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 פקודת סדרי השלסץ והמשפט, תש״ח-948ו
א ג ה ת ל ו פ ס ו ת נ ו י ו כ מ ן ס ת ת בדבר מ ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״וז—1948 אני
 מתקין הקנות־שעת״חירומ אלה:

 אתרי סעיף 9ב לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי׳יא—21951 (להלן — החוק העיקרי),

 9ג. לחבר הגא יהיו גם הסמכויות •והחםינויות של כבאי לפי סעיפים 20
 ד21 לחוק שירותי הכבאות, תשי״ט—31959.

 9ד. (א) מפקד הגא מחוזי (בסעיף זה — המפקד) רשאי לקבוע, בצו,
 הוראות להבטחת מטלטליו שנעזבו עקב פעולות קרביות וכן הוראות
 המייפות כוחו של אדש פלוני לסלק מטלטליו שנעזבו כאמור ולהחםיגם
 והמחייבות אדם פלוני לקבל לאיהסון פשלטלין שסולקו כאמור כפי שיורה

ן ג ו  המיופה־כח. צו כאמור יכול שיהא לגבי מטלטליו בדרך כלל, לגבי ס
 מםויים של מטלטלין או לגבי מטלטליו מםויימים.

(א) רשאי המפקד לקבוע את דרכי ההחסנה  (ב) בצו לפי סעיף קטן
 של המטלטלין, לרבות את חובת חיטויט.

 (ג) הוחסנז מטלטלין לפי סעיף זה, דשאי המפקד, בכל עת, להודות
 לאדם שהיה זכאי להחזקת המטלטלין לפגי שנעזבו, להוציאם מהמקום

 שבו הם מוחםנים, במועד שיקבע בהוראה.
 (ד) משלטלין שהוחסנו לפי סעיף זה ולא הוצאו כאמור בסעיף קטן
 (ג), מותר למכרם על פי הוראות המפקד, וסעיף 21א(5) יחלל בשינויים

 המחוייבים.
 (ה) מי שקיבל מטלטלין לאיתסון כאמור בסעיף זה, דינו כדיו שומר
 בשכר מטעם הזכאי להחזיק במטלטלין, ואם נתחייב לפי סעיף זח באיחסון,
 יקבע שר הבטחון את שכך האיחםון בצו על פי סעיף 12 לחוק הפיקוח על
 מצרכים ושירותים, השי״ח—1957 כאילו היה שכד בעד מתן שירות
 בד־פיקוח. שילם אוצר המדינה את השכר, רשאי הוא לחזור על מי שזכאי

 להחזיק במטלטלין, בדבר תשלום השכר. י

 9ה. (א) ראש הגא, מפקד הגא מחוזי או סי שנתמנה לכך על ידי ראש
 הגא בכתב, רשאים להורות בצו, לבעל מפעל העוסק בפעולה הדרושה
 להגנת המדינה, לבטחון הציבור או לאספקה או לשירותים חיוניים, או
 שהוא מפעל חיוני כמשמעותו בחוק שירות עבודה בשעת־תירום, תשכ״ז—
 51967, לבצע במפעל, תוך תקופה שנקבעה בצו, עבודות הדרושות לדעתם
 להבטחת פעולתו התקינה של המפעל במקרה של התקפת אויב, או לעשותו

 יותר חסין בפני התקפת אויב,
 (ב) ניתבה הוראה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחול חוק התכנון

 והבניה, תשכ״יה—1965 *, על העבודות המבוצעות בהתאם להודאה.

.1 
 יבוא:

 ״הצכויו.־,
 של כגאיג

 הגגניפ

 גיצוע עגויות
ודומ י י  3י

 1 ע״ר תש״זז, חוס׳ אי, עמי 1.

 ־ ס״ןז תשי״א, עמ׳ 78 ; חשכ״ד, *ט׳ 126 ו חשג״ט, עטי 156.

 3 &׳׳ח תשי׳׳ט, עפ׳ 199.

 * 0״ח השי״ח, «5׳ 21.
 ־ ם״ת תשכ״ז, ע0׳ 86.

