכויות אלה ובאיזו צורה;

 (3) לעבור במקרקעים, בין ברכב ובין ברגל, אם הדבר דרוש לכל מסרה הקשורה
 בהגנה המדינה, בטחון הציבור אוקיוס אספקה חיונית או שירותים

 ציבורייס חיוניים.

 בחוק להסדר חפיסת פקרקעים בשעת חירום, חש"י-1949 (להלן - חוק המקרקעים0^
 (1) בסעיף 3(ב), אחרי "שירותים ציבוריים חיוניים", יבוא "לפתן דיור

 לאדם שנושל סביתו עקב פתן צו תפיסת מקרקעים או צו דיור";
 (2) בסעיף 17(ד) יימחקו המלים "אלא אם יצווה על כך יושב ראש ועדת

 הערעור";
 (3) סעיף 21 יתוקן כך -

 (א) בסעיף קטן (ג) אחרי "בסעיף קטן (ג)" יבוא (1. 'או (ד1)";
 אתרי סעיף קטן ;ד) יבוא: (ב)

 "(ד1) היתה הרשוח המוסמכת משוכנעת, כי צו לפי חוק זה דרוש
 לשם הגנת המדינה יראו אותו כאילו נמסר, אס -

 '2, תש״י, עמי 1
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 (1) נשלח בדואר רשום לאדם שלו נועד, לפי כונובוז מקום
 פגוריו הרגיל או פקום פגוריו האחרון או פקו1ם

 עסקיו הרגיל או פקום עסקיו האיזיין! או
 (2) הוצג בפקוס בולס על פני המקרקעים שהצו נוגע
 להם או בקרבתם או על פני הבית שהצו נוגע לו

 או בתוכו, ובנוסף להצגה כאמור - ובמידה שהרשות
 המוסמכת לא קבעה בכתב כי הדבר עלול לפגוע

 בבסחון המדינה - גס נמסר לרשות המקומית שהפקרקעים
 שהצו נוגע להם נמצאים באזור שפוטה או - אס היו
 המקרקעים בית - נמסר לדייר של בית הספון• לבית

 שהצו נוגע לו.

 (ד2) צו שנהגו בו כאמור בסעיף קטן (ד1)(2), רואים אותו כאילו
 נמסר לאדם ק!לו נועד כתום עשרים וארבע שעות משעה שהוצג
 במקום בולנו או כתום שלושה יפים פשעה שנפטר באתת הדירכים
 האמורות באותו סעיף קטן, הכל לפי המועד המאוחר יותר,
 ואם לא נםנור כאמור - כתום ארבעים ושמונה שעות משעה

 שהוצג.

 י (ד3) צו לפי תו?ן זה שנהגו בו כאמור בסעיף ק°ז (י0^1)
 או (ד1)(2), תפרסם הרשות המוסמכת את הצו ברשומות
 או בעתון יומי תוך ששה חודשים פיום שרואים את הצו

 כאילו נמסר לאד0 שלו נועד".

 (4) בסעיף קטן (ה), אתרי "(ב), (ג) ו-(ר)" יבוא: י')ד1) ו-(ד2}".

 (5) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

 ״(ו) צו לפי תוק זה שניתן תוך חמישה ימים לפני תחילתן של חקגות
 שעת-תירום (סמכויות מיותרות), תשכ״ז— 1967, . רשאי שר הבטחון.

 או מי שהוסמך על ידו לכך, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש לשם
 הגנת המדינה, להורות שיראו את מנו, לענין סעיף זה בלבד,

 כאילו ניתן לאחר תחילתן של התקנות האמורות".

 2560 קובץ החקנוו! 2052, נ״ז באייר תשכ״ז, 6.6.1967



ז י ג : חפימז סו י  0ימן ג

 inn לח
 הסיפן

 אי-תחולח
 על עניני

 פפגע
 חפיפח
 פובין

 דין פובין
 שנתפסו

 אישור
 קבלה
 שכר

 •ידוה

 חפיסת
 רכב

 החזרה
 •ובין

 *•וחרדו

 147. הוראות •יפן זח יחולו -
י• או כלי פיפ  (1) על •וכין חנמ1איס בישראל, לרבות כל כלי •

 הנמצאים בישראל, יחיח מקום רישופפ אשר יהיה, ופובין הנסצאיפ
 בכלי שי• או כלי פיס כאסור;

 (2) על כלי שי• או כלי •ים הרשופיס בישראל, יהיה מקום היפצאט
 אשר יחיח, ועל •ובין הנמצאים בכלי שי• או כלי •ים באפור.
 148. תוראות •יפן זה לא יתולו על •ובין •תקנות ההגנה (כס8ים), 1941

 תלות עליתם.

 149, רשות סוססכת רשאית לתורות,בצו, על תפיסת סובין {בסימן זח -
 בו תפיסת סובין).

 150, (א) •ובין שניתן עליהם צו תפיסת סובין, זכאית הרשות המוסמכת
 להחזיק ולחשספש בחם, בין כעצמה ובין על ידי אחדים, ולתת

 הוראות בדבר חהחזקח והשימוש בחם, כאילו חיו בבעלותה,
 נקיים סכל •עבוד, ולא תהיה לאיש, זולת הרשות המוסמכת
 וסי •היססו לבך על ידיח, זכות לחחויק ולהשתמש בהם.

 (ב) חדשות המוסמכת רשאית, בין בצו תפיסת סובין ובין ב1ו מיוחד
 לתורות לפי שהיה זכאי להחזיק בסובין אלמלא נתפסו על פי חצו
 (בסיסן זח - בעל הפובין) לבצע בהם שדוחים הפבוצעיפ בדדו כלל
 בסובין ססוג זח, בין על ידי הבעל עצמו ובין עי ידי עובדיו.

 151, הלוקח •ובין בתוקף צו תפימח •ובין, יהן בשעת הלקיחה, למי שהסובין
 נלקחו ממנו, אישור קבלה בכתב.

 הסילת הרשות חמוסמכת על בעל •ובין חובה שירותים בהם כאמור בתקנה
 150 (ב), ישויס יו מאוצר המדינה שכר בעד השירוח, בשיעור שהרשות

 הפוסמכה תקבע, מזמן לזפן, בכל פקדה וכקרח.

 נת*ס סכות סימן זח רכב כמשמעותו בפקודת ההעבורח והשיפוש ברכב היה
 לא עי ידי הפדינח אלא על ידי ארס אהד, ישולט השכר שייקבע בעד
 השטזש ברכב יפי תקנח 9 (ב), על ידי אוהו אדם; אולפ המדינה ההא
 ערבה יתשיוס השכר האפור בהירה שהחייב בו נתחייב בהשיופו ב»סק

 דין שי בית משפ• ויא עיח בידי פי שנתפס הרכב מסנו לגבוה את השכר
 על ידי פפוש רכושו של החייב בהייכי הוצאה יפועי, או אפ ניחן

 נגד החייב צו קבלת נכסים או צו פירוק אז אפ עזב את הארץ לצפיחוה;
 החייב יחזיר לפדינה כל סכופ ששילמה פכח עדבוה זו.

 בוסל צו תפיסת •ובין על ידי חדשות הפופפבח או על ידי ועדה
 עררים, רשאית תרשות הפוססכת לצוות בי בעלם של סובין שנתפסו
 לפי צו התפיסה שבוטל, יקבל אח הסובין לרשותו בזפן, בפקוס

 ובדרו שיקבעו בצו, ובעל הטובין חייג לקבל אח הסובין
. ו כ  לרשותו בההאס י

 בעל הטובין ובאי לפיצויים בעד ההוצאות שהוציא עקב קבלת
 הטובין לרשותו בפידה שהוצאות אלה עולוה על ההוצאות שהיה

 מוציא, אילו קיבל את הטובין לרשותו במצב ובמקופ שבהפ
 קבלה אותם לידה הרשות הפופפבה או שליחיה, פכה צו החפיפה,

 הוראה זו אינה גורעת מהוראות הקנה 9.
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 154. (א)

 (ב)

 (ג)

 ו6ל2

 מהיום שנקבע לקבלת תטובין בצו לפי תקנת משנת (א), תופפק
 כל חובה להשלוס הפיצויים על פי תקנה 9 ביחס לאוחפ מובין.

