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עטור
חוק לתיקון תקנות־שעת־חירום )יציאה לחוץ לארץ( !הארכת תוקף( ,תשי״ט—1958

6

חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת־חירוש )החזקת תעודת זהות והצגתה( ,תשי״ט—1958

6

חוק לתיקון סדרי המיבהל )הנמקות( ,תשי״ט—1958

7

חוק לתיקון תקנות־שעת־חירום )יציאה לחוץ לארץ()הארכת תוקף(,
תשי״ט* 1958-
הארכת תוקף

ביטול

ן .תקפן של תקנות 2א ו־2ב לתקנות־שעת־חירומ )יציאה לחוץ לארץ( ,תש״ח 1948-י,
הוא עד יום ל׳ בכסלו תש״כ ) 31בדצמבר ,('1959
סעיף  1לחוק לתיקון תקנות־שעת־חירום )יציאה לחוץ לארץ()הארכת תוקף( ,תשי״ח

,2

 — 1957בטל.2

תחילה

תחילתו של חוק זה היא ביום כ׳ בטבת תשי״ט ) 31בדצמבר .(1958

,3

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

י ש ר א ל בר־״יהודה
שר הפגים

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה
<• נתקבל בכנסת ביום ד׳ בטבת תשי״ט ) 15בדצמבר  ;(1858הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח  ,363תשי״ט׳
עמי 3ד.
* עייר תש״מ ,תום׳ א׳ מסי  ,33עמי  ;45סייח  ,200תשט״ז ,עמי .40
 2ס״ה  ,240תשי״וז ,עמי .34
0 3״ח  ,25תש״» ,עמי .271

חוק ל ה א ר כ ת תוקף של תקנות־שעת־חירום )החזקת תעודת זהות
והצגתה( ,תשי״ט*1958-
הארכת תוקף

 .1תקפן של תקנות־שעת־חירום )החזקת תעודת זהות והצגתה( ,תשט״ז) 1950-להלן -
התקנות( ,בתיקון המפורש בתוספת ,מוארך בזה עד יום ל׳ בכסלו תש׳יכ ) 31בדצמבר .(1959
1

תחילה

.2

תיקון תקנה 2

.1

תחילתו של חוק זה היא ביום כ׳ בטבת תשיי׳ט ) 31בדצמבר .(1958

תוספת
)סעיף (1
בתקנה ) 2ב( לתקנות ,במקום הפסקה ) (3תבוא פסקה זו:
״) (3כשהוא יוצא־צבא כמשמעותו בחוק שירות בטחון ,תשייט— , 1849או כשהתייצב
לרישום לפי החוק האמור — תעודת חייל או תעודת התייצבות המכילות את תצלומו
ושהוצאו לו בהתאם להוראות המחייבות בצבא ־הגנה לישראל״.
2

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

י ש ר א ל ב ו־ ־ י ה ו ד ה
שר הפנים

יצחק בן־צבי
נשיא המדינה
• נתקבל בכנסת ביום ד׳ בטבת תשי״ט ) 15בדצמבר  ;(1058הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה״ח  ,363תשי״ט,
עמי .67
 1ק״ת 594׳ תשט״ן ,עמי  ;685סייח 5נ ,2השי״ז ,עמי  ;30סייח  ,240חשי״ח׳ עמי .35
 2ס׳׳ח  ,25תשייט ,ממי .271

כ ס ר החוקים  ,264י״ג בטבת תשי״ט24.12.1958 ,

1זוק לתיקון סדרי המיבהל)הנמקות( ,תשי״ט1958-
 .1בחוק זה —
״עובד הציבור״  -עובד מדינה ,עובד רשות מקומית וכן כל רשות שהוענקה לה סמכות על
פי דין.
 .2נתבקש עובד הציבור ,בכתב ,להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין ,והוא סירב
לבקשה׳ יודיע עובד הציבור למבקש ,בכתב ,את נימוקי סירובו.
על אף האמור בסעיף 2׳ לא יהא עובד הציבור חייב להודיע נימוקי סירובו -

.3

) (1כשיש בדין המעניק לו את הסמכות הוראה שהוא רשאי להשתמש בה
לפי שיקול דעתו או ללא מתן נימוקים;

הנמקת םירוב

פטור מחיוב
ההנמקה

) (2כשבטחון המדינה או יחסי חוץ שלה מחייבים שלא לגלות נימוקי ההחלטה:
) (3כשהבקשה שסירב לה היתה למנות את המבקש למשרה פלונית או להטיל
עליו תפקיד פלוני;
) (4כשגילוי הנימוקים עלול ,לדעת עובד הציבור׳ לפגוע שלא כדין בזכותו
של אדם זולת המבקש?
) (5כשיש בגילוי הנימוקים ,לדעת עובד הציבור ,משום גילוי סוד מקצועי
או ידיעה סודית כמשמעותם לכד כל דין.
 .4סירב עובד הציבור להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דיין ולא הודיע נימוקי סירובו
כאמור בסעיף  ,2יודיע למבקש ,בכתב ,את הטעם מן הטעמים האמורים בסעיף  3שעל פיו
נמנע מלהודיע נימוקי סירובו; והמבקש רשאי להגיש ערר ,תוך שלושים יום מיום קבלת
הודעה כאמור:
אם עובד הציבור היה עובד המדינה  -לשר הממונה עליו ,ואש היוז עובד רשות מקומית או
היה רשות אחרת — לשר הממונה על ביצוע החוק המעניק את הסמכות האמורה.
 .5היתה החלטה של עובד הציבור נתונה לערר או לערעור על פי חיקוק ,יודיע עובד
הציבור בכתב לאדמ הזכאי להגיש את הערר או את הערעור ,על זכות הערר או הערעור
ועל דרכי הגשתם ומועדיהם במידה שנקבעו בחיקוק.
 .6החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות בשל כך בלבד שהוא לא מילא
אחרי הוראות הסעיפים  4,2או  ;5ואולם בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או
לפני בית המשפט ,על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן הודעה
כאמור ,נעשו כדין .הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור
על אי־מילוי חובתו לפי חוק זה.
.7

חוק זה אינו גורע מכל חוק אחר הדן בהנמקת החלטות של רשויות מינהליות.

הודעה על זכות

תוצאות אי מילוי
אחרי החוק

שמירת חוקים

* נתקבל בכנסת ביום ד׳ בטבת תשי״ט) 15בדצמבר .(1958

םסר החוקים  ,264י״נ בטבת תעי״ט24.12.1059 ,

ד

תיקונים

) .8א( בסעיף ) 10ו( לחוק גתים משותפים ,תשי״ג , 1952-יימחקו המלים ״ ל פ י שיקול
דעתו״.
)ב( בסעיף ) 3ג( לחוק גיל הנשואין ,תש״י , 1950-יימחקו המלים ״לפי %קול
דעתו״.
1

2

תחילה

 .9חוק זה לא יהול על החלטות פקיד הרישוי לפי חוק כלי היריד ,,תש״ט , 1949-ועל
החלטות שר הפנים או מי שהועברו אליו סמכויותיו לפי חוק הכניסה לישראל ,תשי״ב.* 1!!32-
3

יצחק ב ן ־ צ ב ׳
נשיא המדינה

דוד בן־גוריון
ראש הממשלה

 1ס״וו  ,113תשיי׳ג ,עמי .6
 2סייח  ,57תש״י ,עמי ,286
 3סייח  ,18תש״ט ,עמי 143
 •1ם״ח  ,111תשי״ב ,עמי 354

8
המחיר  60פרוטה

ספר החוקים  ,264י״ג בטבת תשי״ט24.12.1958 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי

