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 חוק המועמדים להתישבות חקלאית, תשי״ג—1953 * ו

 1. בחוק זה —
ונית העולמית — הסוכנות היהודית  ״מוסד מיישב״ פירושו — הממשלה, ההסתדרות הצי
 לא״י, וכל גוף אחר העוסק ביישוב בני אדם על הקרקע, ושר החקלאות, בהודעה ברשו־

 מות, הכיר בו כמוסד מיישב לענין חוק זה!
 ״גוף התישבותי ארצי״ פירושו — גוף המארגן בני אדם להתישבות חקלאית, ושר החקלאות,

ה; !  בהודעה ברשומות, הכיר בו כגוף התישבותי ארצי לעגין חוק ז
ו יושבו לשם התישבות חקלאית, בין בזמן אחד  ״ישוב חקלאי״ פירושו — מקום שתושבי
 ובין בזמנים שונים, על ידי מוסד מיישב אהד או יותר או בעזרת גוף התישבותי ארצי,
 אולם אם היה אותו מקום חלק מישוב שתושביו לא יושבו כאמור, לא יראו כישוב

 חקלאי אלא את המקום שיושב כאמור!
 ״מתיישב״ או ״מועמד״ פירושו — אדם שהתיישב בישוב חקלאי;

 ״ישוב מאורגן״ פירושו — ישוב חקלאי הקשור קשר ארגוני לגוף התישבותי ארצי.

 2. אפשר להרחיק מועמד מישוב חקלאי על פי הוראות חוק זה, אם התביעה להרחקתו
 הוגשה לפני שמלאו שלוש שנים להתישבותו בישוב.

 3. (א) שר החקלאות ימנה ועדה אחת או יותר לעגין חוק זה (להלן — ועדה).
 (ב) כל ועדה תהיה של שלושה. יושב ראש הועדה יהיה שופט שיתמנה על פי
 המלצת שר המשפטים, ואחד מחברי הועדה יתמנה מתוך רשימות בני אדם שהוגשו לשר

 החקלאות מאת הסתדרויות ארציות של חקלאים או מאת גופים התישבותיים ארציים.
 (ג) מינויה של ועדה יכול להיות כללי או מסוייג. :

 (ד) הודעה על מינויה של ועדה ועל כתבתה תפורסם ברשומות.

 4. (א) אלה זכאים לתבוע לפני ועדה. מטעמים המפורטים בסעיף 6, כולם או מקצתם,
 את הרחקתו של מועמד מישוב חקלאי:

 (1) מוסד מיישב שעשה ליישוב המועמד על הקרקע! :
 (2) הגוף ההתישבותי הארצי, שאותו ישוב קשור בו קשר ארגוני (להלן —

 הגוף ההתישבותי המארגן)! \
 (3) הישוב החקלאי באישור מוסד מיישב שעשה ליישוב המועמד! על הקרקע,

 ואם הוא ישוב מאורגן — באישור הגוף ההתישבותי המארגן.
 (ב) היה הנתבע מתיישב בישוב מאורגן או בישוב חקלאי אחר שרוב מתיישביו הם
 חברים בהסתדרות ארצית של חקלאים, יובא הענין בפני ועדה שאחד מחבריה נתמנה מתוך
 רשימת בגי אדם שהוגשה על ידי הגוף ההתישבותי המארגן, או על ידי אותה הסתדרות

 ארצית, הכל לפי הענין.
 (ג) מי שזכאי לתבוע לפי סעיף קטן(א) לא יגיש את תביעתי, אלא כתום שני
 חדשים מיום שמסר למועמד התראה בכתב ובה נדרש המועמד לחדול מן המעשים המפורטים

 בה, שעליהם הוא עלול להיות מורחק מן הישוב כאמור בסעיף 6.

 5. בתביעה להרחקת מועמד מישוב חקלאי רשאית הועדה — לפי שיקול דעתה, אך
 בכפוף לסייגים שבסעיף 6 — להחליט אחת מאלה! !
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 (1) לדחות את התביעה!
 (2) להרחיק את המועמד מהישוב החקלאי.

