
לארץ) לחוץ (יציאה תקנותשעתחרום של תוקף הארכת פקודת
מס' 7 לשנת תש"ט1948
ל לאמור בזה מחוקקת הזמנית המדינה מועצת

המתוקן בנוסחן תש"ח1948, מהמדינה), (יציאה תקנותשעתחרום של תקפן .1

מועצת של הכרזה שתפורסם עד בזה מוארך זו, לפקודה בתוספת הניתן
תש"ח והמשפט, השלטון סדרי לפקודת (ד) 9 לסעיף בהתאם הזמנית, המדינה

להתקיים. החרום מצב חדל כי ,1948

תוקף הארכת
ע''ר מס' 17
מיום כ' באב

(25.8.48) תש"ח
עמ' 81

בכל או שניתן היתר בכל יפגע לא האמורות התקנות של הנוסח תיקון .2

פיהן. על שנעשתה אחרת פעולה
שמירת תוקף

את לבטל הרשמי, בעתון שיפורסם צו ידי על עת, בכל רשאי העליה שר .3
מקצתן. או כולן האמורות, התקנות

ביטול

הפקודה4. תקפה של פקודה זו הוא מיום כ''ב בחשון תש"ט (24 בנובמבר 1948). תוקף

(יציאה תקנותשעתחרום של תוקף הארכת "פקודת בשם תיקרא זו פקודה .5
לחוץ לארץ), תש"ט1948".

שם



19.11.1948עתון רשעי מס' 33, תוספת א'46 תש"ט בחשון י"ז

תוספת

לארץ) לחוץ (יציאה תקנותשעתחרום

היציאה הנבלות
לחוץ לארץ

1. לא יצא אדם לחוץ לארץ אלא על פי היתר יציאה מאת שר העליה או אדם
זה. היתר למתן ידו על שימונה

של סמכויותיו
שר העליה

 רשאי יציאה, היתר למתן ידו על שימונה האדם או העליה שר .2
לתיתו; לסרב או ההיתר את לתת (א)

(ב) להתנות תנאים למתן ההיתר:
(ג) לכלול בהיתר תנאים כלליים מיוחדים, ובין השאר להגביל את הזמן

לארץ. בחוץ לשהות רשאי יהא ההיתר שבעל

יציאה היתר במחוזמתו המחוזי העליה למשרד להגיש יש יציאה היתר למתן הבקשות את (א) .3

המבקש. גר בו
של הנסיעה תעודת גבי על חותמת הטבעת ידי על יינתן יציאה היתר (ב) .

עם יחד כשיוצג רק יפה יהא שכוחו נפרד גליון גבי על או המבקש
הנסיעה. תעודת

(ג) מם של לירה אחת לכל נפש ישולם בעד כל היתר יציאה: תייר פטור
זה. ממם

יציאה הבאים:טקומות המקומות אחד דרך אלא לארץ לחוץ אדם יצא לא (א) .4

חיפה, נמל
תלאביב, נמל

חיפה, תעופה שדה
שמר, עין תעופה שדה
תלאביב. תעופה. שדה

הרשמי, בעתון שתפורסם ה1דעה ידי על לקבוע, רשאי יהא העליה שר (ב)
נוספים. יציאה מקומות .

שוטטות במים
טריטוריא5יים

רשיון, פי על אלא ישראל מדינת של הטריטוריאליים במים אדם ישוטט לא .5

סמך. בת רשות מטעם מיוחד, או כללי

כניסה רשות
לאניה, מטוס, וכוי

כלי או סירה אניה, לכל להיכנס עת בכל רשאי שוטר או עליה פקיד כל .6

או ולעצור אחר, רכב כלי או מכונית אוטובוס, רכבת, מטוס, אחר, שיט
לעבור מנסה או עבר שהוא להניח יסוד קיים אליו ביחס אשר אדם כל לחקור

אלה. מתקנות תקנה על

פיטורים על חלות אינן אלה תקנות .7

(א) אדם הנהנה מחסינות דיפלומטית, ובכלל זה נציג האומות המאוחדות;
(ב) אדם הנמנה עם החבר הקונסולרי הסדיר של מדינה זרה:

ישראל. מדינת של שירות דרכון או דיפלומטי דרכון בידו אשר אדם (ג)

וענשים אלה:עבירות תקנות מהוראות הוראה על העובר (א) .8



19.11,1948 תש''ט בחשון א'י"ז תוספת ,33 מס' רשמי 47עתון

כוזבות ידיעות מתן ידי על לארץ לחוץ יוצא או יציאה היתר המשיג (ב)
מזויפים: מסמכים בעזרת או עובדות העלמת או

תנאיו! לפי שלא יציאה בהיתר המשתמש (ג)

ביודעים המסייע או זו בתקנה המפורטים מהמעשים מעשה לעשות המנסה (ד)
לאדם אחר בעשייתו:

לקנס או אחת שנה עד למאסר צפוי יהיה בדין, חייב ובצאתו בעבירה, ייאשם
כאחד, הענשים לשני או לירות אלף עד

השלום. משפט בית בפני תתברר אלה תקנות פי על פלילית תביעה כל סמכות9.

תש"ח לארץ), לחוץ (יציאה "תקנותשעתחרום בשם תיקראנה אלה תקנות .10
."1948

שם

(1948 בנובמבר 18) תש"ט בחשון ט"ז

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

פליכס רוזנבליט
המשפטים שר

שפירא משה


