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 פקודת הנמלים
ט י ש ת ה ו ח י ט ר ב ב ד ת ב ו נ ק  ת

ן — הפקודה), והסעיפים 14 (א) ל ה ל ) 1 ם י ל מ נ  בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לפקודת ה
: , אני מתקין תקנות אלה ) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948 2 ד ) 2 ־  ו

ת ו נ ש ר : פ ן ו ש א ק ר ר  פ

ת 1. בתקנות אלה — דרו  הנ

 ״המנהל״ — הממונה על הנמלים«

 ״מפקח כלי שיט ראשי״ — מי שנתמנה על ידי המנהל להיות מפקח כלי שיט ראשי לצורך
 תקנות אלת? ג

 ״מפקח כלי שיט״ — מפקח כלי שיט ראשי וכן מי שנתמנה על ידי המנהל להיות מפקח

יג! י  כלי שיט לצודד תקנות אלה, במינוי כללי או מסו

 ״כלי שיט״ — אניד,, סירת מנוע, סירה, דוברה!
 ״כלי שיט ישראלי״ — בפרק הששי בתקנות אלה ולענין איסור ומניעת השטתו בהיותו
 מחוץ לישראל — כלי שיט הרשום בישראל לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש״ך—
, ולכל ענין אחר — לרבות כלי שיט החייב ברישום לפי החוק האמור וכן כל 31960 
נח זה בחוק האמור או אזרח  כלי שיט אחר שהוא בבעלות תאגיד ישראלי כהגדרת מו

 ישראלי או תושב קבוע בישראל ן
 ״אניה״ — כל כלי העשוי לשוט המונע בכוח מנוע ושתפוסתו ברוטו עולה על 100 טונות ז
י לשוט והמונע בכוח מנוע, בין שהמנוע מחובר אליו חיבור  ״סירת מנוע״ — כל כלי העשו

 של קבע ובין אם לאו, ושתפוםתו ברוטו היא 100 טונות ופחות מזה«

 ״סירה״ — כל כלי העשוי לשוט שאינו מונע בכוח מנוע בין שהוא נגרר ובין שיש לו

ועד לשמש להובלת שני אנשים לפחות ז  אמצעי הנעה משלו המשמש או המי

ד ה  ״דוברה״ — כל כלי העשוי לשוט שאין לו אמצעי הנעה, המשמש או המיועד לשמש ל

גדר על ידי כלי שיט אחר!  בלת מטען כשהוא נ

ד ח  ״בעל״ — לרבות מי שרשום בפנקס הרישום כבעל כלי השיט ומי שכלי השיט נמצא ב

!  קתו או בשליטתו

 ״קברניט״ — כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש״ך—1960 ז

 ״ימאי״ — אדם המשרת בצוות כלי שיט והוא מחזיק בפנקס של ימאי או בפנקס של דייג,

ז 4 1 9 6 0 — ך ״ ש  שניתן לו או שהוכר בו בהתאם לתקנות הנמלים (ימאים), ת

 ״נוסע״ — כל אדם הנמצא בכלי שיט, למעט קברניט וכל אדם אחר המשרת או המועסק
 באיזה תפקיד שהוא בכלי שיט בקשר לעיסוקו של כלי השיט וכן תינוק פחות מבן שנה ?

!  ״האמנה״ — האמנה הבינלאומית בדבר בטיחות •החיים בים, 1948 5
 ״מסע ביךלאומי״ — מסע מכל מקום במדינת ישראל לכל מקום אחר מחוץ למימי החופין
נת נת ישראל למימי החופין של מדי  שלה או מכל מקום שמחוץ למימי החופין של מדי

; ן י  ישראל, הכל לפי הענ
 1 חוקי א״י, כרד ב׳, פרק קי״ד, עמ׳ 1146 : ם״ח 130, תשי״ג, עם׳ 130.

 2 ע״ר תש״ח, תום׳ א׳ מם׳ 2, עמי 1.

 3 ס׳׳ח a5 ,3תש״ד, עט׳ 70.

 4 ק׳׳ת 1051, תש״ו, עמ׳ 1921.

 5 ?חב י אמנה 190, כרד 6, עמ׳ 333.
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 ״רשיון שיט״ — תעודה שניתנה לגבי כלי שיט בהתאם לתקנות אלה ! י
! ת ד ה  ״תאונה ימית״ — אבדן כלי שיט מחמת טביעתו או נטישתו או בגלל כל סיבה א
 התנגשות כלי שיט בכל כלי שיט אחד או בכל עצם אחר שכתוצאה ממנה נגדם נזק
ט!  של ממש לכלי השיט או לאותו עצם! כל מקרה של שריפה או התפוצצות בכלי שי
ט או נית באדם הנמצא בכלי שי  עליית כלי שיט על שרטון! מקרה מות או פגיעה רצי
! כל מקרה של גרם נזק בכלי שיט ו  מחוצה לו והנובעים מכלי השיט או מכל חלק ממנ

 הפוגע או העשוי לפגוע בכושר השיט שלו.

ט י ש מ ל י י ו א ר ט ה י י ש : כל י נ  פדל, ש

 2. לא יושט כלי שיט ישראלי מכל מקום מוצא או עגינה אלא אם הוא כשיר לשיט כשירות כ?י
 שיט ישרא5י

 ?שיט
 בהתאם לצרכי השיט שלו.

יג  3. הוראת תקנה 2 לא תחול במקרה שהשטת כלי השיט באה כדי למנוע או להפחית סי
ת ?תקנה 2 י ן ן ך א ף ׳ ^ ^ ך ו ב מ ש ך י א נ ט ^ ב מ ו ו ^ ט א י ש מ ה פ ק ש נ  םכנח ה

ת להושיט עזרה  למנוע או להפחית את הסכנה האמורה או שהשטת כלי השיט באה על מנ
 לאדם הנמצא בים ונתון לסכנה רצינית בלי שהדבר מסכן את כלי השיט והאנשים שבו.

 4. בלי לגרוע מכלליות הוראת תקנה 2, לא יראו כלי שיט ישראלי לצורך אותה תקנה, התנאים
 , ?כשירות

 ככשיר לשיט אם לא נתמלאו בו גם התנאים שבתקנות 5—8.

- כשירות אניח  5. תנאי הכשירות לגבי אניד. הם -

. ט  (1) גוף האניה הוא במצב תקין בהתאם לצרכי השי

 (2) היא מצויירת במכונות, במכשירים, במיתקנים, באביזרים ובאמצעי הצלה
 די הצורך המתאימים לשירות שבו היא משמשת או עתידה לשמש ובהתאם

 לצרכי השיט והם במצב תקין!

 (3) היא מצויירת ברשיון שיט!

 (4) מספר בני האדם הנמצאים בה אינו עולה על המספר המותר לפי רשיון
. ט י ש  ה

 (5) נתמלאו בה כל שאר התנאים וההגבלות שבדשיון השיט,-

א מצויירת בכל תעודה אשר עליה להיות מצויירת בה בהתאם לכל  (6) הי
ת שישראל היא צד לה וכן במכונות, במכשירים, במיתקנים, מי דלאו  אמנה בי
 באביזרים ובאמצעי הצלה הנדרשים באותה אמנה וכן באלה המפורטים בתעודה

 האמורה, והם במצב תקין ז
 (7) שטחם, ממדיהם, מיתקניהם, ציודם ורמת אחזקתם של אותם מקומות
 באניה המשמשים או המיועדים לשמש לבני האדם המשרתים באניה או הנוס־
 . . עים בה, לפי מטרת יעודם או שימושם, מבטיחים את חייהם ובריאותם של

 אותם אנשים!

 (8) משרתים בה קברניט וימאים בתפקיד, בדרגה ובמספד כפי שנקבע בתו
נה!  ספת הראשו

ט.  (9) היא טעונה כהלכה בהתאם לצרכי השי

 (10) יציבותה מובטחת בהתאם לצרכי השיט.
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 ם  6. תנאי הכשירות לגבי סירת מנוע ה
ד  (!) נתקיימו לגביה התנאים המפורטים לגבי אניד, בתקנה 5, בשינויים הנ

 חוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6) ו־(8)!
  (2) משרתים בד, קברניט וימאים בתפקיד, בדרגה ובמספר כפי שנקבע בתו
 ספת הראשונה! ולגבי אותם סוגים של סירות מנוע שאינם נקובים בתוספת
 הראשונה — מפעיליה ממלאים אחר הוראת כל דין הקובע את סגולות ההכשרה

 והרישוי הנדרשים מהם.

 7. תנאי הכשירות לגבי סירה הם —
ד נ  (1) נתקיימו לגביה התנאים המפורטים לגבי אניד, בתקנה 5, בשינוייט ה

 חוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6), (8) ד(9) !
 (2) מפעיליה ממלאים אחד הוראת כל דין הקובע את סגולות ההכשרה והרי

 שוי הנדרשים מהם.

 8. תנאי הכשירות לגבי דוברה הם אלה המפורטים לגבי אניד, בתקנה 5, בשינויים
.  המחוייבים, למעט התנאים המפורטים בפסקאות (6), (7) ר(8)

 9. (א) מפקח כלי שיט דשאי לקבוע, אם ידאה צורך בכך מטעמי בטיחות השיט, לגבי
 כלי שיט ישראלי מסויים מהסוגים הנקובים בתוספת הראשונה, למסע מסויים או למספד
 מסעות מםויימים, מספר ימאים בתפקיד ובדרגה העולה על המספר שנקבע לכך בתוספת

 האמורה.

די מפקח כלי  (ב) מספר ימאים בתפקיד ובדרגה, שנקבע לכלי שיט ישראלי על י
 שיט על פי תקנת משנה (א), יראו אותו לצורך תקנות 6-2, כאילו נקבע בתוספת הראשונה.

 10. (א) נמסרה הודעה בכתב, כשהיא מנומקת, מטעם מפקח כלי שיט, לבעלים או
 לקברניט של כלי שיט ישראלי הקובעת כי כלי השיט אינו כשיר לשיט לצמיתות או עד
 אשר יתמלאו לגביו, להנחת דעתו של מפקח כלי שיט, התנאים הנקובים באותה הודעה,

 יראו את כלי השיט האמור כבלתי כשיר לשיט בהתאם לאמור בהודעה.

ו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שנמסרה להם הודעה כאמור בתקנת  (ב) בעלי
 משנה (א), רשאים לערוד עליה בפני המנהל תוך 15 יום מיום קבלת ההודעה על ידם.

 (ג) החלטת המנהל בעדר היא סופית« כל עוד לא החליט המנהל אחרת, תעמוד
 הודעת מפקח כלי שיט לפי תקנת משנה (א) בתקפה.

 11. על אף האמור בתקנה 2, רשאי מפקח כלי שיט להתיר, בהודעה בכתב, לבעליו או
 לקברניטו של כלי שיט ישראלי, את השטתו של כלי השיט למסע אחד בכפוף לתנאים
 אחדים כפי שימצא לנכון ואשר יפורטו באותה הודעה, גם אם יש בו מכונות׳ מכשירים,
 מיתקנים, אביזרים או כל דבר אחר — פגומים, חסרים או בלתי מתאימים, לאחר שהוכח
 להנחת דעתו שאין הדבר מהווה או עלול להוות סכנה לכלי השיט, לשלומם של בני האדם

 הנמצאים בו או לבטיחות השיט בכלל.

 12. על אף האמור בתקנה 2, מותר, במקרה של אבדן כושר התנעה של כלי שיט ישראלי,
 לגדור את כלי השיט על ידי כלי שיט אחר המתאים לגדירה לאחר שנעשו כל הסידורים
 לשם בטיחות כלי השיט הגודר והנגרר, הבטחת שלומם של בני האדם הנמצאים בהם ובטי־

 חות השיט בכלל.

 כשירות סירת
 מנוע

 כשירות םירה

 כשירות
 דוברה

י הודאית ו נ  שי
 התוספת

 הראשונה

 הודעה ע?
 אי כשירות

 כ5י שיט
 ישראלי 5שיט

 היתר שיט
 5כ5י שיט

 ישרא?י
 במקריט

יימים  מפו

רת רי  נ
 כלי שיט
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י פ ל ע ה נ ל פ  ה
 אישור מסע :

 אישור מסע
 לכלי שיט

 כשיר

 איסור השטה
 ש? כלי שיט

 שאינו ישראלי

 אישור לטעינה
 כהלכה

 טעינה כהלכה

 דרישות
 בטיחות
 כלליות

 תוצאות אי
י אחר  מילו

 דרישות
 בטיחות כלליות

 13. ,לא יפליג• כלי שיט ישראלי מישראל למסע ביךלאומי אלא מנמל -ואלא אם נמצא
 בידי קברניטו אישור מסע חתום ביד מפקח כלי שיט.

 14. לא יתן מפקח בלי שיט אישור מסע, אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט איננו
 כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

 15. , לא יושט בלי שיט שאינו ישראלי בהיותו במימי ישראל אם, לדעתו של מפקח כלי
 שיט, הוא אינו כשיר לשיט באופן המהווה או עלול להוות סכנה לכלי השיט, לשלומם של
 בני האדם שבו או לבטיחות השיט בכלל או אם אין הוא ממלא, לדעת מפקח כלי שיט, אחר

 הוראות פסקה (7) לתקנה 5.

 16. לא יפליג מישראל למסע בין־לאומי כלי שיט אשר הטעינו בו תבואה כמשמעותו
 באמנה, או מלט, בצובר או כל מטען אחר ששד התחבורה יקבע אותו בהודעה שתפורסם
 ברשומות, כטעון אישור טעינה כהלכה, או שהטעינו בו סחורות מסוכנות, כמשמעותם

 באמנה, אלא אם יש בידי קבדניטו אישור ממפקח כלי שיט שהוא טעון כהלכה.

 17. לא יראו כלי שיט כטעון כהלכה אס, לדעתו של מפקח בלי שיט, הוא טעון מעל
 למורשה לפי תעודת קו טעינה אשר ניתנה לגביו בהתאם לאמנה בין־לאומית לקביעת קווי
, או אם הוא טעון באופן המהווה סכנה לכלי השיט, לשלומם של בני־האדם  טעינה, 1930 6

 שבו, או לבטיחות השיט בכלל, או שטעינתו עלולה לפגוע בכושר השיט שלו.

 18. המנהל דשאי בהודעות שיימסרו לבעלים או לקברניט של כלי שיט ישראלי, לתת
 הוראות כלליות בדבר אמצעי וסידורי בטיחות הנדרשים לגבי כלי השיט, בני האדם שבו

 ולגבי בטיחות השיט בכלל.

 19. כלי שיט אשר לגביו לא נתמלאו הוראות המנהל כאמור בתקנה 18, יראו אותו
 כבלתי כשיר לשיט כל עוד לא נתמלאו הדרישות כאמור.

 דרישות
 בטיחות

וחדות  מי

 תוצאות אי
י אחר לו  מי

 דרישות
 בטיחות

ת וחדו  מי

 20. הפקח כלי שיט רשאי לדרוש בכתב מבעליו או קברניטו של כלי שיט ישראלי פלוני
 אם נראה לו הדבר כדרוש לשם בטיחות כלי השיט, שלומם של בני האדם שבו או לבטיחות

 השיט בכלל —
 (1) ;להתקין בכלי השיט, תוך המועד הנקוב בדרישה, אותם מכונות, מכשי
t רים, מיתקנים, אביזרים, אמצעי הצלה או דברים אחרים המפורטים בדרישה 
 (2) לבצע, תוך המועד הנקוב בדרישה, בכלי השיט, במכונותיו, במכשירין,
 במיתקניו, באביזדיו, באמצעי ההצלה שבו או בכל דבר אחר שבו אותם שינויים

 המפורטים בדרישה ז
 (3) לנקוט לגבי כלי השיט, אנשים הנמצאים בו, מטענו, מכונותיו, מכשיריו,
 מיתקניו, אביזריו, אמצעי ההצלה שבו או כל דבר אחר שבו, אותם אמצעי

 וסידורי בטיחות המפורטים בדרישה

^ לא נתמלאו לגבי בלי שיט דרישות מפקח בלי שיט באמור בתקנה 20, יראו אותו ! 
 כלי שיט כבלתי כשיר לשיט כל עוד לא נתמלאו הדרישות כאמור.

