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 מתפרסמות בזה מטעם הממשלה הצעות חוק לתיקון פקודת המשטרה ופקודת בתי הסוהר

 מבוא

 בבג״צ 347/69 עתרה שוטרת נגד פיטוריה מהמשטרה מטעמי בריאות. בית המשפט
 הגבוה לצדק לא ראה את עצמו יותר כמוסמך לדון בעתירה, והפנה את העותרת לבית הדין

 לעבודה.

 החוקים המוצעים נועדו לקבוע כי מעמדו של שוטר או סוהר אינו כמעמד עובד שכיר
 אחר לצרכי שיפוט לפי חוק בית הדין לעבודה. דרכי העסקתו של אדם בשוטר או כסוהר,
 תנאי גיוסו לשירות, חבותו האישית בחובות כלפי הציבור, האחריות הישירה שבה הוא נושא
 כלפי הציבור וכלפי החוק, הסמכויות הרבות האחרות המוקנות לו עם גיוסו, תנאי השירות
 המיוחדים שלו, המשמעת המחייבת אותו והענישה המשמעתית החמורה, דרכי השחרור
 והפיטורין מן השירות - כל אלה שונים בתכלית ממה שמקובל בתחום יחסי העבודה, בין

 שהמעביד הוא פרטי ובין שהוא ציבורי.

 בשל אופיים המיוחד של תפקידי משטרה ושירות בתי סוהר בחברה, ובשל האחריות
 הרבה הקשורה במשרת שוטר או סוהר, נקבעים דרכי גיוסו של שוטר או סוהר, חובותיו,
 סמכויותיו ומשמעותו בחוק מיוחד, בנבדל משאר עובדי המדינה; חוק שירות המדינה
 (מינויים), תשי״ט-1959, חוק שירות המדינה(משמעת), תשכ״ג-1963, וחוק שירות התעסוקה,
 תשי״ט-1959 - אינם חלים עליו. כן שונים הפ תנאי השירות שלו; חוק שעות עבודה ומנוחה,
 תשי״א-1951, אינו חל עליו, ואילו בחוקים אחדים כגון חוק פיצויי פיטורין, תשכ״ג-1963,
 .וחוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש״ל-1970, נקבעו הסדרים מיוחדים לגביו.

 זיקת שוטר או סוהר למסגרת השיפוטית המיוחדת של בית דין לעבודה, בענינים שהוא
 עשוי לראותם כנעוצים ביחסי העבודה שבינו לבין מפקדיו - עלולה לערער יסודות

 השובים במבנה הארגוני העדין והמיוחד של השירות.

 אין כוונה להשתחרר מתחולת חוק בית הדין לעבודה אלא לענין תובענות מסויימות
 הקשורות באופיו המיוחד של השירות. סמכויות אחרות של בית הדין לעבודה, כגון סמכויותיו
 לענין הלנת שכר וחופשה שנתית, וסמכויותיו כערכאת ערעור על החלטות לפי חוק שירות
 המדינה (גמלאות), ולפי חוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), תש״ט-1949, וכן

 בתובענות לפי חוק הגנת השכר, תשי״ח-1958, ועוד - לא ייגרע מהן.
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 תוק לתיקון פקודת המשעדה, תשל״ב- 1971

 1. בפקודת המשטרה [נוסח חדש], תשל״א-1971! (להלן - הפקודה), במקום הכותרת החלפת כיתרת
: והוספת סעיף 93א א ו ב  ״פיק.תשיעי. ״ י

 ״פרק תשימי: הודאות שונות
 93א. (א) תובענה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה
 זו לענץ מינויו של קצץ משטרה-בכיר, קביעת שוטר לתפקיד, העברתו
 מתפקיד לתפקיד או ממקום למקום בתפקיד, העלאתו בדרגה או הורדתו
 מדרגתו, השעייתו מתפקידו, פיטוריו מן החיל, הארכת שירותו מחמת
 שעת חירום, עיסוקו בעבודה מחוץ לתפקידיו במסגרת המשטרה, או
 שחרורו מן השירות - לא תיחשב כתובענה הנובעת מיחסי עובד ומעביד

.  לענץ סעיף 24 לחוק בית הדץ לעבודה, תשכ״ט-21969

 (ב) בםעיףזה, ״שוטר״ - לרבות שוטר שלא מן המנץ.״

 יחסים שאינם יחסי
 עובד ומעביד

ר ב ס * ה ר ב  ד

 משולב], תשכ״ח-1968, ולחוקים אחרימ׳ כמ
 פורט בתוספת הראשונה.

