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תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן )ב(, ישולמו רק  )ג( 
החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב )1 בדצמבר 2012(, בעד התקופה כאמור בסעיף קטן )א( 

או )ב(, לפי העניין 

 )6( פסקאות  הוראות  בשל  התחילה  יום  ערב  לגמלה  זכאי  שהיה  מי   )ד( 
)7( של סעיף 9א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחן ערב ביטולן בחוק זה, לא יפחת שיעור  או 
גמלתו רק בשל הוראות חוק זה, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות 

האמורות 

בסעיף זה — )ה( 

"הדין הקודם" — סעיף 9א)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"הדין החדש" — סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה;

"התקופה הקובעת" — התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012( עד יום י"ד 
באלול התשע"ב )1 בספטמבר 2012( 

תקנות ראשונות לפי סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו 5 תקנות ראשונות 
 לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"א באב התשע"ב

)9 באוגוסט 2012(  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 21(, התשע"ב—2012*

בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך—1960 1, סעיף 15 — בטל  1 ביטול סעיף 15

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספנות )ימאים( )תיקון מס' 5(, התשע"ב—2012*

בחוק הספנות )ימאים(, התשל"ג—1973  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 — 1 תיקון סעיף 1 

אחרי ההגדרה "כלי שיט" יבוא:  )1(

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 508, מיום כ' בסיוון התש"ע )2 ביוני 2010(, עמ' 1078 

ס"ח התשל"ג, עמ' 329; התשס"ח, עמ' 617   1

תשלומים לתובע שזכאי לגמלה לפי הדין החדש או לפי סעיף קטן )ב(, ישולמו רק  )ג( 
החל מיום י"ז בכסלו התשע"ב )1 בדצמבר 2012(, בעד התקופה כאמור בסעיף קטן )א( 

או )ב(, לפי העניין 

 )6( פסקאות  הוראות  בשל  התחילה  יום  ערב  לגמלה  זכאי  שהיה  מי   )ד( 
)7( של סעיף 9א)ג( לחוק העיקרי, כנוסחן ערב ביטולן בחוק זה, לא יפחת שיעור  או 
גמלתו רק בשל הוראות חוק זה, כל עוד מתקיימות בו ברציפות הוראות הפסקאות 

האמורות 

בסעיף זה — )ה( 

"הדין הקודם" — סעיף 9א)ב( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב יום התחילה;

"הדין החדש" — סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה;

"התקופה הקובעת" — התקופה שמיום ז' באדר התשע"ב )1 במרס 2012( עד יום י"ד 
באלול התשע"ב )1 בספטמבר 2012( 

תקנות ראשונות לפי סעיף 9א)ב( ו–)ב1( לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יובאו 5 
 לאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת עד ליום כ"א באב התשע"ב

)9 באוגוסט 2012(  

תקנות ראשונות 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הנוער )טיפול והשגחה( )תיקון מס' 21(, התשע"ב—2012*

ביטול סעיף 15בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך—1960 1, סעיף 15 — בטל  1 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ן ו ל ח כ ה  ש מ
שר הרווחה והשירותים החברתיים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הספנות )ימאים( )תיקון מס' 5(, התשע"ב—2012*

תיקון סעיף 1 בחוק הספנות )ימאים(, התשל"ג—1973  1 )להלן — החוק העיקרי(, בסעיף 1 — 1 

אחרי ההגדרה "כלי שיט" יבוא:  )1(

ספר החוקים 2375, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 692, מיום ט"ז בסיוון התשע"ב )6 ביוני 2012(, עמ' 856 

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשע"א, עמ' 1141   1
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""כלי שיט המשמש למטרות פרטיות" — כלי שיט שאורכו אינו עולה על 24 מטרים 
ומופעל, בלא תמורה, למטרת ספורט או פנאי או למטרה פרטית אחרת שקבע 

השר לפי סעיף 230)א()5(;"; 

בהגדרה "צוות" —  )2(

האמור בה יסומן כפסקה )1(, ובה, לפני "כלל העובדים" יבוא "לעניין כלי  )א( 
שיט שאינו כלי שיט משמש למטרות פרטיות —";

אחרי פסקה )1( יבוא: )ב( 

תפקיד  שממלא  מי   — פרטיות  למטרות  המשמש  שיט  כלי  לעניין   )2("
בכלי השיט וחייב להיות בו בעת השטתו, כתנאי לכשירותו לשיט בהתאם 