 הופ15ן העיפי:
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 מימיו
 8עיף 822

 0>ןיי[עי1
 שנהרסו או

 :*געו כחזםי
 מזי?

 טוגין ?ת8נעו

 (ג) הוכיח בעל מפעל להנחת דעתו של המוסמך לתת הוראה לפי
(א) שהוראה כאמור בוצעה על ידיו תוך התקופה שנקבעה בצו,  סעיף קטן
 או תוך תקופה נוספת שהותרה על יד־ מי שהוסמך לתתה, רשאי שר
 האוצר להורות שתשולם לבעל המפעל מאוצר המדינה הענקה על חשבון
 הוצאותיו, בשיעור שלא יעלה על מחצית הסכום שנקבע על ידי שר האוצר

 במספיק לכיסוי הוצאות מסוג זה.

 9ו. מקרקעין שכתוצאה מפעולה קרבית נגרם להם נזק ניכר, או שמבצעים
 בהם, או שעומדים לבצע בהט עבודות של הריסה או של בנין, או שנפגעו
 בגז מרעיל, או בחומר מזיק אחר, רשאי מפקד הגא מחוזי לנקוס לגביהם
 את כל האמצעים הדרושים, לדעתו, לשם בטיחות הנפש והרכוש באותם
 מקרקעין ובסביבתן, לרבות איסור או הגבלה של השימוש בכל דדך ציבו־

 דית ושל הימצאות בכל מבנה.

 9ז. היה המפקד הגא מחוזי או מי שהוסמך לכך על ידיו משוכנע שהדבר
 דרוש לשם בטיחות הנפש, רשאי הוא לנקוט לגבי טובין שנפגעו בגז מרעיל
 או בכל חומד מזיק אחר, בכל האמצעים הדרושים לטיהורם של הטובין
 מזיהום על ידי הגז או החומר כאמור, ואם נוכח כי אין אפשרות מעשית

 לטהר את הטובין כאמור, דשאי הוא להשמידם.

 9ח. (א) היה ראש הגא, מפקד הגא פיקודי, מפקד הגא מחוזי או מי
 שהוסמך לכך על*ידי ראש הגא, משוכנע שהדבר יקל על מניעת התפש
 טותה של שריפה הנגרמת על־ידי פעולה קרבית׳ רשאי הוא להורות בצו

 ן י ע ק ר ק מ  למחזיק ב

 (!) ! כי מקרקעין או כל חלק מהם שהצו חל עליהם, יפונו
 מטובין, וכי טובין כאמור לא יוכנסו לתוכם ז

 (2) כי יוחזקו במקרקעין כאמור, במקומות שיפורשו בצו, מים,
t חול, ציוד או חומר אחר שייקבע בצו ובכמות שתיקבע בו 

 (3) כי במקרקעין כאמור הפנויים מאדם במשך תקופה מסו־
 יימת, ינקטו באמצעים כדי לאפשר גילוי מידי של אש ן

 • (4) כי יינקטו אמצעים אחרים, כמתואר בצו, למניעת שריפות
 או להגברת בטיחותם של הצרים או שטחים אחרים מפני אש.

 (ב) צו לפי סעיף קטן (א) יכול להיות כללי, לסוגים של מקרקעין
 או למקרקעין באזור מםויים או למקרקעין מסויימים, וכן בכפוף לפטורים

 שייקבעו בו.״

 2. בסעיף 22ב(א) לחוק העיקרי, בפסקה (4) בסוף יבוא ״וכן הןזמכת רשות למתן הית
 רים או פטורים מאיסורים והגבלות כאמור״.

