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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, 
התשע"ח-2017

תיקוןסעיף32כ-
הוראתשעה

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-11954,בסעיף32כׁ)ד(,במקוםהקטע1ע
החלבמילים"שהוראתהשהייה"עדהמילים"שניתנולו"יבוא"שקיבלרישיוןזמני
2)א()5(לחוקהכניסהלישראל,הפרמגבלהלענייןהאזור לישיבתביקורלפיסעיף

הגאוגרפילשהייתושנקבעהלפיסעיףע)2(לחוקהאמורברישיונו"ע

וימיים יבשתיים גבולות ישראל למדינת  כללי
באורךמאותקילומטריםעםשכנותיהעמראשיתו 
שלגלההסתננותלפנילמעלהמעשורועדהיוםנתפסו
למעלהמ־0,000עבניאדםשהסתננולישראלשלאדרך
לישראל נכנסו המסתננים מרבית אמנם גבולע תחנות
דרךהגבולעםמצריםטרםהשלמתגידורו,אךגםלאחר
השלמתגדרהגבולעםמצריםלאניתןלמנועלחלוטיןמעבר
מסתנניםנוספיםדרךהגבולהאמור,כמוגםדרךגבולותיה

האחריםשלהמדינה,לתוךתחומימדינתישראלע

ההסדרהחקיקתיהייחודיהחלעלמסתנניםלפיהחוק
למניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-1954)להלן
-החוקאוהחוקלמניעתהסתננות(נועדלטפלבתופעת
ההסתננותרחבתההיקףשעמההתמודדהישראלבעשור
האחרוןעהשלכותיהשלהתופעהבאותלידיביטוי,בין
השאר,בפגיעהבמרקםהחייםבחברההישראלית,פגיעה
בשוקהעבודהוהטלתנטלמשמעותיעלמערכותשונות

דוגמתמערכתהחינוך,מערכתהבריאותומערכתהרווחהע

אלף כ־40 כיום נמצאים ישראל מדינת בשטחי
נתינים)לאכוללילדיהםשנולדובארץ(ממדינותאפריקה
)אריתריאהוסודן(אשרנכוןלעתהזומדינתישראלנוהגת
כלפיהםבמדיניותזמניתשלאי–הרחקהעלשהייתהשל
זו,שלאכדין,ישהשלכותשליליותרבות- אוכלוסייה
חברתיות,כלכליותואחרות,ובהןגםפגיעהבשלטוןהחוק
ובזכותהשלהמדינהלקבועמיייכנסבשעריהומייורשה
למצוא צורך שיש לכך מביאה זו מציאות בהע לשהות
כדין שלא השוהים של להרחקתם חלופיים פתרונות

ולצמצוםההשפעותהשליליותהנובעותמשהייתםכאןע

לנוכחהמצבהמתוארלעיל,פנתההממשלהלעגן
מסתננים, על יותר ומחמיר ייחודי משפטי הסדר בחוק
בשונהמהדיןהחלעלשוהיםשלאכדיןלפיחוקהכניסה

לישראל,הכולכמפורטלהלןע

)עבירות הסתננות למניעת חוק נחקק 2012 בינואר
ושיפוט()תיקוןמס'3והוראתשעה(,התשע"ב-2012)ס"ח
התשע"ב,עמ'119()להלן-תיקוןמס'3(עטרםחקיקתושל
התיקוןהאמורהושמומסתנניםבמשמורתלפיחוקהכניסה
לישראל,התשי"ב-1952)להלן-חוקהכניסהלישראל(,אך
שוחררוממנהלאחרפרקזמןקצריחסית,ביןהשאר,משום
שחוקהכניסהלישראלאינומאפשר,ככלל,החזקהשלאדם
במשמורתלמשךיותרמ־0עימים,בכפוףלסייגיםשנקבעו

בולענייןהמשךהחזקתובמשמורתשלשוההשלאכדיןע

תיקוןמס'3ביטאאתמדיניותהממשלה,שלפיהיש
להחילהסדרמשפטיייחודיומחמיריותרעלמסתננים,
בשונהמהדיןהחלעלשוהיםשלאכדיןלפיחוקהכניסה
לישראלעזאתמשוםשבשונהמשוההשלאכדין,אשרנכנס
לישראלדרךמעברגבולחוקיורשמיבאמצעותדרכוןשל
מדינתחוץ,ואשרניתנהלואשרתכניסהלתקופהנקובה
כתייראולמטרותעבודהורקבהמשךהפךלשוההשלא
כדין,הרישמסתנןנכנסלישראלביודעיןשלאדרךתחנת

