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 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירום
 (פיקוח על אניות)(תיקון)׳ תשל״א-1970*

 הארכת תוקף 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות) (תיקון), תשי״ז—1957!, בתיקונים

 המפורשים בתוספת, מוארך בזה עד יום יי׳ג בטבת תשל״ב (31 בדצמבר 1971).

ה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום ג׳ בטבת תשל״א (31 בדצמבר 1970). ל י ח  ח

 תוס3ת
 (סעיף 1)

 תיקון תקנה 3 1. בתקנה 3, בתקנה 3ב(א) המובאת בה, המלים ״או לפי תקנה 105(3) לתקנות־שעת־

 חירום, תשי׳יז-1956״ — יימחקו.

 תיקון תקנה 5 2. בתקנה 5, במקום תקנה 12 המובאת בה, יבוא:

ל הוראה לפי תקנות אלה לא ייפגע בשל אחד בלבד מאלה:  ״פגם, שיבוש 12. תקפה ש

 או טעית פגם בנוסח, שיבוש בנקיבת השם של כלי שיט או סימן זיהוי אחר שלו,

 או בנקיבת שם הבעלים או רב החובל, או טעות בנקיבת שם או סימן
 כאמור כשחל בהם שינוי או נתחלפו הבעלים או רב־החובל.״

 ביטול תקנה 6 3. תקנה 6 — בטלה.

ן פרכ ו ע מ ר ש י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר התחבורה

ר ז ן ש מ ל  ש נ י א ו ר ז
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בטבת תשל״א (29 בדצמבר 1970); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 905, תשל״א,
 עמי 8.

 1 ק״ת תשי״ז, עמי 804; סייח תשי״ט׳ עמי 15; 0״ח תש״ך, עמי 42; נו״ח תשכ״א, עמי 164; ם״ח תשנ״ב, עמי 92;
 סייח תשכ״ד, עמי 40; ס״ת תשכ״ה, עמי 156; סייח תשכ״ז, עמי 14; סייח תשכ״ט, עמי 17.
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 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־ודרום (השטחים המוחזקים
 על ידי צבא־העד, לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית)׳

 תשל״א-1970*

 1, תקפן של תקנות־שעת־־־חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל - האיכת תוקף
 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ז—1967!, מוארך בזה עד יום י״ג בטבת תשל״ב

 (31 בדצמבר 1971).

׳ בטבת תשל״א (31 בדצמבר 1970). תחילה  2. תחילתו של חוק זה היא ביום ג

א ר י פ ׳ ש ב ש ק ע ר י י א ה מ ד ל ו  ג
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר ז ן ש מ ל ר ז ו א י ב  ש
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ב׳ בטבת תשל״א (30 בדצמבר 1970); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 905, תשל״א,
 עמי 9.

 1 ק״ת 2069, תשכ״ז, עמי 2741; סייח תשכ״ח, עמי 20; סייח תשכ״ט, עמי 32; פ״ח תש״ל, עמי 15.
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, ירושלי  המחיר 12 אגורות הודפס ע׳״י המדפיס הממשלתי


