
* תש"ך1960 המיילדות, פקודת לתיקון חוק
4 סעיף יווספותיקון ו(ב) (א) הפסקאות אחרי הפקודה),  (להלן המיילדות1 לפקודת 4 בסעיף ,1

אלה: פסקאות
;5 סעיף לפי זמני רשיון בעלת "(ג)

5א." סעיף לפי ארעית היתר תעודת בעלת (ד)

5 סעיף תיקון לפקודה 5 בסעיף . 2

לירות"; "חמש יבוא מיל" וחמישים "מאתים במקום (2) קטן בסעיף (1)
אלה: קטנים סעיפים יווספו (3) קטן סעיף אחרי (2)

אשר עד או לנכון, שימצא מקרה בכל  המנהל רשאי (4)"
זמני/ רשיון להעניק  רשיון מתן בדבר הפורמליים הענינים יושלמו
ורשאי ביילוד, לעסוק למבקשת אחת, שנה על תעלה שלא לתקופה

אחת. שנה על תעלה שלא נוספת לתקופה להאריכו המנהל
לירות. חמש של אגרה תשולם זמני רשיון בעד (5)

הזמני הרשיון בעלת תחזירנו  זמני רשיון של תקפו תם (6)
למנהל."

5א סעיף זה:הוספת סעיף יווסף לפקודה 5 סעיף .אחרי 3
היתר "תעודת

ארעית
ביילוד לעסוק ארעית היתר תעודת להעניק המנהל רשאי (1) 5א.
לסעיף ו(ב) (א) בפסקאות הנקובים התנאים אחרי הממלאת למבקשת
הכניסה בחוק כמשמעותו בישראל ארעי לישיבת רשיון בעלת והיא (1)5
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אחת, שגה על תעלה שלא לתקופה תוענק ארעית היתר תעודת (2)
ובלבד אחת, שנה על תעלה שלא נוספת לתקופה להאריכה המנהל ורשאי
כאמור שהוארכה או שהוענקה הארעית ההיתר תעודת של תקופתה שגמר
המבקשת. של ארעי לישיבת הרשיון של תקפו מתום מאוחר יהיה לא

לירות, חמש של אגרה תשולם ארעית היתר תעודת בעד (3)

התעודה בעלת תחזינה  ארעית היתר תעודת של תקפה תם (4)
למנהל."

על ארעית היתר תעודת בעלת "או יבוא "5 סעיף פי "על אחרי לפקודה' 8 בסעיף .4
5א". סעיף פי

8 סעיף תיקון

לירות". "חמש יבוא מיל" וחמישים "מאתים ,במקום קטן(3) בסעיף לפקודה. 9 בסעיף .59 סעיף תיקון

זה: סעיף יווסף לפקודה סעיף20 .אחרי 6

ותעודת זמני רשיון אף  "רשיון" בו שנאמר זו בפקודה מקום כל .21
במשמע." ארעית היתר

סעיף21 הוספת

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

ברזילי ישראל


