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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 34(, התשפ"ב-2022

בחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-2צ119,בסעיף8,אחריסעיףקטן)א(יבוא:1עתיקוןסעיף8

בסעיף8לחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-2צ19  כללי
)להלן-החוק(,נקבעהחובהעלרבהחובלשל 
אונייהוהאחראיעלאווירון,רכבת,מכוניתאוכליהסעה
למסור ממנה, לצאת שעומדים או לישראל שבאו אחר
לקציןביקורתהגבולות,לפידרישתו,אתרשימתהאנשים

הנמצאיםעלכליההסעהע

כמותהאזרחים,תושביהקבע,התושביםהארעיים
והנתיניםהזריםהנכנסיםבשערימדינתישראל,עולהמדי
שנה,ומרביתםמגיעיםבמטוסיםהנוחתיםבנמלהתעופה
בןגוריון;בכלהנוגעלכניסתזרים,לדוגמה-בשנת2017
נכנסולישראל3,276,126זרים,בשנת2018נכנסו3,689,196
זריםובשנת2019נכנסולישראל4,119,837זרים,כךשניתן
להבחיןבמגמתעלייהעקיבהוברורהשלכ–12%מדישנה
)עדלהחלתהגבלותעלכניסתזריםלישראלהחלמסוף
ינואר2020,כחלקמהמאבקלבלימתהתפשטותנגיףקורונה(ע

בקריהגבולשלרשותהאוכלוסיןוההגירההפרוסים
במיליוני הטיפול על אמונים השונים, הגבול במעברי
העובריםבהםונדרשיםלתתמענהטובויעילעביןהשאר,
זרים, כניסת לגבי מיידיות החלטות לקבל נדרשים הם
מתןאשרותורישיונות,וכןשלאלאפשרכניסה,בהתאם
לסמכותםלפיסעיף9לחוקובהתאםלנסיבותהמתבררות

לפניהםע

בקריהגבולמפעיליםמערכתשלשיקוליםלצורך
קבלתהחלטותכאמור,ועליהםמוטלתהאחריותלהבחין
ביןמישמבקשלהיכנסלארץלצורךמטרותלגיטימיות
כגוןתיירות,עבודהחוקיתוכדומה,לביןמישנכנסלצורך
מטרותפסולות,כגוןהשתקעותשלאכדין,אומישכניסתו

עשויהלגרוםלסיכוןלביטחוןהמדינהאולסדרהציבוריע

לאחר רק לחוק, 8 סעיף לפי הנוסעים פרטי קבלת
למעשה מאפשרת אינה לישראל, ההסעה כלי הגעת
לרשות באשר ההחלטה קבלת לצורך מקדמית בדיקה
קבלתהמידע ממועד ביותר זמןקצר הכניסה,ומותירה
ועדהתייצבותםשלהנוסעיםלפניבקריהגבולעפרקזמן
קצרזהאינומאפשרמניעהמראששלהגעתנוסעיםמנועי

כניסהאלתחנתהגבולע

אתגריםרביםעומדיםלפנירשויותהמדינהבנושא
האזרחית, התעופה ביטחון - ובהם לישראל, הכניסה
המאבקבטרור,לחימהבפשיעהחוצתגבולותוהגנהעל
בריאותהציבורעאתגריםאלהבאיםלידיביטוי,בהתמודדות
ישירה,גםבעבודתביקורתהגבולות,וזאתלצדמאמץ
זו התמודדות חוקיתע בלתי הגירה למנוע פוסק בלתי

והצורךלייעלאתתהליכיביקורתהגבולות,כדילהביא
לשיפורהשירותולצמצוםזמניההמתנה,מחייביםהתאמה
שלתהליכיהעבודה,במובןשלהקדמתההעברהשלפרטי
הכניסה לשערי ההסעה כלי הגעת לפני עוד הנוסעים
טיפול תאפשר מוקדמת להעברה זו דרישה לישראלע
בנוסעיםבאופןיעילומהיריותר,ואףתיתןמענההולם

