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חוקהכניסהלישראל)תיקוןמס'36(,התשפ"ג-2023*

בחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-11952)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף1-8רתיקוןסעיף8

במקוםסעיףקטן)א(יבוא: )1(

אחראיעלכליהסעההצפוילהגיעלישראלאולצאתממנהיעביר")א( )1(
לרשותהאוכלוסיןוההגירהאתהפרטיםהמופיעיםבמסמכיהנסיעהשל
לצאת או לישראל להגיע הצפויים ההסעה בכלי והעובדים הנוסעים
ממנהבאותוכליהסעה,וכןמידעעלכליההסעה,ובכללזהמועדהגעתו
לישראלונקודתמוצאואומועדיציאתומישראלויעדו,לפיהעניין,והכול
בדרך,במועדיםובתנאיםשקבעשרהפנים;שרהפניםרשאילקבועכי
פרטיםכאמוריועברובדרךמקוונת,וכיהחובהלמוסרםלאתחולעלסוגים

שלכליהסעהשקבער

אחראיעלכליהסעהשהגיעלישראלאועומדלצאתממנהימסור )2(
לקציןביקורתהגבולותאולבקרהגבולותאתרשימתהנוסעיםוהעובדים
הנמצאיםבאותוכליהסעה,לפידרישתו;ברשימהיצוינוהפרטיםשקבע

שרהפניםבתקנותלפיחוקזהר

לפי פרטים לגביו שנמסרו אדם כי הגבולות ביקורת קצין מצא )3(
פסקה)1(אינורשאילהיכנסלישראלאולצאתממנה,רשאיהואלהודיע
עלכךלאחראיעלכליההסעה,וזהלאיובילולישראלאוממנה,לפי
זולאתחולעלהובלתולישראלשלאזרחישראליוכן העניין;הוראה
שלתושב,כמשמעותובחוקמרשםהאוכלוסין,אובעלרישיוןלישיבת
ביקורהמאפשרלולעבודבישראלזמניתבשכר,שהםבעליאשרתחוזר,
כמשמעותהבסעיף5אואשרהאחרתלשםחזרהלישראל,לפיהעניין,
שהתוקףשניתןלהלפניהיציאהמישראללאפג;איןבהוראותפסקהזו

כדילגרועמהוראותסעיפים9ו־10ר";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

בחוקזה- ")ג(

"אחראיעלכליהסעה"-כלאחדמאלה,לפיהעניין:

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

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

שלכלי שוכר ההסעה, הסעהאחר-בעלכלי לענייןכלי )3(
ההסעהאומפעילו;

"חוקמרשםהאוכלוסין"-חוקמרשםהאוכלוסין,התשכ"ה-31965;

"מסמךנסיעה"-דרכון,תעודתמעבר,תעודתמסעאומסמךזיהויאחר
ששרהפניםהכירבובצולשםכניסהלישראלויציאהממנהר"

התקבלבכנסתביוםל'בשבטהתשפ"ג)21בפברואר2023(]בישיבהשהחלהביוםכ"טבשבטהתשפ"ג)20 *
בפברואר2023([;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוקהממשלה-1513,מיוםכ'באדרא'התשפ"ב

)21בפברואר2022(,עמ'622ר
ס"חהתשי"ב,עמ'354;התשפ"ג,עמ'55ר 1

ס"חהתשע"א,עמ'830;התשע"ו,עמ'1263ר 2

ס"חהתשכ"ה,עמ'0 2ר 3

הערות
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אחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:2רהוספתסעיף8א

"שמירתמידע
ומחיקתו

כאמור8אר מידע תשמור וההגירה האוכלוסין רשות )א(
הגעתם מועד זה ובכלל הסעה, כלי בדבר 8)א()1( בסעיף
לישראלונקודתמוצאםאומועדיציאתםמישראלויעדיהם,
מרשם בחוק כמשמעותו תושב או ישראלי אזרח לעניין
האוכלוסין)בסעיףזה-המידע(,לתקופהשלאתעלהעל
90ימים;בתוםהתקופההאמורה,יימחקהמידעמכלמקום

שבונשמרר

רשותהאוכלוסיןוההגירהרשאיתלהעביראת)ב( )1(
בתוספת המנויים חלקו,לגורמים או כולו המידע,
הראשונה,לשםמילויתפקידיהםעלפידין,ובתנאים
הקבועיםבתוספתהאמורה,ובלבדשמישקיבלמידע
לפיסעיףקטןזהלאיעבירנולגורםאחר,וימחקאת
המידעמכלמקוםשבונשמרלאיאוחרמתוםהתקופה

האמורהבסעיףקטן)א(ר

הפרטיות, הגנת לחוק ד' פרק הוראות אף על )2(
התשמ"א-41981,והוראותכלדיןאחר,העברתהמידע,
כולואוחלקו,ושמירתומותרותבהתאםלהוראותלפי

סעיףזה,בלבדר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,רשותהאוכלוסין )ג(
וההגירהומישקיבלמידעלפיהוראותסעיףקטן)ב(רשאים
משמש המידע אם מסוים אדם לגבי מידע למחוק שלא
לחקירתעבירה,מניעתהאוסיכולה,אובהליךשהמדינה
היאצדלו,ובלבדשהמידעדרושלשםמילויתפקידיהם;
מישברשותומידעכאמוררשאילשומרואולהעבירולאחר,

בכפוףלהוראותלפיכלדיןר

ועדת ובאישור הפנים שר בהסכמת המשפטים, שר )ד(
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת

התוספתהראשונהר"

