חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה( ,התשס"ג*2003
הגדרות

 .1בחוק זה 
"אזור"  כל אחד מאלה :יהודה והשומרון וחבל עזה;
"חוק האזרחות" חוק האזרחות ,התשי"ב;1 1952

"חוק הכניסה לישראל"  חוק הכניסה לישראל ,התשי"ב: 2 1952
"מפקד

האזור" 

מפקח כוחות צבא הגנה לישראל באזור;

"תושב אזור"  לרבות מי שמתגורר באזור אף שאינו רשום במרשם האוכלוסין של האזור,
ולמעט תושב יישוב ישראלי באזור.
הגבלת אזרחות
וישיבה בישראל

בתקופת תוקפו של חוק זה ,על אף האמור בכל
.2
הפנים לא יעניק לתושב אזור אזרחות לפי חוק האזרחות ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל
לפי חוק הכניסה לישראל ,ומפקד האזור לא ייתן לתושב כאמור היתר לשהייה בישראל לפי
תחיקת הביטחון באזור.
דין לרבות סעיף  7לחוק האזרחות ,שר

סייגים
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הוראות מעבר
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על אף הוראות סעיף  2
)ו( רשאי שר הפנים או מפקד האזור ,לפי הענין ,לתת לתושב אזור רישיון לישיבה
בישראל או היתר לשהייה בישראל ,למטרת עבודה או לשם טיפול רפואי ,לתקופה
קצובה ,ובן למטרה זמנית אחרת  לתקופה מצטברת שלא תעלה על שישה חורשים,
וכן רישיון לישיבה בישראל או היתר לשהייה בישראל לשם מניעת הפרדת ילד ער
גיל  12מהורהו השוהה בישראל כדין;
) (2רשאי שר הפנים להעניק אזרחות או לתת רישיון לישיבה בישראל ,לתושב אזור,
אם שוכנע כי הוא מזדהה עם מדינת ישראל ויעדיה וכי הוא או בן משפחתו פעלו

פעולה של ממש לקידום הביטחון ,הכלכלה או ענין חשוב אחר של המדינה ,או
שהענקת האזרחות או מתן הרישיון לישיבה בישראל הם מענינה המיוחד של

המדינה; בפסקה זו" ,בן משפחה"  בן זוג ,הורה ,ילד.

על אף הוראות חוק זה 
) (1רשאי שר הפנים או מפקד האזור ,לפי הענין ,להאריך את תוקפו של רישיון
לישיבה בישראל או של היתר לשהייה בישראל ,שהיו בידי תושב אזור ערב תחילתו

של חוק זה:
) (2רשאי מפקד האזור לתת היתר לשהייה זמנית בישראל לתושב אזור שהגיש
בקשה להתאזרחות לפי חוק האזרחות או בקשה לרישיון לישיבה בישראל לפי חוק
הכניסה לישראל ,לפני יום א' בסיון התשס"ב ) 12במאי  (2002ואשר ביום תחילתו של
חוק זה טרם ניתנה החלטה בענינו ,ובלבד שלא תוענק לתושב כאמור ,לפי הוראות
פסקה זו ,אזרחות לפי חוק האזרחות ולא יינתן לו רישיון לישיבת ארעי או לישיבת
קבע ,לפי חוק הכניסה לישראל.
* התקבל בכנסת ביום בי באב התשס"ג ) 31ביולי  ;(2003הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,31מיום ד' בסיון התשס"ג ) 4ביוני  ,(2003עמ' .482
 1ס"ח התשי"ב ,עמ' .146
 2ס"ח התשי"ב ,עמ' .354

חוק זה יעמוד בתוקפו עד תום שנה מיום פרסומו ,ואולם רשאית הממשלה ,באישור
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הכנסת ,להאריך בצו את תוקפו ,מעת לעת ,לתקופה שלא תעלה בכל פעם על שנה אחת.
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