 כתבי אמנה, בדד 6, עט׳ 190.
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י עי 22. (א) בעליו או קברניטו של בלי שיט שקיבל דרישה מאת מפקח כלי שיט באמור י  ע
" בתקנה 21׳ רשאי לערוד עליה בפני המנהל, תוך 15 יופי' מיום קבלת הדרישה! אולפ אין , , ״  בט,

ת בהגשת הערר כדי להתיר את השטתו של כלי שיט שלא נתמלאו לגביו דרישות מפקח וחדו  מי

 כלי שיט כאמור.

 (ב) החלטת המנהל בעדר היא סופית.

 פרק שלישי ג בדיקת כלי שיט ורישוי הלי שיט ישראלייפ

 23. (א) כלי שיט ישראלי שרישומו בישראל חובה, ייבדק בדיקה כללית על ידי מפקח
 כלי שיט, לפני רישומו.

 (ב) כלי שיט ישראלי שרישומו בישראל אינו חובה, ייבדק בדיקה כללית לפני
 הפלגתו לראשונה, לאחר היותו לכלי שיט ישראלי.

 24. כלי שיט ישראלי ייבדק בדיקה כללית על ידי מפקח כלי שיט במועדים המפורטים
 להלן ממועד התחלת הבדיקה הכללית האחרונה שנערכה בו:

 (1) אניד, — כל שנה!
 (2) סירת מנוע — כל שנתיים! ואם סירת המנוע משמשת להסעת נוסעים

 או משאות בשכר — כל שנה!
 (3) סירה — כל שנתיים! ואם הסירה משמשת להסעת נוסעים או משאות

 בשכר — כל שנד,!
 (4) דוברה — כל שלוש שנים.

 25. בדיקה כללית בכלי שיט לפי תקנות אלה כוללת בדיקת גוף כלי השיט, בטנו, מכו־
 נותיו, מכשיריו, מיתקניו, אביזריו, מגורי הצוות והנוסעים וכן כל דבר אחד, אשר הוא,

 לדעת מפקח כלי שיט, דרוש לבדקו לצורך קביעת כשירותו של כלי השיט לשיט.

 26. (א) מפקח כלי שיט רשאי לקבוע בכל עת, בהודעה מנומקת שתימסר לבעליו או
 לקברניטו של כלי שיט ישראלי פלוני, כל מועד אחר, כפי שימצא לנכון, לבדיקת כלי השיט׳

 שיחול בתוך תקופה קצרה מהתקופה שנקבעה לגבי אותו כלי שיט בתקנה 24.

 (ב) בדיקת כלי שיט לפי תקנת משנה (א) יכול שתהיה כללית או חלקית.

 (ג) מפקח כלי שיט יקבע לכל מקדד, את היקפה של הבדיקה החלקית.

 27. הופסק השימוש בכלי שיט לתקופה רצופה העולה על שלושה חדשים ונמסרה הודעה
 בכתב ומראש על כך למפקח כלי שיט בצירוף רשיון השיט שלו ובתוך תקופת הפסקת
 השימוש כאמור חייב כלי השיט להיבדק בדיקה כללית בהתאם לתקנה 24, תידחה'•הבדיקה׳

 הכללית למועד סיום הפסקת השימוש כאמור.

 28. בנוסף על האמור בתקנות 23—26, רשאי מפקח כלי שיט לערוך בכל עת בקורת
 בכלי שיט הנמצא בישראל ובכלי שיט ישראלי באשר הוא, כדי לבדוק את כשירותו לשיט

 וכן כל דבר ומסמך שבו שיש לו קשר לכשירותו של כלי השיט לשיט.

 29. בעליו וקברניטו של כלי שיט חייבים להעמידו לבדיקה או לבקורת, הכל לפי העניו,
 במקום ובמועד, אם המועד לא נקבע בתקנות אלה, כפי שיודה מפקח כלי שיט, אולם אין
 הודאה כאמור מהווה תנאי מוקדם לעריכת הבדיקה או הבקורת על ידי מפקח כלי שיט

 בסמכותו לפי תקנות אלה.

 בדיקה
 ראשונה

 בכלי שיט
 ישראלי

 מועדי הבדיקה
 הכללית

 נשוא הבדיקה
 הכללית

 בדיקה
וחדת  מי

 בדיקה כללית
 בכלי שיט

 שהופפק
 השימוש בו

 בקורתבכלי
 שיט

 העמדת כלי
 שיט לבדיקה

 ובקורת
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ת כלי שיט מ  30. בעליו, קבדניטו וכל איש צוות של כלי שיט שנערכת בו או עומדת להיערך בן ה
 ?בדיקה

 בדיקה או,בקורת, חייבים, לפי דרישת מפקח כלי שיט —
 (1) לבצע בכלי השיט, במכונותיו, במכשירין, במיתקניו, באביזריו, בכלי
 הצלח שבו או בכל דבר אחר שבו, כל אותן פעולות האמורות בדרישה הנחוצות

 לשם עריכת הבדיקה או הבקורת!
 (2) למסור למפקח כלי שיט כל תעודה או מסמך שברשותו או בשליטתו

 שיש להם קשר לכשירותו של כלי השיט לשיט ־
 (3) להשיב על שאלות מפקח כלי שיט בכל ענין שהוא נשוא הבדיקה או

 הבקורת.

כחיבת ט הצהרה5 י י ש ל ח כ ! ל פ ו מ  31. לא יתן בעל כלי שיט, קברניט או כל איש צוות בפני המנהל א
 ביודעין, הצהרה שאיננה נכונה בקשר למצב כושר שיט של כלי השיט או בקשר למצבם עי? מצב כושר

ט ף1א שיט י ש  של מכונות, מכשירים, מיתקנים, אביזרים, אמצעי הצלה וכל דבר אחר שב^לי ה
 יתן הצהרה כאמור בלי שהיה לו יסוד סביר להאמין באמיתותה.

ט הצהרה על י  32. (א) מפקח כלי שיט יערוך הצהרה על בדיקה כללית או חלקית שתיערך בכלי ש
 , . בדיקה

 בטופס שיורה על כך המנהל.
 (ב) העתק מהצהרת מפקח כלי שיט לפי תקנת משנה (א), יימסר לבעלים או לק־

 ברניט של כלי השיט האמור.

 33. בעליו או קברניטו של כלי שיט ישראלי יודיע מיד, באמצעים המהירים ביותר הודעה על
' י ! ה ע י ג פ ו  העומדים לרשותו, למפקח כלי שיט, על כל פגיעה, שינוי או תיקון בגוף כלי השיט, במכר א

ט י י ל א ר ש  נותיו, במכשיריו, במיתקניו, באביזריו, באמצעי הצלה או בכל דבר אחד שבו, שיש להם י
 קשר לכשירותו של כלי השיט לשיט וכן על כל שינוי בצורת הפעלתו של כלי השיט.

 34. נבדק כלי שיט ישראלי בדיקה כללית בהתאם לתקנה 24 או 26 ונמצא כשיר לשיט טתז רשיוז
 בהתאם לתקנות אלה, יתן מפקח כלי שיט לבעליו או לקברניטו של כלי השיט רשיון שיט
 שיהיה. ערוך בטופס שיורה עליו המנהל׳ כשהוא חתום בחתימתו של מפקח: כלי שיט וב

 חותמת אגף הספנות והנמלים במשרד התחבורה.

 35. (א) על אף האמור בתקנה 34, רשאי מפקח כלי שיט לתת רשיון שיט לכלי מתז רשיון

ו סיוים בדיקה י ל ע י ב ד ל י י ע מ ע ו ט י י ש י ה ! י כ י ש א נ ת ת ב י ל ל כ  שיט פלוני גם אם לא נסתיימה בו הבדיקה ה
 או קברניטו להשלמת הבדיקה במקום ובמועד שיודה על כך מפקח כלי שיט. כללית

 : (ב) לא נסתיימה בדיקה כללית בכלי שיט פלוני שניתן לו רשיון כאמור בתקנת
 משנה (א) תוך שלושה חדשים מיום מתן הרשיון, יפקע מאליו רשיון השיט של אותו

 כלי השיט.