 נקי«יג א«*עי8
 :גד זיריפית

 3, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (מתן סמכויות נוספות להגא), תשל״ך_ יןשפ
."1973 

ן י י ה ד ש  מ
 שר הבטחון

 י״א בתשרי תשל״ד (7 באוקטובר 1973)

 9 ס״וז תשכ״ה, ע«׳ 307.
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 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-1948

ט) ל כלי שי ח ע ו ק י פ ם ( ו ר י ח ת ־ ע ־ ש ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 אני
 מתקין תקנוודשעת־חידום אלה:

 1. בתקנה 2 לתקנות־שעת־חירוש (פ־קוח על כלי שיט), תש״ח—21948 (להלן —
 התקנות העיקריות), אחרי פסקה (2) יבוא:

 ״(2א) הדורשות לבצע בכלי השיט הובלה או הובלות מהסוג שנקבע בהוראה,
׳.  באזורים ובתנאים שנקבעו בה;׳

 תייומ תשנה 2

 ״אירית
 !«נילזויפ

 2, אחרי תקנה 8 לתקנות העיקריות יבוא:

 8א. על אורות, מצופים, מגדלורים ועל מכשירים אחרים המשמשים
 בישראל לעזרת השיט, יחולו הוראות מיוחדות אלה:

 (1) שר התחבורה דשאי לקבוע בצו שלא יפסיק אדם להפ־
 עילם, לא יםירפ ולא יכניס בהם שינויים אלא בהיתר ממנו ן

 (2) שר התחבורה רשאי, במידה הנראית לו דרושה להגנת
 המדינה או לבטחון הציבור, לאסור או להגביל את הצגתם או
 הפעלתם, או לדרוש להסירם, להכניס בחם שינויים, להסתירם

 או להכניס שינויים בדרכי הצגתם או הפעלתם ז

 (3) לא קויימה תקנה או הוראה על פיה, יהיה דינו של האח
 ראי להחזקת האור, המצוף, המגדלור או המכשיר שבהם לא
 קויימה התקנה או ההוראה, כדין אשם בעבירה לפי תקנה 26.

 8ב. סמכויות שר התחבורה לפי תקנות אלה יחולו גם על כלי שיט שאינם
 נמנים עם המפורטים ברישה לתקנה 2, בכל הנוגע לעשייתו של דבר

 בישראל, לרבות מימי החופים שלה, ולהימנעות מעשייתו שם.״

 דזםפת תקנות

 תזזולזז על
 כלי שיט

 נום9י0

 3. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (פיקוח על כלי שיט) (תיקון), תשל״ד—
."1973 

ם ר ן פ ו ע מ  ש
 שר התחבורה

 י״א בתשרי תשל״ד (7 באוקטובר 1973)

 1 עיר תש׳׳ח, תוס׳ אי, עט׳ 1.

 2 סייח תסל״ג, עמי 203.

 56 קובץ התקנות 3066, י״א בחייורי וומל״ד, 7.10.1973



 פקודת סדר* השלטון והמשפט, תש׳׳ח-1948

ר א ו ד י ה ת ת ב ד ו ק ן פ קו ת לתי רו ־ חי ת ע ־ ש ת ו נ ק  ת

 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת םדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 !, אני
 מתקין תקנות־שעת־חירום אלה:

י י ע  1. בפקודת בתי הדואר אחרי סעיף 49, יבוא: יי"" ־

״ 49א. ניתן צו על־ידי שר העבודה לפי סעיף 16 לחוק שירות עבודה י י י ־ מ ס  ״
 גי» בשעת־חירום, תשכ״ז—1967«, יחולו הוראות מיוחדות אלה:

 יי"'*"8 (1) שר התקשורת רשאי לשלול או להגביל את השימוש
 בטלפון מאדם, מסוג בני אדם או דרד כלל לתקופה שיראה
 וליטול לעצמו את השימוש בטלפון או להעבירו לאתר, הכל
 כפי שנראה לו דרוש להגנת המדינה או לקיום אספקה או
 שירותים חיוניים. שר התקשורת אינו חייב להודיע למנוי טלפון
 על פעולה כאמור, והוא או שליחיו רשאים, לשם ביצועה
t להיכנס בכל עת סבירה למקום המוחזק על־ידי מנוי הטלפון 
 (2) שלל או הגביל שר התקשורת את השימוש בטלפון מכוח
 סעיף זה, לא יהא הצגנוי זכאי אלא להפחתה של דמי השימוש