 הסיינ המוצע יחול רק על הסמכות לפי פסקה (1)
 הגיל.

 הסמכרות שמדובר בהן בסעיף המוצע - עיקרן
 בסעיפים אלה של הפקודה:

ל  יה השר רשאי למנות שוטר או אדם אחר למלא כ
ר או להשתמש  תפקיד מתפקידיו של קצץ משטרה בכי
ל סמכות מםמכויותיו׳־הכל בכפוף לתנאים שנקבעו.  בכ

. המפקח הכללי רשאי - ו 0 
 (2) להשעות שוטר שאינו קצץ משטרה בכיר׳ להו
 רידו בדרגה׳ לשחררו מן השירות או לפטרו, אם הוכח
־ י ת ל בל ל ך כ ר ד  להנחת דעתו שהשוטר מתרשל או ב
 יעיל במילוי תפקידיו או אינו מתאים מבחינה אחרת

 למלא תפקידיו;

, לתקופה . (א) השר רשאי להודות בצו לעכב ו 9 
ל שוטר, או סוג ארי הגדר  שהיא לדעתו שעת חירום, כ
ל סי שתמה תקופת שירותם׳  אחר של שוטרים אף ע

 ולהאריך שירותם לתקופת החירום.

 (ב) שירותו של שוטר בתוקף צו כאמור יראו
 כחלק מתקופת ההתקשרות ולפי זה יחולו הוראותיה של
 ההתקשרות - למעט ההוראות הקובעות את תקופתה -

 והוראות פקודה זו.

 20. מותר לשחרר שוטר מן השירות תוך תקופת ההת
 קשרות׳ אם ועדה רפואית קבעה כי אין הוא מתאים עוד

 לשירות מבחינה נפשית או גופנית.

 21. שום דבר האמור בפקודה זו אינו בא לנרוע מסמכות
ל עת שירצה.־־ כ  השר להרחיק שוטר ב

 סעיף 1
 סעיף 24 לחוק בית הדין לעבודה׳ תשכ׳׳ט-
 1969, הוא הסעיף המגדיר את סמכותו
 הייחודית של בית הדץ האזורי לעבודה. וזו לשון סעיף

 קטן(א) שבו:

ן -  ־(א) לבית דין אזורי תהא סמכות ייחודית לדו

 (ז) בתובענות בין עובד למעביד שעילתן ביחסי
 עובד ומעביד׳ לרבות השאלה בדבר עצם קיום
 יחסי עובד ומעביד ולמעט תובענה שעילתה

 בפקודת הנזיקץ האזרחיים׳ 1944;

 (2) בסכסוך בץ הצדדים להסכם קיבוצי מיוחד׳
 כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים׳ תשי״ז-
 1957׳ בענין קיומו, תחולתו׳ פירושו׳ ביצועו או
ל עגין הנובע מאותו כ  הפרתו של ההסכם׳ או ב
 הסכם׳ אם מקום עבודתם של רוב העובדים
 שעליהם חל ההסכם הוא בתהום שיפוטו של אותו

ץ אזורי; ד ־ ת י  ב

 (3) תובענות של חברים או חליפיהם או של מע
 בידיהם ננד קופות גמל׳ כמשמעותן בחוק הגנת
 השכר׳ תשי״ח-1958׳ או תובענות של קופות
 הגמל נגד חבריהן או חליפיהמ או נגד מעבידים,
 הכל אם התובענות נובעות מהחברות בקופות או

 מחבותם של המעבידים לקופות, לסי הענין;

 (4) תובענות שבין עובד לארגון עובדים הקשו
 רות בחברות או בתחום פעילותו של הארגון

 בעגיני עבודה:

ל ענין שמוענקת לבית הדץ האזורי סמכות  (5) בכ
 בו על פי התיקונים לחוק הביטוח הלאומי [נוסח

 1 דיני מדיבת ישראל, נוסח חדש 17, עמי 390.
 2 ס״ח תשכ׳׳ט, עמי 70.
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ת 2, בתוספת לפקודה, בסעיף 8 (ג), במקום ״הפקודה״ יבוא ״החוק האמור״. פ ס ו ה  ״יקיז ה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 פעולה שבית משפט בדרש או מוסמך לעשותה לפי הפ
 קודה תיעשה בידי גשיא בית הדין שדן את הנאשם״.