 36. מפקח כלי שיט רשאי להגביל את רשיון השיט ולהתנות בו תנאים מטעמי בטיחות התנאת תנאים
מ ברשיון שיט י ב י י ׳ ח ד ו מ א מ ב י א נ ו ת ו ב ע ב ק נ ו ש ל א ב ג ו ו ה נ ו  השיט ובעליו וקברניטו של כלי השיט שרשי

 למלא אחר אותם ההגבלות והתנאים.

 37. (א) סירב מפקח כלי שיט לתת לכלי שיט רשיון שיט׳ ימסור לבעליו או לקברניטו סירוב לתת
 , , ־ רשיון שיט

 של כלי השיט כאמור הודעת סירוב מנומקת.
 (ב) בעליו או קברניטו של כלי שיט שקיבלו הודעת סירוב כאמור בתקנת משנה

 (א), רשאים לערוד עליו בפני המנהל, תוך 15 יום מיום קבלתה.
 (ג) החלטת המנהל בערר היא סופית.
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 38. (א) תוקף רשיון שיט שניתן לכלי שיט לפי תקנות אלה יפקע במועדים המפורטים
 להלן ממועד פקיעתו של רשיון השיט האחדה שניתן לכלי השיט, אולם רשיון שניתן לרא־

 שונה לכלי שיט יפקע במועדים המפורטים להלן׳ ממועד מתן הרשיון:
 (1) לגבי אניד, — כעבור שנד,;

 (2) לגבי סירת מנוע — בעבור שנתיים > ואם סירת המנוע משמשת להסעת
 נוסעים או משאות בשכר — כעבור שנה!

 (3) לגבי סירה — כעבור שנתיים! ואם הסירה משמשת להסעת נוסעים או
 משאות בשכר — כעבור שנה!

 (4) לגבי דוברה — כעבור שלוש שנים,
 או במועד מוקדם יותר שנקבע ברשיון השיט לפי החלטת מפקח כלי שיט.

 (ב) חל מועד פקיעת רשיון שיט של כלי שיט בתקופה שבה הופסק השימוש בו
 לשלושה חדשים רצופים לפחות ושעליה נמסרה הודעה מראש ובכתב למפקח כלי שיט
 בצירוף רשיון השיט של כלי השיט, יראו ברשיון השיט שניתן לכלי השיט האמור, לאחר
 סיום תקופת השימוש בו, לצורך חישוב מועד פקיעתו כאמור בתקנת משנה (א), כרשיון

 שניתן לראשונה לכלי השיט.
 (ג) תוקף רשיון שיט שניתן לכלי שיט לאחר שבוטל רשיון השיט האחרון שלו
 לפי תקנות אלה, יהיה מיום נתינתו ועד למועד שבו היה צריך לפקוע רשיון השיט האחרון
 אילו לא בוטל כאמור ואם אותו מועד חלף — עד למועד שנקבע בתקנת משנה (א) לגבי

 רשיון שניתן לראשונה לכלי שיט.

 39. (א) פקע תקפו של רשיון שיט של כלי שיט ונתקיימו בו הודאות תקנה 34, יתן
 מפקח כלי שיט לבעליו או לקברניטו, רשיון שיט חדש.

 (ב) בוטל רשיון שיט של כלי שיט ולאחר מכן חדלו הסיבות שגרמו לביטולו
 מלהתקיים, יתן מפקח כלי שיט לבעליו או לקבדניטו רשיון שיט חדש אם הוכח, להנחת

 דעתו, שכלי השיט כשיר לשיט בהתאם לתקנות אלה.

 40. מפקח כלי שיט דשאי לבטל רשיון שיט שניתן לכלי שיט פלוני, במקרים המפורטים
 להלן על ידי מסירת הודעה מנומקת בכתב על הביטול לבעל כלי השיט או לקבדניטו:

 (1) אם יש לו יסוד סביר להאמין שכלי השיט אינו כשיד לשיט בהתאם
 לתקנות אלה!

i (2) אם חל על כלי השיט איסור שיט על פי הוראת כל דין 
 (3) אם יש לו יסוד סביר להאמין שחלו שינויים באחד הפרטים הכלולים

 ברשיון השיט ולא נתמלאו הוראות תקנה 46 (א)ז
 (4) אם כלי השיט לא נבדק בדיקה כללית בהתאם לתקנות אלה או אם בעליו

 או קברניטו לא מלאו אחר הוראות תקנה 29 %
 (5) אם אירעה תאונה ימית לכלי השיט ולא נמסרה על כך הודעה לפי תקנה
 60 או שאירע אחד מהמקרים המצריכים מתן הודעה לפי תקנה 33 והודעה כזו

 לא נמסרה כאמור.

 41. בוטל רשיון שיט של כלי שיט פלוני לפי תקנות אלה, בטלה מאליה כל תעודה
 שניתנה לגבי אותו כלי שיט בהתאם לאמנה.

 42. (א) אם במועד פקיעת רשיון השיט, נמצא כלי השיט מחוץ לישראל, רשאי מפקח
 כלי שיט להאריך מדי פעם בפעם את תקפו של רשיון השיט, ובלבד שסך כל תקופות ההא־

 תוקן* רשיון
 שיט

 מתן רשיון
 שיט

? רשיון טו י  נ
 שיט

 ביטול תעודות
 לפי האטנה

 הארכת תוקן?
 רשיון שיט
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 דחיית מועד
 הבדיקה
י וו• מ כ  ח

 ה ורעד.ע?
ת ח  הפלגה ל

 ?»n ?פני
 בדיקה כ??ית

רת רשיון  מסי
 שיט שפקע

 או בוט?

 שינוי פרטים
 ברשיון השיט

 רשיון שיט
 שנשחת או אבד

 הצנת רשיון
 שיט בפני

 שוטר

 היתר שיט
 וסימון כלי
 שיט זרים

 רכה לא יעלה על שנה ובתנאי שחוכח, למנחת דעתו של מפקח כלי שיט, בי מצב כלי דושיט
 מבחינת כושר השיט מצדיק מתן הארכה כאמור.. . . . .

 (ב) רשיון שיט שתקפו הוארך כאמור בתקנת משנה (א), יעמוד בתקפו עד תום
 תקופת הארכה או עד בואו של כלי השיט לנמל בישראל, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

 (ג) בכל מקרה אחר רשאי מפקח כלי שיט להאריך תקפו של רשיון שיט לתקופה
 שאינה עולה על שלושה חדשים בתנאי שהוכח, להנחת.דעתו של מפקח כלי שיט, כי מצב

 כלי השיט מבחינת כושר השיט מצדיק מתן הארכה כאמור.

 43. אם במועד פקיעת רשיון השיט שתקפו הוארך או במועד שחל בתקופת ההארכה
 באמור בתקנה 42, חייב כלי השיט להיבדק בדיקה כללית כאמור בתקנה 24 או 26, תידחה
 מאליה הבדיקה הכללית עד למועד פקיעת רשיון השיט שתקפו הוארך כאמור או עד למועד

 מוקדם יותר שיורה עליו מפקח כלי שיט.

 44. בעליו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שלפי התכנית הצפויה של הפלגתו יחול
 מועך פקיעת רשיון השיט שלו או מועד הבדיקה הכללית שצריכה להיערך בו לפי תקנה 24
 או 26 בהיות כלי השיט מחוץ לישראל, חייב להודיע על כך למפקח כלי שיט בצירוף תכנית

 ההפלגה, 15 יום לפחות לפני המועדים האמורים, הכל לפי המועד המוקדם יותר.

 45. פקע או בוטל רשיון שיט לפי תקנות אלה, יחזיר בעל כלי השיט או קברניטו שרשיונו
 פקע או בוטל כאמור, את הרשיון למפקח כלי שיט, אם פקע הרשיון — תוך שלושים יום

 מיום הפקיעה, ואם בוטל הרשיון — תוך 45 יום מיום קבלת הודעת הביטול.

 46. (א) חל שינוי באחד הפרטים הכלולים ברשיון השיט, ימסור בעליו או קברניטו, תוך
 שלושים יום מיום השינוי, את רשיון השיט למפקח כלי שיט בצירוף הודעה על השינוי ואם
 כלי השיט נמצא מחוץ לישראל, יימסר רשיון השיט מיד עמ בואו של כלי השיט לנמל

 בישראל.
 (ב) הוגש מסמך המעיד׳ להנחת דעתו של מפקח כלי שיט, כי חל שינוי באחד הפר
 טים הכלולים ברשיון השיט, ירשום מפקח כלי שיט, בכפוף לכל סמכות הניתנת לו לפי תק
 נות אלה, את השינוי ברשיון השיט ויחזיר את רשיון השיט לבעליו או לקברניטו של כלי

 השיט.

 47. (א) בעליו או קבדניטו של כלי שיט שרשיונו אבד או נשחת, חייב להודיע על כך
 מיד למפקח כלי שיט.

 (ב) שוכנע מפקח כלי שיט כי רשיון שיט של כלי שיט אבד או נשחת, יתן המפקח
 לבעליו או לקברניטיו, רשיון אחר במקומו.

 48. שוטר — ולגבי אניה — שוטר מדרגת סמל ומעלה — רשאי לדרוש מבעליו או
 קברניטו של כלי שיט ישראלי, להציג בפניו רשיון השיט שניתן לגביו ובעליו או קבדניטו
 חייבים למלא אחר הדרישה! וכן רשאי הוא למנוע את הפלגתו של כלי שיט ישראלי — אם
 לא הוצג בפניו רשיון שיט בר תוקף או שלא נתמלאו לגבי כלי שיט התנאים שנקבעו ברשיון

 השיט.
: רישוי וסימון בלי שיט זרים בישראל י ע י ב  פרק ר

 49. (א) בעליו של כלי שיט שאינו ישראלי, למעט אניה הרשומה במדינת חוץ וכלי
 שיט השוהה שהיית ארעי במימי החופין ובמים פנימיים של ישראל, לא ישיטו במימי התופין
 ובמים פנימיים של ישראל אלא אם ניתן לגביו היתר שיט (להלן — היתר שיט) וסומנו בו

 סימני זיהוי כאמור בתקנות 56 ו־57 אשד נקבעו לכלי השיט בהיתר השיט.
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 (ב) ״שהיית ארעי״ לענין תקנת משנה (א) — שהייה שאינה עולה בכל פעמ על
 שלושים יום, אולם רשאי מפקח כלי שיט להאדיר תקופה זו לכלי שיט מסרים לששים יומ

 נוספים.

 50. מפקח בלי שיט יתן היתר שיט לכלי שיט אם הוא כשיר לשיט להנחת דעתו,

 51. תקנות 36, 37, 40 למעט פסקאות משנה (3), (4) ו־(5) ו־48 יחולו על היתר שיט
 בשינויים המחוייבים.

 52. תקפו של היתר שיט יהיה לשנה אחת מיום נתינתו.

 53. פקע תקפו של היתר שיט לפני תקנה 52, יראו בכלי השיט שלגביו ניתן היתר השיט,
ד הוא ממשיך להימצא בתחום מימי התופין או  לענין תקנות אלה, ככלי שיט ישראלי כל עו

 המים הפנימיים של ישראל ויחולו עליו הוראות תקנות אלה כאילו היה כלי שיט ישראלי.

 מתן היתר
 שיט

 תחולת תקנות
 מםויימות על

 היתר שיט

 תוקף! היתר שיט

 דין כלי שיט
 !ר בתום תוקן*

 היתר שיט

 פרק חמישי: סימון בלי שיט

 54. כלי שיט החייב ברשיון שיט לפי תקנות אלה ושלא חלה עליו חובת סימון שם או
 סימן זיהוי אחר לפי חוק הספנות (כלי שיט), תש״ך—1960, ותקנות שלפיו — חייב בסימון

יב בסימון).  לפי פרק זה (להלן — כלי שיט החי

 55. לא יושט כלי שיט החייב בסימון שלא נתמלאו בו הוראות פרק זה.

יב בסימון יסמן בצבע את סימני הזיהוי שנקבעו ו או קברניטו של כלי שיט החי  56. בעלי
י צדי דפנותיו.  לכלי השיט ברשיון השיט על יד החרטום, משנ

 57. צבע סימני הזיהוי יהיה כהה על רקע בהיר או להיפר! האותיות והמספרים בסימני
 הזיהוי יהיו בגובה של 15 ם״מ, רוחב קווי האותיות והמספרים יהיה 12 מ״מ.

יב בסימון חייב לחדש את צבע סימני הזיהוי ו או קבדניטו או כלי שיט החי  58. בעלי
 כאשר צבעם דוהה או מתטשטש.

 59. לא יוסיף אדם דבר על סימני זיהוי שסומנו בכלי שיט לפי פרק זה, לא ישנה בהם
 דבר, לא יטשטש את צבעם ולא ישחיתם בכל צורה שהיא.

 כלי שיט
 החייב בסימון

 איסור השטה
 ללא סימון

 סימון כלי
 שיט

 צבע הסימון
 וצורתו

 חידוש צבע
 הסימון

 איסור שינוי
 בסימון

נות יס  פרק ששי: חקירת תאו

 60. (א) בעליו או קברניטו של כלי שיט ישראלי שאירעה לו או בו תאונה ימית חייב
 להודיע על כד מיד, באמצעים המהירים ביותר העומדים לרשותו, למפקח כלי שיט.

) יצויינו — א ) ן ט  (ב) בהודעה לפי סעיף ק
 (1) שם כלי השיט ופרטי רישומו!

! ט י נ  (2) שםהקבר
! נה)  (3) זמן קרות התאונה (לפי מקום התאו

ט!  (4) מקום היציאה האחרון ומקום היעוד הקרוב של כלי השי
נה!  (5) מקום הימצאו של כלי השיט בזמן קרות התאו

 (6) רשימת האנשים שנהרגו או שנפגעו פגיעה רצינית, אם יש כאלה!
 (7) תיאור התאונה וסיבותיה, במידה והן ידועות!

 (8) פרטים קצרים על הנזק שנגרם לכלי השיט, אם נגרם.

 מטירת הודעה
 על תאונה
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י ״ייור י נ  61. אירעה תאונה ימית לכלי שיט ישראלי באשר הוא, רשאי המנהל למנות מפקח כלי מי
 שיט להיות חוקר התאונה (להלן —החוקר).

 תאונה

יות החוקר: י _ סמכו א ש א ר ו ך ה ט כ ש ^ • ן נ ו א ת ה ה י ק מ ד ב ו ק ת ד י ק ו ח !  2¿ ד

 (1) לגבות עדויות בעל פה ובכתב היכולות לדעתו להועיל לחקירת התאונה!

 (2) לבקר במקום התאונה ובכלי השיט המעורב בה ולבדקם!

 (3) לעשות כל דבר אחר כפי שימצא לנכון ומועיל לשם חקירת מקרה
 התאונה.

ל רו״חעל  63. (א) עם סיום החקירה, ימםור החוקר למנהל דין וחשבון על החקירה וכן את כ
 , , החמירה

 חומד הראיות שנגבה על ידיו במהלך החקירה.

 (ב) הדין וחשבון על החקירה יכלול, בין השאר, את הדברים האלה:

 (1) עובדות מקרה התאונה!
 (2) מסקנות החוקר לגבי הסיבות שגרמו לתאונה והאחריות לגרם התאונה!

 (3) המלצות החוקר לתיקון ליקויים ופגמים שנתגלו על ידיו בקשר לתאונה
 ולגבי האמצעים שיש לנקוט למניעת תאונות דומות בעתיד.

: הוראות כלליות י ע י ב ש ק ר  פ

יות מפסח .  64. בתקנות 9—11, 13—17, 26—27, 33—40, 42, 44—47, 49—50 ו־60 — בכל מקום סמכו
, כלי שיט ראשי ״ י ש א ט ר י  שנאמר ״מפקח כלי שיט״ יראו — לגבי אניח — כאילו נאמר ״מפקח כלי ש

ט אנרות.  65. בעד הבדיקות והתעודות המפורטות בתוספת השניה, ישלם בעליו של כלי שי
 ישראלי את האגרה שנקבעה לכך בתוספת האמורה.