גבול,בלאמסמכיזיהוירשמייםובאופןבלתימתועדע

מעברלכךשכניסתוכאמורשלמסתנןבלתימתועד
לישראלהיאמלכתחילהבלתיחוקית,כניסהבדרךזואף
מקשהעליכולתןשלרשויותהמדינהלברראתזהותו,
מדינתאזרחותואומדינתתושבותוומוצאושלהמסתנן,
ועלהיכולתהמעשיתלהרחיקומישראללמדינהכלשהי,
וממילאשאלתהרחקתומישראלכרוכהבמורכבותוקושי
נוספיםבשיםלבלמדינותהמוצאהעיקריותמהןהגיעו
רובהמסתנניםלישראלעעלכןמוצדקלקבועדיןמחמיר
יותרעלמסתנןמאשרעלנתיןזרשנכנסלישראלכדין
בישראל, ישיבתו ורישיון אשרתו שפקעו לאחר והפך,

לשוההשלאכדיןלפיחוקהכניסהלישראלע

מכוחתיקוןמס'3,שנקבעכהוראתשעהלמשךשלוש
שנים,היהניתןלהחזיקמסתנניםבמשמורתלתקופהשל
עדשלוששנים,בכפוףלעילותהשחרורשנקבעובחוק,
ובהןטעמיםהומניטרייםמיוחדיםוקצבבדיקתהבקשות

למקלטשלמישהושמובמשמורתע

נגדחוקתיותושלתיקוןמס'3הוגשהעתירהלבית
נ'הכנסת)פורסם 12/ע714אדם המשפטהעליון-בג"צ
בנבו,2013ע9עע1()להלן-פרשתאדם(,שבסופהקבעבית
המשפטהעליוןבהרכבמורחבשלתשעהשופטים,ביום
30א סעיף כי ,)2013 )ע1בספטמבר בתשריהתשע"ד י"ב
לחוק,אינוחוקתיוכיכללהוראותיובטלות,שכןטמונה
האדם ולכבוד לחירות בזכות מידתית בלתי פגיעה בו

הקבועיםבחוק–יסוד:כבודהאדםוחירותוע

בעקבותפסקהדיןבפרשתאדם,ובניסיוןלעגןבחוק
ההשלכות עם להתמודדות ויעילים חלופיים אמצעים
החמורותהנובעותמתופעתההסתננות,שפגיעתםבמסתננים
תהיהפחותהושיעמדובעקרונותשנקבעובפסקהדיןהאמור,
נחקקביוםח'בטבתהתשע"ד)11בדצמבר2013(חוקלמניעת
שעה(, והוראת 4 מס' )תיקון שיפוט( )עבירות הסתננות

התשע"ד-2014)ס"חהתשע"ד,עמ'74()להלן-תיקוןמס'4(ע

ס"חהתשי"ד,עמ'0ע1;התשע"ו,עמ'544ע 1
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תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()תיקוןמס'
3והוראתשעה(

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()תיקוןמס'3והוראתשעה(,התשע"ב-2,22012ע
בסעיף10,במקום"חוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתנניםמישראל
)תיקוניחקיקהוהוראותשעה(,התשע"ה-2014"יבוא"חוקלמניעתהסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017"ע

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()תיקוןמס'3והוראתשעה(,התשע"ב-2,22012ע
בסעיף10,במקום"חוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתנניםמישראל
)תיקוניחקיקהוהוראותשעה(,התשע"ה-2014"יבוא"חוקלמניעתהסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017"ע

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()תיקוןמס'
3והוראתשעה(

תיקוןמס'4קבעשניהסדריםהמעגניםיחדמארג
שלאמצעיםלטיפולבתופעתההסתננות-פרקג'לחוק
שעניינומיתקןמשמורתבמתכונתמידתיתמזושנקבעה
בתיקוןמס'3,ופרקד'לחוקשעניינומרכזשהייהפתוחע
גםהסדריםאלהנקבעוכהוראתשעהלמשךשלוששניםע