 הפעולות שמדובר בהן שוב אינן אמורות בפקודה
 (פקודות השחרור בערבות׳ 944 ו) אלא בחוק סדר הדין

 הפלילי האמור, והתיקון מוצע לפי זה.

 מוצע לתקן טעות טכנית שנפלה בנוסח
**ל 2 החדש של הפקודה. סעיף 8 (ג) לתוספת ' 0 

 מורה לאמור:

 ״(ג) על שהרוד בערובה יחולו הוראות חוק סדר
כל  הדין הפלילי׳ תשכ״ה-1965׳ בשינויים לפי הענץ׳ ו

 ״יחסים שאינם
 יחסי עובד ומעביד

 חוק לתיקון פקודת כתי הסוהר, תשל״ב-1971

 הוספת סעיף 10» 1. בפרק ד׳ לפקודת בתי הסוהר [נוסה חדש], תשל״ב-1971!, לפני סעיף 111 יבוא:

 110א. (א) תובענה הבאה להתנגד לשימוש בסמכויות הנתונות לפי פקודה
 זו לענין מינויו של סוהר בכיר, קביעתו של סוהר לתפקיד, העברתו מתפ
 קיד לתפקיד או ממקום למקום בתפקיד, העלאתו בדרגה או הורדתו
 מדרגתו, השעייתו מתפקידו או פיטוריו או שחרורו מן השירות - לא תיחשב
 כתובענה הנובעת מיחסי עובד ומעביד לענין סעיף 24 לחוק בית הדין

 לעבודה, תשכ״ט-21969.

 (ב) בסעיף זה, ״סוהר״ - לרבות סוהר מוסף זמני.״

ד ב ס י ה ד ג  ו

ל המבקש להימנות עם השירות ייבדק בדי  82. גא) כ
 קה רפואית ממשלתית, ומשאושר יגויים לתקופה של

 חמש שנים.

 (ב) ששת החדשים הראשונים ישרת המגוייפ שירות
 נסיון ויידרש לעבור קורס אימונים; נמצא בתוך תקופת
 הנםיון כי הוא בלתי מתאים לתפקידיו או שאין סיכוי
 שיהא יעיל׳ רשאי הנציב לצוות על שחרורו, והמנויים
ל תביעה.  יחדל להימנות עם השירות ולא תהא לו כלפיו כ

 87. מותר לשחרר סוהר מן השירות תוך תקופת ההת
 קשרות אם ועדה רפואית ממשלתית קבעה כי אין הוא

 מתאים עוד לשירות מבחינה נפשית או גופנית.

לכל צו או הוראה  114. (ב) בכפוף להוראות פקודה זו ו

 של השר׳ רשאי הנציב לקבוע -

 (2) הוראות לסוהרים בנוגע לעניני גיוס׳ שחרור
 הדרכה׳ נשק וחגור׳ ביגוד וציוד, מגורים׳

 מיון׳ שירותים מיוחדים׳ הצבה ופיקוח.׳׳

 הסייג המוצע בחוק זה יחול אף הוא רק על סמכות
 בית הדין לעבודה לפי פסקה (1) לסעיף 24 לחוק בית

 הדין לעבודה׳ תשכ״ט-1969.

 הסמכויות שמדובר בהן בהוראה המוצעת - שאובות
 בעיקרן מסעיפים אלה של הפקודה:

ר יהיה בידי השר, ורשאי השר  ׳׳79. מינויו של סוהר בכי
ל  למנות סוהר או אדם אחר למלא, בתנאים שיקבע׳ כ
ל ר או להשתמש בכ  תפק^ד מתפקידיו של סוהר בכי

 סמכות מסמכויותיו.

 80. (ג) רשאי הנציב׳ בכפוף להוראות פקודה זו וה
 תקנות שהותקנו לפיה -

 י נ!) למנות סוהרים זוטרים׳ להעבירם ולהע
 לותם או להורידם בדרגה, כפי שיראה לנכון;
 (2) להשעות, לשחרר או לפטר סוהר זוטר
 אם הוכח להנחת דעתו שהוא מתרשל או בלתי
 יעיל במילוי תפקידיו או אינו מתאים לתפ
 קידיו מסיבה אחרת׳ ואולם כלאי משנה ועוזר

 כלאי לא יפוטרו בלי אישור השר.

