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544

חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, התשע"ו-2016*

תיקון סעיף 32ד - 
הוראת שעה

בחוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט(, התשי"ד-1954  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 1 
32ד, במקום סעיף קטן )א( יבוא:

מצא ממונה ביקורת הגבולות כי יש קושי, מכל סוג שהוא, בביצוע גירושו של  ")א( 
מסתנן למדינת מוצאו, רשאי הוא להורות כי המסתנן ישהה במרכז שהייה עד לגירושו 
 12 מישראל, עד ליציאתו ממנה או עד למועד אחר שיקבע, אך לא יותר מתקופת 

החודשים האמורה בסעיף 32כא )בפרק זה - הוראת שהייה( "

החלפת סעיף 32כא 
- הוראת שעה

במקום סעיף 32כא לחוק העיקרי יבוא:2 

"תקופת השהייה 
המרבית במרכז

מסתנן לא ישהה במרכז שהייה מכוח הוראת שהייה 32כא  )א( 
יותר מ–12 חודשים 

לעניין חישוב תקופת השהייה של מסתנן במרכז, כאמור  )ב( 
בסעיף קטן )א( -

ממרכז  המסתנן  נעדר  שבה  תקופה  יראו  לא   )1(
השהייה בלא שקיבל אישור לכך לפי סעיף 32ח)ג( או 
בניגוד לתנאי הוראת השהייה שהוצאה לו, כתקופה 

שבה שהה במרכז;

יראו תקופה שבה נעדר המסתנן ממרכז השהייה   )2(
בשל העברתו למשמורת בצו לפי סעיף 32כ, כתקופה 

שבה שהה המסתנן במרכז "

סעיפים 1 ו–2 לחוק זה יעמדו בתוקפם עד תום תקופת תוקפו של פרק ד' לחוק העיקרי, 3 תוקף
כאמור בסעיף 8)א( לחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל 

)תיקוני חקיקה והוראות שעה(, התשע"ה-2014  2 

הוראת שהייה שניתנה למסתנן לפי סעיף 32ד לחוק העיקרי, כנוסחו לפני יום פרסומו 4  הוראת מעבר
של חוק זה, ונקבעה בה תקופת שהייה העולה על 12 חודשים, יראו אותה כאילו נקבעה 
בה תקופת שהייה של 12 חודשים, אלא אם כן קבע ממונה ביקורת הגבולות לעניין 
אותו מסתנן תקופת שהייה קצרה יותר, בהתאם להוראות סעיף 32ד לחוק העיקרי 

כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה 
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התקבל בכנסת ביום כ"ט בשבט התשע"ו )8 בפברואר 2016(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק   *
הממשלה - 1006, מיום ט"ו בשבט התשע"ו )25 בינואר 2016(, עמ' 430 

ס"ח התשי"ד, עמ' 160; התשע"ה, עמ' 84   1

ס"ח התשע"ה, עמ' 84   2

ספר החוקים 2530, ב' באדר א' התשע"ו, 2016 2 11