 41) ע״ר 1941 חוס׳ 2 סם' 1138, ע׳ 1380
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 הבפתמ 155. •ר דשאי בגו להורות על בדל פקרקעיה ועל המחזיק בחפ, למודיע
 טובין בכתב לשד, או למי שנקבע לכו על ידיו באומו בו, וחוו תקופח

 שנקבעה בו, אם יש באומם מקרקעים שובי ן חפ«ורשיפ בגו, או *ה0
anעלולים להיות שם, ובמידה והחשובה חחיח חיוביה - מה כמו 

 של הפו בי ז או סספרס.

 סימן ד' - מזי חולים

 הגדרות 156. בסימן זח

 "כיח חולים" - לרבות פרפאח וכל מוסד אתר שבו ניתן סיפול רפואי
 לבני אדם.

 "בעל ביה הולים" - לרבות מי שבידו הנהלת ביה התולים ולגבי בית
 חולים •ניחן עליו בו הנהלה לפי תקנח 159,
 לרבות מי שהנהלת בית החולים חיהה בידיו

 אלסלא גיחן הגון
 "הספונה" - מי שנתמנה ע"י השר לניהול בית תולים;

 "המ«קח" - פי שנתפנה ע"י השר לפקוח על הנהלת בית הולים.

 157. ראה שר שהדבר דרוש להבסחת שירוהיס רפואיים חיוניים, רשאי חוא
 להכריז בגו על ביה פלון, ביה הבראה, בית סרגוע, אכסניה, פנימית

 ועל כל מוסד אחד כיוגא באלה, שלדעתו אפשר לאשפז בו הולים או
 נפנעיפ (לחלן-פוסד), כעל בית הוליפ לענין פיפן זה ומשעשה כן

 יחולו הודאות אלהו

 (1) דין בעל הסופד, לרבות מי שהנהלת חפופד נתונה בידיו,
 כדין בעל ביש הולים;

 דין עובדי הפוסד בדין עובדי בית חולים, אולם לא יידרש
 עובד סופד לבגע עבודות שבריכות חכשרח סקגועיח סיוחדח,

 אם אין הוא בעל הכשרה באמור.

(2) 

 158. (א) השר רשאי בגו להטיל על בעל בית הולים לנתל אח בית חתולים
 לפי הוראות המפקח (להלן - גו פקוח), אס שוכנע שהדבר דרו•

 להבטחת שירותים רפואייפ היוניים,

 (ב) המפקח יפקח על בית תהוליפ לפי הוראות השר, שנקבעו בגו אד
 שניתנו בדדו אהדת, ובעל ביה-התוליט חייב לסלא אחרי הוראותיו

 של חססקח.

 159. (א) ניתן גו פקוח ונוכח השר כי מפרח הגו לא הושגה פסיבח כלשהי,
 לרבות היהנעוהו או רשלנותו של בעל בית החולים שעליו חל הגו,

 רשאי השר, בגו, להורות על ניהול בית החולים ע״י חמסונח
 (להלן - בו הנחלה).

 (ב) ניתן גו הנהלה -

 (1) ינהל הממונת את בית החולים ויחיה דשאי למת הוראות
 לענין זה ובעל ביה החולים ובל אדם תעובד או הפועמק

 בביח החולים חייבים למלא אחרי הוראות הממונה;

 (2) רשאי הממונה לקבוע אח סדרי הנחלת בית החולים,
 את מפלאי התפקידים בו ואת סמכויוחיחם וחובותיהם

 של בל אחד מעובדיו;

 הכרזת
 סופד
 כבית
 תולים

 גו פקוח

 גו הנחלה
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 הסמכות
 יהפקיע

 תוקפם סל
 הווימ

 והסבסים

 בגוע
 גווים

 סס! הוראות
 לעובדי כיה

 הולים

 העברה
 עובדים

 קביעה
 שכד

 שמירה
 הוקף

 (3) בכי ענין הנוגע להנהלה ביח החולים רואים *ה הממונה
 כאילו חיה מורשהו של בעל ביה-החולים וידו כיד הבעל,
 אלא שאין הבעל יכול לבסל שעולה או הוראה של הממונה ;

 (4) לא יו*יא אדם, לרבומ בעל ביה החולים מן המלאי של
 ביה החולים או מביודו, אל מחוץ יתחוס ביח החולים,

 זולה אם נתקבל לכך הימר בכחב מאח הממונה.

 (ג) הממונה יחית זכאי לשכר מבעל בית תתולים בעד מלוי חפקידיי.

 160» השר רשאי, ב1ו, יהסקיע, דרך כלל או לגבי סקרה מסו י ים מוקסם של
 כל חוזה או הסכם למתן אשפוז או אכסון או כל שרוח אחר וכיוגא
 באלה, וכן הוקפו של כל הוזה או הסכם אחר שביה החולים בד יו,

 הכל בסידה שהדבר דרוש לדעת השר להבפחת שרותיס רפואיים חיוניים,
 ובלבד שיא יחיה בכן פשוס סיכון חיי-אדם.

 161. (א) יא יבובע בו פיקות או בו הנהיה יפני שחבו נססד לבעל ביח
 התוייס, איא אם חורה גו השר במפורש ססעמי דחיפות שאי

 ססירתו יא תעבב אה ביגועו.

ר ובל אדס שהוסמן לבך על ידיו בכתב רשאים ינקוס גבי  (ב) מ
 האסגעים הדרושים יביגוע בו פיקוח או בו הנחלה ולאביפהו.

 תפפקת - לגבי בית תולים שגו פקוח חל עייו, וחמסונח-יגגי ביה
 חוליס שגו הנהלה הל עליו, יהיו רשאים לתת לעובדי בית החולים

 חוראוה בדבר עבודהפ על אף האפור בחוזה עבודה ובחוק שעוח עבודה
 ופנוחח, תשי"א-1951, והתקנות שהותקנו על פיו, ועובדי בית ההוייפ
̂א  יחיו חייבים לביית להוראוה כאמור ולא להיעדר ספירי תפקידפ ל

 היתר מהמפקח או מהממונה או ססעמם.

 163. שר ר,»אי, בגו, להורות לאדם הסועבד בביח הולים לעבור מהפקיד
 לתפקיד באותו בית חוליס או לעביר לבית הוייס אחר וימלא בו

 תפקידים שייקבעו בגו וכן לקבוע בגו את תנאי עבודתו.

 164. תשר יקבע בגו את השכר שבעל בית החולים יחיה זכאי לקבל בעד
 שרוחי ביה החולים, ובלבד שהשכר שייקבע כאמור לא יחיה בו

 משוס הפסד לבעל בית החולים.

 165. סיסן זה בא להוסיף עי הוראות אחדות שי תקנוה אלה ולא לגרוע
 מהן.

