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 ענווי

s 6 a 2005-התשס׳ה X8 הצעת חוק שהייה שלא כיין(איסור סיוע)(הוראות שעה)(תיקח מס׳ 



 מתפרסמת בזח הצעת חוק מטעם הממשלה:

ן מם׳ 8), קו (תי (הוראות שעה) וע) ר סי ו ס י א ) ן י ד א כ ל ה ש י ת חוק שהי ע צ  ה

2 0 0 5 - ה ״ ס ש ת  ה

 תיקון סעיף י 1. בחוק שהייה שלא בדין(איסור טיוע)(הוראות שעה), התשג״ו-996ו', בסעיף 1 -

 (ו) ברישה, במקומ •תשע שנים• יבוא ״שתים עשרה שנים־;

 (2) בפסקה (1), המתקנת את חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת
, בסעיף 2א שבה, אחרי סעיף קטן(ב) יבוא: ג  תנאים הוגנים), התשנ״א-ו199

 ״(ג) בסעיף זה, ״עובד זר״ - עובד זר שפרק ו׳ לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת
 עזה ואזור יריחו(הסדרים כלכליים והוראות שונות)(תיקוני חקיקה), ההשריה •-

 1994' , חל עליו.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בה שלא בדין, זאת בין השאר באמצעות קביעת עבירות
 ועונשים על מעסיקים, מסיעים ומלינים של תושבי האזור

 כאמור.

 מאחר שהתנאים הביטחוניים שהביאו לחקיקת
 ההסדר הקבוע בהוראת השעה בעינם עומרים, מוצע

 לשוב ולהאריך את תוקפה בשלוש שנים נוספות.
 לפסקה(2)

 סעיף 2א לחוק עובדים זרים, שהוסף לחוק האמור
 במסגרת הוראת השעה, קובע הוראות פליליות לענין
 הלנה שלא כרין. מוצע להבהיר בי הוראות הסעיף האמור
 חלות רק לגבי עובדים זרים שהם תושבי אזור יהודה,

 שומרון וחבל עזה. השוהים בישראל בלא היתר כרין.

 לטעיף 1

 לפסקה(ו)

 חוק שהייה שלא בדין(איסור סיוע)(הוראות שעה),
 התשנ״ו-996ו, חוקק בשנת 1996 כהוראת שעה ;להלן
- הוראת השעה). תוקף הוראת השעה הוארך מעת לעת

 והיא עומדת לפוג ביום 4 ו במרס 2005.

 הוראת השעה, הקובעת תיקוני חקיקה בחוק
 עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים
 הוגנים), התשנ״א- 991 ו (להלן - חוק עובדים זרים),
 ובחוק הכניסה לישראל, התשי״ב-1952, באה לתת מענה
 לסכנה לביטחונם של תושבי ישראל מצד תושבי אזור
 יהודה, שומרון ותבל עזה, הנכנסים למדינה או השוהים
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