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 חוק שהייה שלא כדין(איםור םיוע)(הוראות שעה)(תיקון מם׳ 10),

 התשם״ז-2007*

ן(איסור סיוע)(הוראות שעה), התשנ״ו-996ו' (להלן - החוק יה שלא כדי  תיקון סעיף 1 ן, בחוק שהי

 העיקרי), בסעיף ו -

 (ו) ברישה, במקום ״י״ב בניסן התשס״ז (ו3 במרס 2007)״ יבוא ״כ״ד באדר בי התשס״ח

 (ו3 במרס 2008)״;

, בסעיף 2וא המובא 2 ת חוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו  (2) בפסקה (2) המתקנת א

 בה, במקום סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ד) (ו) מי שעשה מעשה כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב), (ג) או(ג5), והוכחה

 מודעותו לכך שהלן, העובד, הנוסע או הנוהג, לפי הענין, הוא תושב זר,

 עליו הראיה שהמעשה נעשה באחת מאלה:

 (א) לאחר שבדק שבידי התושב הזר מסמכים, שלפיהם הוא נכנס

 לישראל כדין ויושב בה כדין או, לענין עבירה לפי סעיף קטן (ג5),

 מסמכים שלפיהם הוא רשאי לנהוג ברכב בישראל;

 (ב) בנסיבות שבהן הוא לא חשד שהתושב הזר נכנס לישראל שלא כדין,

 שהוא יושב בה שלא כדין, או לענין עבירה לפי סעיף קטן(ג5), בנסיבות

 שבהן הוא לא חשד שהתושב הזר אינו רשאי לנהוג ברכב בישראל,

, רשאי לדרוש 3  (2) מסיע במונית, כהגדרתה בסעיף ו לפקודת התעבורה

 מנוסע מסמכים שלפיהם הוא נכנס לישראל כדין ויושב בה כדין, ותהא

 זו סיבה סבירה לסרב להסיע נוסע או מטענו בהתאם להוראות לפי פקודת

 התעבורה, אם הנוסע לא הציג לפני המסיע במונית מסמכים כאמור,

 (3) הוראות סעיף קטן זה יחולו, לגבי מסיע, רק על נסיעה שנערכה, כולה

 או חלקה, בשטח שגבולותיו הם בין הקו הכחול לבין הקו השחור, כמסומן

יה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ״ו-  בתוספת לחוק שהי

 996ו4, ובכלל זה בכבישים המפורטים באותה תוספת,״

ת סעיף 2 2, אחרי סעיף ו לחוק העיקרי יבוא: פ ס ו  ה
 ותוספת

סת 2, השר לביטחון הפנים ימסור לוועדת הפנים והגנת הסביבה של  ״דיווח לכנ

 הכנסת, בתחילת כל שנה, דיווח על מספר המקרים שבהם -

 (ו) נפתחו חקירות בשל חשד לעבירות לפי סעיף 2וא(ג) לחוק

 הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו, לפי חלוקה גאוגרפית;

 (2) הסתיימו חקירות כאמור בפסקה (ו) בלא הגשת כתב אישום

 והעילות לכך, לפי חלוקה גאוגרפית;

 (3) הוגשו כתבי אישום בשל עבירות כאמור בפסקה (ו);

 (4) ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בשל

 עבירות כאמור בפסקה (ו), ותוצאותיהם,

ת ו ע צ ה ת החוק ודברי הסבר פורסמו ב ע צ סת ביום בי בניסן התשס״ז (21 במרס 2007); ה ל בכנ ב ק ת  * ה

ה — 266, מיום כ״ב בחשון התשס״ז (13 בנובמבר 2006), עמי 163. ל ש מ מ  חוק ה

 1 ס״ח התשנ״ו, עמי 168; התשס״ו, עמי 256.

 2 ס״ח התשי״ב, עמי 354.

ת ישראל, נוסח חדש 7, עמי 173. נ י ד  3 דיני מ

 2 ס״ח התשנ״ו, עמי 168.
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 תוספת
 (סעיף 1(2))

 תחולת סעיף 2וא(ד)(3) לחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-952ו

ת לבין צומת נבות;  (1) כביש מסי 71, בין הגבול עם הממלכה הירדנית ההאשמי

 (2) כביש מסי 675, בין צומת נבות לבין צומת הסרגל;

 (3) כביש מסי 65, בין צומת הסרגל לבין צומת משמר הגבול;

 (4) כביש מסי 574, בין צומת משמר הגבול לבין כביש מסי 6;

 (5) כביש מסי 6, בין כביש מסי 574 לבין כביש מסי 5714;

 ספר החוקים 2088, חי בניסן התשס״ז, 27.3.2007 147



 (6) כביש מם׳ 5714, בין כביש מסי 6 לבין צומת ניצני עוז;

 (7) כביש מם׳ 57, בין צומת ניצני עוז לבין צומת השרון;

 (8) כביש מם׳ 4, בין צומת השרון לבין צומת רעננה;

 (9) כביש מם׳ 402, בין צומת רעננה לבין צומת עדנים;

 (10) כביש מם׳ 40, בין צומת עדנים לבין מחלף ירקון;

 (11) כביש מם׳ 5, בין מחלף ירקון לבין מחלף קסם;

 (12) כביש מם׳ 6, בין מחלף קסם לבין צומת גבעת כ״ח;

 (13) כביש מם׳ 444, בין צומת גבעת כ״ח לבין מחלף בן שמן;

 (14) כביש מם׳ 6, בין מחלף בן שמן לבין מחלף נשרים;

 (15) כביש מם׳ 44, בין מחלף נשרים לבין צומת שמשון;

 (16) כביש מם׳ 38, בין צומת שמשון לבין צומת נחושה;

 (17) כביש מם׳ 35, בין צומת נחושה לבין צומת פלוגות;

 (18) כביש מם׳ 40, בין צומת פלוגות לבין צומת להבים;

 (19) כביש מם׳ 31, בין צומת להבים לבין צומת זוהר;

 (20) כביש מם׳ 90, בין צומת זוהר לבין הקו הכחול.״

ר ט כ י י ד ב  א

 השר לביטחון הפנים

י ש ו י ה י ל  א

ה המםחר והתעםוקה  שר התעשי

ט ר מ ל ו ד א ו ה  א

 ראש הממשלה

ק י צ י ה א י ל ק ד י צ י ה א י ל  ד

נה יושבת ראש הכנסת  ממלאת מקום נשיא המדי
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