י מ : הוראות מיוחדות ביחס לחםרות י  סימן הי
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 166. לענין סימן זח הגדרות

 "סניות" - לרבוח פסוק:

 סילוק
 מתפקידים
 בחברה

 "שסר דיבידנד' כל מסמן חסזכח בתשלום דיבידנד.
 נחהנה לפפעל שבעליו הוא הברח (בסיסן זח - מפעי הברח)

 מפקח מורשה לפי סעיו 9 לחוק הפיקוה על סגרכים ושירותים,
 ח«י"ח-1957 והרשות חמוססכה נוכחה, כי אדם חססלא תפקידי
 חנחלח בחברה מהנהג בבורח המפריעה לביבועו החקין של גו
 המינוי, רשאית היא יחורות כי אותו אדם יסולק ססיליי

 תפקידיו בחברח ויסנומ יפייוים אדם אהד.
 (ב) סויק אדם מתפקידו בהברה כאסור בתקנת מענה (א) -

 (1) יא יתית אותו אדם רשאי לפיא כי הפקיד בהברה איא
 באישור הרשות הפוםסכח.
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 (2) לא יהיה *דפ אופ רשאי לפלא rat התפקיד שנתפנה *ל*
 אפ נתפנה לכך על יד* הרשות הפוססכת.

 אדפ *(חפנה להפקיד בחברה כאסור בתקנת םשנח (א) דואיפ אופו
 לכל דבר כאילו נהפנה להפקיד זה כדיז על 0י הזכיר הההאגדוה

 והקנוח ההתאגדות *ל ההברה וכאילו היו לו כל הפכו נוח
 הדרושות לבן על ביחס.

 שופ דבר האפור בתקנות ההתאגדות של הברה לא יהיה בהם
 כדי לפגוע פרשות פוססכת לסלק אדם סחבק יד באותה הברה
 כאמור, ומשעשתה כן לא יהיה הפסולק רשאי לקבל כל שכר
 או גפול אחר פבפפי החברה ביחס לתפקיד שהפנו פולק.

 נתפנה למפעל מברה מפקח פורשה לפי העיף 9 לחוק הפיקוח על
 פברכיס ושרותיה, תשי"ה־1957 והרשות הפופפכת נוהמה, כי
 להבטחת ביבועו ההקין של בו המינוי דרוש שמניות החברה
 יוחזקו בידי נאמנים, רשאית הרשות המוסמכת בבוובאישור

 שר (בפיפן זה - בו העברת מניות), להורות על העברת מניות
 החברה לנאמנים מטעמה (בפיפן זה - הנאפניס), ופשעשתח כן,

 יקומו הפניות מהיום *יבויין בבו (בסימן זה - יוס ההעברה),
 לקנין הנאפניס הסעםה נקיים הכל שעבוד והנאפנים יהיו זכאים
 להירשפ בפנקס החברים של החברה כבעלי חמניות, מבלי שיהיה

 בורך למסור לחברה כל מסמך המעיד על כך.

 ניתן בו העברת פניית -

 (1) יהיה כל ארס שהיה מחזיק של פניות המבדה ערב יום
 ההעברה, וכל אדם אחר שברשותו כל תעודה או שסר

 דיבידנד ביחפ לפניות החברה, חייב להפביאפ לרשות
 הפופפכפ או לפי שנקבע לכך על ידיהן

 (2) הנאמנים, והם בלבד, יהיו פיוס ההעברה ואילך
 זכאים להשתמש בכל הזכויות של חברי החברה, אפילו

 עוד לא הוכנס שמם בפנקס החברים.

 (ג)

 (י)

 168. (א)

 (ג)

 העברת
 מניוה

 לנאמנים

 (ג) שום ביה משפם לא ייזקק לבק*ה לפרק אח החברה על ימוד
 הניפוק כי פפפד המכריס בה ירד לפסה פן הפפפר הנדר*

 כתו באה מהעברת הפניות כאמור, ושום אדפ לא יחוייב על פפו
 נימוק זה בלבד, להשתתף בהורת חבר בהברה בתשלום חובותיה.

 (ד) פתן בו העברת פניות לא יהיה בו כשלעבפו, כדי לפפול
 פנהל «ל ההברה פלחפשיו בתפקידיו, אפילו חדל בתוקף

 הבו להחזיק בפניות החברה הדרושות לכשרוהו להפקיד של
 פנהל בה.

 169. נהנה רשומ פופפכח הוראה לפלק פנהליפ בחברה לפי הקנה 167 וכתובתה
 מכו ירד פספר מנהלי החברה עד למפה ממחצית ספפר הפנהליס שכיהנו
 פפוו להאריו שבו השתמשה הדשות הפופפכה לראשונה בממכוייתיה לפי
 החקנה האפורה, רשאיח החברה, חוו השעיס יופ ההיופ שבו ירד מספר

 הפנהלימ כאמור, להחלים בהחלפה מיוחדה באסיפה כללית, כי על
 הרשות הפופפכח להעביר את כל פניוחיח לנאמנים כאפור במקנה

 168 ופשההליטה כד ההן הרשימ הפיספכמ בו העבדה פניות יהבו יאושר
 על ידי השר.

 170. המחיר שהרשות המוסמכת משלם בעד פניות שהועברו לנאפניפ ייקבע
 על ידי שר, ובלבד שלא יפחת מהמחיר שהיה, לדעה השר, פחקבל בעד
 הפניות בהעברה ממוכר מרצון לקונה מרבון ביום שבו ניחן בו מנוי

 פפקח פורשה לפי סעיף 9 לחוק הפיקוח על מצרכימ ושרותיה,
 השי"ה-1957.

 החלסה
 על

 העברת
 מניוה

 מהיר
 המניות
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 171. (א) הועבדו פגייה לנאמנים יערב «ו0 ההעברה חיו חמניות משועבדות חוסר
 במשכון אי בכל שעבוד אהד, רשאית* חרשוח הפיפפכה, על •י בקמח מעבידיה

 הנושה ולאחד שגובהה כי לא הופשר המשכון או השעביד האחר, לשלה
 לנושה אח מחירן •ל המנייה.

 (ג) שילמד. הרש ו ה המופמכה מחירן של פניוח לנושח, יהיה הנושה
 אחראי להשלוס כל חלק מן המחיר לאחר, כאילו הושג הפחיר
 במכירה של הפניוה על פי ספכומ לבכור שהוענקה לו במוקף
 המשכון או השעבוד, אלא שלא יהיה זכאי להחזרה ההובאוח
 שהוביא בקשר להביעה הממיר, הוכחה וכוחו וקבלח המהיר.

 (ג) לא משלפ דשוח פופפכח פחירן של פניות לנושה, אלא לאמר שנתנה
 הידעה מוקדמת לפי שהמזיק בפנייה ערב ייפ ההעברח (בתקנה זו -
 המחזיק) על כוונתה לעשיה זאת יהמחזיק לא הידיע על התנגדותו
 להשלים חיך ארבעה-עשר יום מיום קבלת ההודעה; הודיע חפהזיק
 על התנגדיחי כאפיר, לא ישילפ הפחיד עד שלא יישג הסכם בין

 הצדדים, אי עד שלא יינתן פסק דין של בית משפם מוסמך שאין עליו
 עדעיד.

 תחילת
 הסימן

 על אגודיח
 שיתיפיוח

 הוראוח מימן זה יחולו, בשינייים הפחיייביפ, על אגידה שיהיפית
 כאילו היתה חברה.
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י ואמצעי ב0חון ו נ י  פ־ק שביעי; פ

 173. בפרק זה - הגדרות

 "שיכון" - מקום שיכון בבית עפ זכוה שימוש במים ובפיחקנים
 הסניטריים בפי שחס בידי הםחויק בביתן

 "חוק הגא". - חזק ההתגוננות האזרחית, השי"א-1951 -
 י״מבד" "מפקד" או "ראש הגא" - כמשמעוהפ באיהו חוק.