ם ו טע0י מ י י ק ת נ  6. (א) הועדה לא תחליט על הרחקת מועמד מישוב חקלאי, אלא אם שוכנעה ש
 במועמד אחד מאלה: . ?הוחיו!

 (1) מזניח, דרך קבע, את עיבוד משקו ללא סיבה מספקת לכך!
 (2) גורם ביודעין נזק למקרקעים או למטלטלים שקיבל ממוסד מיישב לצורך
 התישבותו, או משתמש בהם, דרך קבע, שלא לצורך התישבותו תוך כדי הזנחת

 השימוש בהם במידה הדרושה לצרכי התישבותו!
 (3) נוהג להפר חובות שתקנון הישוב מטיל עליו או חובות שהוטלו עליו על

 ידי הישוב החקלאי בהתאם לאותו תקנון!
 (4) נוהג להפר את השלום בישוב על ידי מעשי אלמות או איומים במעשי

 אלמות, בחברה או במשפחה.
 (ב) ועדה לא תחליט על הרחקת מועמד מישוב חקלאי בשל השקפותיו.

 (ג) בסעיף זה ״תקנון הישוב״ פירושו —
 (1) הכללים אשר ההתחייבות לקיימם על ידי מתיישב משמשת תנאי להתישבותי
 באותו ישוב, בין שהמועמד התחייב בהם בשעת התישבותו ובין לאחר מכן! או

 (2< אם אין כללים כאמור בפםקה־ל1ך־ותוש־בי־־הישוב־־אזירגנד־ילה־תיש^והם־׳
 על ידי גוף התישבותי ארצי לפני תחילת תקפו של חוק זה — הכללים העיקריים
 שהיו כלולים, בשעת התישבותו של המועמד, בתקנון לדוגמה שנקבע על ידי
 אותו גוף בשביל ישובים שהוא מארגן את התישבותם ושהתחייבות המתיישבים

 לקיימם משמשת תנאי להתישבותם.

י י י ד  7. (א) הועדה לא תחליט בתביעה להרחקת מועמד מישוב חקלאי אלא לאחר שניתנה ם
 לתובע, ליתר הזכאים לתבוע לפי סעיף 4 ולנתבע הזדמנות להביא לפניה את ראיותיהם

 ולהשמיע את דברם.
 (ב) הועדה תשמע טענות ותגבה ראיות במעמד התובע והנתבע או אחרי הזמנתם

 כדין.
 (ג) לועדה יהיו כל הסמכויות שאפשר להעניק לועדת חקירה לפי סעיף 5 לפקודת

 ועדות החקירה«.
 (ד) במידה שלא נקבע אחרת בחוק זה, לא תהיה הועדה קשורה בדיני ראיה ותפעל

 בדרך שתיראה לה כמועילה ביותר לבירור השאלות העומדות לדיון.
 (ה) הועדה קובעת בעצמה את סדרי דינה, במידה שלא נקבעו בחוק זה ובתקנות

 שהותקנו לפיו. -
 (ו) החלטת הועדה היא סופית.

 8. (א) החליטה הועדה על הרחקתו של מועמד מישוב חקלאי, תיתם, ביום שנקבע "יניי
 על ידי הועדה בהחלטתה, כל התקשרות וכל זכות שעל פיהן מחזיק המועמד במקרקעים
 שלפי החלטת הועדה קיבלם, במישרין או בעקיפין, ממוסד מיישב לצורך התישבותו׳ לרבות

 כל המבנים שעליהם בשעת ההחלטה.
 (ב< הועדה תפרט בהחלטתה את המקרקעים, לרבות המבנים, והמועמד וכל מי

 שמחזיק בהם מכוחו חייבים לפנותם ביום שנקבע בהחלטה.

