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 מתפרסמית בזה הצעות חוק מטעם הממשלה

 חוק לתיקון דיני העונשין(עבירות־חוץ) (תיקון), תשי״ט-1959

2 1. בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני העונשין(עכירות־תוץ), תשט״ז-11956, יווספו פסקאות ף סעי ן קו  תי

 אלה:
 ״(5) עבירה לפי סעיף 8 לחוק הדרכונים, תשי״ב~21952;

 (6) עבירה לפי סעיף 12(2) לחוק הכניסה לישראל, תשי״ב~31952;
 (7) עבירה לפי תקנה 8 (א) לתקנות השבות, תשט״ז~1956*.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 העבירות לפי ההוראות המפורטות בתיקון המוצע, דרכן להיעשות בחוץ לארץ,
 והחיק המוצע יאפשר להעמיד לדין פלילי בישראל את העוברים עבירות אלה בהיותם

 בהק לארץ.
 ואלה ההוראות האמורות:

 חוק הדרכונים, תשי״ב-־1952, סעיף 8 -
 ״(») אדם שעשה אתת מאלה:

 (1) זייף דרכון אי תעודת מעגר, או שיבה ללא רשוח בל פרט בהם׳ או עשה פעולח
 המכוונת לזיוף או לשינוי בזה;

 (2) החזיק או השתמש, ביודעין׳ בדרכון או בתעודת מעבר שזוייפו או שמונו
 ללא רשות;

 (3) השתמש שלא כחוק בדרכון או בתעודת מעבר שאינם שלו או שאין שמו מפורש
 בהם;

 (4) הניח לאדם אחר להשתמש שלא כחוק בדרכונו או בתעודת המעבר שלו, ואין
 שמו של אוחו אדם אחר מפורש בהם;

 (5) מסד׳ ביודעין, הודעה כוזבת בפרט חשוב לשם קבלת דרבון או תעודת מעבר׳
 או לשם הארכתן, שינוים אי תיקונם/

 דינו — מאסר עד שנתיים או קנס עד חמש מאות לירות או שבי הענשים כאחד.

 (ב) אדם שסירב או התרשל —
 (1) להחזיר דרכון או תעודת מעבר לאחר שנצטווה להחזירם;

 (2) למסור לתחנת משטרה דרכון או תעודת מעבר שמצא,
 דינו — מאסר עד שלושה חדשים או קנם עד מאתיים לירות או שני העבשים כאחד.״

 חוק הכניסה לישראל, תשיי׳ב-1952׳ סעיף 12(2) -
 ״העושה אחת מאלה:

 (2) נותן ידיעה כוזבת כדי להשיג׳ לעצמו או לאחר, אשדה לישראל או רשיון
 לישיבה בה,

 דינו - מאסר עד שלושה חדשים או קנס עד שלרש מאות לידות או שני העבשים באחד.״

 תקנות השבות׳ תשט׳׳ז-1956, תקנה 8(א) -
 ״העושה אחד מאלה:

 (1) מוסר ידיעה כוזבת כדי להשיג לעצמו או לאחר, אשרת עולה או תעודת עולה;
 (2) משתמש או מחזיק ברשותי אשרת עולה או תעודת עולה שזוייפה או שובתה

 שלא כדין׳
 דינו — קנס 50 לירות או מאסר 6 חדשים או שבי העבשים כאחד.״

 ! פ־ח 192׳ תשט״ז/ עמי 7.
 ! ס־ח 102, תשי׳״ב, עמי 260.
 3 ס״ח 111, תשי״ב׳ עמי 354.
 * ק״ת 609׳ תשט״ז, עמי 820.
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 חוק לתיקון פקודת המיילדות, תשי״ט-1959

 1, בסעיף 4 לפקודת המיילדות!{להלן - הפקודה), אחרי הפסקאות (א) ו־(ב) ידוםפן תיקיזפ5יף4
 פסקאות אלה:

 ״(,0 בעלת רשיון זמני לפי סעיף 5•
 (ד) בעלת תעודת היתר ארעית לפי סעיף 5א.״

 2, בסעיף 5 ״לפקודה — תיקון סעיף 5
 (1) בסעיף קטן (2), במקום ״מאתיים וחמישים מיל״ יבוא ״חמש לירות״;

 (2) אתרי סעיף קטן(3) יווספו סעיפים קטנים אלה:
 ״(4) רשאי המנהל - בכל מקרה שימצא לנכון׳ או עד אשר יושלמו
 הענינים הפורמליים בדבר מתן רשיון - להעניק רשיון זמני׳ לתקופה
 שלא תעלה על ששה חדשים, למבקשת לעסוק ביילוד ורשאי המנהל

 להאריכו לתקופה נוספת שלא תעלה על ששה חדשים.
 (5) בעד רשיון זמני כאמור או בעד הארכתו תשולם אגרה של