 174. שר רשאי, אס הוא משוכנע שהדבר דריש להגנת הפדינה אי לבסחין פינו«
 הציבור, או להגנה על אדס ורכושו, להוריה בבי (בפרק זה - אזורים

 צו פינוי) לגבי אזור פלוני -

 (1) כי שוס איש, זולת פי שמשתייך לסוג בני האדם הפפורשים *
 בצו הפינוי, לא ייפצא באותו אזור אלא על פי היתר פאת

 רשות או פאת האדם שייקבעו בצו;

 (2) כי בעלי החיים או החפצים המפורשים בצו הפינוי והנפצאיפ
 באותו אזור יסולקו ספנו הון תקופה שתיקבע בצו, או יושםדו

 אס אין אפשרות סבירה לסלקם, וכי כתום ההקופה לא יובאו
 בעלי חיים וחפצים כאסור לאזור אלא על פי היתר פאת דשות

 או פאח אדם שייקבעו בצו.

 175. (א) שר רשאי לכלול בצו הפינוי הוראות אלה, כולן או פקצתןנ פרסי צו
 פינוי

 (1) כדבר הדרכים שבהן בני אדם או רכוש, או פוגיפ
 של בני אדם או רכוש יעזבו אה האזור, או יפולקו

 פפנו;

 (2) בדבר הזסניה שבהפ םוגים שונים של בני אדם או רכוש
 יעזבו אה האזור או יסולקו מפנו;
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 (3) בדבר המקופוח מאליהם יובנו בני האדם העוזבים
 אה האזור לחי בו הבינוי;

 (4) הוראוה משלימות הדרושות, לדעחהזר
 לביצועו היעיל של הבו.

 שר רשאי לקבוע בבו המינוי הוראות שונות לגבי הלקים
 שונים של האזור.

 (ב)

 176. אדם או דבוש הנמבאים באזור, שבו מינוי הל עליו, בניגוד להוראוה
 הבו, רשאי פקיד פורשה, וכל הבד הגא לנקוט כל הבעדים הדרושים

 לשפ אכיפה ההוראוה.

 177. שד רשאי למנוח, בהודעה ברשומות, פקידי שיכין לענין פרק זה,
 אס הוא משוכנע כי סן הדין לנקוס בעדים מיוחדים לספק שיכון
 לגני אדם שפונו פפקופוה מגוריהם, או עזבו אותם, עקב התקפת
 אויכ, או שקדוג לודאי כי יפונו או יוכרחו לעזוג אח מקומות

 מגוריהם כאמור, או שנתרמו גחיהס עקג התקפה כאמור.

 178. פקיד שיכון רשאי להורות לכל המחזיק גביה לחח שיכון גגיתו
 לגני אדם שייקגעו על ירי הפקיד, וכן רשאי הוא גכל עח לבסל
 הוראה כאמור לגבי אדם פלוני, ומשעשה כן לא ייפבא אותו אדם,

 מכאן ואילן, בבית שבו שוכן אלא גרשוה המחזיק.

 179. שד דשאי, אם הוא משוכנע שחדל הבורן במתן שיכון לבני אדם
 כדרך כלל, אי לסוגים של בני אדם, באזור פלוני, להורות בבו •
 (1) כי ממועד שייקבע גבו יבוטלו כל ההוראות שניתנו לגבי
 אותו אזור לפי מקנה 178 גדרו כלל או •לגבי סוג של בני

 אדם כאמור;
 (2) כי אחרי אותו מועד, לא ייפבא אדם שחבו חל עליו, כגיס

 שבו שוכן כאמור ג:תקנה 178 אלא בושות המחזיק.

 180. י פקיד שיכון דשאי לנקום אה כל הבערים הדרושים לשם אכיפת השיכון
 בבית שהוראת תקנת 178 חלה עליו, או לשם פינוי חביח על ידי מי

 ששוכן בו אס כופלת ההוראה או אפ ביסל השר את כל ההוראות שניחנו
 לגבי אוהו אזור.

 181. (א) שר ושאי לקבוע גבו (בפרק זח - בו בסחון) -
 (1) את הצעדים שכל אדם גפדינח חייב לנקוס לשם הגנה

 מפני הםכנוה הנובעוח סההקסת אויב;
 (2) את הצעדים שכל אדם הפהזיק גפקרקעים, בכלי שים או

 בכלי טיס, או שבידיו השליטה בחם או הנחלתם,
 חייג לנקוש לשם הבנה על בני אדם הנמצאים, או העלולים

 להימצא, באוחם מקרקעים, כלי שים או כלי סיס מפני
 הסכנות הנובעות מהתקפה אויב.

 שר רשאי, בבו בסחון, להורות, בין היתר, כי בתינתן האות
 המתואר בבו, יחיח כל אדם או סוגי בני האדם המפורשים
 בבו, חייבים להיכנס ולהישאר במקומות שייקבעו וברד!

 שחקגע.
 אסור -

 (1) להפריע לארס להיכנס לסקרקעים על פי בו בטחון;

 (2) להוציא פמקרקעיס אדם הזכאי להימצא בחס לפי
 צו בטחון.

 (ב)

 (ג)

 אכיפת
 פינוי

 מינוי
 פקידי
 שיכון

 פה ן
 שיכון

 פינוי
 שיכונים
 שנתפסו

 אכיפה
 על ידי
 פקיד
 שיכון

 ח בפתה
 פפני

 התקפות
 אויב
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 סקרקעיס
 שנהדפו אז

 נפגעו
 בחומר
 מזיק

 (ך) לא נתקיימו בחברים, בכלי שים או בבלי סיס הוראות של בו
 בפחון, רשאית ישוח פופפכח למגור אח החברים או לחוביא אח

 כלי השיפ או אח בלי חפים מתשםוש.

 פקרקעים שנגרם לחם חרם רביני, או שפבגעיס בהם, או עומדים לבבק
 עבודוח של חריפה או של בגין, או שנפגעו בגז פדעיל, או בחומר

 מזיק אחר, בהובאה ספעולוח אויב, רשאי פפקד הגא פחוזי (בפרק זה -
 המפקד) לנקופ לגביהם אח כל חאפבעיס הדרושים, לדעתו, לשם בםיחוה

 הנפש וחרבוש באוחפ פקדקעים ובסביבהס, לדבוח איסור או הגבלה
 של השימוש גבל דדן גיבוריה ושל הישיבה בכל פבנה.

.182 

 סובין
 שנפגעו

 נקיפת
 אפגעים

 נגד
 שריפות

 רשאי המפקד ובל מי שהוספו לכך על ידיו, אם הם פשובנעיס שהדגר
 דרוש לשם בסיחוח הנפש, לנקוש לגבי סובין שנפגעו בגז פרעיל או
 גבל חומר מזיק אהד, אח בל האפגעים הדרושים לםיהורם של הטובין
 מזיהום על ידי הגז או החומר כאמור, ואם נוכחו כי אין אפשרוה

 מעשיה לסהר אח הסובין כאסור, רשאים הם להשמידם.
 (א) סרגה שריפה, רשאי חפפקד, וכל אום שהוספו לכו על ידיו,
 לנקום בכל האפגעיס הדרושים, לרעתם, למניעה התפשטותה

 ולתח אח כל ההוראות הדרושות לכו, לדעתם, לרבוה הכניסה
 לכל מקרקעים והסילוק של כל דבר הנפבא בחס או על פניהם.
 (ב) המפקד, וכל סי שחוממו לבו על ידי רש• הגא דשאים, אם 'ה0
 משוכנעים שהדבר יקל על מניעת התפשטותה של שריטה הנגרמת
 על ידי הבהה או פעולה אחרה של האויב, להורוה בגו למחזיק

 במקרקעים -

 (1) כי חדרים או שסהים אחרים במקרקעים «יד*ו מל עליהם
 י«ונו מסובין שאינם מחוברים לפקרקעיפ, וכי טובין

 כאמור לא יוכנסו לחובםן
 (2) כי חוגג על •ני המקרקעים או בתוכם, כמתואר בגו,
 הודעה המסבירה, היכן היא הכניסה לסקרקעים וכיבד

 א«שר לבשת ללא שהית מיותרת לחלקיהם השונים.

