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חוק הדרכונים)תיקון מם׳  ,(2תשכ״ו* 1966-
אחרי סעיף  6לחוק הדרכונים׳ תשי״ב) 1952-להלן  -החוק העיקרי( ,יבוא:
,1
6א) .א( השר ,באישור הממשלה ולאחר התיעצות עם ועדת הפנים של
״כללים ל »
ג

הוספת סעיפים
6

א י

'

6

ב

ח ן

הכנסת ,רשאי לקבוע בתקנות את המקרים שבהם לא יינתן דרכון לאזרחים
ישראליים הנמצאים בחוץ לארץ ולא יוארך תקפו של דרכון שבידם ׳
אלא לצורך שיבתם לישראל ,זולת אם יש נסיבות המצדיקות ,לדעת השר,
מתן דרכון או הארכת תקפו אף שלא לצורך שיבתם לישראל.

דרכונים
ב

ח

ת ל א י ז

)ב( אין בהוראות סעיף קטן וא( כדי לגרוע מסמכויות השר לפי
סעיף .6
סמכות ליטול
ד י כ ו

ז י

ת ע ו ד ת

מ ע ב י

6ב .ה ש ר רשאי לדרוש מבעל דרכון או תעודת מעבר שימציא את
הדרכון או את תעודת המעבר לידיו׳ או למי שצייין בדרישה׳ ל מ ט ר ו ת
אלה׳ כולן או מקצתן:
 coגניזת הדרכון או תעודת המצבר  mפקע תקפם:
) (2חידושם אם נתגלו?
) (3שינוי הרשום בהם;
) (4בדיקתם:
ובלבד שלא ייעשה שינוי ברשום בדרכון או בתעודת מעכר אלא לאחר
שניתנה לנוגע ברבר הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו.׳׳

,2

תיקון סעיף 8

בסעיף  8לחוק העיקרי —
) (1בסעיף קטן נא( •-
)א( במקום פסקה ) (1יבוא:
״) (1זייף דרכון או תעודת מעבר ,הוסיף׳ שינה או מחק ,ללא
רשות ,רישום בהם ,ת ל ש חלק מהם או עשה מעולה המכוונת
לזיוף ,להוספה ,לשינוי ,למחיקה או לתלישה כאלהך•
)•

במקוט פסקה ) (2יבוא:
״) (2השתמש או החזיק בדרכון או בתעודת מ ע ב ד שויויפו א י

שנמשו בהם ללא רשות הוספת רישום ,מחיקתו או שינוי בי,
ולא הוכיח כי השימוש או ההחזקה היו בתום לב:״
)(2

תיקון סעיף

0

!

בסעיף קטן)ב( ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
״) (3למלא אחר דרישה להמציא דרכון או תעודת מעבר
כאמור בסעיף 6ב״,

בסעיף  10לחוק העיקרי ,במקום ״הפרטים שיפורטו בדרכון ובתעודת מ ע ב ר ״ יגדא
,3
״צורתם של דרכון ושל תעודת מעבר ,הפרטים שיפורטו בהם״.
לוי אשכול
ראש הממשלה
שביאור זלמןש ז ר
נשיא המדינה

זרח ורהפט־ג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

* נתקבל בכנסת ביום ט״ז באב תשכיר ) 2באדני סט  ;(1966הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בוז״ח  ,675תשכ״ו,
עמי .46
 1סייח תשי״ב ,עמ׳  ;260פ״ ח תשי״ז ,עמ׳ .142
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ספר ׳החומים  ,482כ״!ה באב תשכ״ו11.8.1966 ,

חוק פנקס הבוחרים )הוראות שונות( ,תשכ״ו־* 1966
.1

.2

בסעיף  1לחוק פנקס הבוחרים לכנסת׳ תשי״ט) !1959-להלן  -חוק הפנקס( -
)(1

במקום ההגדרה של ״היום הקובע״ יבוא:
״״היום הקובע״ — יום א׳ בניסן שלפני שנה פנקס פלונית״;

)(2

במקום ההגדרה של ״שנת פנקס בוחרים״ או ״שנת פנקס״ יבוא:
״״שנת פנקס בוחרים״ או ״שנת פנקס״  -התקופה המתחילה ביום מ״ ו
באב של שנה פלונית והמסתיימת ביום י״ד באב של השנה שלאחריה״.

במקום סעיף  9לחוק הפנקס יבוא:
״פנקס שנתי

תיקון סעיף 1

החלפת סעיף 9

לכל שנת פנקס יוכן פנקס בוחרים׳ שיכלול כ ל אדם שביום הקובע
.9
היה אזרח ישראלי והיה רשום׳ הוא ומענו׳ במרשם האוכלוסין כתושב
ויום הולדתו ה־ 18חל לא יאוחר מיום תחילתה של אותה שנת פנקס״.

בסעיף  19לחוק הפנקס׳ במקום ״מהיום הקובע״ יבוא ״מיום ט״ו באב שלאחר היום
.3
הקובע״.

תיקון סעיף 19

בסעיף  43לחוק הפנקס׳ במקוש ״ביום ה״ 130אחרי היום הקובע״ יביא ״ב־ום ט״ו באב
.4
שלאחר היום הקובע״.

תיקון סעיף 43

בסעיף  1לחוק הבהירות לכנסת׳ תשי״ט 1959-׳ במקום ״מיום  31בדצמבר הקודם
.5
לתחילת אותה שנת פנקס בוחרים״ יבוא ״מיום תחילתה של אותה שנת פנקס בוהרים :לא
ידוע יום לידתו של אדם׳ יחולו הוראות מעיף  12לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
תשכ״ב 1962-״.

תיקון חדק
הבחירות לכנסת

2

3

.6

בחוק הרשויות המקומיות )בחירות(׳ תשכ״ה19»15-
)(1

4

-

בסעיף 1׳ בהגדרה ״היום הקובע״ ,במקום ״ 31בדצמבר״ יבוא ״א׳ בניסן״:

) (2בסעיף 12׳ בפסקה ) ,(1במקום ״מהיום הקובע״ יבוא ״מיום ט״ו באב
שלאחר היום הקובע״.

תיקון חוק
הרשויות
המקומיות
)נחירות(

חוק זה לא יחול על פנקס הבוחרים לכנסת שהיום הקובע שלו הוא  31בדצמבר ;1965
.7
פנקס זה יעמוד בתקפו׳ על אף האמור בחוק הפנקס׳ עד לתחילת תקשו של פנקס הבוחרים
הראשון שיוכן על פי חוק זה.

לוי אשכול
ראש הממשלה
שביאור זלמן שז ר
נשיא המדינה

זדה ורהפטיג
שר הדתות
ממלא מקום שר הפנים

• נתקבל בכנסת ביום ט״ז באב תשב׳׳ו ) 2באוגוסט  ;(1966הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו גה״ח  ,695תשכ״ו,
עמ׳ .132
 1ם״ח תשייט ,עמי .24
 2סייח תשייט ,עמי .114
 3סייח תשכיב ,עמי .120
* סייח תשכ״ה ,עמי .248

ס פ ר החוקים  ,482כ״ה באב תשכ״ו11.8.1966 ,

71

תיקון טעות דפוה
בחוק שירות מילואים ותגמולים( )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ו— ,1966שפורסם בספר
החוקים  ,480תשב״ו ,עמי  ,60בסעיף  (1)2במקום ״13״ צ״ל ״15״.
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!המחיר  12אגורות

ס&ר החוקים  ,482כ״ה באב תשכ״ו11.8.1.966 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