 1 חוקי א״י, כרו אי, פרק כ׳׳א, עט׳ 152.
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 (ג) הוגשה ההחלטה למשרד ההונאה לפועל, ימסור המשרד העתק מ«גד, למועמד
נוי שניתן  ולכל מי שמחזיק במקרקעים מכוחו? ומן המסירה ואילך, ההחלטה כמוה כצו פי
 כחוק בהוצאה לפועל והמחייב את המועמד, ואת כל מי שמחזיק במקרקעים מכוחו, לפנותם

 ביום שנקבע בהחלטה. |

 9. (א) אם הועדה החליטה על כך, תיתם, ביום שנקבע על ידי הועדה בהחלטתה, כל
 התקשרות וכל זכות שעל פיהן מחזיק המועמד בימטלטלים שלפי החלטת הועדה קיבלם,

 במישרין או בעקיפין, ממוסד מיישב לצורך התישבותו ולא עברו לבעלותו.
 (ב) הועדה תפרט בהחלטתה את המטלטלים, והמועמד חייב למסרם למוסד המיישב

 ביום שנקבע בהחלטה.
 (ג) הוגשה ההחלטה למשרד ההוצאה לפועל׳ ימסור המשרד העתק ממנה למועמד,
 ומן המפירה ואילך, ההחלטה כמוה כצו מסירת מטלטלים שניתן כחוק בהוצאה לפועל

 והמחייב את המועמד למסרם למוסד המיישב ביום שנקבע בהחלמה.

 10, (א) אם הועדה החליטה על כך, יעמוד לפרעון, ביום שנקבע על ידי הועדה בהח
 לטתה, כל מילווה שלפי החלטת הועדה קיבלו המועמד ממוסד מיישב לצורך התישבותו.
 (ב) הועדה תפרט בהחלטתה את הסכום של כל מילווה מה, והמועמד חייב להחזירו

 למוסד המיישב ביום שנקבע בהחלטה. ;
 (ג) בכל הנוגע להוצאה לפועל, ההחלטה כמוה כפסק דין סופי של בית משפט מוסמך

 המחייב את המועמד לשלם למוסד המיישב, ביום שנקבע בהחלטה, כל סכום כאמור.

 11, (א) השביח המועמד, בהסכמת מוסד מיישב, על חשבונו הוא את המקרקעים שקיבל
עת מטעים או בכל דרך שהיא, טי  מהמוסד המיישב לצורך התישבותו, על ידי הקמת מבנים, נ
 תעריך הועדה בהחלטתה את השווי של אותה, השבחה בשעת ההחלטה, והמוסד המיישב ישלם

 אותו סכום למועמד בשעת הפינוי.
 (ב) הועדה רשאית, אם היא סבורה שמן הדין לעשות זאת בשים לב לנסיבות
 המקרה, לקבוע בהחלטתה סכום שמוסד מיישב ישלמו למועמד בשעת הפינוי כפיצוי על
 כל שבח כאמור שהשביח המועמד, שלא בהסכמת מוסד מיישב, על חשבונו הוא מקרקעים

 שקיבל מהמוסד לצורך התישבותו.
 (ג) היה המועמד חייב חוב למוםד מיישב מכוח החלטה על פי סעיף 10, זכאי המוסד
 המיישב,׳לפי הוראות הועדה, לזקוף לסילוק החוב כל סכום המגיע למועמד מהמוסד המיישב

 לפי סעיף זה.

 12. (א) השתתף המועמד בהוצאות רכישת המטלטלים שסעיף 9 חל עליהם, או נתן
 תמורה כל שהיא בקשר לקבלתם, תעריך הועדה בהחלטתה אמ השווי של ההשתתפות או

 התמורה האמורות, והמוסד המיישב ישלם אותו סכום למועמד בשעת מסירת המטלטלים.

 (ב) היה המועמד חייב חוב למוסד המיישב מכוח החלטה על פי סעיף 10, זכאי
 המוסד המיישב, לפי הוראות הועדה, לזקוף לסילוק החוב כל סכום המגיע למועמד מהמוסד

 המיישב לפי סעיף זה.

