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 .1במקום
"הוראות

סעיף  1לחוק הכניסה
.1

כלליות

)א(

לישראל ,תשי"ב) 11952להלן  החוק

העיקרי(  ,יבוא :

מי שאיננו אזרח ישראלי ,תהיה כניסתו לישראל על פי אשרת

עולה או על פי אשרה לפי חוק זה.
)ב(

מי

שאיננו אזרח

עולה ,תהיה ישיבתו
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.2

האמור
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.3

במקום

ישראלי או בעל

אשרת עולה או

בישראל על פי רשיון ישיבה לפי חוק זה ".

בסעיף  2לחוק העיקרי יסומן כסעיף קטן )א( ואחריו יבוא :
")ב( אשרה ורשיון לישיבת מעבר או לישיבת ביקור יכול
לקבוצת בניאדם בצוותא ".

"תחנות

גבול

תעודת

שיינתנו

סעיף  7לחוק העיקרי יבוא:
לא ייכנס אדם לישראל ,בין שהוא אזרח ישראלי ובין שאיננו אזרח
.7
ישראלי ,אלא באחת מתחנות הגבול שקבע שר הפנים בצו שפורסם
ברשומות ,ולאחר שהתייצב שם לפני קצין בקורת הגבולות והציג לפניו
דרכון או תעודת מעבר בניתוקף :שר הפנים רשאי לפטור אדם מהוראות
סעיף זה ,אם יש נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת לדעתו ".

* נתקבל בכנסת ביום כ"ה בתמוז
עמ' .48
 1ס''ח תשי''ב  ,עמ'. 354

תשכ''ו ) 13ביולי  ; (196הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה''ח  , 675תשכ"ו ,

.4

בסעיף  14לחוק

5

.בסעיף  17לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )א( יבוא:
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העיקרי ,במקום פסקה ) (4יבוא:
") (4אגרות בעד מתן אשרות
והפטור מהן ".

ורשיונות לפי חוק זה לסוגיהם
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")א( הוראות חוק זה לא יחולו על כניסתו לישראל של מי שבא על
פי אשרה דיפלומטית או אשרת שירות ,ולא על ישיבתו בישראל של אדם
י

כאמור שיש בידו דרכון חוץ דיפלומטי או דרכון שירות חוץ בניתוקף;
רשאי שר הפנים  ,בצו ,לפטור מתחולת הוראות חוק זה בדבר כניסה
לישראל וישיבה בה ,סוגים נוספים של נציגי מדינות חוץ בעלי מעמד
דיפלומטי או קונסולרי או ממלאי שליחות מיוחדת ,בהתאם לאמנות או
להסכמים בינלאומיים שישראל צד להם או בהתאם לנוהגים בינלאומיים
שישראל מכירה בהם ,ובלבד שאותה מדינה נוהגת כך כלפי ישראל ".

.6

בסעיף ) 18ב( לחוק

העיקרי ,בסופו ,יבוא:

"אין בהוראה זו כדי
לאדם שנכנס כאמור,

למנוע את שר הפנים מליתן רשיון לישיבת קבע
ומשניתן לו הרשיון ,יחולו עליו הוראות חוק זה ".

אשכול
לוי
ראש הממשלה
לוז
קדיש
יושב ראש הכנסת
ממלא מקום נשיא

המדינה

תיקון סעיף18

משה
חיים
שר הפנים

שפירא