 1 דיני מדינה ישראל, נוסח חדש 21, עמי 459.
 2 ס״ה תשב״ט, עמי 70.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חוק להארכת תוקף של תקנות״שעת־חידום (פיקוח על אניות),
 (תיקון), תשל״ב-ז7?ו

 1* ._ .תקפן. של תקנות־שעת־תירום..(פיקוח על.אניות). (תיקון), -השי״ז-*1-195, .מוארך בזה - הארכת תוקף -—
 עד יום ו׳ בטבת תשל״ד (31 בדצמבר 1973).

 2. תחילתו של חוק זה היא ביום י״ג בטבת תשל״ב (31 בדצמבר 1ל19)• תחילה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חיונימ או לצורך בטחון המדינה (תקנה 3 לתקנות
 תש״ח כמתוקן);

 (2) מתן סמכות לשר התחבורה ליתן הוראות בענץ
 שכירות כלי שיט מכוח החוק(תקנה 3ב לתקנות תש״ח

 כמתוקן);

 (3< מתן סמכות לשר התחבורה, בהתייעצות עם שר
 הבטחון׳ ליתן הוראות לאזרח או לתושב ישראלי,
ל  לשינוי מבנים ומיתקנים של כלי שיט הרשומים ע

 שמם(תקנה 3ג לתקנות תש-ת כמתוקן);

 (4) העלאת הקנס (תקנה 8), תחולה אקסטרא-
 טריטוריאלית של התקנות(תקנה 9), עררים על ההו
 ראות שניתנו לפי התקנות או על קביעת דמי שכירות
 של כלי שיט (תקנות 15, 16), והוראות לוואי אחרות.

ל אניה השייכת לתושב ישראל, השכורה  החובל של כ
 לו א1 המשועבדת לו -

 (א) הדורשות להסיע את האניה׳ תוך התקופה
־ בדרך שתיקבענה בהוראה׳ אל נמל או מקום אחר שי  ו
 צויין בהוראה (בץ שאותו נמל או מקום נמצא בתחומי

 מדינת ישראל ובין שהוא נמצא מחוצה לה);

 (ב) . הדורשות להטעין על האניה או לפרוק מעליה-
 את הסחורות שתפורטנה בהוראה, או להעלות על האניה
 או להוריד מעליה את הנוסעים או את סונ הנוסעים שי
 פורטו בהוראה׳ תוך התקופה ובנמל או במקום אחר
 שיצוינו בהוראה (בץ שאותו נמל או מקום נמצא בתחומי

 מדינת ישראל ובץ שהוא נמצא מחוצה לה);

 00 הקובעות את תנאי ההובלה של מטענים או
 נוסעים באניה (לרבות מחירי הובלה מכסימליים ושאר
 תשלומים הקשורים בהובלה או הנובעים ממנה), בין
ל ובין במקרה מיוחד או סוג מיוחד של מקרים; ל ך כ ר ד  ב

 ביום כ״ו בשבט תשי״ז (8 בינואר 1957) התקין שר
 התחבורה תקנות־־־שעת־תירלם להרחבת סמכויותיו לס-
 תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות), תש״ח-1948
 (להלן - תקנות תש״ח), ובה׳ בניסן תשי׳׳ז (9 באפריל
 1957) קיבלה הכנסת חוק שהאריך, בשינויים מסרימים׳
 את תקפן של הרחבת הסמכויות עד סוף שנת 1957
 ומאז האריכה הכנסת את תקפן בתיקונים נוספים עד

 לסוף שנת 1971.

 הצורך בתקנות אלה בעינו עומד, ולכן מציעה הממ
 שלה להאריך את תקפן עד ליום ו׳ בטבת תשל״ד (31

 בדצמבר 1973).

 התקנות מסדירות ענינים אלה:

 (1) מהן סמכות לשר התחבורה ליתן הוראות לאניות

 מסויימות לשם הגנת המדינה, קיום אספקה ושירותים

 וזה הנוסח של ״תקנות־שעת־ חירום(פיקוח על אניות),
 תש״ח-1948״:

ם ש -

 1. תקנות אלה תקראנה בשם ׳תקנות־שעת־חירום
 (פקוח על אניות), תש״ח-1948״.

ש ו ר י  פ

 2. בתקנות האלה -

 ״תושב ישראל״ - פירושו אדם היושב במדינת ישראל
 או שיש לו מקום עסק בה, לרבות חברה, אגודה או
 התאגדות אחרת המאוגדת במדינת ישראל או הרשומה
 בה, וכן חבר אנשים בלתי מאוגד שיש לו מקום עסק
 במדינת ישראל או שאחד מחבריו יושב במדינת

 ישראל.