גםכנגדחוקתיותושלתיקוןמס'4הוגשהעתירהלבית
משפטהעליון-בג"ץ8425/13איתןמדיניותהגירהישראלית
ואח'נ'ממשלתישראל)פורסםבאר"ש,2014ע9ע22()להלן-
פרשתאיתן(עביוםכ"זבאלולהתשע"ד)22בספטמבר2014(
קבעביתהמשפטהעליוןבפסקדינובעתירהכיסעיף30א
לחוק,שענינובמיתקןהמשמורת,אינוחוקתיועלכן-בטל,
זאתבשלפגיעתוהקשהוהבלתימידתיתבזכותהחוקתית
לחירותולכבודעכמוכןקבעביתהמשפטהעליוןכיגםפרק
ד'לחוק,שמכוחוהוקםמרכזהשהייה,פוגעבזכותלכבוד
ולחירותועלכן-בטלעעםזאת,נתןביתהמשפטלמדינה
ארכהשל90ימיםשבמהלכםהושעתהבטלותושלפרקד',
כדילאפשרלממשלהלגבשולעגןבחוקהסדרמאוזןיותר

שייתןמענהלקשייםהחוקתייםהמתואריםע

מסתננים יציאת ולהבטחת הסתננות למניעת חוק
מישראל)תיקוניחקיקהוהוראותשעה(,התשע"ה-2014)ס"ח
התשע"ה,עמ'84()להלן-תיקוןמס'5(,נחקקבעקבותפסק
הדיןבפרשתאיתןוהתקבלבכנסתביוםט"זבכסלוהתשע"ה
למניעת החוק את תיקן האמור החוק 2014(ע בדצמבר 8(
הסתננותבשניענייניםעיקריים:פרקג'לחוק,שעניינומיתקן
משמורתבמתכונתמידתיתמזושנקבעהבתיקוןמס'4,ופרק
ד'לחוק,שעניינומרכזשהייהפתוח,גםכןבמתכונתמידתית
יותרמזושעוגנהבתיקוןהאמורעזאתבשיםלבלקביעות
ביתהמשפטהעליוןבפרשתאיתןולתכליותהחוקכאמצעי
להגשמתמדיניותהממשלהוהכנסתעהסדריםאלהנקבעואף

הםכהוראתשעהלשלוששניםע

נוסףעלההסדריםשנקבעומחדשבפרקיםג'ו־ד'לחוק
למניעתהסתננות,כללתיקוןמס'5גםתיקוניםבחוקעובדים
ובחוק זרים(, עובדים חוק - )להלן התשנ"א-1991 זרים,
העסקתעובדיםעלידיקבלניכוחאדם,התשנ"ו-ע199,
וזאתבמטרהלהבטיחאתיציאתםשלעובדיםזרים,ובהם
מסתננים,מישראלבמועדולהגביראתהאכיפהבכלהנוגע
להעסקתעובדיםזרים,ובכללזהמסתנניםעכמוכןכלל
התיקוןהאמורהוראותשעהשנועדולהגביראתהאכיפה

כלפימעסיקימסתננים)ראוסעיפים5ו–עלתיקוןמס'5(ע

כנגדחוקתיותושלתיקוןמס'5הוגשהעתירהלבית
המשפטהעליון-בג"ץ5/14עע8טשומהנגהדסטהנ'הכנסת
)פורסםבאר"ש,2015ע8ע11()להלן-פרשתטשומה(עביוםכ"ו
באבהתשע"ה)11באוגוסט2015(קבעביתהמשפטהעליון
פהאחדכיהוראתהחוקהמורהעלהחזקהבמשמורת
שלמסתנניםלתקופהשלעדשלושהחודשים)ראוסעיף
30)א()ג(לחוקכנוסחובתיקוןמס'5(היאחוקתיתעבאשר

להוראותפרקד'לחוק,המקנותלממונהביקורתהגבולות
סמכותלהורותלמסתנןלשהותבמרכזהשהייהחולות,
קבעביתהמשפטכילמעטהוראותסעיפים32ד)א(ו־32כא
לחוק,שלפיהםהתקופההמרביתלשהייהבמרכזהשהייה
למסתנניםעומדתעל20חודשים-שדינןבטלות,שאר