לאתגריםולאינטרסיםשלמדינתישראלע

במישורהבין־לאומיהתקבלובשניםהאחרונותכמה
החלטותבמועצתהביטחוןשלהאו"םולפיהןעלהמדינות
Advanced(IPAהחברותבאו"םלהקיםמערכותנתוני
PassengerInformation()להלן-נתוניIPA(,קרימערכות
במסמך או בדרכון המופיעים הנתונים את המכילות
הנסיעהשלהנוסע,לרבותשםהנוסע,אזרחות,סוגמסמך
הנסיעה,מספרוותוקפו,וכןנתוניםלגביחברתהתעופה
ומספרהטיסהשבההואמגיעעבהחלטותאלהאףנקראו
הפועלות התעופה מחברות לדרוש החברות המדינות
הלאומיות לרשויות API נתוני ולספק להקדים בשטחן
המתאימותעלפיאתרהאינטרנטשלארגוןחברותהתעופה
הבין־לאומיות-IATA,יותרמ־70מדינותמחייבותאת
חברותהתעופהלהעביראליהןנתוניAPIועודמדינות

מתכננותלהטילחובהכזוע

נוסףעלכך,מדינתישראלמחויבתלסטנדרטיםבין־
לאומייםשנקבעובאמנתהתעופההבין־לאומית)אמנת
שיקגו(,שעליהחתומהישראלעבפרקהשישילאמנהנקבעו
הסדריםומנגנוניםשמטרתםקביעתתקינהבין־לאומית
ויעילות סדירות בטיחות, הבטחת שתכליתה אחידה
התעופההאזרחיתעבמסגרתעדכוןנספח9שנכנסלתוקף
בפברואר2018,מחויבתכלמדינההחתומהעלהאמנה,
,APIלהקיםמערכתמידעשלפרטיהנוסעים,קרינתוני
בתובלההאוויריתבטיסותהנכנסות,היוצאותאוהעוברות

במדינותהשונותע

נתוני את מקבלת הגבולות ביקורת מערכת כיום,
ה־APIעםהגעתהנוסעאלעמדתביקורתהגבולותוהצגת
מסמךהנסיעהשלועכמוסברלעיל,קבלתהנתוניםמחברות
התעופהטרםהגעתכליההסעהאלתחנתהגבול,תאפשר
בדיקהשלביקורתהגבולותמבעודמועד,ותצמצםאתמשך
הטיפולבנוסעיםעםהגעתםלעמדותביקורתהגבולות
וגםתציבאתמדינתישראלביןהמדינותהמקיימותאת

הדרישהלעמודבסטנדרטהמחייבבנספח9כאמורלעילע

לנוכחכלהמפורטבחלקהכללישלדבריההסבר,  סעיף 1
מוצעלתקןאתהחוקבאופןשיבהירכיבסמכות 
שרהפניםלדרושמידעכאמורעודבטרםהגעתהנוסעים

ס"חהתשי"ב,עמ'4צ3;התשע"ח,עמ'706ע 1
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אחראיעלכליהסעההצפוילהגיעלישראלאולצאתממנה,יעבירלרשות")א1( )1(
האנשים של הנסיעה במסמכי המופיעים הפרטים את וההגירה האוכלוסין
הצפוייםלהגיעלישראלאולצאתממנהעלאותוכליהסעה,ובכללםהעובדים
בו,וכןמידעעלכליההסעה,לרבותמועדהגעתולישראלונקודתמוצאואו
מועדיציאתומישראלויעדו,לפיהעניין,והכולבדרך,במועדיםובתנאיםשקבע

שרהפניםע

מצאקציןביקורתהגבולותכיאדםשנמסרולגביופרטיםלפיפסקה)1( )2(
אינורשאילהיכנסלישראלאולצאתממנה,רשאיהואלהודיעעלכךלאחראי

עלכליההסעה,והואלאיובילולישראלאוממנה,לפיהענייןע

בסעיףקטןזה- )3(

"אחראיעלכליהסעה"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

הטיס, בחוק כהגדרתו אווירי מפעיל - טיס כלי לעניין )1(
התשע"א-22011;

לענייןכלישיט-בעלכליהשיט,קברניטו,בעלהשליטהבו, )2(
סוכנואונציגו;

לענייןכליהסעהאחר-בעלכליההסעה,שוכרשלכלי )3(
ההסעהאומפעילו;

"מסמכינסיעה"-דרכון,תעודתמעבר,תעודתמסעאומסמךאחרששר
הפניםהכירבובצולצורךכניסהלישראלויציאהממנהע"