 באופן יחסי לתקופת שלילת השימוש או הגבלתו!
 (3) החזיר שר התקשורת למבוי את השימוש בטלפון לאחר
 שנשלל ממנו מכוח סעיף זה, אין המבוי חייב בתשלום דמי
 התקנה אלא במידה שלא שולמו על ידיו לפני שלילת השימוש %
 (4) שר התקשורת רשאי ליטול לידיו את השימוש בטלגרף
 שעליו ניתן היתר לפי התנאי המגביל לסעיף 38 או שהפעלתו
 טעונה היתד כאמור! השימוש בטלגרף כאמור יכול שיהא בידי
 שר התקשורת או בידי אחר שהשר התיר לו את השימוש, ורשאי
 הוא להתיר שימוש בטלגרף כאמור גם למי שניתן היתר לפי

 התנאי המגביל לסעיף 38 !

 (5) דין השימוש בסמכויות לפי פסקה (4) כדין שימוש
 בסמכויות שעת־חירום כמשמעותם בפקודת הפיצויים (הגנה),

! * 1940 
 (6) הודאה לפי סעיף זה אינה טעונה פרסום ברשומות, על אף
 האמור בכל דין אחר, אלא תובא לידיעתם של הנוגעים בדבר

 בדרך הנראית למי שבתן את הצו בנסיבות הענין.״

 2. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעח־חירום (תיקון פקודת בתי הדואר), תשלי׳ד — השפ
 1973״.

ם ר ? פ ו ע מ  י״א בתשרי תשל״ד (7 באוקטובר 1973) ש
 שר התקשורת

 1 ע״ר תש״ח, תופ׳ אי, 57מ׳ 1.

 ־ חוקי א״י, כיד בי, עמי 555;.

 3 ם״וז תשכ״ז, עמי 86.

׳ 93. E  * ע׳״ר n1B ,1940׳ *, 1
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 פקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח-948 ו

[ ש ד ח ח ס ו נ י [ ט ו ח ל א ף ה ר ג ל ט ת ה ד ו ק ן פ ו ק בז לתי ת שעת־תירו ו נ ק  ת
1 9 7 2 - ב ״ ל ש  ת

, אני י  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 1
 מתקין בזה תקנות שעת־חירום אלה:

 1. בפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל״ב—1972 2 (להלן — הפקודה),
 בסעיף 1, בסופו יבוא:

 ״״משדר״ — מכשיר לתמסורת של סימנים, אותות, כתב, אור, תמונה או
 קול, או של מידע מסוג אחר כלשהו, על ידי אלחוט, מערכות אופטיות

 או מערכות אלקטרומגנטיות כלשהן, לרבות חלקי חילוף למשדר.״

 בסעיף 5 לפקודה, בסופו יבוא:
 ״(ד) שר התקשורת רשאי, מטעמים שבבטתון המדינה, לסרב לתת רשיון
 לפי סעיף זה, לבטלו, להתלותו או לשנות את תנאיו בכל עת׳ ואם ניתן צו
 על ידי שר העבודה לפי סעיף 16 לחוק שירות העבודה בשעת־חירום,
, דשאי שר התקשורת לעשות כן גם מטעמים שבבטחון  תשכ״־ז—1967 3
 • הציבור או בקיום האספקה בשירותים החיוניים! הוראה זו אינה גורעת
 מסמכותו של שר התקשורת לפי הוראות אחרות שבפקודה זו או בכל דין

 אתר.״

.2 

 אחרי סעיף 6 לפקודה יבוא:

 6א. שר התקשורת או מי שהסמיך לכך דשאי לצוות שלא יתאם אדם
 חפץ לשימוש כמשדר ולא יחזיק בחפץ שתואם כאמור אלא על פי היתד
 ממי שנקבע בצו: חפץ שהחזקתו נאסרה בצו כאמור, יימסר במועד

 ובמקום שנקבעו בצו.
 6ב. ראה שר התקשורת או מי שהסמיך לכך שהדבר דרוש להגנת
 המדינה, לביטחון הציבור או לקיום האספקה או לשירותים החיוניים,
 רשאי הוא, בצו, לאסור, להגביל, או להסדיר את השימוש בתחנת טלגרף
 אלחוטי, ומשעשה כן יחולו הוראות הצו, על אף האמור בכל רשיון לפי

