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 תיקון טעות



ת תוקף של תקנות־שעת־חירום כ ר א ה  חוק ל
 (החזקת תעודת זהות והצגתה), תש״ך-1960 *

 1, תקפן של תקנות-שעת־״הי־דומ (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשט׳״ז~1956 !, בנוסח
נ בטבת תשכ״א (31 בדצמבר 1960). ״  המפורט בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י

 2. תחילתו של חוק זה היא כתום שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת
 הרביעית.

 (סעיף 1)

 תקנות־שעת־חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשט״ז--־1956

 1. בתקנות אלה -
 ״תושב״, ״תעודת זהות״, ״משרד הרישום״-כאמור בפקודת מרשם התושבים, תש״ט-21949¡

 ״חייל׳•׳ — כמשמעותו בחוק השיפוט הי־באי, תשט״ו־~1955 3?
 ״ראש רשות מקומית״, ״קצין משטרה גבוה״ -• לרבות אדם שהוסמך על ידי אחד מהם

 בכתב לצורך תקנות אלה.
 2. י (א) תושב גבר שמלאו לו 17 שנה חייב לקבל במשרד הרישום תעודת זהות.

 (ב) תושב כאמיר חייב לשאת עמו תמיד תמוד ת זהות ולהציגה בפני קצין משטרה
 גבוה, ראש רשות מקומית, שוטר או חייל במילוי תפקידם כשיידרש לכך על ידיהם.

 (0 אדמ יצא ידי חובתו לפי תקנות אלה, אם המקום תעודת זהות ישא עמו ויציג
 כאמור -

 (1) כשהוא חבר ממשלה - תעודת חמר ממשלה;
 (2) כשהוא חבר כנסת — תעודת חבר כנסתו

 (3) כשהוא שופט — תעודת שופט הנושאת את חתימת שר המשפטים ואת
 תצלומו של השופט;

 (4) כשהוא דיין - תעודת דיין הנושאת את חתימת שר הדתות ואת תצלומו
 של הדיין:

 (5) כשהוא שוטר או קצין משטרה - תעודה המעידה שהוא שוטר או קצין
 כאמור, הנושאת את תצלומו ושהוצאה לו בהתאם להוראות המחייבות! בחיל

 המשטרה:
 (6) כשהוא יוצא־צבא כמשמעותו בחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 ונוסח
 משולב] <, או שהתייצב לרישום לפי החוק האמור - תעודת חייל או תעודת
 התייצבות המכילות את תצלומו ושהוצאו לו בהתאם להוראות המחייבות בצבא־

 הגנה לישראל;

 • נתקבל בכנסת ביום יי׳ח בטבת תש״ך (18 בינואר 1960); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בהית 406, תש״ך,
 עמי 4.

 ג ק״ח 594, תשט״ז, עמי 685; פ״ח 215, תשי״ז, עמי 30; סייח 240, תשי״וז, עמי 35; ט״ח 264, תשי״ט, עיי׳ 6.
 2 עייר תש״ט, תופ׳ א׳ מפי 48, עמי 164.

 3 סייח 189, תשט״ו׳ עמי 171.
 4 סייח 296, תשי״ט, עמי 286.

27.1.1860 ,1960 ,  ספר החוקים 300, כ״! בטבת תש״ ו



 (7) כשהוא נמצא בישראל מכוח רשיון לישיבת ביקור כמשמעותו בחוק
 הכניסה לישראל׳ תשי״ב-2»!51 - רשיון כאמור וכן דרכון או תעודת מסע

 רשמית אחרת המכילה את תצלומו.

 3. העובר על תקנה 2׳ דינו - קנס 500 לירות או מאסר ששה חדשים או שני הענשים עבשים
 כאחד; ובלבד שלא יועמד אדם לדין על אי־הצגת תעודת זהות, אם תוך 48 שעות לאחר
 שנדרש לכך הוצגה התעודה לפני מי שדרש את הצגתה, [או [לפני שוטר בתחנת משטרה,
 ונקבעה זהותו של האדם על פיה: נקבעה זהותו כאמור יינתן לו על פי דרישתו אישור

 בכתב על כך בתחנת משטרה.

 4. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (החזקת תעודת זהות והצגתה), תשט״ז- השם
 1956״.

ג ר ו ף ב ס ו ן י ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים
י ב צ ־ ן ק ב ח צ  י

 נשיא המדינה

 3 סי׳ח 111, תשי״ב, עמ׳ 354.

 חוק לתיקון תקגות־שעת־חירום (יציאה לחוץ־לארץ)
 (הארכת תוקף), תש״ך-1960 *

 [. תקפן של תקנות 2א ו־2ב לתקנות־שעת־הירום (יציאה לחוץ־לארץ), תש״ח-1948 !, הארכת היקף
 הוא עד יום י״ב בטבת תשכ״א (31 בדצמבר 1960).

 2, סעיף 1 לחוק לתיקון תקנות־שעת־חירום (יציאה לחוץ־לארץ) (הארכת תוקף)׳ ביטויי
 תשי״ט~1958 2 - בטל.

 3, תחילתו של חוק זה היא כתום שלושת החדשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת תחילה
 הרביעית.

ג ר ו ף ב ס ו ן י ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד
 ראש הממשלה שר הסעד

 ממלא מקום שר הפנים
ק ב ן ־ צ ב י ח צ  י

 נשיא המדינה

 » נתקבל בכנסת ביום י״ח בטבת תש׳׳ך (18 בינואר 1960); הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח 406, תש״ך,
 עמ׳ 6.

 1 עייר תשייט, תום׳ א׳ מסי 33, עמי 45; סייח, תשט״ז, עמי 40.
 2 ם״ח 264׳ תשי״ט, עמי 6.
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 תיקון טעות

 בחוק לתיקון פקודת המיילדות, תש״ך—1960, שפורםט בס׳׳ח 299, תש״ך, עמ׳ 2 •
 (1) בסעיף 1, בסוף פסקה (א), במקום הנקודה צ״ל נקודתיים!

 (2) בסעיף 6, כותרת השוליים לסעיף 21 צ״ל ״משמעותו של,רשיון׳ ״.

 ם8ר החוקים 300, כ״ז בטבת תש״ר, 1960, 27.1.1980
 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 6 אגורות