ת ו מ י ו ס ת מ ו י נ א ת ל ו א ר ו ן ה ת י ת ל ו כ מ  ס

 3. שר התחבורה רשאי ליתן הוראות לבעליה או לרב

 1 ס״ח 673, תשי״ז, עמי 804; ס״ח 267, חשי״ט, עמי 15; ס״ח 309, תש״ך, עמי 42; ס״ח 345, תשכ״א, עמי 164;
 ס״ח 374, תשב״ב, עמי 92; ם״ח 413, תשכיר, עמי 40; ס״ח תשכ״ה, עמי 156; ס״ח תשכ־׳ו, עמ׳ 14; ס״ח תשכ״ט

״א, עמי 26.  עמי 17; ס״ח תש̂־
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ר ב ס  ה

ל ל מקום ולעלות על כ כ ל עת ל  (א) להכנס בכ
 אניה כדי למסור, להציג או להדביק הוראה הניתנת לפי

 תקנות אלה;

 (ב) לנקוט את כל האמצעים ולהשתמש באותה
 מידה של כוח אשר ייראו לו דרושים להבטחת קיומה של

 הוראה הניתנת לפי תקנות אלה.

ם ה י ד י ק פ י ת ו ל י מ י ב ו כ ם ו י ל י י ת ה ע ר פ  ה

 6. לא ימנע אדם ולא יפריע בעד חייל, שוטר׳ או אדם
ל, מלמלא את תפקידו או מלהשתמש  שהורשה כדלעי

 בסמכויותיו לפי תקנות אלה.

ת ו י ו כ מ ת ס ר ב ע  ה

 7. שר התחבורה רשאי להעביר בכתב לאדם אחר את
 סמכויותיו לפי תקנות אלה.

ן י ש נ ו  ע

ל המפר, בעצמו או על ידי אחרים׳ תקנה  8. (א) כ
 מתקנות אלה׳ או הוראה הניתנת על פיהן׳ יאשם
 בעבירה, ובצאתו חייב בדין׳ יהיה צפוי לו מאסר עד שנה

 אחת או קנס עד אלף לירות׳ או שני העונשין גם יהד.

 (ב) אם הנאשם הוא גוף מאוגד, ייאשם בעבירה גס
ל אדם שהיה בשעת עשיית העבירה מנהל או פקיד  כ
 אחראי של אותו גוף, אלא אם אדם זה יוכיח כי העבירה
ל האמצעים למני  נעשתה בלי ידיעתו וכי הוא נקט את כ

 עת העבירה.״

 דכ די
 (ד) הקובעות את סוגי המטענים או הנוסעים שמותר
ל ובין במקרה מיוחד ל ך כ ר ד  להובילם באניה׳ בין ב

 או סוג מיוחד של מקרים;

 (ה) הקובעות את תנאי השכירות של האניה.

ת ו א ר ו ה ת ה נ י ת ן נ פ ו  א

ל הוראה לפי תקנות אלה, מותר לתתה באופן  4. (א) כ
 אשר ייראה לשר התחבורה׳ לרבות פרסום בעתון הרשמי
 או על ידי רם קול או מברק רדיו או על ידי הודעה

 בכתב, והודעה בכתב כזאת מותר -
ב החובל של  (1) למסור ביד לבעלים או לר
 האניה או לאדם העובד אצל הבעלים או רב

 החובל;
 (2) לשלוח בדואר במכתב רשום למקום המ
 גורים או למקום העסקים של הבעלים או של

 רב החובל;

 (3) להציג או להדביק במקום בולט על סיפון
 האניה.

 משניתנה הוראה באחד האופנים הקבועים בסעיף
ל אדם שההוראה נוגעת לו דינו כדין מי שידע  זה׳ הרי כ

ך עליו למלא אחריה. כ  את תכנה ובהתאם ל

 (ב) כל הוראה לפי תקנות אלה, די להפנותה אל
 בעליה או אל רב החובל של האניה, ולא יהיה צורך

 לציין בה את שמו של האיש שאליו היא מופנית.

