מספר פנימי565532-3191 :

נספח מס' כ/664-א'
(פ)1906/20/
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)27התשע"ז–2017
הצעת חוק זו נדונה בכנסת בקריאה הראשונה ביום י"ג בחשוון
התשע"ז ( 14בנובמבר  ,)2016והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
הצעת החוק מוגשת – בצירוף הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ח בטבת התשע"ז ( 16בינואר .)2017
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמים :חברי הכנסת רועי פולקמן ,יפעת שאשא ביטון ,ענת ברקו,
יצחק וקנין ,אברהם נגוסה ,יעקב פרי ,מאיר כהן ,מנחם אליעזר מוזס,
יואב בן צור ,בצלאל סמוטריץ' ,טלי פלוסקוב ,מרדכי יוגב ,יעקב מרגי,
אברהם דיכטר ,אלי כהן ,חיים ילין ,דוד אמסלם ,נאוה בוקר ,אורי
מקלב ,אורן אסף חזן ,מכלוף מיקי זוהר ,נורית קורן
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי565532-3191 :

נספח מס' כ/664-א'
(פ)1906/20/
חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)27התשע"ז–2017
תיקון סעיף 2

.1

בחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב– ,11952בסעיף  ,2אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
"(ד)

לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא ,לאדם שאינו אזרח

ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל ,אם הוא ,הארגון או הגוף
שהוא פועל עבורם ,פרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת
ישראל ,כהגדרתו בחוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם,
התשע"א– ,22011או התחייב להשתתף בחרם כאמור.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) ,שר הפנים רשאי לתת אשרה ורישיון
ישיבה כאמור באותו סעיף קטן ,מטעמים מיוחדים שיירשמו".
***************************************************************************************

 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"ו ,עמ' .630
 2ס"ח התשע"א ,עמ' .972
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נספח מס' כ/664-א'
(פ)1906/20/

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)27התשע"ז–2017
* הערה :אם תתקבל הסתייגות המצריכה זאת ,ימוספרו יתר הוראות החוק ויתוקנו ההפניות אליהן בהתאם.

הסתייגויות
ללפני סעיף 1
חברי הכנסת זהבה גלאון ,אילן גילאון ,עיסאווי פריג' ,מיכל רוזין ותמר זנדברג (להלן – קבוצת מרצ)
מציעים:
 .1לפני הסעיף יבוא:
1א.

"מטרה

מטרת הצעת חוק זו היא להמשיך את מדיניות הממשלה אשר נמנעת ממשא
ומתן עם הפלסטינים ופוגעת בסיכוי לפתרון שתי המדינות".

לסעיף 1
קבוצת מרצ מציעה:
 .2בסעיף קטן (ד) המוצע ,המילים "הארגון או הגוף שהוא פועל עבורם" – יימחקו.
 .3בסעיף קטן (ד) המוצע ,אחרי "לישיבת קבע" יבוא "או לישיבת ארעי".
 .4אחרי סעיף קטן (ה) המוצע יבוא:
"(ו)

שלילת אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא לאדם תיעשה רק באישור ועדת הפנים והגנת
הסביבה של הכנסת ולאחר שהונח על שולחן הוועדה המידע אשר נאסף על אותו אדם,
אופן איסוף המידע והסיבות שבשלהן המידע מצדיק את שלילת האשרה או רישיון
הישיבה".

חברת הכנסת יעל גרמן מציעה:
 .5בסעיף קטן (ד) המוצע ,במקום "לא יינתנו אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא לאדם" יבוא
"הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם לעניין אדם".
***************************************************************************************
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בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת יצחק הרצוג ,ציפי לבני ,שלי יחימוביץ' ,סתיו שפיר ,איציק שמולי ,עמר בר-לב ,יחיאל
חיליק בר ,עמיר פרץ ,מרב מיכאלי ,איתן כבל ,מנואל טרכטנברג ,אראל מרגלית ,מיקי רוזנטל ,רויטל
סויד ,יואל חסון ,זוהיר בהלול ,איתן ברושי ,מיכל בירן ,נחמן שי ,קסניה סבטלובה ,איילת נחמיאס
ורבין ,יוסי יונה ,איל בן ראובן ,יעל כהן-פארן ,איימן עודה ,מסעוד גנאים ,ג'מאל זחאלקה ,אחמד טיבי,
עאידה תומא סלימאן ,עבד אל חכים חאג' יחיא ,חנין זועבי ,דב חנין ,טלב אבו עראר ,יוסף ג'בארין,
אוסאמה סעדי ,עבדאללה אבו מערוף ,בצלאל סמוטריץ'
***************************************************************************************