 פקודה זו.
 6ג. ניתן צו על־ידי שר העבודה לפי סעיף 16 לחוק שירות עבודה

 בשעת־חירום, תשכ״ז—1967, יחולו הוראות מיוחדות אלה:
 (1) צו לפי פקודה זו לא יהא טעון פרסום ברשומות, על אף
 האמור בכל דין אהד, אלא יובא לידיעתם של הנוגעים בדבר

 בדרך הנראית למי שנתן את הצו, בנסיבות הענין;
 (2) מותר לבא״כח היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בהליכים
 לפי פקודה זו, אף ללא צו היועץ המשפטי• לממשלה לפי

 סעיף 11)

.3 

 ״איפור תיאיפ
 :זפזי^שרר

 איפור
 ווזנכלות
 השינזיש
 כתחנת
 טלנחי

 אלחוטי

 הודאות
 ו2יוחוות

 כשעת גיוש
 כת־ארפ

 תיקון פעי,* 1

 תיקון 0עיף 5

 הופפת סעיפיפ
 0*!, 10 י-6ג

 1 עיר תש״ח, תופ׳ אי, עס׳ 1.

 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 25, תשל״ב, עמי 506.

 ־ ם׳׳ה תשכ״ו. עמי 86.
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 (3) בתב אישום על עבירות לפי הסעיפים 7, 8, 9 ו־10
 מותר להגיש בכל מקרה גם לבית משפט שלום אלא ששופט
ה בכתב אישום כאמור לא יהיה מוסמך  בית משפט שלום ה
 להטיל, על עבירה אחת, עונש מאסר לתקופה העולה על

 שלוש שנים,
 (4) סמכויות שר התקשורת לפי סעיף 5 ניתנות גם למנהל

 שירותי ההנדסה במשרד התקשורת ולמי שמינה לכך.״

*י 8 י  4, אחרי סעיף 10 לפקודה, יבוא: ה
 סעיף

ל 10א. (א). עבירה לפי סעיפים 7, 8, 9 ר10 שנעברה לגבי משדר או י י ״ י ע  ״

 באמצעותו, דינה — קנס 10,000 לירות או מאסר שבע שנים! הודאה זו
 אינה גורעת מסמכותו של בית המשפט לצוות הן לפי פקודה זו והן לפי

 כל דין אחר על חילוט הרשיון למשדר או על חילוט המשדר.
 (ב) העובד על הוראות צו לפי סעיפים 6א או 6ב, דינו —
 קנס 10,000 לירות או מאסר שבע שנים! הודאה זו אינה גורעת מסמכויות

 חילוט לפי כל דין.
 (ג) נעשה שימוש בתחנת טלגרף אלחוטי או במשדר בניגוד
 לאמור בפקודה זו או על פיה, יאשמו בעבירה גם מי שמחזיק במקום שבו
 נמצאים תחנת הטלגרף האלחוטי או המשדר, ואס נמצאים בכלי שיט או
 בכלי טיס — גם הקברניט או המפקד, הכל לפי הענין, זולת אם הוכיחו
 שהשימוש היה שלא ברשותם וכי נקטו באמצעים סבירים כדי למנוע

 את העבירה.״

 5, לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (תיקון פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח לשם
 חדש], תשל״ב—1972), תשל״ד—1973״.

ס ר ן פ ו ע מ  י״א בתשרי תשל״ד (ד באוקטובר 1973) ש
 שר התקשורת
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 פקודת סדרי השלטון והמשפט/ חש״ח-1948
ל מצרכיבו ושירותים ח ע ו ק י פ ם ל רו ת י חי ע ת י ש ו נ ק  ת

, אני 1  בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ת—1948 י
 מתקין תקנות־שעת־חירום אלה:

 1. (א) הוראות תקנות אלה, כל עוד הן בתקפן, יחולו, על אף האמור בחוק הפיקוח
.  על מצרכים ושירותים, תשי״ח—21957 (להלן — החוק) ובפקודת הפרשנות 3

 (ב) החוק, התקנות שהותקנו והצווים שניתנו על פיו המטילים איסורים, הגבלות
 או חיובים על אדם, יחולו בישראל על כל אדם ובחוץ לארץ — על כל אזרח ישראל,
 תושב ישראל וכן על תאגיד, אף שאינו רשום בישראל, ובלבד שהשליטה בו נתונה בידי

 אזרח ישראל, תושב ישראל, תאגיד הרשום בישראל או בידי המדינה,

 2. לכל מונח בתקנות אלה תהא המשמעות שיש לו בחוק, והוא כשאין כוונה אחרת
 משתמעת.