 13, היה הישוב שממנו מורחק המועמד גוף מואגד, רואים את המועמד כאילו הוצא מן
 הגוף הזה ביום שנקבע על ידי הועדה בהחלטתה, וחברותו בגוף תופסק באותו יום.

 14. (א) לא תחליט ועדה להרחיק מועמד מישוב חקלאי על סמך הטעמים המפורטים
 בסעיף 6 (א)(3), אלא אם התחייב קודם המוסד המיישב, או הגוף ההתישבותי הארצי שאותו
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 ישוב קשור בו קשר ארגוני, להעמיד לרשות המועמד מקרקעים, ציוד ואשראי אשר לדעת
 הועדה יאפשרו לו הקמת משק אחר שערכו אינו פחות מהמשק שממנו יורחק.

 (ב) לא תבוצע החלטת הועדה לפי סעיף קטן(א), אלא לאחר שאישר יושב ראש
 הועדה שקוימה ההתחייבות האמורה.

 (ג) כל שעבוד שהיה על משקו הקודם של המועמד יועבר על משקו האחר.

 15. שר החקלאות לא יסרב להכיר בגוף המארגן בני אדם להתישבות חקלאית כגוף חובר, ?הכיר
ו ו נ מ י ת ן בני!* ה ת ן א 1 י ? נ ו ג ר ד א ש ם ק י ר ו ש  התישבותי ארצי לענין חוק זה, אם חמישה ישובים או יותר ק

 גוף.

 16. מי שמוסד מיישב יישב אותו בישוב חקלאי אחרי יום הקמת המדינה אך לפני תחילת הוראות מעכר
 תקפו של חוק זה, אפשר להרחיקו מהישוב החקלאי על פי הוראות חוק זה, אם התביעה
 להרחקה הוגשה לפני שמלאו שלוש שנים להתישבותו או לפני שמלאו שתי שנים מתחילת

 תקפו של חוק זה, הכל לפי המועד המאוחר יותר.

 17. (א) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין בפני הועדה. בי*וע ותקנות

 (ב) שר החקלאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין
 אחר הנוגע לביצועו.

י ל ת פ ץ נ ר ת פ ר ש ה ש  מ
 שר החוץ י שר החקלאות

 ממלא מקום ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

4  מספר 7

 חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס׳ 2), תשי״ג—1953 *

 1. פקודת התעבורה!, תתוקן כך: וניסח
 הפקודה

 בסעיף 25, בסעיף קטן (1), במקום הסיפא שבפסקה (ד) המתחילה במלה ״בתנאי־׳
 תבוא סיפא זו:

 ״ובלבד שהמסים לא יעלו על שלוש לירות לשנה לאופניים וחמש לירות לשנה
 לתלת־אופנים״.

ר י פ ף ס ס ו ת י ר  מ ש ה ש
 שר החוץ שר התחבורה

 ממלא מקום ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

דברי הסבר נתפרסמו בהצעות ?י 1953) ; הצעת חוק ו ו י ז כאב תש י״ ג (28 ב ם ט״ ו י  * נתקבל בכנסת ב
נ (22.1.53). ״ י ש ט 1׳ בשבט ת ו י  חוק 151 מ
 1 חוסי א״י, כרר בי, פרק קכ׳׳ח, עמ׳ 1271.
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 חוק לתיקון פקודת הנמלים, תשי״ג—1.953 *
4  מספר 8

: ך ! 1. פקודת הגמלים!, תתוקן כ  תיקי
 הפקודה

 (א) בסעיף 13א —
ה:  (1) במקום סעיף קטן(1) יבוא סעיף קטן ז

ן או  ״(1) (א) כל מקום בישראל שטבעה בו אניד״ אד עלתה על שרטו
 נעזבה, באופן שהיא מהווה או עלולה להוות, לדעתה של רשות הגמלים,
 מכשול או סכנה לניווט או מכשול לשימוש בנמל, רשאית רשות
 הנמלים בהודעה בכתב, שנוסחה ואופן מסירתה נקבעו בתקנות, לדרוש
 מבעל האניה להעלות, לסלק או להשמיד את האניה, או להתחיל באחת
 הפעולות האלה׳ תוך הזמן ובאופן שנקבעו באותה הודעה, והבעל
 חייב לקיים את הדרישה על חשבונו; לא היו בעל האניה או כתבתו
 ידועים לרשות הנמלים, יראו הודעה שפורסמה ברשומות, ללא ציון

 שם הבעל, כהודעה שנמסרה לו בדין.