הוראותהפרקצולחותאתהביקורתהחוקתיתע

לאורפסיקתביתהמשפטהעליוןבפרשתטשומה,
ע201( בפברואר 11( התשע"ו א' באדר ב' ביום נחקק
שעה(, )הוראת ושיפוט( הסתננות)עבירות למניעת חוק
הוראת )להלן- )544 התשע"ו,עמ' )ס"ח התשע"ו-ע201
השעההאמורהתוקנו במסגרתהוראת שעההתשע"ו(ע
המרבי השהייה שמשך כך לחוק ו־32כא 32ד סעיפים

במרכזהשהייהלמסתנניםלאיעלהעל12חודשיםע

פרקג'לחוקכתיקונובתיקוןמס'5וכןפרקד'לחוק,
כנוסחובאותותיקוןוכתיקונובהוראתשעההתשע"ו,כמוגם
הוראותהשעהבתיקוןהאמורשעניינןהגברתהאכיפהכלפי
מעסיקימסתננים,עומדיםבתוקףעדיוםכ"טבכסלוהתשע"ח
בחוק הקיים ההסדר וכאמור, הואיל 2017(ע בדצמבר 17(
הכניסהלישראלאינונותןמענהמספקלתופעתההסתננות
ואינומאפשרלהתמודדאתהבאמצעיםאפקטיבייםשיש
בהםכדילהגשיםאתהתכליתשאותהקבעביתהמשפט
כתכליתראויה,מוצע,ככלל,להאריךאתתקופתתוקפםשל

ההסדריםהאמוריםבשלוששניםנוספותע

עםזאת,אתתוקפושלפרקד'לחוק,שעניינומרכז
השהייהחולותמוצעלהאריךלתקופהשלשלושהחודשים
בלבדעזאתמאחרשהמדינה,בעקבותפסקדינושלבית
המשפטהעליוןבענייןעע"מ8101/15אלמסגדגריוסוסצגטה
נ'שרהפנים)פורסםבאר"ש,2017ע8ע28(,אשרדןבדרישה
ליציאתמסתנניםלמדינותשלישיות,פעלהלתיקוןההסכם
להביא בכוונתה וכעת השלישית המדינה עם הקיים
ליציאתםשלמסתנניםלמדינותשלישיותבהיקףנרחבע
במצבדבריםזה,וככלשיהיהניתןלהביאליציאתםשל
מסתנניםגםממרכזיהעריםישירותלמדינההשלישית,
תשובותיבחןבתוםתקופתשלושתהחודשיםהאמורה

מידתהצורךבהמשךקיומושלמרכזהשהייהחולותע

כמוכןמוצעלערוךתיקוןמבהירבסעיף32כ)ד(לחוק
ולתקןאתהגדרתהמונח"מסתנן"בהוראותהשעהשעניינן
5 מסתננים,קריסעיפים מעסיקי כלפי הגברתהאכיפה
ו־עלתיקוןמס'5עלבסוף,מוצעלהאריך,בשנהאחת,את
תקופתתוקפושלהאיסורעלהוצאתרכוששלמסתנן,
אשרנקבעכהוראתשעהבחוקלמניעתהסתננות)עבירות
ושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ג-2013)ס"חהתשע"ג,עמ'

78()להלן-הוראתשעההתשע"ג(,הכולכמפורטלהלןע

הפנים לשר המוקנית הרחבה הסמכות מכוח  סעיף 1
שאר בין הוא, רשאי לישראל, הכניסה בחוק 
מובנים תנאים הוספת על להורות שברשותו, הכלים
ברישיונותהניתניםלזריםלפיסעיף2לחוקהאמורעכלי ס"חהתשע"ב,עמ'119;התשע"ה,עמ'84ע 2
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תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראת
שעה(

3,1ע בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ג-32013,בסעיף
ברישה,במקום"התקופההאמורהבסעיף10לחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(
)תיקוןמס'3והוראתשעה(,התשע"ב-2012"יבוא"שנהמיוםתחילתושלחוקלמניעת

הסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017"ע

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()תיקון
מס'4והוראת

שעה(

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()תיקוןמס'4והוראתשעה(,התשע"ד-4-42013ע

בסעיף10,במקוםהסיפההחלבמילים""לרבותמקוםמשמורת"יבוא""לרבות- )1(

מקוםמשמורתכאמורבפסקה)2(להגדרה"מקוםמשמורתשבסעיף30ב)א( )1(
לחוקלמניעתהסתננות,התשי"ד-1954)בהגדרהזו-חוקלמניעתהסתננות(,

