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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק מרשם האוכלוסין(תיקון מם׳ 4), תשי׳ל-1970

 1. במקום סעיף 26 לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-11965, יבוא:

ל 28. שר הפנים רשאי לקבוע בתקנות את תקופת תקפן של תעודות זהות  ״תקופת תקפן ש

 ומועדים לעדכונן, להחלפתן ולפקיעת תקפן, והוא רשאי לעשות כן דרך
 כלל או לסוגים לפי מועד הוצאתן של תעודות או גילם של בעליהן או

 לפי כל מבחן אחר.״

 תעודות זהות

• 

 סעיף 44 (ד) לחוק מרשם האוכלוסין, תשכ״ה-1965;

 תקנות־שעת־חירום (הארכת תקפן של תעודות זהות), תש״ל—1970 2.

 2, בטלים —
(1) 

(2) 

 החלפת סעיף 26

 ביטול

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להחליף את תעודות הזהרת שבידיהם. מן ההכרח, איפוא,
 לקבוע בחוק הוראות שיאפשרו החלפת התעודות בהדרגה
 ובשים לב לנוחות הציבור וליכולת הביצוע של משרד

 הפנים.

 בינתיים הוברר, כי תקופת הזמן האחידה לתקפן של
 תעודות הזהות, שנקבעה בסעיף 26 לזזוק הקיים, עשויה
 להקשות הן על הציבור והן על משרד הפנים. תושבים
 מבוגרים עשויים להשתמש בתעודות הזהות שלהם תקופה
 שמעל לשבע שנים ללא צורך להחליפן, אם אך נשמרת
 התעודה בראוי, ואילו תושבים שקיבלו תעודות עם
 הגיעם לגיל 16 יצטרכו להחליף תעודותיהם לפני עבור
 שבע שנים מיום שהוצאו, כדי שיוכלו לשמש אמצעי
 זיהוי הולם לבעליהן. מסתבר, שקביעת תקופה אחידה
 לתקפן של תעודות הזהות — הקלתה מרובה על תקנתה.
 מוצע, איפוא, לתת לשר הפנים סמכות לקבוע בתקנות
 מועדים לפקיעת תקפן של תעודות זהות, אם לפי סוגי
 התעודות, מועדי הוצאתן או הגיל של בעלי התעודות או

 לפי כל מבחן אחר — הכל לפי הצורך. בהתאם לכך^
 מתכוון משרד הפנים להחליף במשך השנים הקרובות את

 תעודות הזהות שהוצאו עד לשנת 1958.

 לפי סעיף 47(ב) לחוק טעונות תקנות אלה — כמו שאר.
 התקנות לפי חוק זה — אישור ועדת החוקה, חוק ומשפט

 של הכנסת.

 סעיף 26 לחוק מרשם האוכלוסין, תשב״ה—1985, קובע

 לאמור:

ת זהות ד ו ע ל ת ש י ה פ ק ת  י

 26. תקפה של תעודת זהות יהא ד שנים מיום הוצאתה.״
 תקופת תקפן של תעודות הזהות שהוצאו לפני תחילתו
 של החוק לא הוגבלה, ומטעם זה נקבעה בסעיף 44 לחוק,

 שענינו הודאות מעבר, הוראה זו:

 ״(ד) על אף האמור בסעיף 26 קיא יפקע תקפן של
 פנקס זיהוי או של תעודת זהות, כאמור בסעיף
 קטן (ג), לפני תום 3 שנים מיום תחילתו של חוק
 זה או לפני מועד הבחירות לכנסת השביעית, הבל

 לפי המועד המאוחר יותר.״
 ביום ז׳ בשבט תש״ל (14 בינואר 1970) הותקנו תקנות־

 שעת־הירום (הארכת תקפן של תעודות זהות), תש״ל—
 1970, ובהן נקבע לאמור:

ת זהות ו ד ו ע  ״תקפן של ת
 1. על אף האמור בסעיף 26 ו-44(ד) להוק מרשם
 האוכלוסין, תשכ״ה-1965 (להלן - החוק), תעודת זהות
 שהיתה בתוקף ערב יום הבחירות לכנסת השביעית תהיה

 בתוקף במשך שלושה חדשים מיום פרסום תקנות אלה.־*

 תקפן של תקנות אלה יפקע כעבור שלושה חדשים מיומ
 התקנתן, אך עד אז לא יהיה סיפק בידי רבבות תושבים

 1 ס״ח תשכ״ה, עמ׳ 270; תשב״ז, עמי 145; תשכ״ח, עמי 28; תש״ל, עמ׳ 34.

 2 ק״ת 2509, תש״ל, עמ׳ 903.

 הצעות חוק 877, י׳יח באדר ב׳ תש״ל, 26.3.1970
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