ת ו א ר ו ה ם ה ו י ת ק ח ט ב ה ת ל ו י ו כ מ  ס

ך על ידי שר כ ל חייל׳ שוטר׳ או אדם שהורשה ל  5. כ
- י  התחבורה׳ רשא

י היתר שניתן פ ־ ל ל מקום או אזור שלא ע  בכ
 בדרך הנקובה בהוראות כאמור;

 (0 המחייבות את השכרת כלי השיט, כולו או
 מקצתו, בשכירות ראשית או שכירות משנה,
 למי שפורט בהוראות׳ לתקופה ובתנאים וב

 תשלום שפורטו בהן;

 >ח) האוסרות להעביד בכלי השיט אדם׳
 לרבות מי שאינו מחזיק בתעודת זיהוי או באי

 שור המפורטים בהוראה;
ל והן ל  (ט) האוסרות להעסיק, הן בדרך כ
 ללא היתר ממי שנתבע בהוראה, אדם כנציג,
י ל ל הנוגע לכ  סוכן, או מורשה או פקיד, בכ

 השיט;

ל אמצעי בטיחות׳ זהי  (י) המחייבות נקיטת כ
ל  רות או קשר או האוסרות או המסדירות כ

 ענין הדרוש לדעתו מטעמי בטחון״;
 (4) בסוף התקנה תבוא םיפה זו:

 ״ובלבד ששר התחבורה לא ישתמש בסמכויות
 לפי הפסקאות (א), (ב)׳ (0׳ (ד), (ה), (0׳ (ז)
׳ לתקנה זו׳ אלא אפ ראה צורך בכך לשם ( , ) ־  ו

 וזהו הנוסח של תקנות־שעת־חירום (פיקוח על אניות)
 (תיקון)׳ תשי״ז-1957 :-

ם י ח נ ו ן מ ו ק י ת  ״
 1. בתקנות״שעת־חירום (פיקוח על אניות), תש״ח-
ל ן - התקנות)׳ במקום ׳•אניה״ או ״אניות״׳ בכ להל )  948 ו

 מקום שמדובר בהם׳ יבוא ״כלי שיט״.

ה 3 נ ק ן ת ו ק י  ת
 2. בתקנה 3 לתקנות -

 (ז) במקום הרישה תבוא רישה זו:
 ״שר התחבורה רשאי ליתן הוראות לבעלים
לרב החובל של כלי שיט הרשום בישראל או  ו
 השייך לאזרח ישראל או לתושב ישראל׳ השכור

; ״  להם או המשועבד להם -

 (2) בפסקה (ה)׳ בסופה, יבוא ״לרבות דמי
 השכירות״;

 (3) אחרי פסקה (ה) יבואו פסקאות אלה:
 ״(ו) האוסרות את הפלגתו של כלי השיט מכל
ל נמל כ  נמל או מכל מקום אחר או כביסתו ל
 או מקום אחר, או את השטחו של כלי השיט
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ד « ד. ה ב ד ב  ד

- - (3< המחייבות-לצייד־כלי־ שיט כאמור בפס
 קאות נ!) או (2) במיבנים, באביזרים, במית
 קנים׳ במכשירים ובכלים שפורטו בהוראה

 ולהתקינם בהתאם לפירוט שבהוראה;

 (4) האוסרות את בנייתו או את המשכת בנייתו
 של כלי שיט׳ אלא תוך ביצוע ההוראות שניתנו

 לפי תקנה זו;

 (5) האוסרות הפלגת כלי שיט אלא אם קויימו
 לגביו ההוראות שניתנו לפי תקנה זאת.״

ה 8 נ ק ן ת ו ק י  ת

 4. בתקנה 8 לתקנות׳ בתקנת משנה (א<׳ במקום. ״אלף.
 לירות״ יבוא ״עשרים אלף לירות״׳ ובסוף יווםף: ״ובית
 המשפט דשאי לצוות על חילוט כלי השיט שבו נעבדה
 העבירה; בית המשפט המחוזי ישפוט בעבירות לפי

 תקנות אלה״.

ד 16 ת 9 ע ו נ ק ת ת פ ס ו  ה

 5. אחרי תקנה 8 לתקנות יבואו תקנות אלה:

ה ל ו ח ת  ״

 9. הוראות על פי תקנות אלה המטילות במפורש
 איסורים׳ הגבלות או חיובים או המרשות במפורש
ץ־  עשייתו של דבר׳ יקויימו הן בישראל והן בחו

 לארץ׳ אם אין ממה אחרת משתמעת מגוף ההודאות־־״
 ובתי המשפט בישראל מוסמכים לשפוט עבירה לפי

 תקגה 8 שבוצעה בחוץ לארץ.

