
התשס"ה2005* (תיקון), שעה) (הוראת לישראלי והכניסה האזרחות חוק
ו סעיף השעה)תיקון הוראת  (להלן התשס"ג2003י שעה), (הוראת לישראל והכניסה האזרחות בחוק ו.

 ו בסעיף

יבוא: האזור" "מפקד ההגדרה במקום (ו)

""מפקד האזור"  לענין יהודה והשומרון  מפקד כוחות צבא הגנה לישראל
לישראל הגנה צבא כוחות מפקד  עזה חבל ולענין והשומרון, ביהודה

בחבל עזה או מי שיסמיך שר הפנים: בהסכמת שר הבטדוון;'';

של האוכלוסין במרשם שרשום "מי יבוא "לרבות" במקום אזור", "תושב בהגדרה (2)

וכן". האזור,

ג סעיף החלפת
סעיפים והוספת

3ר עד 3א

יבוא: השעה להוראת 3 סעיף במקום .2

לגבי "היתר
זוג בני

בקשת לאשר דעתו שיקול לפי הפנים שר רשאי ,2 סעיף הוראות אף על .3

 האזור מפקד בירי בישראל לשהייה היתר למתן האזור תושב

הפרדתו מניעת לשם  שנים 35 מעל שגילו אזור תושב לגבי (ו)
בישראל; כרין השוהה זוגו מבת

הפרדתה מניעת לשם  שנים 25 מעל שגילה אזור תושבת לגבי (2)

בישראל. כדין השוהה זוגה מבן

ילדים לגבי היתר דעתו שיקול לפי הפנים, שר רשאי ,2 סעיף הוראות אף על 3א.

בישראל לישיבה רישיון שנים 14 עד שגילו אזור תושב לקטין לתת (1)

בישראל; כדין השוהה המשמורן מהורהו הפרדתו מניעת לשם

האזור מפקד בידי בישראל לשהייה היתר למתן בקשה לאשר (2)

מהורהו הפרדתו מניעת לשם שנים 14 מעל שגילו האזור תושב לקטין
אם כאמור היתר יוארך שלא ובלבד בישראל, כדין השוהה המשמורן

בישראל. קבע דרך מתגורר אינו הקטין

בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(2005 ביולי 27) התשס"ה בתמוז כ' ביום בכנסת התקבל ■

חוק הממשלה  173 מיום זי באייר התשס"ה (16 במאי 2005), עמ' 560.
י ס"ח התשס"ג, עמי 544.



נוספים בישראלהיתרים לשהייה היתר לתת האזור מפקד רשאי ,2 סעיף הוראות אף על 3ב.
להלן: כמפורט למטרה

רפואי; טיפול (ו)

.... ...... , בישראל; עבורה (2)

יינתןלתקופה למטרהכאמור לשהייה שהיתר ובלבר זמנית, למטרה (3)

חורשים. שישה על תעלה שלא מצטברת

מיוחד לתתהיתר או אזרחות להעניק הפנים שר רשאי ,2 סעיף הוראות אף על 3ג.
לתושב לחת האזור מפקד ורשאי אזור, לתושב בישראל, לישיבה רישיון
מדינת עם מזדהה האזור תושב כי שוכנעו אם בישראל, לשהייה היתר אזור
לקידום ממש של פעולה פעלו משפחתו בן או הוא ובי ויעדיה ישראל
האזרחות, שהענקת או המדינה, של אחר חשוב ענין או הכלכלה הביטחון,
הענין, לפי בישראל, לשהייה ההיתר מתן או בישראל לישיבה הרישיון מתן
הורה, זוג, בן משפחה"; "בן זו, בפסקה המדינה; של המיוחד מענינה הם

ילד.

ביטחונית 3א(2),מניעה ,3 סעיף לפי אזור לתושב בישראל לשהייה היתר יינתן לא 3ד.
בהתאם הענין, לפי האזור, מפקד או הפנים שר קבע אם ו4(2), ו(3) 3ב(2)
משפחתו בן או האזור תושב כי המוסמכים, הביטחון גורמי מאת רעת לחוות
בן  משפחה" "בן זה, בסעיף ישראל; למדינת ביטחוני סיבון להוות עלולים

זוגם." ובני ואחות אח ילד, הורה, זוג,

4 סעיף תיקון של בקיומה השאר, בין "בהתחשב, יבוא בסופה (ו), בפסקה השעה, להוראת 4 בסעיף .3
3ד;'י. בסעיף כאמור ביטחונית מניעה

5 סעיף תיקון בניסן בי יום "עד יבוא פרסומו" מיום שנה תום "עד במקום השעה, להוראת 5 בסעיף .4
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