 66. המנהל רשאי לפטור בכתב כלי שיט או סוג מםויים של כלי שיט מהוראות תקנות פטור
 אלה, כולן או מקצתן, כפי שיפורש על ידיו בכתב הפטור.

 67. האחריות לקיום כל חובה המוטלת לגבי כלי שיט וכל איסור שנאסר לגביו לפי תקנות האחריות להיום
" 5  אלה, חלה על בעל כלי השיט ועל קברניטה עליכל״שיט

 68. (א) לא נתמלאה לגבי כלי שיט הוראה מהוראות תקנות אלה, יראו את בעליו אחריות הבעלים
ט והקברניט ן א י ב ט ן ת ע י ד י ה ב ר ב ע , נ ד ד י ב ע ה  וקברניטו של כלי השיט כעובדים על אותה הודאה, בין ש

 לאו, כל עוד לא הוכיחו שהם נקטו בכל האמצעים הנאותים לקיום אותה הוראה.
 (ב) אחריות הבעלים וקברניט של כלי שיט לפי תקנת משנה (א), איננה באה

 לגרוע מאחריותו של כל אדם אחר לפי תקנות אלה.

 69. .נעבדה עבירה לפי תקנות אלה על ידי חבר בני אדם, ייאשם בעבירה גם כל מי אחריות בחבר
ט י י א נ  שבשעת ביצוע העבירה היה חבר מינהלה פעיל, מנהל או פקיד אחראי של אותו חבר, ב

 ובשותפות, מי שהיה אותה שעה שותף בה, למעט שותף נןוגבל — אם לא הוכיחו אחד משני
 אלה:

 (1) העבירה נעבדה שלא בידיעתם!
 (2) הם נקטו בכל האמצעים הנאותים להבטחת קיומן של תקנות אלה.
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 סייג 70. תקנות אלה באות להוסיף ולא לגרוע מכוחו של כל חיקוק אחר.

 עי^י' 71. העובר על הודאה מהוראות תקנות אלה, דינו — מאסר שלושה חדשים או קנם
 מאתיים וחמישים לירות או שני הענשים כאחד.

 ת ו ל ט 5 72. ב י ט י  ב

ות הנמלים (בטיחות השיט), תש״ד—1960 7 )  (!) תקנ

 (2) תקנות הנמלים והספנות (כלי שיט) (רישום כלי שיט, בדיקתם ומתן
.  תעודות לכך), תשכ״א—1960 8

 הוראות מעבר 73. לצורך תקנה 24 יראו בדיקה כללית שנערכה בכלי שיט ישראלי לפי תקנות הנמלים

 (בטיחות השיט), תש״ך—1960, כבדיקה כללית שנערכה לפי תקנות אלה« ותעודת בדיקה
 או תעודת כושר שיט שניתנה לכלי שיט ישראלי לפיהן, יראו אותה כרשיון שיט שניתן לפי

ן בה. י  תקנות אלה עד לפקיעתה במועד שצד

ה 74. תחילתן של תקנות אלה היא כתום 30 יום מיום פרסומן ברשומות. 5 י ח  ת

ט 75. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות הנמלים (בטיחות השיט), תשכ״ה—1965״. ש  ה

ה נ ו ש א ת ר פ פ ו  ת

 (תקנות 5(8) 6(2) ו־9)

 1. בתוספת זו — ״דב חובל״, ״חובל ראשון״, ״חובל שני״, ״חובל שלישי״, ״מלח כשיר״,
/ ״מכונאי שני״, ״מכונאי שלישי״, ״עובד מנוע״, ״שמן״,  ״מכונאי ראשי״, ״מכונאי ראשון׳
 ״מסיק״, ״רב ספן״, ״ספן״ ״דייג ראשי״, ״מכונן ראשי״, ״מכונן ראשון״, ״מכונן״ — מי
 שניתנה לו תעודת הסמכה או היתר שירות לשרת בכלי שיט באותו התפקיד שבדרגה

 בהתאם לתקנות הנמלים (ימאים), תש״ך—1960 !

 ״כלכל ראשי״, ״עוזר לכלכל ראשי״, ״טבח״, ״חשמלאי״ — מי שניתן לו היתד שירות לשרת
 בכלי שיט באותו התפקיד בהתאם לתקנות הנמלים (ימאים), תש״ך—1960 !

 ״אחות״ — מי שרשומה במשרד הבריאות באחות מוסמכת!

 ״דייג״ — מי ששירת במשך 18 חודש לפחות בספינות דיג שארכן לא פחות מ־8 מטר!

 ״סיראי הצלה״ — מי שעבד בהצלחה בחינה בסידאות הצלה הנערכת מטעם אגף הספנות
 והנמלים במשרד התחבורה!

!  ״רופא״ — מי שמורשה בישראל לעסוק ברפואה לפי פקודת המתעסקים ברפואה 9
יתנת לפי תקנות הטלגרף האלחוטי  ״תעודת דדיו טלפון או רדיו טלגרף״ — תעודה הנ

. 1  (רשיונות לתחנות באניות ותעודות למפעילים), 1937 0

 7 ק׳׳ת 1051, תש״ד, עמי 1950.

 8 ק״ת 1071, תשכ״א, עמי 328 ; ק״ת 1261, תשכ״ב, עש׳ 1297.

 9 ע״ר 1947, תום׳ 1 מם׳ 1637, עמי 322.

1 ע״ר 1937, תום׳ 2 מם׳ 733, עמי 1024. 0 
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 2. תקן מינימום של הצוות בבלי שיט ישראליים:

 רב חובל חובל חובל מלח
 חובל ראשו! שני שלישי כשיר רו ע ר ו רנ

: ן  א. צוות במחלקת סיפו
) מספר םיראי ב )  1. באנית נוסעים אשר איננה אחד 1. (א) ר
 מכלי השיט שבפסקאות משנה 2 ו־3 הצלה בהתאם למצויין ברש

 והמםיעה: יון השיט
 (א) 300 איש ופחות מזה כולל 1 1 1 1 6

 הצוות
7 2 1 1 Í (ב) יותר מ־300 איש כולל הצוות 

 2. בםנפירית להסעת נוסעים — 1 — — 1 2. ימאי• אהד לבל 50 נוסעים

 3. בכלי שיט המשמש להובלת נוסעים 3. ימאי אחד לבל 50 נוסעים
 או משאות בשכר מחוץ למימי החופין
 של ישראל אשר תפוסתו ברוטו היא

 פחות מ־100 טונות — — — 1 1

נות 4. (א) במסע למרחק העולה  4. באנית משא שתפוסתה בטו
א: על 500 מילין ימיים מחוץ  ברוטו הי
עד בכלל 1 — 1 3 למימי החופין של ישראל  (א) 100 עד 500 ו
 יתווסף חובל אחד (חובל

עד בכלל  (א) 100 עד 500 ו

 שלישי לפחות)

 (ב) למעלה מ־500 עד 1600 ועד
 בכלל 1 1 1 3

 (ג) למעלה מ־1600 עד 2500 ועד
ת לים ח מ  בכלל 1 1 — 1 3 4. (ג) במסע ש
 התיבון (פרט לים השחור)
 וים סוף יתווסף חובל אחד

 (חובל שלישי לפחות)
 (ד) למעלה מ־2500 עד 5500 ועד (ד) למעלה מ־2500 עד 5500 ועד

 בבלל 1 1 1 1 4
עד ד 7500 ו  (ה) למעלה מ־5500 ע

 בכלל 1 1 1 1 5
 (ו) למעלה מ־7500 1 1 1 1 6

ת ו ר ע יפ ה נ י  די
 ריינ
 ספ! ראשי

 רב
 ספ ז

 5. בספינת דיג שארכה במטרים הוא:
ד 14 ועד בכלל — — 1 1  (א) 8 ע
 (ב) למעלה מ־14 עד 25 ועד בכלל — 1 — 2
 (ג) למעלה מ־25 1 — — 3

4 1 1 1 

ד ג שתפוסתה ברוטו ע נת די  6. בספי
ת לים ח נות המפליגה מ  לה על 250 טו

 התיכון או ים סוף
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ת ו ר ע  ה
 עובד

