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1 תש"ח1948 לחוץלארץ), (יציאה לתקנותשעתחירום 3 עד 1 התקנות במקום ,1
: אלה תקנות יבואו התקנות)'  (להלן

פי על יציאה
בלבד דרכון

הגבולות בקורת קצין לפני יציאתו בשעת יציג לחוץלארץ היוצא .1

למטרה לו שהוצאה אחרת תעודה או בניתוקף, מעבר תעודת או דרכון
הפנים. שר ידי על זו

חייב תושב זר

מוקדמת בהודעה
אחרת תעודה או ישראלים מעבר תעודת או דרכון בידו שאין מי .2

הפנים לשר שמסר לאחר אלא לחוץלארץ יצא לא '1 בתקנה כאמור
דרכונו בצירוף יציאתו, על שנקבע' בטופס הודעה לכך, שמינה למי או

יציאתו. לפני יום עשר ארבעה לפחות שלו' מעבר תעודת או

תשכ"א' '474 בה"ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1961 ביוני 13) תשכ"א בסיון כ"ט ביום בכנסת נתקבל *
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קבלת אישור
המוקדמת ההודעה

בתעודת או בדרכון להטביע חייב ,2 בתקנה כאמור הודעה המקבל .3
נפרד גליון גבי על כן, לעשות טעם ראה אם או, המודיע, של המעבר

ההודעה. קבלת על אישור לו, שימסור
יציאה היתר
הודעה בלי

של יציאתו את להתיר כן, לעשות טעם ראה אם הפנים, שר רשאי .4

תקנה. באותה כאמור הודעה ניתנה לא אם אף עליו חלה 2 שתקנה אדם
ליציאה היתר

מסויימות לארצות
למניעת לחוק 2א בסעיף המפורטות הארצות לאחת אדם יצא לא .5
הפנים, משר בהיתר אלא תשי"ד21954, ושיפוט), (עבירות הסתננות
מארצות לאחת שהיא דרך בכל ישראל תושב או ישראלי אזרח ייכנס ולא

כאמור. בהיתר אלא אלה
יציאה איסור

בטחון מטעמי
קיים אם מישראל/ אדם של יציאתו את לאסור רשאי הפנים שר .6

המדינה. כבטחון לפגוע עלולה שיציאתו לחשש יסוד
תנאים התנאת

בהיתר
,6 עד 4 תקנות לפי לאסור או להתיר רשאי הפנים ששר מקום .7
בסייגים בתנאים, האיסור את להתיר או ההיתר את לתת הוא רשאי

לו. שייראו ובהגבלות
[נוסחיוצאצבא תשי"ט1959 בטחון, שירות בחוק כמשמעותו יוצאצבא .8

אלה: בתנאים אלא לחוץלארץ יצא לא משולב]3,
של היתר לפי  המילואים כוחות עם נמנה הוא אם (1)

לכך: שמינה מי של או הבטחון שר
תעודה לפי  המילואים כוחות עם נמנה אינו אם (2)
זמן בכל לכך שנתמנה מי ידי על שהוצאה כך על המעידה

באוקטובר1949). 1) תש"י בתשרי ח' יום אחרי
תנאים התנאת
מילואים לאיש

ההיתר מתן את להתנות רשאים לכך, שמינה מי או הבטחון שר .9

להם. שייראו ובהגבלות בסייגים בתנאים, 8 תקנה לפי
להגשת מועדים

איש ידי על בקשה
מילואים

כוחות עם הנמנה שיוצאצבא בצו, לקבוע רשאי הבטחון, שר .10

בקשתו את יגיש פלוני, במועד לחוץלארץ לצאת ומבקש המילואים
לחוץלארץ שביציאה ובלבד צו, באותו שייקבע במועד 8 תקנה לפי
היציאה מועד לפני ימים מ15 יותר לא זה מועד יהא מוגבלת לתקופה
והבטחון החוץ ועדת אישור טעון הצו יהא אחרת יציאה ושבכל המבוקש,

הכנסת. של
בצואגרות לקבוע רשאי הכנסת, של הכספים ועדת באישור הפנים, שר .11

היתר ובעד 3 תקנה לפי הודעה קבלת אישור בעד שישולמו האגרות את
לחוץלארץ אחד אדם של אחת ליציאה שהאגרה ובלבד ,4 תקנה לפי
הפטורים המקרים את בצו לקבוע הוא רשאי וכן לירות על15 תעלה לא

מקצתן. או כולן כאמור, מאגרות
תיירים מכוחפטור בישראל שנמצא מי על יחולו לא ,1 תקנה למעט אלה, תקנות .12

בחוק כמשמעותן ארעי, לישיבת או ביקור לישיבת או מעבר לישיבת רשיון
תשי"ב41952. לישראל, הכניסה

סמכויות הסמכותאצילת למעט אלה, תקנות לפי מסמכויותיו לאצול רשאי הפנים שר .13

". תחיקתי בתפעל תקנה להתקין הסמכות ולמעט ,6 תקנה לפי

.160 עמ' תשי''ד, , 161 ס"'ח 2
286. עמי תשי''ט, ,296 ס"ח 3
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18 תקגה זו:תיקון פסקה תבוא (ד) פסקה אחרי '18 ובתקנה עד20 יסומנו14 לתקנות עד10 4 התקנות . 2
."'6 תקנה לפי לאיסור בניגוד לארץ לחוץ היוצא "(ה)

בטלה,ביטול  (שעתחירום),51945 ההגנה לתקנות 111א תקנה . 3

באוקטובר1961).תתילה 15) תשכ"ב בחשון ה' ביום היא זה חוק של תחילתו . 4

שרתחולה אולם בדצמבר1962); תשכ"ג(31 בטבת ד' יום עד יהא עד10 8 תקנות של תקפן . 5

נוספת. לשנה תקפן את להאריך שנה מדי רשאי , הכנסת באישור הבטחון,

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

שפירא משה חיים
הפנים שר