להוראות לפי כל דין;" 

במקום סעיף 117 לחוק העיקרי יבוא:2 החלפת סעיף 117

"הכפופים לשיפוט 
משמעתי

השיפוט המשמעתי יחול על המפורטים להלן, לפי העניין, 117 
ולכל אחד מהם ייקרא בפרק זה "ימאי":

לעניין כלי שיט שאינו כלי שיט המשמש למטרות פרטיות   )1(
— על איש צוות, וכן על בעל תעודת הסמכה או פנקס ימאי 

שניתנו לפי הוראות פרק ב' אף אם אינו איש צוות; 

לעניין כלי שיט המשמש למטרות פרטיות — על איש צוות   )2(
שהוא בעל תעודת הסמכה שניתנה לפי הוראות פרק ב' "

בסעיף 136 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:3 תיקון סעיף 136

הואשם בעבירת משמעת איש צוות המשרת בכלי שיט שאורכו אינו עולה על  ")ג( 
24 מטרים )בסעיף קטן זה — כלי שיט קטן(, והעבירה נוגעת לכלי שיט קטן, יידון לפני 
מותב שיכלול חבר בית דין אחד לפחות שהוא בעל הכשרה והסמכה בהשטת כלי שיט 

קטן, והתמנה מתוך רשימות א' או ב' "

בסעיף 149)ב( לחוק העיקרי, במקום "איש צוות" יבוא "ימאי" 4 תיקון סעיף 149

בסעיף 172 לחוק העיקרי, המילים "והחלטתו תהיה סופית" — יימחקו 5 תיקון סעיף 172

אחרי סעיף 172 לחוק העיקרי יבוא:6 הוספת סעיף 172א

"ערעור על פסק דין 
של בית המשפט 

לימאות

על פסק דינו של בית המשפט לימאות, בשבתו כבית 172א  )א( 
משפט לערעורים, ניתן לערער לפני בית המשפט העליון, אם 
ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת 
שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך או אם 

ניתנה רשות לכך בגוף פסק הדין 

המשפט  בית  של  דין  פסק  על  לערער  רשות  בקשת  )ב( 
לימאות, כאמור בסעיף קטן )א(, תוגש בתוך 30 ימים מיום 

מתן פסק הדין 

ניתנה רשות לערער, יוגש הערעור בתוך 30 ימים מיום  )ג( 
מתן הרשות לערער "

בסעיף 183 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "איש צוות" יבוא "ימאי" 7 תיקון סעיף 183

בסעיף 225 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן )א( יבוא:8 תיקון סעיף 225

ספר החוקים 2375, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2
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סעיפים 4 עד 12, 17, 19, פרק ד', סעיפים 55, 56, 58 עד 60, פרקים ח' עד י"ג, סעיפים  ")א( 
109 עד 112, 118)1(, )2(, )5(, )10( ו–)16(, סימנים ב' ו–ג' לפרק ט"ו, ופרק י"ח, לא יחולו 
על כלי שיט שאורכם אינו עולה על 24 מטרים, בין שהם כלי שיט המשמשים למטרות 
פרטיות ובין שאינם כלי שיט המשמשים למטרות פרטיות, ועל אנשי צוות המשרתים 

בכלי שיט כאמור  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, השר, בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר,  )א1( 
רשאי להחיל את ההוראות המנויות באותו סעיף קטן על כלי שיט שאורכם אינו עולה 

על 24 מטרים ועיקר עיסוקם בדיג, ועל אנשי צוות המשרתים בכלי שיט כאמור "

בסעיף 230)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:9 תיקון סעיף 230

קביעה כי ייעוד כלי שיט לספורט או לפנאי, בהתאם לרישיון שיט שניתן לו לפי   )4("
פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א—1971 )בסעיף קטן זה — רישיון שיט(, ייחשב 

כמטרת ספורט או פנאי לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות";

קביעת מטרות פרטיות לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות",   )5(
וייעודים נוספים על אלה שנקבעו בדרך האמורה בפסקה )4(, שייחשבו מטרות פרטיות 

לעניין זה; תקנות לפי פסקה זו טעונות את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

סעיפים 172 ו–172א לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 5 ו–6 לחוק זה, יחולו גם על פסקי 10 תחולה
דין של בית המשפט לימאות בשבתו כבית משפט לערעורים שניתנו לפני תחילתו של 
חוק זה, ובלבד שטרם חלף המועד להגשת בקשת רשות ערעור עליהם בהתאם להוראות 