 (ב) לא קיים בעל האניה האמורה אחת הדרישות שבהודעה או שראתה
 רשות הנמלים הכרח או תועלת להעלות׳ לסלק או להשמיד את האניה,
 או להתחיל באחת הפעולות האלה, לפגי תום הזמן הנקוב בהודעה,
 רשאית רשות הנמלים לאחוז באניה, להעלותה, לסלקה או להשמידה!
 ואולם אם לא היו בעל האנייה או כתבתו ידועים לרשות הנמלים,
 ופורסמה הודעה ברשומות כאמור בסיפא לפסקה(א) — לא תהא
 רשות הנמלים רשאית לאחוז באניה לצורך העלאתה׳ סילוקה או

 השמדתה לפני תום שני חדשים מיום פרסום ההודעה ברשומות.

 (ג) עד להעלאתה, סילוקה או השמדתה של האניה רשאית רשות
 הנמלים, על חשבון הבעלים׳ להאיר את האניה ולםמנה במצופים
 ולעשות כל פעולה הדרושה כדי למנוע או לצמצם את הסכנות הכרו״

 כות במציאותה של האניה באותו מקום.״

 (2) אחרי סעיף קטן (2) ייווסף סעיף קטן זה:
 ״(2א) באחת הנסיבות האמורות בסעיף קטן(1) (ב) רשאית רשות הנמלים
 למכור את האניה כשהיא טבועה או תקועה בשרטון או עזובה, אם תמורת
 העלאתה או סילוקה על ידי הקונה ואם בכל תמורה או דרך אחרת! נותרה
 בידי רשות הנמלים כל יתרה שהיא ממכירת האנייה ינהגו בה כאילו היתה

 פדיון מכירה לפי סעיף קטן(2).״

ה:  (ב) אחרי סעיף 14 ד ייווסף מעיף ז

א על אניד, הרשומה בישראל. ל ה 14ה (1) האמור בסעיף זה לא יחול א י נ א  ״עריקה מ

ת (2) (א) אדם שנשכר ושירת כימאי באניה ונטשה בחוץ לארץ ללא סיבה ו פ ר ח  ואי ה

 מספקת על מנת שלא להמשיך שירותו נ:ה (בסעיף זה —- עריק),
 דינו — מאמר שגה אחת או קנם שלא יעלה על השכר שהיה נשכר

 באניה במשך שנה או שני הענשים כאחד.

דברי הסבר נתפרסמו בהצעות לי «195) ; הצעת חוק ו ו ג (28 בי ״ י ש ז באר. ת ם ט״ ו  * נתקבל בכנסת בי
ג (28.1.53). ״ י ש ם י״ב בשבט ת ו י  חוק 152 מ

 1 חוקי אי׳י, כדר בי, פרק סי״ד, עמי 46.ג.ו.
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 (3) העדרו של אדם כאמור בפסקה(א) מן תאניה בשעת הפלגתה
 מנמל בחוץ לארץ ולפני גמר שבירותו, ורישום העדרו זה ביומן
 הרשמי, ישמשו ראיה על נטישתו את האניה ללא סיבה מספקת ועל

 מנת שלא להמשיך שירותו בה, כל עוד לא הוכיח היפוכו של דבר.

 (3) אדם שנשכר כימאי וללא סיבה מספקת לא הצטרף לאנייתו בהפליגה
 בים מנמל בחוץ לארץ, דינו — מאסר חודש ימים או קנס שלא יעלה על

 השכר שהיה נשכר באניה במשך חודש ימים או שני הענשים כאחד.

