
התשנ"א1991* ,(4 מס' (תיקון בטחון שירות חוק

43 סעיף החוקהחלפת  להלן ) 1 התשמ"ו1986 משולב], [נוסח בטחון שירות לחוק 43 סעיף במקום .1
יבוא: העיקרי),

לארץ לחוץ של"יציאה הסדירים הכוחות עם הנמנה ויוצאצבא בטחון לשירות מיועד (א) . 43

הבטחון. שר מאת היתר לפי אלא לארץ לחוץ יצאו לא לישראל צבאהגנה

לארץ לחוץ יצא לא נדחה, הסדיר שירותו שהמשך יוצאצבא (כ)
הבטחון. שר מאת היתר לפי אלא הדחייה בתקופת

אלא לארץ לחוץ יצא לא המילואים, כוחות עם הנמנה יוצאצבא, .. (ג)
כוחות עם הנמנה יוצאצבא שהוא המעידים רישום או תעודה לפי

הבטחון. שר שהוציא המילואים,

יוצאצבא למעט המילואים, כוחות עם נמנה שאינו יוצאצבא (ד)
תעודה לפי אלא לארץ לחוץ יצא לא ו(ב), (א) קטנים בסעיפים כאמור

הבטחון. שר שהוציא כך, על המעידה

כתקנות לקבוע רשאי החוץ שר עם התייעצות לאחר הבטחון שר (ה)
המדינות לאותן המילואים כוחות עם הנימנים צבא יוצאי שכניסת מדינות
אלו הוראות הפרת ויראו בתנאים, מותנית או מוגבלת אסורה, תהיה

כזה. היתר שנדרש בעת היתר ללא לארץ לחוץ כיציאה

שקיים בתקופה אלא יחולו לא (ה) עד (ג) קטנים סעיפים הוראות (ו)
סדרי לפקודת 9(א) סעיף לפי אכרזה כתוקף חירום של מצב במדינה

.21948 התש"ח והמשפט, השלטון

לארץ לחוץ יציאה
חירום בתקופת

מיוחדת

מיוחדת חירום תקופת כעל עליה הכריז הבטחון ששר בתקופה (א) 43א.
הבאים: הכללים יחולו זה, סעיף לענין

לארץ לחוץ יצא לא המילואים, כוחות עם הנמנה יוצאצבא, (1)
הבטחון. שר מאת היתר לפי אלא

יוצאי של מסויים לסוג או כללי שיהא, יכול זה סעיף לפי היתר (2)
תנאים, ללא או בתנאים פלוני, חייל לגבי או (1) בפסקה כאמור צבא
היה לארץ: בחוץ ההיתר בעל של שהותו בדבר תנאים ולרבות
שינוי עקב אם התנאי; את לקיים ההיתר בעל חייב תנאי, בהיתר
התנאי את ולקיים להמשיך אפשרות ההיתר בעל בידי אין הנסיבות
על בצו, הורה הבטחון ששר למי ימים, שלושים תוך בכתב יודיע

התנאי. את לקיים בידו עוד אין שבגללן הנסיבות

לפי ההיתר, לבעל יתן (2) פסקה לפי הודעה לו שניתנה מי (3)
ההיתר בוטל לא עוד כל ההודעה; מתן על המעידה תעודה דרישתו,
זה, סעיף לפי לישראל לחזור ההיתר לעל נצטווה לא עוד כל או

התנאי; קיום לאי הצדק התעודה תשמש

את לבטל הבטחון שר רשאי ההיתר, מתנאי תנאי קויים לא (4)
לארץ, לחוץ יצא ההיתר שבעל לאחר התנאי קויים לא ואם ההיתר,

ח' מיום ,2051 חוק בהצעת פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1991 ביולי 23) התשנ"א באב י"ב ביום בכנסת נתקבל *
.202 כעמ' ,(1991 באפריל 22) התשנ"א באייר
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בעל בצו; שקבע במועד לישראל לחזור בצו לו להורות השר רשאי

המועד מן יאוחר לא לישראל לחזור חייב כאמור, שנצטווה היתר
בצו? שנקבע

לאחר אלא (4) פסקה לפי בסמכותו הבטחון שר ישתמש לא (5)
טענותיו. להשמיע הזדמנות ההיתר לבעל שנתן

שר ידי על תובא (א) קטן סעיף לפי שניתנה הבטחון שר של הכרזה (ב)
והבטחון החוץ ועדת לידיעת הינתנה, לאחר האפשר ככל בהקדם הבטחון,

הכנסת. של

שלא או (כ) קטן בסעיף כאמור הכרזה לאשר רשאית הועדה (ג)
עשר ארבעה יפקע ההכרזה של תקפה הכנסת: לפני להביאה או לאשרה,
בידי או הועדה בידי שאושרה, וכפי אושרה, אם מלבד הינתנה אחרי ימים

האמור. המועד תום לפני הכנסת

תחולה עםהרחבת הנמנים צבא יוצאי של מסויים סוג לגבי לקבוע רשאי הבטחון שר 43ב.
יחולו לארץ לחוץ יציאתם לענין כי פלוני, חייל לגבי או המילואים, כוחות

". מיוחדת חירום בתקופת שלא גם 43א(א) סעיף הוראות

 (א) קטן בסעיף העיקרי, לחוק 46 בסעיף . 2

"היתר יבוא "43 סעיף לפי לארץ לחוץ יציאה "היתר במקום ,(3) בפסקה (1)
43א". או 43 סעיפים לפי רישום או תעודה לארץ, לחוץ יציאה

יבוא: (4) פסקה במקום (2)

". 43א או 43 סעיפים הוראות על עבר (4)"

46 סעיף תיקון

"43א(א)(4)". יבוא מקום, בכל "43(ה)" כמקום העיקרי, לחוק 55 בסעיף . 355 סעיף תיקון

.(1991 בנובמבר 1) התשנ"ב בחשון כ"ד כיום זה חוק של תחילתו . תחילה4
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