 חמש לירות.
 (6) תם תקפו של רשיון זמני כאמור - תחזירנו בעלת הרשיון

 הזמני למנהל.״

 3. אחרי סעיף 5 לפקודה יבוא מעיף זה: היספח סעיףיא
חז 5א. (1) רשאי המנהל להעניק תעודת היתר ארעית לעסוק ביילוד -תעי

 היתר ארעית למבקשת הממלאת אחרי התנאים הנקובים בפסקאות (א) ו־נב) לסעיף 5

 והיא בעלת רשיון לישיבת ארעי בישראל כמשמעותו בחוק הכניסה לישר
 אל׳ תשי״ב-21952,

 (2) תעודת היתר ארעית תוענק לתקופה שלא תעלה על ששה
 חדשים׳ ורשאי המנהל להאריכה לתקופה נוספת שלא תעלה על ששה
 חדשים, ובלבד שגמר תקופתה של תעודת ההיתר הארעית. שהוענקה
 או שהוארכה כאמור לא יהיה מאוחר מתום תקפו של הרשיון לישיבת

 ארעי של .המבקשת.
 (3) בעד תעודת היתר ארעית או בעד הארכתה תשולם אגדה

 של חמש לירות.
 (4) תם תקפה של תעודת היתר ארעית - תחזירנה בעלת התעודה

 למנהל.״

 4. בסעיף 8 לפקודה׳ אחרי ״על פי סעיף 5״ יבוא ״או בעלת תעודת היתר ארעית על תיקיןםעיף8
 פי סעיף 5א״.

 5, בסעיף 9 לפקודה׳ בסעיף קטן(3), במקום ״מאתיים וחמישים מיל״ יבוא ״חמש לירות״. תיקון םעיף9
ף זה: הוספת סעיף 21 י ע  6. אתרי סעיף 20 לפקודה יביא ס

-משמעותו ש> 21. כל מקום בפקודה זו שנאמר בו ״רשיון״-אף רשיון זמני ותעודת

 ״רשייד היתר ארעית במשמע.״

, עמי 303. , פרק מ  1 חוקי *דיי, כרך ב׳
 2 מ״ח 111׳ תשי״ב׳ עמי 354,
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ר ב ס י ה ר ב  ד
 הצעת חוק זו באה להקל על המחסור במיילדות מוסמכות.

 לפי החוק הקיים׳ אחד התנאים לקבלת רשיון לעסוק ביילוד הוא שהמבקש יהיה אזרח
 ישראל או בעל רשיון לישיבת קבע בישראל. תנאים אלה מונעים הענקת רשיונות למיילדות
 מוסמכות הנמצאות בארץ לפי רשיונות לישיבת ארעי, ומוכנות לעבוד במקצוען זמן
 מסויים, אשר במסיבות שונות אינן מוכנות להתאזרח בישראל או להשתקע בה. החוק המוצע
 מתיר למנהל הכללי של משרד הבריאית להעניק למיילדות כאלה תעודות היתר ארעיות.
 כן מוצע לאפשר הענקת רשיון זמני למיילדת עד להשלמת הסידורים הפורמליים

 הקשורים כהענקת רשיון קבע.
 מוצע גם להעלות את דמי הרשיון מ־250 פרוטות ל־5 לירות ולהטיל אותו תשלום

 גם על רשיון זמני ותעודת היתר ארעית.

 חוק לתיקון פקודת הרוקחים, תשי״ט-1959

 הוםפתסעיף2א 1, אתרי סעיף 2 לפקודת הרוקחים! (להלן - הפקודה), יבוא סעיף זה:

 ״החלפה התוספת 2א, רשאי שר הבריאות, בצו׳ להחליף את התוספת הראשונה לפקודה.״
 הראשונה בצו

 תיקוןסעיף36 2. בסעיף 36 לפקודה, אחרי סעיף קטן (3), יווספו סעיפים קטנים אלה:

 (4) תעודת היתר תינתן לשנה אחת ורשאי המנהל לחדשה לתקופה
 נוספת של שנה אחת.

 (5) בעד תעודת היתר או חידושה תשולם אגרה של 10 לירות.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 התוספת הראשונה לפקודת הרוקחים הכוללת רשימה של סמי רעל עומדת בעינה
 מאז חקיקת הפקודה בשנת 1921. הרשימה הזאת זקוקה להשלמות ושינויים עקב ההתפתחויות
 המדעיות שחלו במשך הזמן, וכן יש להניח שגם בעתיד יתגלה הצורך להכניס בה שינויים

 מדי פעם. מוצע על כן להעניק לשר הבריאות את הסמכות להחליף את התוספת, בצו.
 למען אפשר פיקות יעיל יותר על המסחר בחמרי רעל מוצע׳ שתעודת היתר למכירת

 רעל תינתן לשנה אחת׳ עפ סמכות למנהל לשוב ולחדשה.
 כן מוצע להטיל אגרה של 10 לירות בעד מתן תעודת ההיתר או בעד חידושה.

 * חוקי א״י, כרך בי׳ פרק ק״י, עמי 1102.
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 המחיר 60 פרוטה הודפס ע׳׳י המדפיס הממשלתי