סעיף 172א)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה 

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים )תיקון מס' 3(, התשע"ב—2012*

בחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בשם 1 תיקון שם החוק
החוק, במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה 

בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול" 

בסעיף 1 לחוק העיקרי —2 תיקון סעיף 1

לפני ההגדרה "השר" יבוא:  )1(

המשכרים  המשקאות  בפקודת  כהגדרתם  משכרים  משקאות   — ""אלכוהול" 
)ייצור ומכירה(  2, לרבות כוהל אתילי, אתנול, אתיל ואלכוהול ולמעט סמים 

ותרופות המוכנים או נמכרים על ידי רוקח;";

התקבל בכנסת ביום ו' באב התשע"ב )25 ביולי 2012(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
— 658, מיום כ"ז בשבט התשע"ב )20 בפברואר 2012(, עמ' 372 

ס"ח התשמ"ח, עמ' 90; התשס"ד, עמ' 14   1

2  דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 4, עמ' 74 

סעיפים 4 עד 12, 17, 19, פרק ד', סעיפים 55, 56, 58 עד 60, פרקים ח' עד י"ג, סעיפים  ")א( 
109 עד 112, 118)1(, )2(, )5(, )10( ו–)16(, סימנים ב' ו–ג' לפרק ט"ו, ופרק י"ח, לא יחולו 
על כלי שיט שאורכם אינו עולה על 24 מטרים, בין שהם כלי שיט המשמשים למטרות 
פרטיות ובין שאינם כלי שיט המשמשים למטרות פרטיות, ועל אנשי צוות המשרתים 

בכלי שיט כאמור  

על אף הוראות סעיף קטן )א(, השר, בהתייעצות עם שר החקלאות ופיתוח הכפר,  )א1( 
רשאי להחיל את ההוראות המנויות באותו סעיף קטן על כלי שיט שאורכם אינו עולה 

על 24 מטרים ועיקר עיסוקם בדיג, ועל אנשי צוות המשרתים בכלי שיט כאמור "

תיקון סעיף 230בסעיף 230)א( לחוק העיקרי, אחרי פסקה )3( יבוא:9 

קביעה כי ייעוד כלי שיט לספורט או לפנאי, בהתאם לרישיון שיט שניתן לו לפי   )4("
פקודת הנמלים ]נוסח חדש[, התשל"א—1971 )בסעיף קטן זה — רישיון שיט(, ייחשב 

כמטרת ספורט או פנאי לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות";

קביעת מטרות פרטיות לעניין ההגדרה "כלי שיט המשמש למטרות פרטיות",   )5(
וייעודים נוספים על אלה שנקבעו בדרך האמורה בפסקה )4(, שייחשבו מטרות פרטיות 

לעניין זה; תקנות לפי פסקה זו טעונות את אישור ועדת הכלכלה של הכנסת "

סעיפים 172 ו–172א לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 5 ו–6 לחוק זה, יחולו גם על פסקי 10 
דין של בית המשפט לימאות בשבתו כבית משפט לערעורים שניתנו לפני תחילתו של 
חוק זה, ובלבד שטרם חלף המועד להגשת בקשת רשות ערעור עליהם בהתאם להוראות 

סעיף 172א)ב( לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה 

תחולה

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ץ כ ל  א ר ש י
שר התחבורה התשתיות הלאומיות 

והבטיחות בדרכים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר             
               יושב ראש הכנסת

חוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים )תיקון מס' 3(, התשע"ב—2012*

בחוק הרשות הלאומית למלחמה בסמים, התשמ"ח—1988  1 )להלן — החוק העיקרי(, בשם 1 
החוק, במקום "הרשות הלאומית למלחמה בסמים" יבוא "הרשות הלאומית למלחמה 

בסמים ובשימוש לרעה באלכוהול" 

תיקון שם החוק

תיקון סעיף 1בסעיף 1 לחוק העיקרי —2 

לפני ההגדרה "השר" יבוא:  )1(

המשכרים  המשקאות  בפקודת  כהגדרתם  משכרים  משקאות   — ""אלכוהול" 
)ייצור ומכירה(  2, לרבות כוהל אתילי, אתנול, אתיל ואלכוהול ולמעט סמים 

ותרופות המוכנים או הנמכרים על ידי רוקח;";

ספר החוקים 2375, י"ד באב התשע"ב, 2012 8 2




