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תיקונים עקיפים:
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'  3והוראת שעה) ,התשע"ב - 2012-מס' 4
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) ,התשע"ג - 2013-מס' 5
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'  4והוראת שעה) ,התשע"ד - 2013-מס' 3
חוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה),
התשע"ה - 2014-מס' 3



חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה  -הארכת תוקף),
התשפ"א*2020-
תיקון חוק למניעת
הסתננות (עבירות
ושיפוט) (תיקון מס'
 3והוראת שעה) -
מס' 4

.1

בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'  3והוראת שעה) ,התשע"ב-
12012 ,בסעיף  ,10במקום "עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות
(עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) ,התשע"ח "2017-יבוא "עד תום שנה מיום תחילתו של
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה  -הארכת תוקף) ,התשפ"א."2020-

תיקון חוק למניעת
הסתננות (עבירות
ושיפוט) (הוראת
שעה)  -מס' 5

	.2

בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) ,התשע"ג22013- ,בסעיף ,1
ברישה ,במקום "שנתיים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)
(הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)4התשע"ט "2018-יבוא "שנה מיום תחילתו של חוק למניעת
הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה  -הארכת תוקף) ,התשפ"א."2020-

תיקון חוק למניעת
הסתננות (עבירות
ושיפוט) (תיקון מס'
 4והוראת שעה) -
מס' 3

	.3

בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'  4והוראת שעה) ,התשע"ד-
32013 ,בסעיף (14ב)( ,)1במקום "עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת
הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) ,התשע"ח "2017-יבוא "עד תום שנה מיום
תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה  -הארכת תוקף),
התשפ"א."2020-

תיקון חוק
למניעת הסתננות
ולהבטחת יציאתם
של מסתננים
מישראל (תיקוני
חקיקה והוראות
שעה)  -מס' 3

	.4

בחוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה
והוראות שעה) ,התשע"ה42014-  -
( )1בסעיף (5א) ,ברישה ,ובסעיף (6א) ,במקום "עד תום שלוש שנים מיום תחילתו של
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) ,התשע"ח "2017-יבוא "עד תום
שנה מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראות שעה  -הארכת
תוקף) ,התשפ"א;"2020-
()2

בסעיף (8א- )1
(א) בפסקה ( ,)1במקום "שלוש שנים מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות
(עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) ,התשע"ח( 2017-בסעיף קטן זה  -הוראת שעה
התשע"ח)" יבוא "שנה מיום תחילתו של חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)
(הוראות שעה  -הארכת תוקף) ,התשפ"א;"2020-
(ב) בפסקה ( ,)2במקום "תחילתה של הוראת שעה התשע"ח" יבוא "תחילתו של
חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (הוראת שעה) ,התשע"ח2017-".

ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
         ר א וב ן ר יב ל י ן
           נשיא המדינה

אריה מכלוף דרעי
שר הפנים

ב נימ י ן ג נץ
שר הביטחון

        י ר יב ל ו י ן
           יושב ראש הכנסת
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התקבל בכנסת ביום כ"ג בכסלו התשפ"א ( 9בדצמבר  ;)2020הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה  ,1375 -מיום י"ד בכסלו התשפ"א ( 30בנובמבר  ,)2020עמ' .86
ס"ח התשע"ב ,עמ'  ;119התשע"ח ,עמ' .60
ס"ח התשע"ג ,עמ'  ;78התשע"ט ,עמ' .74
ס"ח התשע"ד ,עמ'  ;74התשע"ח ,עמ' .60
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