חוק
הוספת סעיפים
6א ו6ב

הדרכונים )תיקון מס'  ,(2תשכ"ו* 1966

אחרי סעיף  6לחוק הדרכונים /תשי"ב) 11952להלן  החוק העיקרי(  ,יבוא:
.1
6א ) .א( השר ,באישור הממשלה ולאחר התיעצות עם ועדת הפנים של
"כללים למתן
דרכונים

הכנסת ,רשאי לקבוע בתקנות את המקרים שבהם לא יינתן דרכון לאזרחים
ישראליים הנמצאים בחוץ לארץ ולא יוארך תקפו של דרכון שבידם'
אלא לצורך שיבתם לישראל ,זולת אם יש נסיבות המצדיקות ,לדעת השר ,
מתן דרכון או הארכת תקפו אף שלא לצורך שיבתם לישראל .

בחוץ לארץ

)ב(
סעיף .6
סמכות ליטול

אין

בהוראות סעיף קטן )א( כדי לגרוע

מסמכויות השר לפי

6ב .השר רשאי לדרוש מבעל דרכון או תעודת מעבר שימציא את
הדרכון או את תעודת המעבר לידיו ,או למי שצויין בדרישה ,למטרות
אלה ,כולן או מקצתן:

דרכון ותעודת
מעבר

)(1
)(2
)(3

גניזת הדרכון או תעודת המעבר אם פקע תקפם ;
חידושם אם נתבלו;
שינוי הרשום בהם;

)(4

בדיקתם;

ובלבד שלא ייעשה שינוי ברשום בדרכון או בתעודת מעבר אלא לאחר
שניתנה לנוגע בדבר הזדמנות נאותה להשמיע את דבריו ".
תיקון סעיף 8

,2

תיקון סעיף 10

בסעיף  10לחוק העיקרי  ,במקום
.3
"צורתם של דרכון ושל תעודת מעבר,

בסעיף  8לחוק העיקרי 
בסעיף קטן )א( 
)(1
במקום פסקה ) (1יבוא:
)א(
") (1זייף דרכון או תעודת מעבר ,הוסיף ,שינה או מחק ,ללא
רשות ,רישום בהם ,תלש חלק מהם או עשה פעולה המכוונת
לזיוף ,להוספה ,לשינוי ,למחיקה או לתלישה כאלה ;"
)ב(

)(2

במקום פסקה ) (2יבוא:
") (2השתמש או החזיק בדרכון או בתעודת מעבר שזויפו או
שנעשו בהם ללא רשות הוספת רישום ,מחיקתו או שינוי בו,
ולא הוכיח כי השימוש או ההחזקה היו בתום לב?"

בסעיף קטן )ב(  ,אחרי פסקה ) (2יבוא:
") (3למלא אחר דרישה
כאמור בסעיף 6ב" .

"הפרטים שיפורטו בדרכון
הפרטים שיפורטו בהם".
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שזר

בכנסת ביום ט"ז באב תשכ"ו )2
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