ומוחזקבמקוםמשמורתכאמור;

מרכזשהייהכהגדרתובסעיף32אלחוקלמניעתהסתננות,ושוההבמרכז )2(
שהייהכאמור";

בסעיף14,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- ")ב(

סעיפים3ו־10)1(לחוקזהימשיכולעמודבתוקפםעדתוםשלוש )1(
שניםמיוםתחילתושלחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראת

שעה(,התשע"ח-2017;

זהמאפשרלולפקחעלאוכלוסייתהזריםהשוההבארץ
בכללועלאוכלוסייתהמסתנניםבפרטע

אחתהמגבלותשרשאישרהפניםלעגןברישיון,ככלי
להתמודדעםהשלכותיההקשותשלתופעתההסתננות
ובראשןריכוזןשלאוכלוסיותהמסתנניםבמרכזיהערים,
המסתנןלשהייה כלומרהגבלת גאוגרפית, מגבלה היא

באזורגאוגרפיכאמורברישיוןע

כאמור,מוצעלתקןאתסעיף32כ)ד(לחוקולהבהיר
תחול למשמורת מסתנן העברת על להורות שהסמכות
עלכלמסתנןשהפראתהמגבלותהגאוגרפיותשנקבעו
ברישיונו,וזאתבלאקשרלשאלהאםניתנהלגביובעבר,או
אםניתןלתתלו,הוראתשהייהעכךתתאפשראכיפהשל
מגבלותגאוגרפיותגםכלפימסתנניםשלאניתנהלגביהם
בעברהוראתשהייהעהתיקוןהמוצעמתיישבעםתכליותיו
שלהחוק,ובהןרצונושלהמחוקקלתתלממשלהכלים

שיאפשרולהלפעוללהוצאתהמסתנניםממרכזיהעריםע

כאמורבחלקהכללישלדבריההסברומהטעמים  סעיפים
של תוקפם את להאריך מוצע בו, כמפורט  2 ו־4 
סעיפים4,2ו־עלתיקוןמס'3וסעיפים30בעד 
30ולחוקכנוסחםבסעיף5לתיקוןמס'3,כךשאלהימשיכו
לעמודבתוקפםעדתוםשלוששניםמיוםתחילתושל

החוקהמוצעע

כמוכןמוצע,מאותםטעמים,להאריךאתתוקפושל
כך לחוק( 9א סעיף את )המתקן 4 מס' לתיקון 3 סעיף
שימשיךלעמודבתוקףלמשךשלוששניםנוספותמיום

תחילתושלהחוקע

כאמור,מוצעלהאריךאתתוקפושלפרקד'לחוק
בשלושהחודשיםבלבדעבהתאם,מוצעלתקןאתהוראת
4אשרמתקנת,לתקופה 10לתיקוןמס' השעהשבסעיף
מוגבלת,אתההגדרות"מקוםמשמורתמיוחד"ו"מוחזק
במשמורת"שבסעיף1לחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויות
אכיפה-חיפושבגוףונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-ע199ע

מאחרשלפיהוראתשעהזוההגדרה"מקוםמשמורת
מיוחד"כוללת,ביןהשאר,אתמרכזהשהייהלמסתננים,
מיום חודשים שלושה לתום תוקפה את להגביל מוצע
תחילתושלהחוקהמוצע,כתוקפושלפרקד'לחוק)ראו
4)2(להצעת 4,כנוסחובסעיף 14)ב()2(לתיקוןמס' סעיף
החוק(עההוראההקוראתלתוךההגדרההנזכרתלעילרק
)2(להגדרה"מקום אתמקוםהמשמורתכאמורבפסקה
משמורת"בסעיף30ב)א(לחוקתישארעלפיהמוצעבתוקף
לתיקון 14)ב()1( סעיף )ראו נוספות שנים שלוש למשך

מס'4,כנוסחובסעיף4)2(להצעתהחוק(ע

לחוק נוספו התשע"ג שעה הוראת במסגרת  סעיף 3 
למניעתהסתננותסעיפים7אעד7גאשרקבעו 
איסורעלמסתנןלהוציארכושמישראל)סעיף7אלחוק(,
איסורהוצאתרכושמישראלעבורמסתנן)סעיף7בלחוק(
והוראהעונשיתעלהפרתהאיסוריםהאמורים)סעיף7ג
לחוק(עתוקפהשלהוראתהשעההוארךבמסגרתתיקון
כ"ט יום עד בתוקף עומדות אלה שהוראות כך 5 מס'
את לבחון במטרה 2017(ע בדצמבר 17( התשע"ח בכסלו
האפקטיביותשלהאיסורביחסלתכליותהעומדותבבסיסו,
מוצעלהאריךאתתוקפןשלההוראותהאמורותבשנה

