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 חוק לתיקון תקנות־שעת־חיווט (רישום ציוד וגיוסו), החשמ׳׳ב-1982 *

! 1. בתקנה 1 לתקנות־שעת־חירום (רישום ציוד וגיוסו), התשי״ז—1956 י (להלן — . י נ ק ן ת  תיקו

 התקנות), בהגדרת ״מפקד מוסמך״, במקום פסקה (1) יבוא:

 ״(1) הייל — אלא אם הוא לפהות בדרגת סרן וניתן לו מינוי לתפקיד
 שנקבעה לו לפחות דרגת רב־ סרן;״

ן תקנה 3 2. בתקנה 3 לתקנות, בתקנות משנה (ד)(3) ו־(4) במקום ״חודש ימים״ יבוא ״עשרים קו  תי

 ואחד ימים״.

ה 2! 3. בתקנה 12 לתקנות, בסוף תקנת משנה (ו) יבוא: ן תקנ קו  תי

 ״(4) אם נמסר לראש שבט או פלג, רואים אותו כאילו הגיע לידיעת
 האדם שעליו הוא חל, והמשתייך לאותו שבט או פלג, בתום 48 שעות מזמן

 המסירה.״

 בתקנה 13 לתקנות —

 (1) בתקנת משגה (א), במקום ״קנס 10,000 לירות״ יבוא ״קנס כאמור
; ״  בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז—1977 2

 (2) בתקנת משנה (ב), במקום ״לקנס שלושים אלף לירות״ יבוא ״לקנס
 כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל״ז—1977״.

 אחרי תקנה 12 לתקנות יבוא —

 '^ייי" 12 א. (א) לא מילא בעל ציוד ביודעין חובה מן החובות המוטלות עליו
וחדות לגבי  מי

ות ציוד מכוח תקנות אלה, רשאים ראש אגף אפסנאות במטה הכללי או מפקד נ ו  רשי

 היחידה לארגון וגיוס ׳אמצעים בצבא־ הגנה לישראל להורות בצו —
, להימנע  (1) לרשות הרישוי כמשמעותה בפקודת התעבורה 3

 מלהוציא או מלחדש רשיון רכב לאותו ציוד;
 (2) לרשם כמשמעותו בחוק רישום ציוד הנדסי, התשי״ז—

 1957 *, להימנע מלרשום אותו ציוד.
 (ב) צו כאמור בסעיף קטן (א) טעון אישור שופט של בית משפט
 השלום; השופט רשאי לאשר את הצו שלא במעמד בעל הציוד שעליו

 הוצא הצו ובמקרה זה תימסר הודעה על מתן האישור לבעל הציוד.

 (ג) אושר צו שלא במעמד בעל הציוד, רשאי הוא לפנות לשופט
 של בית משפט השלום תוך ארבעה עשר ימים מיום מסירת ההודעה על

 האישור, בבקשה לביטול האישור.

ה 3¡ 4, ן תקנ קו  תי

ה 12א 5.  !״וספת תקנ

ת ביום כ׳ באדר התשמ״ב (15 במרס 1982); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ה 1560, התשמ״ב, ס נ כ ל ב ב ק ת  * נ
 עמי 56.

, עמי 122. א ״ מ ש ת ה B  1 ק״ת התשי״ז, עמ׳ 3; 9
 2 ס״ח התשל״ז, עמי 238.

וסח חדש ד, עמ׳ 173. נת ישראל, נ  ,3 דיני מדי
. 1  ,4 ס״ח התשי״ז, עמ׳ »
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 (ד) אושר הצו במעמד בעל!הציוד, ייכנס הצו לתקפו מיד או החל
 ביום שקבע השופט; אושר הצו שלא במעמד בעל הציוד, ייכנס הצו
 לתקפו כעבור ארבעה עשר ימים מיום מסירת ההודעה לפי תקנת משנה

 (ב) ואם הוגשה בקשה לביטול האישור — כפי שהכריע השופט בבקשה,

 (ה) מולאה החובה שבשל אי מילויה הוצא הצו — יודיע על כך י
 בעל הציוד למי שהוציא את הצו והוא יבטלו.

 (ו) הליכים של בית משפט השלום לפי תקנה זו יוגשו ויתברר־
 בדרך של בקשה, בדרך המרצה.״

ן ו ר ל ש א י ר ן א י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר הבטחון

ן ו ב ק נ ח צ  י
 גשיא המדינה

ן טעויות דפוס ו ק  תי
 (לפי סעיף 10ב לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש״ח—1948)

   בחוק מימון מפלגות (תיקון מס׳ 5), התשמ״ב—1982 י
 !. בסעיף 4, בסעיף 8ב החדש, המלים ״לדעת מבקר המדינה״ — יימחקו.
 2. בסעיף 6, בפסקאות 10 (2)(ג) ו־(ד) החדשות, במקום ״5״ יבוא ״15״.

 3. בסעיף 7, בסעיף 10א(א) החדש, אחרי ״שהן הוצאות״ יבוא ״בהירות״, ובמקום
 ״ייחשבו כהוצאות לסיעה, ולפי שיקול דעת מבקר המדינה — כהוצאות בחירות״

 יבוא ״ייחשבו כהוצאות בהירות״.

 1 ס״ח התשמ״ב, עמי 84.
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