 (4) אדם שנתחייב בדין לפי סעיף זה חייב להחזיר כל עודף שכר ששולם
 לאדם אחר שנשכר כימאי במקומו׳ ובית המשפט שחייב את הימאי בדין
 דשאי לצוות על החזרת העודף, וכן על החזרת כל סכום ששולם לו על
ן בהוראות אלה  חשבון התקופה שנשכר לשרת באניה ולא שירת בה! אי
 כדי לגרוע מזכותו של בעל האניה לכל סעד משפטי שהוא זכאי לו על פי

 חוק אחר, ובלבד שלא יהיה זכאי לכעד על נזק אהד יותר מפעם אחת.

 (5) (א) אדם שנשכר כימאי לשירות באניה ונטשה או לא הצטרף אליה
 בהפליגה ממקום בישראל או ממקום בחוץ לארץ בתחילת המסע או
 בהמשכו, בין אש מעשהו מהווה עריקה מאניה ובין אם אינו מהווה,
 והשאיר חפציו באניה — יפקיד קברניט האניה, בהקדם ככל האפשר,

 את החפצים בתחנת משטרה בנמל ישראלי בצירוף רשימה המציינת
 את שם בעליהם ושם האניה, והממונה על התחנה יאשר את קבלת

 החפצים־ בכתב.

 (ב) לא נתבעו החפצים על ידי בעליהם תוך ששה חדשים מהיום
 שהופקדו׳ יהיו החפצים לנכסי המדינה וינהגו בהם כפי שיורד, שר

 התחבורה.

 (6) ראה בית משפט המוסמך לדון בעבירה לפי סעיף זה, שיש יסוד להניח,
 כי ימאי פלוני עבר עבירה כזאת, רשאי הוא׳ לפי בקשת בעל האניה, או
 לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה או של בא כוחו, להטיל עיקול על
 השכר המגיע לימאי להבטחת בל סכום שהימאי עשוי להתחייב בו לפי

 סעיף זה.״

 (ג) בסעיף 15 —

 (1) בסעיף קטן (1), במקום המלים ״עשרים וחמישה פונט״ יבואו המלים
 ״מאתים וחמישים לירות״, ובמקום המלים ״חמישים פונט״ יבואו המלים ״חמש

 מאות לירות״.

 (2) בסעיף קטן(2) ובסעיף קטן(2א), במקום המלים ,,מאה פונט״ יבואו המלים
 ״חמש מאות לירות״.

 (3) בסעיף קטן(3), במקום המלים ״חמישים פונט״ יבואו המלים ״המש מאות
 לירות״.

ה:  (4) בסופו, ייווסף סעיף קטן ז

 ״(5) אדם הממלא, בין בישראל ובין בחוץ לארץ׳ תפקיד בהשטת אניד,
 הרשומה בישראל, וכן בעל אגיה הרשומה בישראל המרשה לאדם למלא
 תפקיד בהשטתה כאמור, כשאין אותו אדם מוסמך לכך לפי פקודה זו או לפי
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 כל תקנה שהותקנה על פיה, דינו ~ מאסר שגה אחת או קנס אלף לירות
 או שני הענשים כאחד.״

 (ד) בסעיף 15א, במקום המלים ״עשרים וחמישה פונט״ יבואו המלים ״מאתים
 וחמישים לירות״ ובמקום המלים ״חמישים פונטי׳ יבואו המלים ״חמש מאות לירות״.

 (ה) בסעיף 16 (1), במקום המלים ״מאה פונט״ יבואו המלים ״חמש מאות לירות״.
 0 בסעיף 17 (1) -

 (1) במקום פסקה(ד.) תבוא פסקה זו:
 ״(ה) (ו) פיקוח על אניות הנכנסות לתחומי נמל או המצויות בו,

 (11) הגדרתה וקביעתה של כל אניה כאניה כשרה לשיט או שאינה
 כשרה לשיט ואיסור על הפלגתה או על השמתה של אנייה שאינה כשרה
 לשיט הנמצאת בישראל, ולגבי׳ אניה הרשומה בישראל — אף כשהיא