אחתנוספתע

ס"חהתשע"ג,עמ'78;התשע"ה,עמ'84ע 3

ס"חהתשע"ד,עמ'74;התשע"ה,עמ'84ע 4
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סעיף10)2(לחוקזהימשיךלעמודבתוקפועדתוםהתקופההאמורה )2(
בסעיף8)א()2(לחוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתננים

מישראל)תיקוניחקיקהוהוראותשעה(,התשע"ה-2014ע"

תיקוןחוק
למניעתהסתננות

ולהבטחתיציאתם
שלמסתננים

מישראל)תיקוני
חקיקהוהוראות

שעה(

חקיקה5ע )תיקוני מישראל מסתננים של יציאתם ולהבטחת הסתננות למניעת בחוק
והוראותשעה(,התשע"ה-52014)להלן-חוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתם

שלמסתנניםמישראל(-

בסעיף5- )1(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"מהיוםהאמור"יבוא"מיוםתחילתושל )א(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017",ובמקום
הסיפההחלבמילים"שחלהלגביו"יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,

שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיףע)2(לחוקהאמור,ברישיונו";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופההאמורהבסעיף8)א1()2(לחוק ")ב(
זהיקראואתההגדרה"מסתנן"שבסעיף2)א(לחוקעובדיםזרים,המובא

בסעיףקטן)א(,כאילובסופהיבוא:

לחוק 32ד)א( סעיף לפי שניתנה שהייה הוראת לגביו חלה )3("
למניעתהסתננות";

בסעיףע- )2(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"מהיוםהאמור"יבוא"מיוםתחילתושל )א(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017";

בסעיףקטן)ב(,בהגדרה"מסתנן",במקוםהסיפההחלבמילים"שחלהלגביו" )ב(
יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיףע)2(לחוקהאמור,ברישיונו";

סעיף10)2(לחוקזהימשיךלעמודבתוקפועדתוםהתקופההאמורה )2(
בסעיף8)א()2(לחוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתננים

מישראל)תיקוניחקיקהוהוראותשעה(,התשע"ה-2014ע"

חקיקה5ע )תיקוני מישראל מסתננים של יציאתם ולהבטחת הסתננות למניעת בחוק
והוראותשעה(,התשע"ה-52014)להלן-חוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתם

שלמסתנניםמישראל(-

תיקוןחוק
למניעתהסתננות

ולהבטחתיציאתם
שלמסתננים

מישראל)תיקוני
חקיקהוהוראות

שעה(
בסעיף5- )1(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"מהיוםהאמור"יבוא"מיוםתחילתושל )א(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017",ובמקום
הסיפההחלבמילים"שחלהלגביו"יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,

שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיףע)2(לחוקהאמור,ברישיונו";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופההאמורהבסעיף8)א1()2(לחוק ")ב(
זהיקראואתההגדרה"מסתנן"שבסעיף2)א(לחוקעובדיםזרים,המובא

בסעיףקטן)א(,כאילובסופהיבוא:

לחוק 32ד)א( סעיף לפי שניתנה שהייה הוראת לגביו חלה )3("
למניעתהסתננות";

בסעיףע- )2(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"מהיוםהאמור"יבוא"מיוםתחילתושל )א(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017";

"שחלה במילים החל הסיפה )ב(,בהגדרה"מסתנן",במקום בסעיףקטן )ב(
לגביו"יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיףע)2(לחוקהאמור,ברישיונו";

סעיף 5)1( ו–)2(

שעה הוראות קובעים 5 מס' לתיקון ו־ע 5 סעיפים
של מעסיקיהם כלפי מוגברת פלילית ענישה שעניינן
כלפי מוגברת מינהלית וענישה )5 )סעיף מסתננים
מעסיקיםכאמור)סעיףע(עכיוםכוללתההגדרה"מסתנן"
לגביו שחלה מסתנן גם האמורות השעה שבהוראות