 שמו מפיק חשמלאי
 עובד

 חשמלאי
 מנוע

י א נ ו כ  מ

 ראשי ראשו! שני שלישי

 מכונאים במחלקת
ות י  מכונות באנ

 קיטור או קיטוד
 טורבינה, יהיו בעלי

דות סמיכות או  תעו
 היתרי שירות במגמת

 קיטור וכן מכונאים
נות  במחלקת מכו

 באניות מנוע יהיו
 בעלי תעודות

 סמיכות או היתרי
 שירות במגמת מנוע

ות: נ  ב. צוות במחלקת מכו

 (א) לנוסעים שעצמת מכו־
 1. באניית קיטור:

 נותיר. בכוחות סוס היא —

 (1) 270 עד 1200 ועד
— — 1 1 —  בכלל 1 1

 (2) למעלה מ־1200 ועד
— — 1 2 — 1  2500 ועד בכלל 1

 (3) למעלה מ־2500 1 1 1 1 1 — 3

 (ב) למשא שעצמת מכונו־
 תיה בכוחות סוס היא —

 (1) 270 עד 500 ועד
 בכלל — 1 — 1 — — 1

 (2) למעלה מ־500 עד
 1200 ועד בכלל _ ! ! ! _ _

 (3) למעלה מ־1200 עד
— — — 1 —  2500 ועד בכלל 1 1

 (4) למעלה מ־2500 עד
 5000 ועד בכלל 1 1 1 1 — — —

 (5) למעלה מ־5000 1 1 1 1 — — 3

 באניות משא אשר
 אמצעי הבטיחות

 שלהן או מכונותיהן
 הראשיות נעזרות
 לתפעולן השגרתי

 בכוח חשמלי,
 יתווסף חשמלאי

 אחד אולם אם
ת המכונות מ צ  ע

 הראשיות .אינה עולה
ל 1200 כ״ם יוכל  ע

 החשמלאי לבוא
 במקום עובד מנוע

1 — 

— 2 — 

— 3 — 

— 3 1 

1 1 

1 — 1 — 1 — 

ע: ו  2. באניית מנ
 (א) לנוסעים שעצמת מכו־
־  נותיר, בכוחות סוס היא -

 (1) 270 עד 1200 ועד
 בכלל

 (2) למעלה מ־1200 ועד
 2500 ועד בכלל

 (3) למעלה מ־2500

 (ב) למשא שעצמת מכונו־
 חיה בכוחות סוס היא —

 (1) 270 עד 500 ועד
 בכלל

 (2) למעלה מ־500 עד
 1200 ועד בכלל

 (3) למעלה מ־1200 עד
 2500 ועד בכלל

 (4) למעלה מ־2500
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ת ו ר ע  עובד ׳צ6מז טםיין ה
 חשמלאי מנוע

א י  מ כ ו נ

 ראשי ראשו! שני .שלישי

3 — — 1 — 

3 3 
3 — 

נה:  3. באנית קיטור טורבי
 (א) לנוםעיט שעצמת מגו־

 נותיר, בכוחות סוס היא —
 (1) 270 עד 2500 ועד

 בכלל 1 1 1
 (2) למעלה מ־2500 עד

1 1 1 1  5000 ועד בכלל 1
 (3) למעלה מ־5000 1 3 — 3 1

 (ב) למשא שעצמת מכונו־
 א י  תיה בכוחות סוס ה

ד 2500 ועד  (!) 270 ע
- 1 -  בכלל 1 1

 (2) למעלה מ־2500 עד
— 1 1 1  5000 ועד בכלל 1
 (3) למעלה מ־5000 1 1 1 1 -

ת ו ר ע  עובד ה
ת מכונו מכונו מכונן ו ר ע  ה

 מנוע
 מכונן

 ראשי ראשו!

ג וכל כלי שיט נת די  4. ספי
 אחד שתפוםתו ברוטו אינה עולה
 על 100 טונות ועצמת מכונותיה

א 50 ומעלה — — 1  בכוחות סוס הי

ג של מנוע —  5. ספינת די
 (א) אשר עצמת מכונותיה

 בכוחות סוס היא —
 (1) 270 עד 500 ועד

 בכלל - 1 - -
 (2) למעלה מ־500 1 — — , . • ,

 5(ב) חשמלאי בהתאם לנד־
 (ב) אשר תפוסתה בחטי־ רש באניות משא

 עולה על 250 טונות המפלי־
 גד, מחוץ לים התיכון או לים
 סוף ועצמת ,מכונותיה בכו־

 חות סוס היא —
ד 1200 — 1 1 2  (1) ע
 (2) למעלה מ־1200 1 1 1 3
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ת ו ר ע  מיתקן ה
 רדיו
 טלפה

 בעל
 תעודת

וטלפח  רדי
 כללית או
 טוגכלת

! ד ד י ו ט 5 נ' ר ו* ק ת י  ט

 בלי מזעק אוטומטי עם טועק אוטומטי

 בעל תעודת רדיוטלנרח דרגה

וחדת וחדת א מי  מי

 בכלי שיט המצוייר ב

 ג. צוות מחלקת הרדיו
ות נוםעיט: י  1, באנ

 (א) המסיעה עד 250 נוס
 עים ועד בכלל והמפליגה

 למסע שתקופתו —
 (1) אינה עולה על 16

 שעות 1
על 16 שעות 1  (2) עולה'

 (ב) המסיעה למעלה מ־250
 נוסעים והמפליגה למסע

 שתקופתו —
 (1) אינה עולה על 16

 שעות 1
 (2) עולה על 16 שעות 1

 2(ב) בעל תעודת
 רדיו טלגרף דרגה ב׳
 ישרת באגית משאי

 שתפוסתה ברוטו
 למעלה מ־1600

 טונות רק לאחר 6
 חדשי שירות ימי.

 2. באנית משא שתפוסתה בטו־
ת ברוטו היא —  מ

 (א) 300—1600 ועד בכלל
 (ב) למעלה מ־1600 והמפ־

 ליגה למסע שתקופתו —
 (1) אינה עולה על 16

 שעות
 (2) עולה על 16 שעות

ה כולל ח  3. בכל כלי שיט א
 ספינת דיג של מנוע, המפליג
 למסע מחוץ למימי החופין של

 ישראל
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 ר ו xa אחות הערות

:  ד. צוות רפואי
: פ ית נוסעיה שבה נמצאי י  באנ

ד 200 נוסעים ועד בכלל  (1) 50 ע
 או למעלה מ־100 אנשים כולל הצ

ות  ו
ד 1000 נוס  (2) למעלה מ־200 ע

 עים ועד בכלל
 (3) למעלה מר1000 נוסעים

1 

1 1 
רת בעל האניה י  (א) 1 2 (3) לפי מז

 או
 (ב) 2 1

:  ד. צוות רפואי
: פ ית נוסעיה שבה נמצאי י  באנ

ד 200 נוסעים ועד בכלל  (1) 50 ע
 או למעלה מ־100 אנשים כולל הצ

ות  ו
ד 1000 נוס  (2) למעלה מ־200 ע

 עים ועד בכלל
 (3) למעלה מר1000 נוסעים

 עוזר לכלכל טבח
 כלכל ראשי ראשי

 ה. צוות השירותים:
 (1) באניית נוסעים

 (2) באניית משא שתפוסתה 100
ות ברוטו ולמעלה מזה נ  טו

מצ  (3) בכל כלי שיט אחר שבו נ
 אים 30 אנשים לפחות כולל הצוות

1 1 1 

 — — ׳1

1 1 — 

 ה. צוות השירותים:
 (1) באניית נוסעים

 (2) באניית משא שתפוסתה 100
ות ברוטו ולמעלה מזה נ  טו

מצ  (3) בכל כלי שיט אחר שבו נ
 אים 30 אנשים לפחות כולל הצוות

 תופפת שניה

 (תקנה 65)

 1. בעד בדיקת כלי שיט לפי תקנות 24 או 26 המשמש להסעת נוסעים בתחום מימי
: ו  החופין ובמים פנימיים של ישראל, תשולם אגרה ז

 כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו היא —

 האגרה בלירות
 בדיקה כללית בריקה חלקית

 עד 5 — 15 — 15
ד 10 — 50 — 30 ע 5 ־  למעלה מ
 למעלה מ־10 עד 50 — 100 — 60
 למעלה מ־50 עד 100 — 125 — 75

ד 500 — 175 — 100  למעלה מ־100 ע
 למעלה מ־500 —.250 — 150

 2. בעד בדיקת כלי שיט לפי תקנות 24 או 26 המוליך יותר מ־12 נוסעים במסעות בין׳
: ו  לאומיים ומתן תעודת בטיחות שלפי האמנה, תשולם אגרה ז

 כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו היא —
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ת ו ד י  האגרה מ

 בדיקה כללית בדיקה חלקית

125¬

170¬

30-

 עד 300 — 190
ד 600 —.300  למעלה מ־300 ע

 למעלה מ־600 — לכל 300 נוספות או חלק מהן —
 תוספת של —.65

 3. בעד בדיקת כלי שיט לפי תקנות 24 או 26 שאינו מכלי השיט הנקובים בסעיפיט 1
: ו  ר2 בתוספת זו, תשולם אגרה ז

 האגרה בלירות

 בדיקה כללית בדיקה חלקית

10. 
25. 
40, 
70. 