 3. ״ריווח״, לענין החוק — ההפרש בין מחיר הקניה של מצרך לבין מחיר מכירתו
 על ידי אותו אדם.

 4. לא יאגור אדם, במהלך עסקו, מצרך בר־פיקוח, לא יעלימו, לא יעכב את הוצאתו
 לשוק ולא יסרב סירוב בלתי־סביר למכור מצרך בר־פיקוח הנמצא במלאי שלו, בין אם

 הוצג לגביו מחיר, בין אם לאו.

 5. (א) צו בן פועל תחיקתי לפי החוק אינו טעון פרסום ברשומות, והוא טעון ראיה
 זולת אם פורסם ברשומות.

 (ב) צו כאמור שפורסם ברשומות — יהא פרסומו ראיה חותכת שהותקן כפי

 שפורסם.

 6. (א) הממשלה רשאית לקבוע בהכרזה שתפורסם ברשומות כי בירורים לפני ועדת
 ערר לפי החוק יושעו כל עוד תעמוד ההכרזה בתקפה! תקפה של ההכרזה יהיה לשלושה
 חדשים« ואולם הממשלה רשאית, מזמן לזמן, להאריך את תקפה של ההכרזה לתקופה של

 שלושה חדשים נוספים. ההארכה תהא בפרסום ברשומות.

 (ב) הממשלה רשאית בכל עת לבטל ההכרזה לפי תקנה זו.

 (ג) סמכות הממשלה לפי תקנת משנה (א) אינה ניתנת לאצילה.

 7״ (א) צו לפי החוק — בין שהוא צו כללי ובין שהוא צו אחר — יובא לידיעת הנוגעים
 בדבר בךרך שיורה עליה נותן הצו ובכלל זה פרסום בשני עתונים יומיים, הדבקה באופן
 הנראה לעין במפעל, בכלי שיט או בכלי טיס, הודעה ברדיו, בטלוויזיה, או ברמקול או פרסום
 ברבים בכל דדך אחרת, מסירת הצו לנוגעים בדבר, לרבות באמצעות מברק או מברק
 אלחוטי או הפקדה בידי הרשות המקומית או בידי נציגים מוכרים אחרים של תושבי מקום

 פלוני שאינו כלול בתחום של רשות מקומית.

 תחול*

 הגדרת ריווח

 איםור אגירה

 פםוד כמרפו8
 ברשומות
 של צווית

 כלליים

 השעיית ערריפ

 תתולת צרי«
 כלליים

 1 ע״ר תש׳׳ח, תום׳ אי, «מי 1.

 2 ה״ת תשי״ה, ««׳ 24.

 י דתי מדעת ישראל, עמי 1.
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 (ב) צו לפי החוק מחייב את האדם שעליו הוא חל מן הזמן שהגיע לידיעתו, אלא אם
 נקבע בצו מועד מאוחר יותר.

 (ג) צו לפי החוק שפורסם ברשומות, בעתון יומי או שפורסם ברבים בדרך אחרת,
 רואים אותו כאילו הגיע לידיעת אדם שעליו הוא חל לא יאוחד מבצהרי היום שלאחד יום
 הפרסום, ורואים את המועד הנקוב בעתון כמועד פרסומו — כמועד שבו פורסם העתון

 למעשה.
 (ד) צו שלא פורסם ברבים, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת אדם שעליו הוא חל
 במועד מסירתו לידו« צו שנשלח בדואר רשום, במברק או במברק אלחוטי לפי מען מקום
 מגוריו הרגיל, או מקום עסקיו האחרון, רואים אותו באילו נמסר לו בתום ארבעים ושמונה
 שעות משעה שנמסר לדואר למשלוח! צו שהופקד בידי דשות מקומית או בידי נציגים אח
 רים, כאמור בתקנת משנה (א), רואים אותו כאילו נמסר לכל הנוגע בדבר כתום ארבעים

 ושמונה שעות משעה שהופקד כאמור.

