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 חוק לתיקון תקנות־שעת־חירופ (פיקוח על כלי שיט) (מס׳ 3),
 תשל״ז- 1977 ״

 1. בתקנה 2 לתקנות־שעת־חירום (פיקוח על כלי שיט)׳ תש״ח-1948 י (להלן -
 התקנות) -

ו המושכר לאזרח ישראלי או לתושב ישראל״ יבוא א  (1) בדישה- במקום ״
נו  ״לרבות כלי שיט שהופטר מרישום במרשם הישראלי לפי החוק האמור ואי

 רשום במרשם חוץ״;

 (2) אחרי פסקה (2) יבוא:

ט הובלה או הובלות מהסוג  ״(2א) הדורשות לבצע בכלי שי
 שנקבע בהוראה׳ באזורים ובתנאים שנקבעו בה:״

ו כאמור בתקנות 5א או 5ב״; א  (3) בפסקה (7)׳ בסופה יבוא ״

ו לצוות אותו׳ דרך כלל או לפי תפקידים א  (4) בפסקה (12), בסופה יבוא ״
ים או תושבי ישראל או שהשר מצא ׳ בבני אדם שהם אזרחים ישראלי  שפורטו

. ר״ ים לכך, כפי שנקבע בהוראות כאמו י  אותם ראו

 2. אחרי תקנה 5 לתקנות יבוא:

 5א. דמי חכירה או מחירי הובלה שניתן לקבוע אותם לפי תקנה 2, יכול
י החכירה׳ ההפלגה או ההובלה• בין במהלכה, ובין לאחר  שייקבעו בין לפנ
 סיומה, ורשאי השר לקבוע חובת תשלום מקדמות על חשבונם ואת אופן

.  התשלום של המקדמות ומועדי תשלומן

 5ב. ניתנה הוראה לפי תקנה 2(2א), (5) או (7) ולא נקבעו בה תנאי
די הסכם על תנאי החכירה או עי הצדדים לי  החכירה או ההובלה, ולא הגי
 ההובלה, כולם או מקצתם, עד מועד סיום ההובלה או החכירה שלפי
 ההוראה או עד מועד קצר מזה שנקבע בהוראה, יקבע אותם השר לפי

 בקשת אחד הצדדים.

נה או , אם ראה צורך בכך מטעמים שבבטח־ן המדי  5ג. השר רשאי
וניים, ליתן הוראות לאזרח ישראלי אד  שבקיום אספקה ושירותים חי
נת חוץ, על דרך  לתושב ישראל, שהוא חוכר של כלי שיט הרשום במדי
ית כל פעולה מהפעולות  הפעלת זכויותיו לפי שטר החכירה לצורך עשי

 המפורטות בתקנה 2.

, אם ראה צורך בכך מטעמים שבבטחון המדינה  5ד. (א) השר רשאי
י־ וניים, ליתן פטור כללי או מיוחד, בסי  או שבקיום אספקה ושירותים חי
י הוראה שבכל חיקוק שהוא ממונה על ביצו  גים או שלא בסייגים, ממילו
ט שהוראות תקנות וגעת לכלי שיט הנמצא כישראל או לכלי שי , הנ  עו
ן במתן הפטור כנע שאי ו באשר הוא, ובלבד ששו  2, 7(0 או 7א חלות עלי

י בני אדם באופן ברור וגלוי.  כדי לסכן חי

 תיקון תקנה 2

 ״קביעת דמי
 חכירה ומקדמות

 קביעת תנאי
 חכירה או הובלה

 מתן הוראות
 לחוכר כלי שיט

 זר

 פטור ממילוי
 תיקוקיט טסויימיפ

 הוספת תקנות
 5א עד 5ד

 ״ נתקבל בכנסת ביום י״א באדר תשל׳׳ז(1 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1235, תשל״ו,
 עמי 218.

 1 ס״ת תשל״ג, עמ׳ 203, ע«׳ 358; תשל-ה, עמי 40.
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עליה שר הבטחון ושר . טו  (כ) תקנה זו תחול במשך תקופה שיחלי
נה או בקיום  התחבורה כאחד, אם ראו צורך בכך מטעמים שבבטחון המדי
ים׳ ושלא תעלה כל פעם על ששה חדשים! ההחלטה י נ ו  אספקה ושירותים חי
ת או מסוייגת בין לגבי נה פרסום ברשומות ויכולה להיות כללי נה טעו  אי
 חיקוקים מםויימים ובין לפי מבחנים אחרים ובין בקיום תנאים שייקבעו

