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חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 29 והוראות שעה(, התשע"ח-2018*

בחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-11952)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף12א-1פתיקוןסעיף12א

בסעיףקטן)ג(- )1(

זויעמדובתוקפןעדיוםט"ובניסן )1(,המילים"הוראותפסקה בפסקה )א(
התשע"ח)1רבמרס2018("-יימחקו;

בפסקה)1א(- )ב(

במקוםהרישהיבוא"נעברהעבירהלפיפסקה)1(באחתמהנסיבות )1(
המפורטותלהלן,דינושלעוברהעבירה-מאסרארבעשניםאוכפלהקנס

הקבועבסעיף1פ)א()ר(לחוקהעונשין:";

בפסקתמשנה)א(,אחרי"התקנתמיתקן"יבוא"אונעשתהפעולה )2(
אחרת,והכול";

יבוא ובסופה "שלושה" יבוא "שישה" במקום )ב(, משנה בפסקת )ר(
"שאינםבנימשפחתושלהמסיע;לענייןזה,"בןמשפחה",שלהמסיע-

הורהו,ילדו,אחיואואחותו;";

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

)1(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנס")ר( נעברהעבירהלפיפסקה )א(
הקבועלאותהעבירהפ

נעברהעבירהלפיפסקה)1א(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנס )ב(
הקבועלאותהעבירהפ

קנסהמוטללפיפסקה)1א(לאיפחתמהסכוםהמפורטלהלן,)4( )א(
לפיהעניין,אלאאםכןהחליטביתהמשפט,מטעמיםמיוחדים

שיירשמו,להקלבעונש:

קנסהמוטלעליחיד-10,000שקליםחדשים; )1(

קנסהמוטלעלתאגיד-40,000שקליםחדשיםפ )2(

)א(יעמדובתוקפןעדיוםי"חבניסן הוראותפסקתמשנה )ב(
התשפ"א)1רבמרס2021(פ";

במקוםסעיףקטן)ג4(יבוא: )2(

היהלשוטריסודסבירלחשדכינעברהעבירהלפיסעיפים)1(")ג4( )א(
קטנים)ג(או)גפ(,רשאיהואלדרושמהמסיעלהילוותאליואלקצין

משטרהאוליטולממנואתרישיוןהנהיגהשלופ

הוראותסעיפים 4)ג(,)ד(,)ו(ו–)ז(עד)יא(ו־48עד50לפקודת )ב(
המחויבים בשינויים )א(, משנה פסקת לעניין יחולו התעבורה

ובשינוייםאלה:

במקוםסעיף 4)ה(לפקודתהתעבורהיחולוהוראות )1(
אלה:

היהלקציןמשטרהיסודלהניחכייוגשכתבאישום
בעבירהכאמורבפסקתמשנה)א(,ינהגכלהלן,לפיהעניין:

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;)2018 במרס 5( התשע"ח באדר י"ח ביום בכנסת התקבל *
הממשלה-ר119,מיוםו'בשבטהתשע"ח)22בינואר2018(,עמ'08רפ

ס"חהתשל"ו,עמ'280;התשע"ז,עמ'458פ 1

הערות
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בעבירהלפיסעיףקטן)ג()1(-רשאיהואלפסול )1(
שלא לתקופה נהיגה ברישיון מלהחזיק המסיע את
בעבר הורשע שהמסיע ובלבד ימים, 20 על תעלה

בעבירהכאמור;

- )גפ( או )ג()1א( קטנים סעיפים לפי בעבירה )2(
רשאיהואלפסולאתהמסיעמלהחזיקברישיוןנהיגה

לתקופהשלאתעלהעל0פימים;

בסעיף49לפקודתהתעבורה,במקום"פ4,פ4ב, 4"יקראו )2(
;"4 "

במקום מקום, בכל התעבורה, לפקודת 50 בסעיף )ר(
"הסעיפיםפ4או 4"יקראו"סעיף 4"פ

ביתהמשפטשהרשיעאדםבעבירהלפיהסעיפיםהקטניםהמפורטים )2(
להלןרשאילהורותעלפסילתהנידוןמלקבלאומלהחזיקרישיוןנהיגה

לתקופהכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג()1(או)ג5(-לתקופהשלא )א(
תעלהעלשישהחודשים;

)גפ(-לתקופה )ג()1א(או לענייןעבירהלפיסעיפיםקטנים )ב(
שלאתעלהעלשנתייםפ";

בסעיףקטן)ג5(,האמורבויסומןכפסקה)1(,ואחריהיבוא: )ר(

נעברהעבירהלפיפסקה)1(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנסהקבועלאותה )2("
עבירהפ";

בסעיףקטן)גפ(,האמורבויסומןכפסקה)1(,ואחריהיבוא: )4(

קנסהמוטללפיפסקה)1(לאיפחתמהסכוםהמפורטלהלן,לפיהעניין,אלא )2("
אםכןהחליטביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להקלבעונש:

קנסהמוטלעליחיד-40,000שקליםחדשים; )א(

קנסהמוטלעלתאגיד-0,000פ1שקליםחדשיםפ )ב(

הוראותפסקה)2(יעמדובתוקפןעדיוםי"חבניסןהתשפ"א)1רבמרס2021(פ"; )ר(

בסעיףקטן)ד()2(,הסיפההחלבמילים"הוראותפסקהזו"-תימחק; )5(

אחריסעיףקטן)ד1(יבוא: )פ(

הורשעאדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג(,)ג5(או)גפ(רשאיבית")ד1א( )1(
המשפטשהרשיעו,נוסףעלכלעונש,להורותעלחילוטהרכבשבונעברה
העבירה,אםהאדםשהורשעבעבירההואבעליושלהרכבאוהמחזיקבו
דרךקבע,ויחולולענייןזההוראותפרקרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי

)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-9פ19פ

הורשעאדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג(,)ג5(,או)גפ(,ומצאבית )2(
המשפטשהרשיעוכילאניתןלהורותעלחילוטכאמורבפסקה)1(בשלכך
שהאדםשהורשעבעבירהאינובעליושלהרכבשבונעברההעבירהאו
המחזיקבודרךקבע,רשאיביתהמשפטבבואולקבועאתגובההקנסשיוטל

בשלאותהעבירה,להביאבחשבוןאתשוויהרכבכאמור,כולואוחלקופ";

בסעיףקטן)ד2(,פסקה)1(-תימחקפ ) (

בעבירהלפיסעיףקטן)ג()1(-רשאיהואלפסול )1(
שלא לתקופה נהיגה ברישיון מלהחזיק המסיע את
בעבר הורשע שהמסיע ובלבד ימים, 20 על תעלה

בעבירהכאמור;

- )גפ( או )ג()1א( קטנים סעיפים לפי בעבירה )2(
רשאיהואלפסולאתהמסיעמלהחזיקברישיוןנהיגה

לתקופהשלאתעלהעל0פימים;

בסעיף49לפקודתהתעבורה,במקום"פ4,פ4ב, 4"יקראו )2(
;"4 "

במקום מקום, בכל התעבורה, לפקודת 50 בסעיף )ר(
"הסעיפיםפ4או 4"יקראו"סעיף 4"פ

ביתהמשפטשהרשיעאדםבעבירהלפיהסעיפיםהקטניםהמפורטים )2(
להלןרשאילהורותעלפסילתהנידוןמלקבלאומלהחזיקרישיוןנהיגה

לתקופהכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג()1(או)ג5(-לתקופהשלא )א(
תעלהעלשישהחודשים;

)גפ(-לתקופה )ג()1א(או לענייןעבירהלפיסעיפיםקטנים )ב(
שלאתעלהעלשנתייםפ";

בסעיףקטן)ג5(,האמורבויסומןכפסקה)1(,ואחריהיבוא: )ר(

נעברהעבירהלפיפסקה)1(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנסהקבועלאותה )2("
עבירהפ";

בסעיףקטן)גפ(,האמורבויסומןכפסקה)1(,ואחריהיבוא: )4(

קנסהמוטללפיפסקה)1(לאיפחתמהסכוםהמפורטלהלן,לפיהעניין,אלא )2("
אםכןהחליטביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להקלבעונש:

קנסהמוטלעליחיד-40,000שקליםחדשים; )א(

קנסהמוטלעלתאגיד-0,000פ1שקליםחדשיםפ )ב(

הוראותפסקה)2(יעמדובתוקפןעדיוםי"חבניסןהתשפ"א)1רבמרס2021(פ"; )ר(

בסעיףקטן)ד()2(,הסיפההחלבמילים"הוראותפסקהזו"-תימחק; )5(

אחריסעיףקטן)ד1(יבוא: )פ(

הורשעאדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג(,)ג5(או)גפ(רשאיבית")ד1א( )1(
המשפטשהרשיעו,נוסףעלכלעונש,להורותעלחילוטהרכבשבונעברה
העבירה,אםהאדםשהורשעבעבירההואבעליושלהרכבאוהמחזיקבו
דרךקבע,ויחולולענייןזההוראותפרקרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי

)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-9פ19פ

הורשעאדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג(,)ג5(,או)גפ(,ומצאבית )2(
המשפטשהרשיעוכילאניתןלהורותעלחילוטכאמורבפסקה)1(בשלכך
שהאדםשהורשעבעבירהאינובעליושלהרכבשבונעברההעבירהאו
המחזיקבודרךקבע,רשאיביתהמשפטבבואולקבועאתגובההקנסשיוטל

בשלאותהעבירה,להביאבחשבוןאתשוויהרכבכאמור,כולואוחלקופ";

בסעיףקטן)ד2(,פסקה)1(-תימחקפ ) (
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בסעיף12ב2)ג()ר(לחוקהעיקרי,במקום"עדיוםט"ובניסןהתשע"ח)1רבמרס2018("2פתיקוןסעיף12ב2
יבוא"עדיוםי"חבניסןהתשפ"א)1רבמרס2021("פ

בסעיף12בר)ג()ר(לחוקהעיקרי,במקום"עדיוםט"ובניסןהתשע"ח)1רבמרס2018("רפתיקוןסעיף12בר
יבוא"עדיוםי"חבניסןהתשפ"א)1רבמרס2021("פ

בסעיף12ב לחוקהעיקרי-4פתיקוןסעיף12ב 

האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )1(

צוהגבלהמינהליאוצוהגבלהשיפוטייכולשיכלולגםדרישהלמתן ")ב(
ערובהלהבטחתקיוםהתנאים,ההגבלותאוהאיסוריםשנקבעובצופ

בסעיףזה,"ערובה"-עירבוןכספיאוערבותעצמיתשלהבעליםשלהמקום )ג(
אוהמחזיקבו,ביןלבדםוביןבצירוףערבותמכלסוגשהוא,ערבותאועירבון
כספישלערבים,והכולכפישיורהקציןהמשטרההמוסמךאוביתהמשפט,בצו

ההגבלההמינהליאובצוההגבלההשיפוטי,לפיהענייןפ"

בסעיף12ב11לחוקהעיקרי-5פתיקוןסעיף12ב11

בסעיףקטן)א(,במקום"סעיפים12ב4"יבוא"סעיפים12א)ג4()1(ו־12ב4"; )1(

בסעיףקטן)ב(,אחרי"סעיפים"יבוא"12א)ג4()1(,"פ )2(

בסעיף12ב12לחוקהעיקרי-פפתיקוןסעיף12ב12

האמורבויסומן")ב(",ולפניויבוא: )1(

הופרוהוראותצוהגבלהמינהליאוצוהגבלהשיפוטי,ובכללזהדרישה ")א(
למתןערובה,רשאיקציןמשטרהמוסמךלהורותעלסגירתהמקוםשלגביוניתן
הצוכאמור,לאלתר,לתקופהשתסתייםלאיאוחרמתוםתקופתתוקפושלצו

ההגבלהשניתןפ";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

שופטהדןבעניינושלמפרצוהגבלהמינהליאוצוהגבלהשיפוטירשאי, ")ג(
נוסףעלכלעונש,להורותעלחילוטהערובהשנדרשהבצו;ואולםבקשהלחילוט
ערובהשניתנהעלידיערבלאתידוןאלאלאחרשניתנהלערבהזדמנותלהשמיע

אתטענותיופ"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

עי ר ד  ף ו ל כ מ  ה י ר א
שרהפנים

ן י ל יב ר  ן וב א ר
נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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