אחראיעלכליהסעההצפוילהגיעלישראלאולצאתממנה,יעבירלרשות")א1( )1(
האנשים של הנסיעה במסמכי המופיעים הפרטים את וההגירה האוכלוסין
הצפוייםלהגיעלישראלאולצאתממנהעלאותוכליהסעה,ובכללםהעובדים
בו,וכןמידעעלכליההסעה,לרבותמועדהגעתולישראלונקודתמוצאואו
מועדיציאתומישראלויעדו,לפיהעניין,והכולבדרך,במועדיםובתנאיםשקבע

שרהפניםע

מצאקציןביקורתהגבולותכיאדםשנמסרולגביופרטיםלפיפסקה)1( )2(
אינורשאילהיכנסלישראלאולצאתממנה,רשאיהואלהודיעעלכךלאחראי

עלכליההסעה,והואלאיובילולישראלאוממנה,לפיהענייןע

בסעיףקטןזה- )3(

"אחראיעלכליהסעה"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

הטיס, בחוק כהגדרתו אווירי מפעיל - טיס כלי לעניין )1(
התשע"א-22011;

לענייןכלישיט-בעלכליהשיט,קברניטו,בעלהשליטהבו, )2(
סוכנואונציגו;

לענייןכליהסעהאחר-בעלכליההסעה,שוכרשלכלי )3(
ההסעהאומפעילו;

"מסמכינסיעה"-דרכון,תעודתמעבר,תעודתמסעאומסמךאחרששר
הפניםהכירבובצולצורךכניסהלישראלויציאהממנהע"

אלמדינתישראלאויציאתםממנה,וכןלהסמיךאתשר
הפניםלקבועתקנותשיפרטואתההסדריםלענייןזהע

יודגשכיתיקוןהחקיקהאינומוגבללנוסעיםבטיסות
על מידע למסור חובה לקבוע היא הכוונה אלא בלבד,
הבאיםלישראלבכליההסעהלסוגיהםהשוניםעבתקנות
יקבעוהפרטיםבענייןהסדריםהפרטנייםלגביסוגיכלי
ההסעההשוניםשהאחראיםעליהםיידרשולהעביראת

המידעע

8לחוקאתסעיףקטן לסעיף להוסיף לפיכך,מוצע
שמוצע כפי הסעה, כלי על אחראי כי בו ולקבוע )א1(,
להגדירו,העתידלהגיעלישראלאולצאתממנה,יעביר
המופיעים הפרטים את וההגירה האוכלוסין לרשות
במסמכיהנסיעהשלהאנשיםהעומדיםלהגיעלישראל
אולצאתממנהעלאותוכליהסעה,ובכללםהעובדים
בו,וכןמידעעלכליההסעה,לרבותמועדהגעתולישראל
ונקודתמוצאואומועדיציאתומישראלויעדו,לפיהעניין;
אופןביצועחובהזו,כגוןדרךהעברתהמידע,המועדים

לכךוהתנאים,ייקבעובתקנותע

כדילמנועאתהגעתושלאדםשכניסתולישראל
בבדיקות שיימצא במקרה כי לקבוע מוצע תסורב,
המקדימותכיהואאינומורשהלהיכנסלישראלאולצאת
ממנה,רשאיקציןביקורתהגבולותלהעבירהודעהעלכך
לאחראיעלכליההסעה,ובהינתןלוהודעהכאמור,יהיה
הענייןע לפי ממנה, או לישראל מלהובילו להימנע עליו
יובהר,כיאיןבכךכדילפגועבסמכותהכלליתלבדוקאת
רשותהכניסהולהחליטעלסירובכניסהלישראלבכלעת,
לרבותעםהגעתהנוסעאלתחנתהגבול,בהתאםלסמכות
שנקבעהבסעיפים9ו־10לחוקעלענייןמסורבכניסההעתיד
להגיעבכלישיט,הרישהואיהיהרשאילהישארעלכלי

השיטולאלרדתממנולחופהשלמדינתישראלע

מיהו לענייןסעיףקטן)א1(, מוצעלהגדיר כן, כמו
האחראיעלכליההסעהשיהיהחייבבהעברתהמידע
עלהנוסעיםועלכליההסעה,וכןלהגדירמהםמסמכי
וההגירה האוכלוסין לרשות יועברו שפרטיהם הנסיעה

כאמורבסעיףקטן)א1(המוצעע

ס"חהתשע"א,עמ'830;התשע"ו,עמ'1263ע 2
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