100, 
190, 
250. 
50. 

10.— 
35 — 
60 — 

120.— 
175.— 
350 — 
400.— 
100.— 

 כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו היא •

 עד 5
 למעלה מ־5 עד 10

 למעלה מ־10 עד 50
 למעלה מ־50 עד 100

 למעלה מ־100 עד 300
 למעלה מ־300 עד 600

 למעלה מ־600
 וכן לכל 300 נוספות או חלק מהן תוספת של

 4. בעד מתן התעודות המפורטות להלן שלפי האמנה ובעד הבדיקה לצורך מתן התעודות
: ו  האמורות, תשולם אגרד, ז

 (1) תעודת בטיחות לציוד כשתפוסת כלי השיט בטונות ברוטו היא —

 האגרה בלירות

80.— 
125 — 
200.— 
300.— 

 ־80

15.-

125-

 עד 1600
 למעלה מ־1600 עד 3000
 למעלה מ־3000 עד 5000

 למעלה מ־5000

דף או רדיו־טלפון — דטלג  (2) תעודת רדי

 (א) תעודת בטיחות

 (ב) תעודת פטור

 (3) תעודת פטור למעט תעודת פטור לפי פסקה 2(ב)

 5. חל אחד השינויים המפורטים בטור א׳ שלהלן, תוחלף תעודת הבטיחות אשר ניתנה
 לפי סעיף 2 בתוספת זו בתעודת בטיחות חדשה ותשולם בעדה אגרה בשיעור שצויין

:  בטור ב׳
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 . טור א־ טורי ב׳

 האגרה בלירות

 : (1) שינוי תחומי ההפלגה —.40

 (2) הקטנת מספר הנוסעים שמותר להסיעם —.40

 (3) הגדלת מספד הנוסעים שמותר להסיעם:

 (א) בעד 100 הנוסעים הראשונים או
 חלק מהם שמעל מספר הנוסעים המקורי —.80

 (ב) בעד כל 100 נוסעים נוספים או חלק מהם —40
 (4) שינוי אחר —40

 6. : בעד מתן רשיון שיט, תשולם אגדה של — 5 לירות.

 7. (א) נבדק כלי שיט בדיקה כללית או חלקית או שנערכה בו בקורת לפי תקנות
 26,24 או 28 ונמצאו בו באחד מחלקיו, מבונותיו, מכשיריו׳ מיתקניו, אביזריו או ציוד שבו
 המפורטים להלן — פגום, חסר או בלתי מתאים, לדעתו של מפקח כלי שיט, תשולם אגרה
 מיוחדת של —.100 לירות בעד בדיקת אותו דבר המפורט להלן שנמצא, הוא או חלק ממנו,
; מיתקני אלחוט! סירות ר: חדר המכונות וכל אשר בו  פגום, חסר או בלתי מתאים כאמו
 הצלה! סולמי נתבים ואמצעי כיבוי אש! אורות וצורות« מגורי צוות,׳ מגורי נוסעים 5 ארגז

 רפואי או חדד חולים.

 (ב) המנהל דשאי לפטור את בעליו של כלי שיט פלוני מתשלום אגרה מיוחדת
 לפי סעיף קטן(א), אם היתד. לדעתו סיבה המצדיקה קיום הליקוי.

וחדת שיש לשלם לפי סעיף קטן (א) באה בנוסף לכל אגרה שיש  (ג) האגדה המי
 לשלם לפי תוספת זו בעד בדיקה כללית או חלקית בכלי שיט.

: ו  8. בעד בדיקת כלי שיט לפי בקשת מעונין, תשולם אגרה ז
 כשתפוםת כלי השיט בטונות ברוטו —

 האגרה בלירות

ד 500 —.50  ע
 למעלה מ־500 עד 1600 —250
ד 3000 — 500  למעלה מ־1600 ע
ד 5000 — 750  למעלה מ־3000 ע

 למעלה מ־5000 —.1000

 9. . בעד בדיקת חלקי כלי שיט׳ מכשיריו, מיתקניו, אביזריו וציוד שבו לפי בקשת מעונין,
: ו  תשולם אגרה ז

— האגרה בלירות ת ק י ד  בעד ב

 מיתקני אלחוט ז חדר המכונות וכל אשר בו ו
 סירות הצלה ז סולמי נתבים ואמצעי כיבוי אש ז

 אודות וצורות —.40
 מגורי צוות — 5ד

 בדיקה רפואית —.100
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 10. בעד בדיקת תכניות כלי שיט על פי בקשת מעונין, תשולם מחצית האגרה שנקבעה
 בסעיף 8 לתוספת זו.

 11. בעד בדיקת מצרכי מזון בכלי שיט, תשולם אגרה של — 25 לירות.

ן בכלי שיט ומתן תעודה שלא לצרכי האמנה, תשולם אגרה  12. בעד בדיקת רדידטלפו
 של —.5 לירות.

 13. בעד מתן אישור על תאריך ייצור של אפודות הצלה בכלי שיט ועל מצבן של אפודות
 כאמור, תשולם אגרה של 15 אגורות לכל אפודה.

 14. בעד השגחה או בדיקה של ספן סחורות מסוכנות בכלי שיט ומתן תעודה על כך
: ו  תשולם אגרה ז

 כשמשקל הסחורות בטונות האגדה בלירות

 עד 5 י —50
 למעלה פד5 — לכל 10 נוספות או חלק מהן תוספת של —.20

: ו  15. בעד בדיקה של ספן סחורות בצובר ומתן תעודה על בך, תשולם אגרה ז

נות האנרה בלירות  כשמשקל הסחורות בטו

 עד 500 — 100
 למעלה בד500 — לכל 500 נוספות או חלק מהן תוספת של —20

 16. לא הועמד כלי שיט לבדיקה בהתאם לתקנות 24 או 26, תשולם בעד בדיקת אותו
 כלי שיט לאחר המועד שנקבע כאמור, תוספת אגרה בשיעור מחצית האגרה שיש לשלם בעד

 בדיקת כלי השיט.

 17. בעד בדיקת כלי שיט בחוץ־לארץ, לרבות בדיקת כלי שיט לפי בקשת מעונין,
 תשולם האגדה שנקבעה בתקנות אלה וכן הוצאות נסיעתו של מפקח כלי שיט למקום
 הבדיקה וחזרה, נסיעותיו בחוץ לארץ וכן הוצאות שהייתו בחוץ לארץ בסכומים שנקבעו
 מזמן לזמן על ידי נציבות שירות המדינה והמשתלמים לעובדי המדינה הנשלחים לתפקיד

ח לארץ. ח  זמני ל

 18. המנהל רשאי לפטור בכתב כלי שיט או סוג מסויים של כלי שיט שתפוסתם ברוטו
 אינה עולה על 50 טונות מתשלום האגרות שפורטו בסעיף 3 לתוספת זו, כולן או מקצתן.

ה ד ו ה י ־ ר ל ב א ר ש ה (30בנובמבר1964) י ״ כ ש ת ו ל ס כ ב ה ״  כ
) שר התחבורה ז 6 5 3 מ 7 ח ) 
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