הוראתשהייהע

מוצעלתקןאתהגדרתהמונח"מסתנן"בשתיהוראות
השעהכךשהענישההפליליתהמוגברתהקבועהבחוק
עובדיםזריםכלפימעסיקיהםשלהמסתננים,והקנסות
המינהליות, העבירות בחוק הקבועים המינהליים
התשמ"ו-1985,כלפימעסיקיםכאמור,תחולגםעלמעסיקי
מסתנניםאשראוחזיםברישיוןזמנילישיבתביקורשניתן
להםלפיסעיף2)א()5(לחוקהכניסהלישראל,אךעובדים

בניגודלהגבלהגאוגרפיתשנקבעהברישיוןשניתןלהםע

ס"חהתשע"ה,עמ'84ע 5

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-7ע11,ב'בכסלוהתשע"ח,2017ע11ע20 88

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בתקופההאמורהבסעיף ")ג(
)ב(כאילו 8)א1()2(לחוקזה,יקראואתההגדרה"מסתנן"שבסעיףקטן

בסופהיבוא:

לחוק 32ד)א( סעיף לפי שניתנה שהייה הוראת לגביו חלה )3("
למניעתהסתננות;";

בסעיף8,אחריסעיףקטן)א(יבוא: )3(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- ")א1(

סעיף1)1(לחוקזהימשיךלעמודבתוקפושלוששניםמיוםתחילתו )1(
שלחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017

)בסעיףקטןזה-הוראתשעההתשע"ח(";

סעיף1)2(ו–)3(לחוקזהימשיךלעמודבתוקפושלושהחודשיםמיום )2(
תחילתהשלהוראתשעההתשע"חע"

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראת
שעה(

3,עע בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ו-ע201ע,בסעיף
במקום"בסעיף8)א("יבוא"בסעיף8)א1()2("ע

סעיף1לחוקזהיעמודבתוקפועדתוםהתקופההאמורהבסעיף8)א1()2(לחוקלמניעת7עתוקף
הסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתנניםמישראל,כנוסחובסעיף5)3(לחוקזהע

מאחרשכאמור,מוצעלהגבילאתתוקפושלפרקד'
לחוקלשלושהחודשיםמיוםתחילתושלהתיקוןהמוצע,
השעה שבהוראות "מסתנן" ההגדרה כי לקבוע מוצע
תכלולגםמסתנןשחלהלגביוהוראתשהייה,רקבתקופת

ו–)2()ג( 5)1()ב( סעיפים )ראו כאמור ד' פרק של תוקפו
להצעתהחוק(ע

סעיפים 5)3(, 6 ו־7

של תוקפם את הגביל 5 מס' לתיקון 8)א( סעיף
ההסדריםבענייןהחזקהבמשמורתובענייןמרכזהשהייה,
מיום לשלוששנים תיקון, 1לאותו בסעיף שנקבעו כפי
תחילתועכאמור,לנוכחתיקונושלההסכםעםהמדינה
של ליציאתם להביא המדינה של וכוונתה השלישית
מסתנניםבהיקףנרחבלמדינותשלישיות,מוצעלהאריך

אתתוקפושלפרקד'לחוקבשלושהחודשיםבלבדמיום
פרסומושלהחוקהמוצע)ראוסעיף8)א1()2(לתיקוןמס'
5כנוסחםבסעיף5)3(להצעתהחוק(עבסיומהשלתקופה
זוישובוייבחןהצורךבהמשךקיומושלמרכזהשהייה
חולות,ביןהשארנוכחהאפשרותלהביאליציאתםשל

מסתנניםממרכזיהעריםישירותלמדינההשלישיתע

לאורהתיקוןהמוצעלעילשלסעיף8לתיקוןמס'5,
3להוראתשעההתשע"ו מוצעלתקןבהתאםאתסעיף

שעניינההוראותהנוגעותלמרכזהשהייהע

לבסוףמוצעכיתוקפםשלההסדריםבענייןהחזקה
במשמורתיוארךבשלוששניםנוספות)ראוסעיף8)א1()1(

לתיקוןמס'5כנוסחובסעיף5)3(להצעתהחוק(ע

ס"חהתשע"ו,עמ'544ע ע

ר ב ס ה י  ר ב ד






סודרבמח'רשומות,משרדהמשפטים,והודפסבמדפיסהממשלתי  ISSN 0334-3030  המחיר24ע3שקליםחדשים