 בה.
 (ג) על אף האמור בתקנה 22 ובכל דין אחר, סמכויות השרים לפי

״ ן ניתנות לאצילה. נ  תקנת משנה (ב) אי

או שבקיום אספקה תיקון תקנה 8 נה״ יבוא ״ ם שבבטחון המדי  3. בתקנה 8 (א) לתקנות׳ אחדי ״מטעמי
. ים״ י נ ו  ושירותים חי

 4. בתקנה 18 לתקנות, בסופה יבוא ״ולרבות קביעת צופן למתן הוראות לפי תקנות אלה׳ תיקון תקנה 18
ו עת הנמענים ואמצעי הזהירות שינקטו בשמירה עלי די ובא הצופן לי  הדרכים שבהן י

״.  ובשימוש בו

 5. בתקנה 25 לתקנות - תיקון תקנה 25

 (1) במקום תקנת משנה (א) יבוא:

י להחכיר כלי נ יב השר, בהוראה לפי תקנה 2(7)׳ אדם פלו  ״(א) חי
 שיט, וקבע את דמי החכירה או תנאיה מכוח התקנה האמורה או מכוח
 תקנה 5ב, או קבע תשלום מקדמה או מועדו מכוח תקנה 5ב, רשאי כל מי
ה לפני בית הדין ר עלי ו י קביעה כאמור לעד ד  שרואה עצמו נפגע על י
ים (הגנה), 21940, ובית י ות שלפי סעיף 10 לפקודת הפיצו י י אנ נ י  לענ

״; ן האמור רשאי לאשר את הקביעה או לשנותה.  הדי

 (2) בסופה יבוא:

ון בעררים ן מיוחדים לדי  ״(ד) שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי די
 לפי תקנה זו.״

ב תיקון מינהיפ י רה״ או נ ת״ או ניב הנגזר ממנה יבוא ״חכי רו  6. בכל מקום שנאמר בתקנות ״שכי
 הנגזר ממנה.

ד י ע ק ב י ן ג ו ל ל א א ג  י
 סגן ראש הממשלה ושר החוץ שר התחבורה

 ממלא מקום ראש הממשלה
ר י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה

 2 עייר 1940, תונו׳ 1, עמי 93.

 ספר החוקים 849, כ״א באדר תשל״ז, 11.3.1977 99



 חוק שירות המדינה (גמלאות)(תיקון מס׳ 17), תשל״ז-1977 *

ת) !נוסח משולב], תש״ל—1970 ! - גמלאו ה( נ י רות המד  תיקוןסעיף 21 1. בסעיף 21 לחוק שי

ף קטן זה לא יחולו לגבי קצבה ת סעי , כסופו יבוא ״הוראו ( א ) ן ף קט  (1) בסעי
״: ו ף 78 חל עלי ף 34(ג), למעט מי שסעי  של מי שבחר בקצבה לפי סעי

׳ 2 לחוק , בסוף פסקה (3) יבוא ״פרט לקצבה לפי פרק ו ( ב ) ן ף קט  (2) בסעי
. ״ מי  הביטוח הלאו

על י כן ו י 2. חוק זה יחול, לגבי הזמן שלאחר תחילתו, אף על מי שפרש מהשירות לפנ י ע  הוראת מ

. ו רי  שאי

ץ י ב ו נ י כ ע ר ש ו ה  ״ י ג א ל א ל ו ן י
 סגן ראש הממשלה ושר החוץ שר האוצר

 ממלא מקום ראש הממשלה
ר י צ ם ק י ר פ  א

נה א המדי  נשי

 « נתקבל בכנסת ביום י״א באדר תשל״ז (1 במרס 1977); הצעת חוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1279, תשל״ז,
 עמי 108.

 1 ם״ח תש״ל, עמי 65; תשל״ו, עמי 273; תשל״ז, עמי 82.

 חוק מבקר המדינה (הוראת שעה), תשל״ז-1977 *

א) לחוק מבקר המדינה, תשי״ח-־1958 [נוסח משולב]«,  הוראת שעה 1, על אף האמור בסעיף 46 (

׳ בכסלו ז ביום ד נות הציבור בשנת תשל״ ן וחשבון על פעולותיו של נציב תלו  יוגש הדי
 תשל״ח (14 בנובמבר 0977.

ן ו ל ל א א ג  י
 סגן ראש הממשלה ושר החוץ
 ממלא מקום ראש הממשלה

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום י״ב באדר תשל״ז (2 במרס 1977); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1286, תשל״ז,
 עמי 149.

 1 ם״ת תשי׳׳ח, עמ׳ 92; תמל״א, עמי 112.

 00! ספר החוקים 849, כ״א באדר תשל״ז, 11.3.1977

, ירושלים ת הודפס ע״י המדפיס הממשלתי רו ו ר 64 אג י ח מ  ה