 (3) כי יוחזקו במקרקעים כאמור, בחלקים שיפורשו בבו,
 מים, חול, או חוסר אחד שייקבע בגו ובכסוח שחיקבע בו;

 (4) כי מקרקעים באמור הפנויים סאדס בהשו תקופה פסוייטת,
 יוחזקו בסבב המאפשר גילוי מידי של אש;

 (5) כי יינקסו אמבעים אחרים, בסתואר בגו, למניעה שריפוה,
 או להגברת בטיחותם של הדרים, או שטחים אחדים, מפני

 אש;

 (6) בי הגו י וסל על אזורים ועל מקרקעים הספורסים בו.

 (ג) גו לפי תקנת סשנה (ב) יכול לקבוע הוראות שונות לגבי אזורים
 •ונים או לגבי מקרקעים •ונים, או סוגים של מקרקעים באותו
 אזור; וכן יכול הוא לקבוע •סור סוחלס או סוחנח, סתמולת

 הוראותיו כולן או סקבחן.

 (ד) כל חבר חג* שחוממו לכו בכתב על ידי המפקד, רשאי בכל עת
 להיכנס לסקרקעים שבו לסי חקנח משגה (ב) הל עליהם על מנח

 לבדוק אם פפלאים בהם אחרי הוראות הגו; נוכח בי אין ססלאיס
 אחרי הוראות חבו, רשאי הוא לנקום אח כל האמגעים הדרושים,

 לדעתו, לאכיפחן.

 (ח) בתקנח זו, "םחזיק במקרקעים,1, לגבי מקרקעים פנויים -
 סי •זכאי להחזיק בחם.
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 185. (א) *ר רשאי, בצו, לאסור התקהלויות «ל בני אדם או להגבילן,

 (ב) צו מניעת התקהלויות יכול להיות כללי או מסוייג לאזור פלוני
 או להתקהלויות בעלות מסרות מסוייפות*

 (ג) «ד דשא* להסמיך קציץ משפרה מדרגתו אינה נמוכה מדרגת מפקח או
 מפקד צבאי, במשמעותו בתקנות ההגנה (עעת חירום), 1945, ליתן

 צו מניעת התקהלויות באזור שבתתוס סמכויותיהם, ואולס לא יסמיך
 שד קצין משטרה או מפקד צבאי כאמור ליתן צו מניעת התקהלויות

 לכל הארץ.

 (ד) ניתן צו מניעת התקהלויות, רשאי בל קצין משטרה, שדרגתו אינה
 נמוכה מדרגת מפקח מענה, לנקוט את כל הצעדים הדרושיס לביצוע הצו.

 186. לא יינתן צו מניעת התקהלויות, אלא אס היה נותן הצו משוכנע, שהדבג
 דרוש לבטחו ן הציבור או על סגה להקטין ככל האפשר את הסיכון של אבדן
 חייפ, או של חבלות גוף, העלולים לדעתו לקרות כתוצאה מהתקפת אויב.

ם י ר ר : ע  פר£_r^cc י

 187. (א) שר המעפסים יפנה ועדות עררים לענין תקנות אלה. י

 (ב) מינוי של ועדת עררים יכול להיות כללי או ססוייג לפרק םםויים

 של תקנות אלה, לכל הארץ או לאזור מסוייט.

 (ג) כל ועדת עררים תהיה של שלושה; כיושב ראש הועדה יפונה שופט.

 (ד) הודעה על מינוי ועדת עררים, על הרכבה ועל מענה תפורסם ברשומות.

 188. (א) ניתן צו לפי הקנות אלד למפעל פלוני או לאדם פלוני, או למספר
 מפעלים או בני אדם שפורשו אחד אחד בצו, רשאי כל הרואה עצמו
 נפגע על ידי הצו לעדור עליו, תוך חמישה-עשר יום מהיום שהצו
 הגיע לידיעתו, לפני ועדת ערריט; יושב ראש הועדה רשאי להאריך

 את התקופה האמורה, אם הוא משוכנע שיש סיגה מוצדקת לכך.
} נ י העתקים לפחות;  (ב) הערר יוגש לועדה בי.

 הועדה המציא העיז ק אחד לרשות שנתנה את הצו .

 (ג) ועדת העררים רשאית לאשר את הצו, בתנאים או בלי תנאים או לבטלו.

 189. הגשת ערר על צו לא תעכב את ביצוע הוראותיו.

 190. (א) לועדת עררים יהיו כל הסמכויות המפורטות בסעיפים 5 ו-5 אי
 לפקודת ועדיות חקירה43 .

 43) חוקי א״י, כרך א', פרק כ״א,
 עמי 152
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 שר המשפטים יתקין תקנות לקביעת סדרי הדין והנוהל לפני ועדת
 עררים וככל מלא נקבעו בתקנות כאמור - תקבעם הועדה בעצמה.

 בתקנה זו "בית הדין" -

 בכלי שיט - בית הדין לעניני אניות שלפי סעיף 10 לפקודת הפיצויים
 (הגנה)', 1940;

 בכלי טיס - בית הדין הכללי *לפי אותו סעיף.

 חייבה רשות מוסמכת לפי תקנות אלה אדט פלוני להעכיר כלי «8יט או
 כלי טיס וקבעה מכוחןאת דמי השכירות, רשאי כל מי שרואה את עצמו
 נפגע על ידי קביעת דמי השכירות כאמור לערוד על קביעה זו לפני

 בית הדין ובית הדין רעראי לאער »ת הקביעה או לשנותה.
 בערר על קביעת דמי שבירות כאמור ינהג בית הדין לפי הכללים שבפםקו.

 (א) לסעיף 6 (1) וכן בפסקה (\) של התנאי המגביל לסעיף 6 (1)
 לפקודת הפיצויים (הגנה), 1940, כאילו כלי הטיס או כלי הטיס נתפס

 פכוח סמכויות שעת-תירוס, כמשמעותן בפקודה האפורה וכאילו דפי
 השכירות המשתלמים על ידי השוכר הס הפיצויים לפי הפקודה האפורה,

 הכל בשינויים המהוייביס לפי הענין.
 הסעיפים 11, 11א', 12, 15, 16, 17 ו-18 לפקודת הפיצויים (הגנה),

 1940, יחולו על ערר לפי תקנה משנה (ב) בשנויים המהוייבים •לפי
 הענין.

 הםפשא! ושאית, באכרזה ברשומות, להכריז כי בירורם «זל עררים על
 צווים שפורטו באכרזה יושהה כל עוד תעמוד האכדזה בתוקפה; ובלבד

 שלא תחול האכרזה על צווים לפי התקנות 61, 62, 63, 68, 99,
 100(4), 117, 133, 140, 163, 164, 168, 170 או 204.

 תקפה של אכרזה לפי תקנת משנה (א) הוא לשלושה תדזנים, ואולט הממזזלה
 רשאית, מזמן לזמן, להאריך את תקפה לתקופה של שלושה חדשים; כל

 הארכה כאמור תהיה באכרזה ברשומות.
 הממשלה רשאית בכל עת לבטל אכרזה לפי תקנת משנה (א),

 הפמשלה רשאית לקבוע באכרזה שתפורסם ברשומות כי בירורים לפני
 ועדה ערעור לפי חוק המקרקעים או לפני ועדת ערר לפי חוק הפיקוח

 על מצרכים ושדותים, תשי"ת-1957, יושהו כל עוד תעמוד האכרזה
 בתקפה; תקפה של האכרזה יהיה לשלושה חדשים, ואולם הממשלה רשאית,

 מזמן לזמן, ברשומות, להאריך את תקפה לתקופה של ׳/לושה חדשים
 נוספים.