 נמצאת בחוץ לארץ, וכן מניעתן של הפלגה או השטה כאמור ן״

 (2) במקום פסקה (ו< תבוא פסקה זו::
 ״(ו) (1) ההכשרה הדרושה לקצינים, למהנדסים ולמלחים של אניות,

 (11) בחינות לקציני אניות, למהנדסיהן׳ ולמלחיהן והסמכתם, בקורת
 תעודות סמיכות זרות וההכרה בהן, והאגרות המשתלמות בעד בחינות,

 הסמכות ובקורת תעודות כאמור ן״
 (3) במקום פסקה(יב) תבוא פסקה זו:

 *(יב< איסור על זיהום מי נמל׳ נתיב מים, נהר הראוי לשיט או כל מקום
 ביבשה שממנו עלולה הזוהמה להיסחף לנמל׳ לנתיב מים או לנהר הראוי
 לשיט! לצורך פסקה זו אין נפקא מינה׳ אם הזוהמה מקורת בחמרי פסולת
 או בכל חומר אחר מוצק או נוזל! תקנות לפי פסקה זו יותקנו רק לאחר

 התיעצות בשר הבריאות -,״

 (4) אחרי פסקה (טז א׳) יבואו פסקאות אלה:

 ״(טז בי) ניהול יומן רשמי באניות הרשומות בישראל והחזקתו, הרישומים
 שייעשו בו והבקורת עליו, וכן בדבר אישור העתקים מוסמכים מרישומים

 כאלה, והעתקים שאושרו כאמור, יתקבלו כראיה בכל הליך משפטי ג
 (סוגי) ביצוע הוראותיהן של אמנות בינלאומיות לעניני ספנות שמדינת

 ישראל היא צד להן

 (טז די) הפקדת ערבויות או פקדונות למילוי הוראות פקודה זו או תקנה
 שהותקנה על פיה, תנאי הערבויות או הפקדונות, סכומם, צורתם, תקופתם
 ודרכי הפקדתם, וכן גיבוים והתרמתמ של אותם ערבויות ופקדונות אם לא

 נתקיים תנאי מתנאיהם;״

 2. בפקודת הנמלים ובכל חוק אחר וכן בכל מסמך שכתוב בהם ״פקיד ממונה על נמל״
 קרי ״מנהל נמלי/

 3. אניה אשר לפני תחילת תקפו של חוק זה עברו שלוש שנים מיום שטבעה׳ עלתה על
 שרטון או נעזבה כאמור בסעיף 13א לפקודת הגמלים, ולא הועלתה, סולקה או הושמדה
 על ידי בעליה — דינה כדין אניד, שבעליה נדרש בהודעה שניתנה על ידי רשות הנמלים
 לפי הסעיף האמור להעלותה, לסלקה או להשמידה ולא קיים את הדרישה, וכל מעשה שנעשה
 על ידי רשות הנמלים לגבי אניד, כזו׳ לאחר יום ה׳ באייר תש׳־ח (15 במאי 1948) ולפני

 פשר החוקיט! 180, כ״ ו כאכ תש י״ ג, 7.8,1953



 תחילת תקפו של חוק זה — ואשר היה כדין אילו נעשה לאחר תחילת תקפו של חוק זה —
 יראוהו כאילו נעשה כדין.

psD 4. תקנות הנמלים (כלי שיט להפלגה בים), 1935 !, הידועות גם בתור תקנות הנמלים הסרת 
 (ספינות הראויות להפלגה בים), 1935, יראו אותן כאילו הותקנו כדין.

 5. תקפו של חוק זה הוא מיום כ״א באלול תשיי׳ג (1 בספטמבר 1̂953 תחילת תיסי

ר י פ ף ס ס ו ת י ר ה ש ש  מ
 שר החוץ שר התחבורה

 ממלא מקום ראש הממשלה

־ צ ב י ק ב ן ח  צ
 נשיא המדינה
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 המחיר 80 סרוסה הודפס ע״י המדפים הממשלתי