ת ו א ר ו ת ה ל י ח  ת

 10. (א) הוראה שפורסמה ברשומות - תחילתה
 במועד הפרסום׳ אם לא נקבע בה מועד אחר.

 (ב) הודאה שפורסמה בעתון יומי - תחילתה
 ביום הנקוב על גבי העתון כיום צאת העתון, אם לא

 נקבע בה מועד אחר לתחילתה.

 (0 הוראה שלא פורסמה לא ברשומות ולא
 בעתון יומי - תחילתה כתום שתים עשרה שעות מיום
ך אחרת שהיא, אם לא ר ל ד  פרסומה ברבים בכ

 נקבע בה מועד אחר.

 (ד) הוראה שלא פורסמה ברבים - תחילתה
׳ אם לא נקבע בה מועד  ביום מסירתה לנונע בדבר
 מאוחר יותר; הוראה שנשלחה בדואר רשום לפי
 מען מקום מגוריו הרגיל או מקום מגוריו האחרון או
 מקום עסקיו הרגיל או מקום עסקיו האחרון של
, רואים אותה כאילו נמסרה כתום 48  הנוגע בדבר

 שעות משעה שנמסרה לדואר למשלוח.

ר ת י ה ה ב ח כ ו ה ת ה ב ו ח ר ו ת י ת ה ג צ  ה

 11. הטוען שיש בידו היתר, פטור או הקלה אחרת
 לפי תקגות אלה - עליו הראיה, והוא חייב להציגם
ך על ידי שר כ  לפי דרישת שוטר או מי שהוסמך ל

 התחבורה.

 .הגנת המדינה או לשפ קיום •אספקה ושירותים
 חיוניים ולא ישתמש בסמכויות לפי הפסקאות
 (ח) ו־(ט) לתקנה זו, אלא אם ראה צורך בכך

 מטעמים שבבטחון המדינה״.

3ג ־ ת 3א, 3ב׳ ו ו נ ק ת ת פ ס ו  ה

 3. אחרי תקנה 3 לתקנות יבואו תקנות אלה:

ר ת י ה ב ם ש י ג י י ס  ״

ל כ  3א. היתר לפי תקנה 3(1) מותר לתתו בכפוף ל
 תנאי, סייג או הנבלה שייקבעו בהוראות, ובין השאר

 לגבי

 (!) תקופת תקפו;
 (2) מועדי הפלגה והמסע;

 (3) אזורי המסע;
 (4) נתיב המסע׳ וכן גמלי ההפלגה׳ הביקור

 והייעוד או מקומותיהם של אלה;
 (5) סוגיההובלה;

 (6) הנוסעים והמטענים או סוגיהם;
 (7) תנאי ההובלה ודמי ההובלה של הנוסעים

 או של המטענים;

 (8) השכרת כלי השיט, כולו או מקצתו, למי
 שפורט בהיתר, בתנאים ובתשלום שפורטו בו.

־ ־ ־־ ת ־ ו נ ק ת ח ה ו כ ם מ י ג י י ־ ס  ־

 3ב. (א) ניתנו הוראות לפי תקנה 3(ז), רשאי שר
 התחבורה להורות׳ הן באותן הוראות והן לאחר
ל דבר במושכר למי כ  מכן׳ כי כלי השיט ייחשב ל
 שנאמר בהוראות האמורות ובתנאים ובתשלום
 שפורטו בהן׳ כאילו האדם שניתנה לו ההוראה

 להשכיר את כלי השיט מילא אחריה במלואה.

 (ב) הושכר כלי שיט לפי תקנה משנה (א) או לפי
ו ורב  תקנה 3(ז) או לפי תקנה 3א(8)׳ חייבים בעלי
 החובל שלו לקיים את תנאי השכירות המוטלים על
ן  המשכיר, והפרת תנאי מתנאי השכירות, דינה כדי

 הפרת הוראה לפי תקנות אלה.