 הממשלה רשאית בכל עת לבטל אכרזה לפי תקנת משנה (א).

 פרק תשיעי: הוראות כלליות

 רשות מוסמכת רשאית, אם היא משוכנעת שהדבר דרוש על מנח להקל
 עליה או על רשות אחרת הפועלת ל«י תקנות אלה, לבצע את סמכויותיהן,

 להורות בצו, שתיערך בקורת בענין פלוני שיפורש בצו, על ידי אדם
 (בפרק זה - הסבקר) ובמקום שיפורש בצו.
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 (ב) סמכויות המבקר הן כשל ועדת חקירה שנתמנתה לפי פקודה ועדות חקירה
 ושניתנו לה כל הסמכויות המפורטות בסעיף 5 לפקודה האפודה.

 195. (א) בתקנה זו, "פקיד ביצוע" - רשות פוםפכח וכן כל אדם או סוג של בני אוןם,
 שהוסמך על ידי שר, לענין תקנה זו; הסממה של סוג בני אדם תהיה בהודעה

 ברשומות.

 (ב) פקיד ביצוע רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להקל את ביצוען של
 תקנות אלה או למנוע עבירות על הוראותיהן -

 (1) להיכנס לכל מקום;
 (2) לערוך חיפוש בכל מקום ־שנכנס בו סכה סמכויותיו;

 (3) לחקור, בכל עני ן הנוגע לתקנות אלה, כל אדם הנמצא במקום שאליו נכנס
 בתוקף סמכויותיו לפי םסקה (1), וכל אדם שיש לפקיד הביצוע יסוד
 סביר להנית שהוא עובד או עבד שם, וכן כל אדם שיש לפקיד הביצוע

 יסוד להנית שיש בידיו ידיעות על עבירה על הוראות תקנות אלה,
 ולרשום בפרוטוקול את תשובותיהם;

 (4) לבדוק את הפנקסים והרשימות הפחנהלים בכל מפעל או מוסד, בין שנערך
 בו חי8וש ובין שלא נערך;

 (5) לתפוס ולעכב כל דבר שיט לו יסוד להניח שנעברה בו עבירה על הוראות
 תקנות אלה, ובכפיפות לאמור בתקנה 205, להחזיקו עד שבית פשפס פוספך
 יחליט פה ייע?ה בו, או להורות שדבר כזה יישאר במקום שבו נמצא בזמן

 החיפוש עד שבית משפס מוסמך יחליט מה ייעשה בו.
 (6) לנקוט בכל האמצעים הדרושים לאכיפתו של צו שניתן לפי תקנות אלה.

 196. (א) אלה מוסמכים לצוות על המצאת ידיעה;
 (1) קצין צה״ל בדרגת םגן - אלוף ופעלה שהוסמך לכך על ידי ראש המטה

 הכללי, אט הוא סגור שהידיעה דרושה להגנת המדינה או לבטהון הצבור;
 (2) כל מי שמוסמך לפעול לפי תקנות אלה, אם הוא סבור שהידיעה דרושה

 כדי להקל על ביצוען 117ל תקנות אלה.

 (ב) מי שנצטווה להמציא ידיעה באפור, תייב להתייצב בכל מקום ובכל מועד
 שייקבעו ולמסור קיט את הידיעה למי שנקבע בצו.

 (ג) "ידיעה" בוזקנה זו - כשמשמעותה בחוק לתקון דיני העונשין (בפחון המדינה),
 תשי״ז - 1957.

 סמכויות
 בצוע

 מסירת
 ידיעות

 197. לענין כל עבירת שעת חירות שהיא פשע רואים גם כל חייל שדרגתו אינה נמוכה
 מדרגת ממל, וכל ףייל א׳וזר הוסמך לכך על ידי קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה, ,

 כאילו פורשו גם הם בסעיף 3 לפקודת הערוצידורה הפלילית (מאסר ותיפושים) ,
 והוראות הסימן "פאסרים" לפקודה האמורה יחולו בשינויים המתוייבים.

 198. (א) פקיד מודעה רשאי להציג כל הודעה על פני מקרקעים או בתוכם או להורות
 שההודעה תוצג כאמור, אם הדבר דרוש, לדעתו, לביצוע הודאות תקנות אלה,

 ולןדם כך רשאי הוא להיכנס, בפל עת סבירה, לכל מקרקעים.

 סמכו יוה
 מאמר

 הצגת
 הודעות

 44) הוקי א״י, כרך א',
 פרק ל״ג,-עמי 431

 2570 קובץ התקנות 2052, ב״ז באייר וזשכ״ז, 6.6.1967



 (ב) חובגח הודעה כאסור, ל* יוריד אומה איש, זולה הפקיד המורשה
 ולא ימחקנח ולא ימיה בה גל •ינוי,

 איסור
 ח«דעח

 זיחיים
 •ל עביר יו

 199. לא ימנע אדס חייל, •יסר, רשית פיססכת או כל סי •היססו לפעיל ל«י
 תקנוה אלה, סלבבע ססכיייתיהם ל«ימן, ולא יפריע להס גבך,

 200. (א) •ד הפשפטיט דשאי להתיר נ*ז״ נקיסח &פצעי0 חדדי«ים גאו•;
 סגיר, ג«גיל בילוסו, מדידתו וזיהויו •ל ארס הנפ1א בפשפורת
 ושיש לקבי ן משסרת גדרגה (•!וקח וסעלה יסוד סביר לחשדו בביצוע

 עבירת שעת חירום, או של ׳:די הנמבא בסשסורת.

 (ב) נתז שר ה0שפ«יס צו לטי מקנח משנה (א), יקבע בו הוראות
 הסבסיהומ כי חבלוס שוערו בהוקך הצו לא יפורסס, מלבד אס
 הדבר דדו• לזיהויו של בעליו, וכי שום העחקה סהחבלוס לא

 תחבלה לסי שאינו סוססן* לכו במוקף הפקידו.

 (ג) שר הפשפפיס רשאי בצו לפי תקנת סשנה (א), או בבו נפרד,
 להורות שכל החבלומים, הן הנגטיבי• והן חחעתקות, וכל חססמכים
 הנוגעים לפידי הי ו או לזיהויו של אדם שנעשו בתוקף בו לפי מקנח
 סשנח (א), יושמדו סיד לאחר •קיעחה •ל תקנח זו, אלא אס הורשע

 אותו אדס בעבירת •עת חירים.

 הצגת
 היחד

 (א) הסוען שיש בידו היחד, פטור או הקלה אחרת, לפי מקנות אלה,
 (ולכולם ייקרא בסימן זח - היתר) - עליו הראיה.

 (3) פי שיש בידו הימר בכתב חייב, לפי דרישה, להביבו לפני שומר,
 •ו•ד בבאי או טי שתופפו לכו בכתב על ידי רשות סוססכת.

.201 

 שמירת
 סודיות

 מי שהגיעה אליי ידיעה לרגל מיליי ח«קידיס לפי הקנית אלה, לא
 יגלה אימה למי שאיני טיפסו לקבל ידיעת כזאח, אלא על •י היתר

 מאת שד.

.202 

 בי0יל
 תיתריס

 החזקת
 סובין

 203. הפיספו ליתן היתר לפי תקנית אלת, רשאי בכל עת לב«י או להחלות היתר
 •ניתן; אין בהוראה זי כדי לגריע מסעיף 16 (1) לפקידת הפרשנית.