 (ה) צו הנוגע לכלי שיט או לכלי טיס, רואים אותו כל עוד לא הוכית האדם שעליו
 חל הצו היפוכו של דבר, כאילו הגיע לידיעתו של האדם שעליו הוא חל גם —

 (1) אם נמסד לבעל כלי השיט או כלי הטיס, לקברניטו או למפקדו, או לאדם
 העובד בשירותם, ואם היה הבעל תאגיד — במשרד הרשום של התאגיד או

 לאחד ממנהליו או לאדם המנהל בפועל את עסקיו של התאגיד, או —

 (2) אם נשלח בדואר רשום אל בעלי כלי השיט או כלי הטיס, אל קברניטו או
 מפקדו, אם בכלי השיט או בכלי הטיס ואם במקום מגוריהם או עסקיהם, לפי
 המען האחרון הידוע, ואם היה הבעל תאגיד — לפי מען של משרדו הרשום של
 התאגיד או לאחד ממנהליו או לאדם המנהל בפועל את עסקיו, במקום מגוריהם
 או עסקיהם לפי המען האחרון הידוע — בתום ארבעים ושמונה שעות משעה

 שנמסר לדואר למשלוח.

 (ו) צו לבעל מפעל, לבעל כלי שיט או לבעל כלי טיס, די להפנותו ״לבעלים״ של
 המפעל, של כלי השיט או של כלי הטיס, ואם אמנם נמסר לאותם בעלים, או נשלח להם

 בדואר רשום, במברק או במברק אלחוטי או הודבק במפעל, בכלי השיט או בכלי הטיס, אין ׳
 בטעות בנקיבת שמם של אותם הבעלים כדי לפגוע בחוקיותו של הצו שנמסר, נשלח או

 הודבק כאמור.

 8. שר רשאי לאצול גם מסמכויותיו לפי החוק לתת צווים בני פועל תחיקתי. *גיל״ ם8כיי״1

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חידום (פיקוח על מצרכים ושירותים — הוראות <״»
 נוספות), תשל״ד—1973״. • י .

ם ב ר ־ ל ב י י  י״א בתשרי תשל״ד (ד באוקטובר 1973) ח
^ שר המסחר והתעשיה ד 4 ״ 4 מ 5 ז י  י

 קובץ התקנות 3066, י״א בתשרי תשל״ד, 3ד7.10.19 61



 תקנות־שעת־חיוום(יציאה לחזץ־לארץ), חש׳׳וז-1948

ו  צ

 בתוקף סמכותי לפי תקנה 8 לתקנות־שעת־תירום (יציאה לחוץ־לאדץ), תש״ח—
, ובהתאם לסעיף 16(1}  11948 (להלן — התקנות), כפי שהועברה אלי על ידי שר הבטחון 3

, אני מצווה לאמור:  לפקודת הפרשנות!נוסח חדש)5

ה כל היתד יציאה לחוץ־לארץ שניתן על פי התקנות ליוצא־צבא י 1. הנני מבטל מ ו ט  =י
,  היתריט , , י י

 . הנמנה עם כוחות המילואים של צבא־הגנה לישראל.

 י״?!׳ 2. תוקף צו זה מיום י׳ בתשרי תשל״ד (6 באוקטובר 1973) .

 יל«פ 3. לצו זה ייקרא ״צו ביטול היתרי יציאה לחוץ־לארץ, תשל״ד—1973״.

ף ו ל א , ר י פ ל ש צ ד  י׳ בתשרי תשל״ד (6 באוקטובר 1973) ה
) ראש אגף כוח־אדם י 6 6 5 מ 0 ח ) 

 1 0״1ז 346, תשכ׳׳א, עמי 166.

 2 י״פ 885, תשכ׳׳ב, ע«׳ 216.

 3 דיני מדינת ישראל, גוסח חדש, תשי״ד, עמי 2.
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