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בחוק הדרכונים ,התשי״ב95:-ו' )להלן  -החוק העיקרי /אחרי סעיף  2יבוא:

״חובת השימוש
בדרכון ישראלי

החלפת סעיף

.2

2א .אזרח ישראלי יציג ,בעת כניסתו לישראל ובעת יציאתו ממנה ,לפני
קצין ביקורת הגבולות ,דרכון ישראלי או תעודת מעבר ישראלית; השר
רשאי ,בנסיבות מיוחדות ,לאשר כניסה ויציאה של אזרח ישראלי על סמך
הצגת דרכון או תעודת מעבר אחרים.״

במקום סעיף  4לחוק העיקרי יבוא:

״תקופת תוקפו
של דרכון

) .4א( תקופת תוקפו של דרכון היא עשר שנים מיום שניתן ,ואולם
אזרח ישראלי שלא השתקע בישראל רשאי השר להעניק לו דרכון לתקופה
הקצרה מעשר שנים או תעודת מעבר; השר רשאי להורות ע ל הנפקת
דרכון מסוים או סוג מסוים של דרכונים ,לתקופה קצרה מעשר שנים.
)ב( קבע השר לדרכון תקופה קצרה מעשר שנים ,רשאי הוא
להאריכה לתקופות נוספות ,ובלבד שסך כל תקופות תוקפו של הדרכון לא
יעלה על עשר שנים מיום שניתן.״

החלפת סעיף

.3

במקום סעיף  5לחוק העיקרי יבוא:

) .5א( תקופת תוקפה של תעודת מעבר היא שנתיים מיום שניתנה,
״תקופת תוקפה
של תעודת מעבר ואולם רשאי השר להורות ע ל הנפקת תעודת מעבר מסוימת או סוג מסוים
של תעודות מעבר לתקופה קצרה משנתיים.
)ב( השר רשאי להאריך את תוקפה ש ל תעודת מעבר לתקופות
נוספות ,ובלבד שסך כל תקופות תוקפה של התעודה לא יעלה ע ל חמש
שנים מהיום שניתנה.״
אריאל שרון
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

אליהו ישי
שר הפנים
אברהם בורג
יושב ראש הכנסת
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