 נתפס ינתעכב דבר על ידי רשית הפיעלת לפי תקנית אלה, אם בחיקף
 הקנה 195 (ב) ואפ באופן אחר, רשאי שר להודיה בצו, כי הדבר
 יופקד בידי רשות שתיקבע בצו ו להקז•ה שחבו י ין בי ובלבד שלא

 תעלה על מקופמ תקפן של תקנות אלה.

.204 

 מכירת
 סהורומ
 חפו סו מ

 נמפפ ונחעכג דגר כאמור בהקנה 195 והדבר הוא בעל חיים, או טובין
 העלולים, לדעמ דשוח סוססכח, לחמקלקל אס לא יימכרו סיד, גין גגלל
 פיגם המיוחד וגין פסיגה אחרה, או שהדכר חיוני, לדעה רשוח םוםסכת,
 לקיים תקין של אספקה הייניה אז שירימיס ציגורייפ היוניים, רשאיח
 רשיח פופפכת להוריה שהדבר יימכר באיפן יבפהיר שתקבע; דפי המכר

 ייפקדי באיבר הפדינה ייחילי עליתם תיראית אלהנ

 (1) היגשה תביעה פלילית נגד ארס על עבירה ביחס לדבר שנתפס,
 י נהגי בדפי מפכר כפי שיירה בית ה••••;

ו חשעיס יום סייס החפיפה,  (2) לא היגשח תביעה פלילית כאמיר חי
 ינהגי בדפי הפכר כפי שיירה בית משפט השלים שבתתיס •יפוסי
; ו  נחפפ הדבר, לפי בקשה כל אדם ההיבע פיכח הנאה בי

ו  (3) לא היגשה בל הביעה לפי פסקה (2) לביס משפט השליס חי
 משעיס יים פחים השעיפ היפים הפפירשיס בפסקה האמירה,

 יהילסו דפי הפכר לאיצר המדינה;
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 (4) שד !זפשפסים יחקין חקנומ הקובעות חח סדרי חיי ן גביה
 ס•*ס השלום בתביעות לסי •םקח (2) ואח דרגי סרסוס

 חהודעוה ?ל חסקדמ דמי הסהר לסי הקנה זו.

 גל חסקיד *אססר לחסיל על ארס לסי תקנוה חלה - אפשר להסילו
 על תאגיד, זססחוסל גאסזר לא יסיח חוקך לגל הגבלה שנקבעה
 לאוחז תאגיד, בין על סי דין ובין באופן אחר, בסירה «היא

 עלולה למנוע אותו סלסלא אותו.

 נאסרה על ארס כתקנות אלח, או על פיהן, החזקתו •ל דבר
 •לוגי, או השליסח גדגר סלוני, .יימסר הדגר למי •יקבע סר

 והזך החקוסח •יקבע, אלא אס ניתן ל«ני כן היתר •הדבר
 יחיה בההזקמו או גשליסמו •ל אותו »דס; נמהר חדכר כאמור,

 יחזיק גו סי שנמסר לו מדבר עד שיינתן ההיתר או עד לגיסול
 מאיסור ובמועד זח יחזירו לבעל ההיתר או לסי שססר את

 חדגר.

(«) 
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 חסלה
 מפקידים
 על תאגיד

 מסירת
 ובריס

 •חהזקתם
 אסודח

 (ג) גאין הוראת שר ברגר המק וס והסוער של המסירה, יימסר היגר
 גחחנת ס»פדה הזך ארבעה עשר יום פיוס שהגיעה הפלת האיסור

 לידיעת החייב בססידה.

 שר רשאי לקבוע, בבו, אגרות בעי פתן הימר או בעד חידושו, או בעד
 הובאת בל מסמך אחר הניתן לענין תקנות אלה״

דיעת הנוגעים בדבר בירן שיורה  (א) בו לבי תקנות אלה יובא לי
ו ובכלל זה פרסום בעתו ן יופי, !?דבקה באופן  עליה נותן הג
 הנראה לעין בפועל, בכלי שיפ או בכלי פיס, הודעה ברדיו

 או ברפקול או פרסום ברבים בכל דרך אחרה, מפירה הגו
 לנוגעים בדבר, לרבות גאפגעוה מברק או מברק אלחוסי או

 הפקדה בידי הרשות הסקוסיה או בידי !נציגים סוכריפ אחריס של
 חושבי סקופ פלוני •אינו בלול בתחום ••הה של דשו ה פקומימ.

 (ב) גו שנתפרסם ברשומות הוא בפפורפפות •אינן גריכוח ראיה;
 פרסום ברשומות •ל גו כאמור יהא ראיה חו חכה שהוהקן

 בפי שסודסס.
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 אגד ו ח
 ותשלומי

 חובח

 סתן
 ופרסום
 גווים

 ומחילתם

 (ג) גו שפורסם ברשופוח - תחילתו במועד הפרסום, אס לא נקבע
 בגו מועד אחד. !

 (ד) גו •נחפרפס בעמון יוסי מחילתו כיוס הנקוב על גבי העתון
 ביום צאח העחון, אפ לא נקבע בצו האריך מאוחר יומי

 למחילחו,

 (ח) צו •לא נתפרסם לא ברשומות ולא בעמון יופי - ממילתו במום
 שתים עשרה שעוה פיוס פרסומו בדביפ בכל דרך אחרת •היא,

 אס לא נקבע בצו תאריך מאוחר יותר.

 (ו) צו •לא נתפרםפ ברבים - תתילמו ביום מסירתו לאדם הנוגע
 בדבר, אם לא נקבע בצו מאריך מאוחר יוחד; צו שנעלה בדואר
 רשום, בפברק או בפבדק אלחופי לפי פען מקום מגוריו הרגיל,

 או סקוס עסקיו האחרון, רואים אותו !באילו נמסר לו כמום
 ארבעים ושפונה שעות פשעה שנפסד לדואר לפשלוח; בו שהופקד

 בידי רשות פקופיה או בידי נציגיפ אחדיפ, כאמור נחקנת
 פשנה (א), רואים אותו כאילו נמסר לכל הנוגע בדבר כתופ

 ארבעיס ושפונח שעות משעה •הופקד באמור.
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 (ז) ניתן בו לבעל פפעל, לבעל כלי שיט או לבעל כלי פיס
 ונמסר לו או נשלח לו בדואר ר*ופ, במברק או במבוק אלחוטי

 או הודבק באופן הנראה לעין במפעל, בכלי חשיס או
 בכלי הסיס, שוס סעומ בנקיבה שפ הבעל של המפעל, של כלי

 השיס או של כלי הסיס לא מפגע בחיקייתי של בו שנססר
 או שהודבק כאמור.

 (ח) בו לפי חקנוה אלה, פוחד להמ בהנאיס, בהגבלוה יבסייגיס
 •ייראו לרשות הנותנת אה הבו; אין הוראה זו גורעת פהוראוס

 מעיף 16 (1) לפקודה הפרשנות.

 (ס) תקנה זו חלה גס על בווים לפי חוק הפיקוח על מברכים
 ושירותים תשי"ה-1957 כאילו היו בווים לפי תקנות אלה,
 וסשפורפסו בהתאס לתקנה זו, אין חובה לפרסמם ברשומות,

 על אף האמור באותו חוק.

 ניחנו בו או הוראה אחרת לפי הקנוח אלה (להלן בהקנה זו - בו)
 המחייבים ארפ לבבע פעולה פסוייפת, ואותו אדם נמנע מלבבע את
 הפעולה, כולח או חלקה, ולדעה הרשות שנתנה את הבו אין סיבה

 המבריקה תיפנעות זו, רשאית אותה רשות, מבלי לפטור בזה את אוחו
 אדפ פאחריוח פליליח על אי מלוי החובה, לבבע אח הפעולה, כאמור

 כבו, בין בעבפה וביי כאפבעות אדם אחד, ומשעשהה זאת, לגבות
 פפי שהיה חייב לבצע אח הפעולה אח כל ההובאות שהוביאה, ופקודת

 הפסים (גבייה), למעט סעיף 12 שגה, יחולו על גביית הובאות
 אלה, כאילו היו פס כמשמעותו כאותה פקודה.

 הגבלות שהוגבל בהן אדם בכל פספו או התקשרות, אין בהן
 משום הגנה מפני דרישה לפלא הוראה על פי תקנות אלה.

U1B בו או הוראה אתרת לפי תקנות אלח לא ייפסלו בגלל 
 בנוסח בלבד.

 טי שעשה, או ניסה לעשות, אחת מאלה, בין בעבפו ובין על
 ירי אתרים -

 (1) לא קייס הוראה פהוראותיהן של תקנוה אלה או של תקנה
 שהותקנה, או של בו או הודאה שניתנו לפיהן;

 (2) לא קייס תנאי, הגבלה או סייג של היתר או מספד אחר
 שניתנו לפי תקנות אלה;

 (3) פסר ידיעה הידועה ככוזכת בפרט חשוב, או שהיה לו יסוד
 להניח שהיא כוזבת בפרס כזה, לאדם המוסמו לפי תקנות

 אלה לדרשה או לקבלה;

 (4) העלים, השמיד, שינה או סירב להראות לאדם מוסמו כל
 פנקס או מסמו אחר בעל ערו בחקירה או בבקודח הנערכוח

 לפי תקנוה אלה;

 (5) שינה ללא רשות כדין, או הניח שישנו, היתר שניתן
 לפי תקנוח אלה, או השאילו לאחד או הרשה לאחר להשתפש בו;

 דינו - אס לא נקבע עונש אחר בתקנה מתקנות אלה - מאסר שבע
 שנים או קנס שבעת אלפים לירות או שני הענשיפ כאחד;

 ואם כבר נתתייב פעם על עבירה כא&ור, או על עבירה דופה
 לה בעיקרה, דיני. - פאםר שלא יפחת פשבועייס ולא יעלה
 על עשר שנים ונוסף לכו קנס עשרה אלפיפ לידיה, אלא

 שביח חפשפט יהיה רשאי, בשים לב לנםיביח יובאוח פהכלל
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 שיצויינו נפפק הדין, להפיל עליו עונש פאסר פחות
 פשבועייפ או לא להטיל עליו עונש מאסר בכלל.

 נעבדה עבירה כאמור בתקנה 213 על ידי חבר בני אזץו, פואגו או
̂ע העבירה  בלתי מואגד, אשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעה ביצ
 היה פנהל, שותף או פקיד אחראי של החבר, אס לא יוכיח שני

 אלה:

.214 

(D 

(2) 

 (א)

 דיז
 הבד
 בני
 אדה

.215 

 העבירה נעברה שלא בידיעתו?

 הוא נקט בכל האמבעיפ הסבירים להבטחת שמירתן של הוראות
 תקנוח אלח על ידי החבר, |

 יבא אדם חייב בדין בעבירה כאמור בתקנה 213, רשאי
 בית תפשפט, נוסף לכל עונש אחר, לבוות - י

 (1) כ׳ כל היתר שניתן לנאשם יבוטל, או י ותלה לתקופה
 שקבע ביה הפשוט;

 (2) כי טובין של הנאשם, לרבוח אפבעי הובלה, שבהפ נעזר
 הנאשם בביבוע העבירה, יחולטו או יושפדו;

 (3) כי בית העסק של הנאשם, שבקשר אליו נעברה העבירה,
 י יפגר לתקופה שקבע בית הפשפפ; |

 (4) כי פלאי הםחורוח של הנאשם שבהן נעברה העבירה או
 פה שנתפס מכות תקנות אלה עקב עבירה, או דפי פכרו,

 יחולטו או יושמדו, כולם או פקבתפ.

 (ב) בית הפשפש רשאי לצוות שפסק הדין או תפביתו יפורסמו ברבים
 בצורה ובאופן שקבע בית המשפט; בפקרה כזה יורה בית המשפט

 מי ישא בהוצאות הפרסום, ואס הורה שהנאשם ישא בהוצאות
 הפרסום, יהיה דינן כדין קנס שהוטל על ידי בית המשפט.

 216. חב יעה לדין לפי תקנות אלה לא תוגש אלא על ידי היועץ המשפטי
 לממשלה או בא-כותו, או בהסכמתו בכתב של היועץ המשפטי לממשלה.

 217. (א) הביעה לפי תקנות אלה פותר להגישה גם לבית משפט שלום,
 אל* שלשופט שלוס הדן בתביעה באפור לא יהיןו אלא סמכויות

 הענישה שנקבעו לו בחוק.

 (ב) על אן האפור בחוק לתיקון סדרי הדין הפלילי (חקירה פשעים
, לא יהיה הנאשם בעבירה על (  וסיבות פות), חשי״ח-1958 ^

 תקנות אלה רשאי לבקש חקירה פוקדפת. !

 218. (א) כל פקום שהוראה שבתקנות אלה סותרת הוראה |כל דין אחר -
 ההוראה שבתקנות אלה עדיפה; אך אין הוראה ;תקנה זו באה

 לתגוע בהוראת סעיף 11 לחוק לפניעת הפקעת שעריט וספסרות
 (שיפוט), תשי"א-1951 46).

 עונשי
 עזר

 הגשת
 תביעה

 ספכוה
 שיפוט

 תקנות
 אלה

 ודיניפ
 אתריפ

 ס״ת 242, תשי״ה, עפ' 54 45)
 46) ס״ת 68, תשי״א, עמי 40
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 (ב) •בכפוף להוראות תקנות משגה (ד) ו-(ה) באות הסמכויות
 שבתקנוח אלה או לפיהן להוסיף על הסמכויות לפי כל דין
 אתר ולא לגרוע מהן, ותקנות אלה באות להוסיף על תקנות
 שעת תירוס אחרות ועל תקנות ההגנה (שעת-תירום), 1945

 ולא לגרוע מהן.

 (ג) הטלה חובה בתקנות אלה או על פיהן, אין בה כדי לפטור מקיום
 חובה כלפי רשות ציבורית על פי דין אחר, אלא במידה שנקבע'

 אתרה בשעה שהוטלה החובה.

 (ד) פתן היתר על פי תקנות אלה לגבי איסור, הגבלה או פיקות
 אינה פוטרה מהחובה, על פי דין אתר, לקבל היתר, פטור או

 הקלה אהרח.

 (ה) תקנות אלה אינן גורעוח האחריותו הפלילית של אדם למעשה
 או למחדל שלא על פי תקנות אלה; אך לא ישא אדם באחריות

 פלילית לאוחו מעשה או מחדל יותד מפעס אחת.

 (ו) לא יחולו ההגבלות על אצילת סמכויות לפי סעיף 42 לחוק
 הפיקוח על מצרכים והרותימ, וושי"ח-1957.

 (ז) פקום שתקנות אלה מבטלות או משנות דין אהד* יפוג תקפם של
 פבטול ושל השנוי בפועד פקיעת תקפן של תקנות אלה, ומהמועד

 האמור יהיה לאותו דין הנוסה שהיה לו ערב התקנת תקנות
 אלה.

 219. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות שעת הירוה (סמכויות מיוחדות), תשכ״ז—1967״.

ל ו כ ש י א ו  3•? «יי>־ 6.1967׳״» ל
 ראש הממשלה

 2052, ג״ז באייר חשכ״ז, 6.6.1967
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