בסעיף10)ג(לחוקהעיקרי,במקום"רבהחובלשלאניהוהאחראיעלאוירון,עלרכבת,3רתיקוןסעיף10
עלמכוניתאועלכליהסעהאחרשבאו"יבוא"אחראיעלכליהסעהשבא"ובמקום

"חייבים"יבוא"חייב"ר

תיקוןסעיפים
13כא,13כבו־13כג

בסעיפים13כא,13כבו־13כגלחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"בתוספת"יבוא"השנייה"ר4ר

בסעיף13להלחוקהעיקרי-5רתיקוןסעיף13לה

בכותרתהשוליים,אחרי"התוספת"יבוא"השנייה"; )1(

אחרי"התוספת"יבוא"השנייה"ר )2(

בתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"שנייה"ר6רתיקוןהתוספת

הוספתסעיף8אאחריסעיף8לחוקהעיקרייבוא:2ר

"שמירתמידע
ומחיקתו

כאמור8אר מידע תשמור וההגירה האוכלוסין רשות )א(
הגעתם מועד זה ובכלל הסעה, כלי בדבר 8)א()1( בסעיף
לישראלונקודתמוצאםאומועדיציאתםמישראלויעדיהם,
מרשם בחוק כמשמעותו תושב או ישראלי אזרח לעניין
האוכלוסין)בסעיףזה-המידע(,לתקופהשלאתעלהעל
90ימים;בתוםהתקופההאמורה,יימחקהמידעמכלמקום

שבונשמרר

רשותהאוכלוסיןוההגירהרשאיתלהעביראת)ב( )1(
בתוספת המנויים חלקו,לגורמים או כולו המידע,
הראשונה,לשםמילויתפקידיהםעלפידין,ובתנאים
הקבועיםבתוספתהאמורה,ובלבדשמישקיבלמידע
לפיסעיףקטןזהלאיעבירנולגורםאחר,וימחקאת
המידעמכלמקוםשבונשמרלאיאוחרמתוםהתקופה

האמורהבסעיףקטן)א(ר

הפרטיות, הגנת לחוק ד' פרק הוראות אף על )2(
התשמ"א-41981,והוראותכלדיןאחר,העברתהמידע,
כולואוחלקו,ושמירתומותרותבהתאםלהוראותלפי

סעיףזה,בלבדר

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו־)ב(,רשותהאוכלוסין )ג(
וההגירהומישקיבלמידעלפיהוראותסעיףקטן)ב(רשאים
משמש המידע אם מסוים אדם לגבי מידע למחוק שלא
לחקירתעבירה,מניעתהאוסיכולה,אובהליךשהמדינה
היאצדלו,ובלבדשהמידעדרושלשםמילויתפקידיהם;
מישברשותומידעכאמוררשאילשומרואולהעבירולאחר,

בכפוףלהוראותלפיכלדיןר

ועדת ובאישור הפנים שר בהסכמת המשפטים, שר )ד(
הפניםוהגנתהסביבהשלהכנסת,רשאי,בצו,לשנותאת

התוספתהראשונהר"

בסעיף10)ג(לחוקהעיקרי,במקום"רבהחובלשלאניהוהאחראיעלאוירון,עלרכבת,3ר
עלמכוניתאועלכליהסעהאחרשבאו"יבוא"אחראיעלכליהסעהשבא"ובמקום

"חייבים"יבוא"חייב"ר

תיקוןסעיף10

תיקוןסעיפיםבסעיפים13כא,13כבו־13כגלחוקהעיקרי,בכלמקום,אחרי"בתוספת"יבוא"השנייה"ר4ר
13כא,13כבו־13כג

תיקוןסעיף13להבסעיף13להלחוקהעיקרי-5ר

בכותרתהשוליים,אחרי"התוספת"יבוא"השנייה"; )1(

אחרי"התוספת"יבוא"השנייה"ר )2(

תיקוןהתוספתבתוספתלחוקהעיקרי,בכותרת,אחרי"תוספת"יבוא"שנייה"ר6ר

ס"חהתשמ"א,עמ'128ר 4

הערות
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הוספתתוספת
ראשונה

לפניהתוספתהשנייהלחוקהעיקרייבוא: ר

"תוספתראשונה
)סעיף8א(

שירותהביטחוןהכלליר 1ר

המוסדלמודיעיןולתפקידיםמיוחדיםר 2ר

משטרתישראלר 3ר

רשותהמיסיםבישראלר 4ר

זיהוי,מניעהאו משרדהבריאות,לענייןהגנהעלבריאותהציבור,באמצעות 5ר
טיפולבאפשרותהתפרצותאוהתפשטותשלמגפותאוזיהומים,כמשמעותםבסעיף
20לפקודתבריאותהעם,51940,אובתוספתב'לפקודההאמורה,אומחלהזיהומית

המקימהסיכוןמשמעותילחייאדםר

משרדהתחבורהוהבטיחותבדרכים,לענייןאבטחתהתעופההאזרחיתוהתעבורה 6ר
הימיתאלישראלוממנה,ובכללזההגנהעלביטחונםשלהנוסעיםמישראלואליה

מפניאיומיםביטחונייםר

הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה,לענייןפעולותסטטיסטיות,כהגדרתןבפקודת  ר
הסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשל"ב-2 619ר"

ו ה ני ת נ  ן י מ ני ב
ראשהממשלה

י ל א י כ ל מ  ל א כ י מ
שרהפנים ממלאמקום

וג צ ר ה  ק ח צ י
נשיאהמדינה

ה נ ח ו א  ר י מ א
יושבראשהכנסת

ע"ר1940,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239ר 5

דינימדינתישראל,נוסחחדש24,עמ'500ר 6
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הערות