ם י נ ק ת מ ה ו נ ב י מ ו נ י  ש

 3ג. שר התחבורה, בהתייעצות עם שר הבטחון

ך לשם הגנת המדינה, ליתן  רשאי׳ אם ראה צורך בכ

 הוראות לאזרח או לתושב ישראל -

 (1) המחייבות למסור לשר התחבורה פרטים
ל כלי שיט הנבנה או העומד  ותכניות על כ
ל שינויים  להיבנות על ידיו או בשבילו, וכן על כ
 הנעשים או שעומדים לעשותם בכלי שיט הרשום

;  על שמו או השייך לו

 (2) המחייבות לשנות את מבנהו של כלי שיט
 הרשום על שמו או השייך לו׳ או להוסיף בו
 הוספות וחיזוקים בהתאם לתכניות ולמיפרטים

 שפורטו בהוראה;
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 סיבות הענין לעשות כן׳ לחייב את המדינה לשלם
רר דמי בטלה המגיעים לו למעשה עקב הפסקת  לעו

 השירות׳ מיום ההפסקה עד לביטול ההוראה.

ת ו ר י כ י ש מ ת ד ע י ב ר ק ר  ע

 16. (א) חייב שר התחבורה, בהוראה לפי תקנה
 3(ז), אדם פלוני להשכיר כלי שיט וקבע את דמי
ל מי  השכירות מכוח התקנה האמורה׳ רשאי כ
 שרואה את עצמו נפגע על ידי קביעת דמי השכירות
ר על קביעה זו לפני בית דץ לעניני  כאמור לערו
 אניות שלפי סעיף 10 לפקודת הפיצויים (הגנה),
 1940׳ ובית הדין האמור רשאי לאשר את הקביעה

 או לשנותה.

 בערר על קביעת דמי שכירות כאמור ינהג בית
 הדין לפי הכללים שבפסקה (א) לסעיף 6(1) וכץ
 בפסקה של התנאי המגביל לסעיף 6(1) לפקודת
 הפיצויים (הגנה)׳ 1940׳ כאילו כלי השיט נתפס
 מכוח סמכויות שעת־חירום, כמשמעותם בפקודה
 האמורה וכאילו דמי השכירות המשתלמים על ידי
 השוכר הם הפיצויים לפי הפקודה האמורה׳ הכל

 בשינויים המחריבים לפי הענין.

 (ב) הסעיפים 11, 11א׳ 12׳ 15׳ 16׳ 17 ו״18
ר לפי  לפקודת הפיצויים(הגנה)׳ 1940, יחולו על ער

 תקנת משנה (א)׳ בשינויים המחויבים לפי הענין.״

ת ו נ ש ר  פ

 6. בטל.

ה ל י ח  ת

 7. תחילתן של תקנות אלה היה ביום כ״ו בשבט תשי׳׳ז
 (28 בינואר 1957).

 השם

 8. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (פיקוח
 על אניות)(תיקון), תשי״ז-1957״.״

ת ו ע ו ט ש א ו ב י ׳ ש ם ג  פ

 12. תקפה של הוראה לפי תקנות אלה לא ייפגע
 בשל אחד בלבד מאלה:

 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.

ת ו א ר ו י ה ג ו  ס

. הוראה לפי תקנות אלה יכולה להיות כללית  3ו
ו או לרב י שיט מסויים או לבעלי  או מסוייגת או לכל

 החובל שלו.

ת ו מ י ל ש ת מ ו א ר ו  ה

. שר התחבורה רשאי לתת הוראות משלימות  4ו
ל ענין הדרוש לשם ביצוע תקגות אלה, לרבות כ  ב
 הוראות בדבר הודעות׳ הזמנות, טפסים, מתן פטור׳
 היתר, אישור, תעודה, חידושם של אלה׳ התלייתם

 וביטולם והאגרות שישתלמו בעדם.

ם י ר ר  ע

 15. ניתנה הוראה לפי תקנות אלה לאדם פלוני או
 למספר בני אדם שפורשו אחד אחד בהוראה, פרט
 לקביעת דמי שכירות בנסיבות המפורטות בתקנה
ל הרואה את עצמו נפגע על ידי ההוראה  16, דשאי כ
ר עליה תוך חמישה עשר יום מהיום שההוראה  לערו
 הגיעה לידיעתו, לפני ועדת עררים שהוקמה על פי
 הפרק השלישי לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים׳
 חשי״ח-1957, ואותו פרק יחול על הוראה שעודרים

 עליה כאילו היתה צו אישי לפי החוק האמור.

ה ד ו ב ע ר ל ז ח ו ה ם ש ד ר של א כ ש ד ה ס פ  ה

 15א. הופסק שירותו של אדם עקב הוראה לפי
 הפסקאות (ח) או (ט) לתקנה 3 וועדות העררים
, רשאית היא על פי בקשת העורר  קיבלה את עררו
־ נ  ומיד אחרי החלטת ביטול ההודאה אם ראתה ב
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