רש־וכדות

הצעות חוק
בשבט תש״ל
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מם׳  ,(2תש~ל197&-
הוספת סעיפים
 4א

י

 4ב

 .1בחיק השכרת,תש*י ,*1£5&-אמ־י מדף  4יבוא:
4א• הופויומ של יהודי לפי חוק זה ,לגד חוק האזרחות ,תשי״ב—!!¡!8
״בן־זוב וילדים
ולפי בל «ק&ק3בע הודאות לגבי עולים ,נתונות גפ לילדו ולפך?מ«||
לילד ו׳^ךהמ־ג של הילד ,להוציא יזזדדי־מומר שמם.
 4ב  .לענין מיק זה ,״יהודי״  -מי שנולד לאם יהודיה או
והוא אינו בן דת אחרת.״
ה ג ד ר ה

דברי

הסבר

בעקבות החלפתו של בית׳המשפט העליון בהרכבו המלא בבג״צ  ,58/68ב׳ שליט $
נגד שר הפנים ואחי ,מציעה הממשלה את ההצעות הבאות:
)א( להגדיר את המומ־ן ״יהודי״ לענין חוק השבות;
)ב( להעניק את זמה העליה ואת הזכויות הנובעות ממנה או אמורות בה ץ
1
המש10ה של יהודי ,אף אם מם עצמם אינם יהודים לפי המדדה מממידמ;
<נ> להבהיר ש  « 3פ האוכלוסין יש לרשום אזיס כיהודי רק ״אם הוא יהמ*|
|
המבחן האמור ב&מקה )א( לע*־ל.
החוק המוצע בא לקיים את ההצעות האמורות,

ס ע י ף  1להלן נוסח חלק השבות /תש־י:1950-
״הזכות לעליה
 .1כל יהודי זכאי לעלות ארצה.

|

תעודת עולה
) .3א( יהודי שגא לישראל ולאחר בואו
רצונו להשתקע בה /רשאי* בעדרו בישראל /לק
עולה.
)ב( הסיעים המפורשים בסעיף ) 2ב(
על ימתן תעודת עולה* אלא לא ייחשב אדם ל3
הציבור לרגל מחלה שלקה בה *זרי בואו לישר

אשרות עולה
) .2א( העליה תהיה על פי אשרת עולה.
)ב( אשרת עולה תינתן לבל יהודי שהביע את תושבים וילדים
רצונו להשתקע בישראל. /חוץ אם נוכח שר הפנים  .4כל יהודי שעלה לארץ לפני תוזילמ !
שהמבקש —
זה ,וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת
) (1פועל נכד העם היהודי; או
חוק זה ובין לאחריה /דינו בדין מי שעלה לפי^ן

3

) (2עלול לסכן בריאות הציבור או בפחון
המדינה; או
) (3בעל עבד פלילי העלול לסכן את שלום
הציבור.

ביצוע ותקנות
 .5שר הפנים ממונה על ביצוע תוק ז-«1
להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו וכן
עולה ותעודות עולה לקטינים עד ניל *.18

* ם״ח תש״י׳ עמי  ;159תשי־ד /עמי .174
 2ס״ח תשי״ב /עמי .146
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 .־.-.־ד.
^ ^ ו  1 8 » ^ ^ . 0 %ג ׳.ד >...־־.־. .,
י גג( לא יירשם אדפ כיהודי לפי לאוטו או דתו אפ הודעה לפי
_ ׳0זז1ק זה אד רישום אחר שבמךשס או תעודה ציבורית מראים בי אותו
.׳.׳*׳•--י־• .
אדם אינו יהא־י.
י־י^ -05-יךעםע׳ץ* זה בדי לגרוע מרישום שנעשה לפנ^י^ילתה*

-^:י,

ז

דגר* 3 -ס  5ר
^  2שליויוק ומורמת׳ 11שי״ב:19&-

זן»פ8ושל

״

י

נןעיא *זבות
 6 ^ 1ו ^ ת  -למי מוק ומי©ן1׳ תש־י־־/1950
יי• .
^זרח ישראל.
מ׳

.

י)^ *-מרףי־ה&ממ שגית נקנית —
שע*• .ארצה אי ג1לך בה לפבי

#0£<«& 1־ בישראל *מרי הקסת
^
^־*^*^ידתו; ,
«^ ל»< ?יקיבל^מז^עו* לפי סעיף 8
יןוק זממות* תש״י — 1950-מיום מוט
״

) 11שמ ?זממסחה »!1,/ה*ר*י יוזשמזת
הקודמים;
) (8שטות החורים;
>3)..:־־ .תאריןהלידה יפקוטוד;
) (4ימיין; "
)*> תלאיס;
) (6מדת;

*
,.׳ \

י י ׳

המב 161ישי )וזווק< בשיי /גרוש או

* ..ל»זזד.

.

, .... ..

• .. ..

,

) (8שט בן־הזוג?
< (9שמות הילייפ* חאךיכי למיתה ומיגס;
־^^.•-נ»Xaלהnו•>1«-״«ר!fflי <mזז ;5משין
 .י ושקדפו; - ,
< ): (11הממן;
,

i

) (12תאריך המיסה לישראל;
י"•••*־

|§|ז»דמי -הרישום
י ^ ם ל ו ס ץ ייישמ־^־םמ[ הבאיש
"לי
0וי§ג מ ל *מיי גהס1

<0כ

י״־

:

 ־ ׳ ^ (  :ד ^ י ך  -ש ב ו גויה למישכ &אמורגםעיף ) 1א(.

1־

_)&דמ־*ג הגישם לראשוגה ייקמ לרישו&ו
־מהפר זהות.״ ־ •־־

׳•1!•:

