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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 30 והוראות שעה(,
התשע"ח-2018 

בחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-52ע11)להלן-החוקהעיקרי(,בסעיף12א-1עתיקוןסעיף12א

בסעיףקטן)ג(- )1(

במדינתישראלקיימתתופעהשלכניסהושהייה  כללי
שלזריםבלאהיתרכדין)להלן-שוהיםבלתי 
של שהייתם לעצם רחביםע ובממדים בהיקף חוקיים(,
שוהיםבלתיחוקייםבישראלהשלכותביטחוניות,כלכליות

וחברתיותע

כחלקמןהמאבקבתופעהזונקבעובסימניםג'ו־ה'
התשי"ב-52ע1 לישראל, הכניסה לחוק שלישי שבפרק
)להלן-החוק(,עבירותהעוסקותבהסעה,הלנהוהעסקה
שלשוהיםבלתיחוקייםעאחתהדרכיםלתקיפתתופעת
השוהיםהבלתיחוקייםהיאביצועפעולותאכיפהנגד
אלההמסייעיםלשוהיםהבלתיחוקיים-מסיעים,מלינים
לתחומי כניסתם על בכך ומקלים אותם, מעסיקים או

ישראלועלהיטמעותםבהע

במספר האחרונות בשנים שחל גידול בעקבות
הפלסטיניםהשוהיםבתחומימדינתישראלבאופןבלתי
חוקיועלרקעההחמרהבמצבהביטחוניומעורבותםשל
השוהיםהבלתיחוקייםבפעילותטרורנגדאזרחיישראל,
תוקןהחוקבחוקהכניסהלישראל)תיקון26(,התשע"ו-

2016)פורסםבס"חהתשע"ו,עמ'630()להלן-תיקון26(ע

תיקון26התמקדבתופעתהמסייעיםלביצועהעבירה
בדגשעלהמעסיקיםוהמלינים,ונועדלפגוע,ביןהשאר
בתמריץהכלכלילביצועעבירותאלהעבמסגרתהתיקון
נקבעועונשיםמחמיריםלעבירותההעסקהוההלנהכשהן
נעברותבנסיבותמחמירות,נקבעוקנסותמזערייםכחובה,
ומפקדיהמחוזותבמשטרההוסמכולהוציאצוויהגבלת

שימושלמקומותשבהםבוצעועבירותכאמורע

בעבירות מתמקד זו חוק בהצעת המוצע התיקון
ההסעהשלאכדיןשבסימןג'בפרקשלישילחוק,ונועד
להתאימןלמדרגיהענישה,למטרותולעקרונותהכלליים
חלקם אחרים, כלים להוסיף וכן ,26 בתיקון שנקבעו

מינהליים,למאבקבתופעה,הכולכפישיפורטלהלןע

מלמדת בישראל והחברתית הביטחונית המציאות
אשר נפוצות עבירות הן כדין שלא ההסעה עבירות כי
מבצעיהןמעדיפיםאתטובתםהכלכליתעלפניביטחון
הסיוע תופעת כן, על יתר אותוע מסכנים ובכך הציבור
לשוהיםהבלתיחוקייםבתחוםההסעה,השתכללהמאודע
שמטרתם כיוםארגוניהסעות בודדיםיש מסיעים לצד
ואשר חוקיים בלתי שוהים של לישראל כניסה לאפשר
היכרות עקב כלכליע הוא לפעילותם העיקרי התמריץ

השוהיםהבלתיחוקייםעםישראל,דרכיהכניסהאליה
ויכולתההיטמעותשלהםבאוכלוסייה,הםמהוויםיעד
אטרקטיבילגיוסולהפעלהשלגורמיטרורואמצעינוח
לקידוםפעילותטרור,ובשניםהאחרונותניכרתמעורבותם

במעשיטרור,באופןישיראועקיףע

עבירתההסעההקבועהבסעיף12א)ג()1(לחוקקבועה
כהוראתשעהזהלמעלהמ־20שנים,והיאמוארכתמעת
לעתעהוראתהשעהצפויהלפקועביוםט"ובניסןהתשע"ה
)31במרס2018(עמאחרשהמצבהביטחונישהביאלחקיקתה
השעהעומדבעינוולאנראהשינויבעתיד שלהוראת

הקרוב,מוצעלהפוךאתההוראהלהוראתקבעע

עודמוצעלשנותאתמדרגהענישהלעבירתההסעה
)ג()1(ו–)1א(התואםאתחומרת שלאכדיןלפיסעיףקטן
העבירה,נסיבותיהוהיקףביצועה,וכןלחייבהטלתקנסות
מזערייםלמישעבראתעבירתההסעהבנסיבותמחמירות
קטן )סעיף ומאורגן שיטתי באופן או )ג()1א(( קטן )סעיף
)ג6((,תוךהבחנהלענייןגובההקנסביןיחידהמבצעאת
העבירהלביןתאגיד,והכולבמטרהלהרתיעאתמבצעי

העבירהוליצורמדרגענישההולםע

מוצעלקבועלגביעבירותלפיסעיפיםקטנים)ג(,)ג5(
או)ג6(הוראותלענייןשלילהמינהליתשלרישיוןנהיגה
לתקופותההולמותאתחומרתהעבירה,וכןלקבועהוראות
ולהסדיר הסעה, עבירת בו שנעברה רכב חילוט לעניין
גםמצביםשבהםלאניתןלחלטאתהרכבשבאמצעותו
בוצעההעבירהבשלכךשעוברהעבירהאינוהבעליםשל

הרכבאוהמחזיקבודרךקבעע

הלנה עבירות לגבי תיקונים מוצעים כך על נוסף
שלישי שבפרק ה' בסימן הקבועות כדין שלא והעסקה

לחוק,כמפורטלהלן:

מוצעלהאריךאתתוקפןשלהוראותהשעהבעניין )1(
26,ב–3שנים בתיקון המזערייםשנקבעו קנסותהחובה

נוספות,היינועדיוםי"חבניסןהתשפ"א)31במרס2021(;

צו במסגרת לדרוש המאפשר מנגנון לקבוע מוצע )2(
הגבלהמינהליאוצוהגבלהשיפוטישניתןלפיסעיפים
הצוע תנאי קיום להבטחת ערובה לחוק, 12ב5 או 12ב4
במקרהשבונדרשהבצוערובהכאמור,יהיהניתןלהשיג
וסבירות הערובה גובה על גם הצו, על השגה במסגרת

תנאיהע

ס"חהתשל"ו,עמ'280;התשע"ח,עמ'62ע 1
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זויעמדובתוקפןעדיוםט"ובניסן )1(,המילים"הוראותפסקה בפסקה )א(
התשע"ח)31במרס2018("-יימחקו;

בפסקה)1א(- )ב(

במקוםהרישהיבוא"נעברהעבירהלפיפסקה)1(באחתמהנסיבות )1(
המפורטותלהלן,דינושלעוברהעבירה-מאסרארבעשניםאוכפלהקנס

הקבועבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין:";

בפסקתמשנה)א(,אחרי"התקנתמיתקן"יבוא"אונעשתהפעולה )2(
אחרת,והכול";

יבוא "שלושה"ובסופה יבוא במקום"שישה" )ב(, משנה בפסקת )3(
"שאינםבנימשפחתושלהמסיע;לענייןזה,"בןמשפחה",שלהמסיע-

הורהו,ילדו,אחיואואחותו;";

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )4(

הסעתהתושבהזרנעשתהבמטרהלהעסיקו;"; ")ד(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

זויעמדובתוקפןעדיוםט"ובניסן )1(,המילים"הוראותפסקה בפסקה )א(
התשע"ח)31במרס2018("-יימחקו;

בפסקה)1א(- )ב(

במקוםהרישהיבוא"נעברהעבירהלפיפסקה)1(באחתמהנסיבות )1(
המפורטותלהלן,דינושלעוברהעבירה-מאסרארבעשניםאוכפלהקנס

הקבועבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין:";

בפסקתמשנה)א(,אחרי"התקנתמיתקן"יבוא"אונעשתהפעולה )2(
אחרת,והכול";

יבוא "שלושה"ובסופה יבוא במקום"שישה" )ב(, משנה בפסקת )3(
"שאינםבנימשפחתושלהמסיע;לענייןזה,"בןמשפחה",שלהמסיע-

הורהו,ילדו,אחיואואחותו;";

אחריפסקתמשנה)ג(יבוא: )4(

הסעתהתושבהזרנעשתהבמטרהלהעסיקו;"; ")ד(

אחריפסקה)2(יבוא: )ג(

עודמוצעלתקןאתההוראותלענייןסמכויותהפיקוח
והאכיפההקבועותבסימןב'בפרקרביעילחוק,וביןהשאר
לאפשרלשוטריםולפקחים,לשםפיקוחעלביצועהוראות
לשם מגורים מקומות שאינם למקומות להיכנס החוק,
בדיקתמסמכיםולאיתורשוהיםבלתיחוקייםומעסיקים,

גםבלאחשדכלשהוע

סעיף 1  תיקון סעיף 12א

לפסקה )1( 

סעיף של )1( פסקה את לתקן מוצע )א(:  לפסקת משנה 
קטן)ג(בסעיף12אלחוק,ולהפוךאתעבירתההסעהשל
שוההבלתיחוקיהקבועהבו,מהוראתשעההמוארכת

מעתלעת,לעבירהקבועהע

מוצעלתקןאתפסקה)1א(שלסעיף )ב(:  לפסקת משנה 
קטן)ג(בסעיף12אלחוק,ולקבועאתעבירתההסעהשל
כעבירת מחמירות, בנסיבות הנעברת חוקי שוההבלתי
4שנות פשעשהעונשהמרבישניתןלהטילבשלההוא
מאסר)במקום3שנותמאסרכקבועהיום(,אוכפלהקנס
הקבועבסעיף61)א()3(לחוקהעונשין,התשל"ז-77ע1)להלן
מהקנסהקבוע ארבעה קנספי חוקהעונשין()במקום -

בסעיף61)א()3(כקבועהיום()לפסקתמשנה)ב()1((ע

מעגנת המוצע התיקון בבסיס העומדת התפיסה
מוחמד 3674/04 קביעתביתהמשפטהעליוןברע"פ את
ׁׁ)פורסםבאתרהרשות נ'מדינתישראל אבוסאלםואח'
השופטת(,המבחינהביןפעולהעסקיתלפעולהאקראיתע
אבחנהזוהולמתקביעתנסיבותמחמירותביחסלהסעה

מאורגנתאושיטתיתע

עודמוצעלהבהיראתהנסיבההמחמירהשעניינה
שינויברכבולהוסיף,לצדהוספתתוספתאוהתקנתמיתקן,
את להסתיר במטרה שנעשתה ובלבד אחרת פעולה כל

התושבהזרהשוההבישראלשלאכדין,ומעידהבכךעל
תכנוןמראשעניסיוןהעברמוכיחכינעשותפעולותשונות
במטרהלהסתיראתהתושביםהזרים,שחלקןמסכנותחיי

אדם)למשלהסעהבתאמטען()לפסקתמשנה)ב()2((ע

הסעת ולפיה המחמירה לשנותאתהנסיבה מוצע
להסעה תיחשב ברכב יותר או זרים תושבים שישה
בנסיבותמחמירות,ולקבועכיהסעתשלושהתושביםזרים
אויותרתיחשבלנסיבהמחמירהעחומרתהמעשהנגזרת,
הנשקפת הסיכון וממידת הנוסעים מכמות השאר, בין
הסעת הנוסעים, כמות של המדד באמצעות מהסעתםע
שלושהתושביםזריםאויותראינהדומהלהסעתתושבזר
אחד,והיאעשויהלהצביעגםעלהתמורהשהתקבלהאו
צריכההיתהלהתקבלמההסעהעעודמוצעלהחריגהסעת
בןמשפחהמקרבהראשונה)הורהו,ילדו,אחיואואחותו
שלהמסיע(ממקריהחומרההיתרה)לפסקתמשנה)ב()3((ע

תושבזר שלהסעת נסיבהמחמירה מוצעלהוסיף
במטרהלהעסיקועזאת,כדילהתאיםאתהנסיבותלהסדר
שנקבעבמסגרתתיקון26לגביעבירותהעסקהוהלנה)סעיף
12ב3)א()3(לחוק((עבחלקמהמקרים,עבירתההסעהנועדה
למטרותהעסקהאךאינהמבשילהלכדיניסיוןהעסקה,
אועבירהמוגמרתעמקריםאלהמעידיםעלתכנוןמוקדם,
היערכותוביצוע,המצדיקים,במכלולהנסיבות,החמרה
שלהענישהעמעשהושלמישהכניסתושביםזריםלשטחי
מדינתישראלוהסיעםבמטרהלהעסיקם-מצדיקהחמרה
בעונש,גםאםמעשיוטרםבשלולכדיניסיוןהעסקהאו

העסקהשלאכדין)לפסקתמשנה)ב()4((ע

לפסקת משנה )ג(: מוצעלהוסיףבסעיףקטן)ג(פסקה)3(
הסעה עבירת המבצע שלתאגיד עונשו את המחמירה
לפיפסקה)1(אוהסעהבנסיבותמחמירותלפיפסקה)1א(ע
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)1(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנס")3( נעברהעבירהלפיפסקה )א(
הקבועלאותהעבירהע

נעברהעבירהלפיפסקה)1א(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנס )ב(
הקבועלאותהעבירהע

קנסהמוטללפיפסקה)1א(לאיפחתמהסכוםהמפורטלהלן,)4( )א(
מיוחדים העניין,אלאאםכןהחליטביתהמשפט,מטעמים לפי

שיירשמו,להקלבעונש:

קנסהמוטלעליחיד-10,000שקליםחדשים; )1(

קנסהמוטלעלתאגיד-40,000שקליםחדשיםע )2(

י"חבניסן יום )א(יעמדובתוקפןעד פסקתמשנה הוראות )ב(
התשפ"א)31במרס2021(ע";

בסעיףקטן)ג4(- )2(

האמורבויסומןכפסקה)2(,ובה,במקום"סעיפיםקטנים)ג(או)ג5("יבוא )א(
"הסעיפיםהקטניםהמפורטיםלהלן"ובמקוםהסיפההחלבמילים"לתקופה"יבוא

"לתקופהכמפורטלהלן,לפיהעניין:

לענייןעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג()1(או)ג5(-לתקופהשלאתעלה )1(
עלשישהחודשים;

)ג6(-לתקופהשלא )ג()1א(או לענייןעבירהלפיסעיפיםקטנים )2(
תעלהעלשנתייםע";

לפניפסקה)2(יבוא: )ב(

היהלשוטריסודסבירלחשדכינעברהעבירהלפיסעיפים")1( )א(
קטנים)ג(או)ג6(,רשאיהואלדרושמהמסיעלהילוותאליואלקצין

משטרהאוליטולממנואתרישיוןהנהיגהשלוע

מוצעלקבועכיכאשרנעברהעבירתהסעהרגילה
)ג()1(עלידיתאגיד,יהיהדינוכפלהקנס לפיסעיףקטן
הקבועלאותהעבירהעבהתאמה,מוצעלקבועכיכאשר
נעברהעבירתהסעהבנסיבותמחמירותעלידיתאגיד,

יהיהדינוכפלהקנסהקבועלאותהעבירהע

עודמוצעלהוסיףבסעיףקטן)ג(פסקה)4(הקובעת
קנסותחובהמזערייםליחידאולתאגידהמבצעאתעבירת
כהוראת מוצעת זו הוראה מחמירותע בנסיבות ההסעה
שעהלתקופהשלשלוששנים,בהמשךלמגמהשנקבעה
יצירת לשם והעסקה, הלנה עבירות לעניין 26 בתיקון
בצדהשל שהקנסהקבוע הסדרהחקיקתיתאחידהעאף
העבירהאינונמוך,ניסיוןהחייםמלמדכיבפועלנוהגים
בתיהמשפטלהטילקנסותנמוכיםאולהמירםבהתחייבות
להימנעמעבירה-ואלהאינםמרתיעיםמביצועעבירות

חוזרותע

המזערי מהקנס לסטות רשאי יהיה המשפט בית
מטעמיםמיוחדיםשיירשמובגזרהדיןע

לפסקה )2( 

12א)ג4(קובעכי"ביתהמשפט )א(:סעיף לפסקת משנה 
שהרשיעאדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג(או)ג5(רשאי
להורותעלפסילתהנידוןמלקבלאומלהחזיקרישיוןנהיגה

לתקופהשלאתעלהעלשישהחודשים"ע

מוצעליצוראבחנהבסמכותהקבועהבסעיף,בהתאם
לחומרתהעבירה,ביןעבירתההסעהה"רגילה")סעיףקטן
)ג()1((אוהעבירהשלמתןרשותלתושבזרלנהוגברכב
בית רשאי שלגביהן - )ג5(( קטן )סעיף בישראל הרשום
לתקופה הנידון של הנהיגה רישיון את לפסול המשפט
ההסעה עבירת לבין חודשים, שישה של מקסימלית
בנסיבותמחמירות)סעיףקטן)ג()1א((אוניהולאוארגון
שירותיהסעה)סעיףקטן)ג6((-שלגביהןיהיהרשאיבית
לתקופה הנידון של הנהיגה רישיון את לפסול המשפט

מקסימליתשלשנתייםע

לפסקת משנה )ב(:מוצעלהחילאתההסדרהקבועבסעיפים
47עד50לפקודתהתעבורהלענייןשלילהמינהליתשל
רישיוןהנהיגה,בשינוייםהמחויביםבשינוייםהקבועים
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הוראותסעיפים47)ג(עד50לפקודתהתעבורה2,יחולולעניין )ב(
פסקתמשנה)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף47לפקודתהתעבורה- )1(

במקוםסעיףקטן)ה(יקראו: )א(

יוגש לקציןמשטרהיסודלהניחכי היה ")ה(
כתבאישוםבעבירהכאמורבפסקתמשנה)א(,

ינהגכלהלן,לפיהעניין:

בעבירהלפיסעיףקטן)ג()1(-רשאי )1(
הואלפסולאתהמסיעמלהחזיקברישיון

נהיגהלתקופהשלאתעלהעל30ימים;

)ג()1א( בעבירהלפיסעיפיםקטנים )2(
)ג6(-רשאיהואלפסולאתהמסיע או
שלא לתקופה נהיגה ברישיון מלהחזיק

תעלהעל60ימיםע";

סעיףקטן)ו1(-לאייקרא; )ב(

בסעיףע4לפקודתהתעבורה,במקום"46,46ב,47" )2(
יקראו"47";

בסעיף50לפקודתהתעבורה,בכלמקום,במקום )3(
"הסעיפים46או47"יקראו"סעיף47";

בסעיףקטן)ג5(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )3(

נעברהעבירהלפיפסקה)1(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנסהקבועלאותה )2("
עבירהע";

הוראותסעיפים47)ג(עד50לפקודתהתעבורה2,יחולולעניין )ב(
פסקתמשנה)א(,בשינוייםהמחויביםובשינוייםאלה:

בסעיף47לפקודתהתעבורה- )1(

במקוםסעיףקטן)ה(יקראו: )א(

יוגש לקציןמשטרהיסודלהניחכי היה ")ה(
כתבאישוםבעבירהכאמורבפסקתמשנה)א(,

ינהגכלהלן,לפיהעניין:

בעבירהלפיסעיףקטן)ג()1(-רשאי )1(
הואלפסולאתהמסיעמלהחזיקברישיון

נהיגהלתקופהשלאתעלהעל30ימים;

)ג()1א( בעבירהלפיסעיפיםקטנים )2(
)ג6(-רשאיהואלפסולאתהמסיע או
שלא לתקופה נהיגה ברישיון מלהחזיק

תעלהעל60ימיםע";

סעיףקטן)ו1(-לאייקרא; )ב(

בסעיףע4לפקודתהתעבורה,במקום"46,46ב,47" )2(
יקראו"47";

בסעיף50לפקודתהתעבורה,בכלמקום,במקום )3(
"הסעיפים46או47"יקראו"סעיף47";

בסעיףקטן)ג5(,האמורבויסומןכפסקה)1(ואחריהיבוא: )3(

נעברהעבירהלפיפסקה)1(בידיתאגיד,דינו-כפלהקנסהקבועלאותה )2("
עבירהע";

משטרה לקצין מעניק המוצע ההסדר המוצעע בהסדר
לתקופות הנהיגה רישיון של מינהלית לשלילה סמכות
ולראיות שבוצעה העבירה לחומרת בהתאם - שונות
שהצטברולהוכחתהעעלפיהמוצע,במקריםשבהםהיה
סבירלחשדכינעברהעבירהלפיסעיפים לשוטריסוד
קטנים)ג(או)ג6(רשאיהואלדרושמהמסיעברכבלהילוות
משטרה קצין לפני להביאו כדי המשטרה לתחנת אליו
שנטל השוטר שלוע הנהיגה רישיון את ממנו ליטול או
נטילת על אישור לנהג ייתן כאמור, הנהיגה רישיון את
הרישיוןוזימוןלהופיע,בתוך3ימים,בפניקציןמשטרה
לצורךהחלטהמשטרהבדברפסילתרישיוןהנהיגהשלו,
בהתאםלהוראותסעיפים47)ג(עד50לפקודתהתעבורה

כפישהוחלוכאמורע

בהתאםלהסדרהמוחלכאמור,רשאיקציןמשטרה
לשלולאתרישיוןהנהיגהשלמישרישיוןהנהיגהנלקח
ממנו,לתקופהשלאתעלהעל30ימים-אםנעברהעבירה
שלהסעהלפיסעיףקטן)ג()1(,אולתקופהשלאתעלהעל
60ימים-אםנעברהעבירהשלהסעהבנסיבותמחמירות
)ג()1א(אושלניהולאוארגוןהסעותלפי לפיסעיףקטן
)ג6(עפסילתהרישיוןנעשיתלאחרשימוע,ומי סעיףקטן

את לבטל המוסמך המשפט מבית לבקש רשאי שנפסל
הפסילהעהחלטתביתהמשפטניתנתאףהיאלעיוןחוזר
אולעררבדרךהקבועהבחוקסדרהדיןהפלילי,התשכ"ה

-65ע1ע

הנהיגה רישיון של מינהלית לפסילה האפשרות
נועדהלתתכליםמתאימיםלטיפולבתופעתההסעותשלא
כדיןולמניעתהישנותןעזאת,לצדהסמכותלמתןהודעהעל
איסורשימושברכבשנעברהבועבירהלפיסעיפיםקטנים

)ג(או)ג5(ונטילתרישיוןהרכב,הקבועהבסעיףקטן)ג1(ע

לפסקה )3( 

סעיף12א)ג5(קובעכיהמרשהלתושבזרשאינורשאי
לנהוגברכבבישראל,לנהוגברכבהרשוםבישראל,דינו
61)א()3(לחוק -מאסרשנתייםאוהקנסהקבועבסעיף
העונשיןעמוצעלקבועכיכאשרנעברהעבירהלפיסעיף
קטןזהבידיתאגיד,יהיהדינוכפלהקנסהקבועלאותה
עבירהעזאת,בהתאםלמגמתהצעתחוקזוולפיהישלראות
חוקיים בלתי שוהים של הסעה עבירות יתרה בחומרה
הנעברותבידיתאגידבאופןמאורגןושיטתי,ולקבועעונש

חמוריותרבמקריםאלהע

דינימדינתישראל,נוסחחדש7,עמ'173ע 2

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשלה-מס'3ע11,ו'בשבטהתשע"ח,18ע1ע22 312

בסעיףקטן)ג6(,האמורבויסומןכפסקה)1(,ואחריהיבוא: )4(

קנסהמוטללפיפסקה)1(לאיפחתמהסכוםהמפורטלהלן,לפיהעניין,אלא )2("
אםכןהחליטביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להקלבעונש:

קנסהמוטלעליחיד-40,000שקליםחדשים; )א(

קנסהמוטלעלתאגיד-160,000שקליםחדשיםע )ב(

)31במרס )2(יעמדובתוקפןעדיוםי"חבניסןהתשפ"א הוראותפסקה )3(
2021(ע";

בסעיףקטן)ד()2(,בסיפה,במקום"עדיוםט"ובניסןהתשע"ח)31במרס2018(" )5(
יבוא"עדיוםי"חבניסןהתשפ"א)31במרס2021(";

אחריסעיףקטן)ד1(יבוא: )6(

הורשעאדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג(,)ג5(,או)ג6(רשאיבית")ד1א( )1(
המשפטשהרשיעו,נוסףעלכלעונש,להורותעלחילוטהרכבשבונעברה
העבירה,אםהאדםשהורשעבעבירההואבעליושלהרכבאוהמחזיקבו
דרךקבע,ויחולולענייןזההוראותפרקרביעילפקודתסדרהדיןהפלילי
)מעצרוחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-ע6ע31)בחוקזה-פקודתמעצר

וחיפוש(ע

הורשעאדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים)ג(,)ג5(,או)ג6(,ומצאבית )2(
המשפטשהרשיעוכילאניתןלהורותעלחילוטכאמורבפסקה)1(בשל
כךשהאדםשהורשעבעבירהאינובעליושלהרכבשבונעברההעבירה
אוהמחזיקבודרךקבע,רשאיביתהמשפטבבואולקבועאתגובההקנס
שיוטלבשלאותהעבירה,להביאבחשבוןאתשוויהרכבכאמור,כולואו

חלקוע";

לפסקה )4(

שירותי המארגן או המנהל כי קובע 12א)ג6( סעיף
הסעהבמטרהלאפשרכניסהלישראלאושהייהבה,שלא
כדין,שלתושביםזרים,דינו-מאסרחמששניםאוקנס
פיארבעהמהקנסהקבועבסעיף61)א()4(לחוקהעונשיןע
בשלחומרתההניכרתשלעבירהזו,ובהתאמהלמוצעלגבי
)ג()1א()הסעהבנסיבותמחמירות(, עבירהלפיסעיףקטן
מוצעלקבועקנסחובהמזערילמבצעהעבירה,תוךאבחנה
ביןיחידהעובראתהעבירה,לביןתאגידעבדומה,להוראות
הוראה תיקבעגם מזערי, חובה הקובעותקנס האחרות
זוכהוראתשעהלתקופהשלשלוששנים,לשםבחינת
יישומהויעילותהעעלפיהמוצעיוטלוהקנסותבהתאם
בית החליט כן אם אלא המוצעים, המינימום לסכומי

המשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,להקלבעונשע

לפסקה )5( 

סעיףזהמסדיראתסמכותושלמסיעבמוניתלדרוש
מנוסעמסמכיםשלפיהםהואנכנסלישראלכדין,בתנאים
ובגבולותהגאוגרפייםשהגדירהחוקעמוצעלהשאיראת
ההסדרהחוקיהקייםעלכנוולהאריךאתהוראתהשעה
הקבועהבסעיףב-3שניםנוספות)היינועדיום31במרס

2021(,באופןשיאפשרלנהגיהמוניותלסרבלהסיעאדם
במקרהשבוהתבקשומסמכיהנוסעאךהלהסירבלהציגםע

לפסקאות )6( ו–)7( 

)מעצר הפלילי הדין סדר לפקודת ע3 סעיף פי על
וחיפוש(]נוסחחדש[,התשכ"ט-ע6ע1)להלן-פקודתמעצר
וחיפוש(,מוסמךביתהמשפט,נוסףעלכלעונששיטיל,
להורותעלחילוטחפץשנעברהבואובאמצעותועבירה
ושנתפסעלידישוטר,אםהאדםשהורשעבמעשההעבירה

שנעשתהבחפץאולגביוהואבעלהחפץע

בפסקה)6(מוצעלעגןבמפורשבסעיףקטן)ד1א(את
סמכותהחילוטהאמורהלענייןעבירותלפיסעיפיםקטנים
)ג6(כברבעבירהראשונה)הסמכותהאמורה )ג5(או )ג(,
קבועהכיוםבסעיףקטן)ד2(לגביעבירהנוספתכסמכות
שבשיקולדעת,ומוצעלהפכהלסמכותחובה-)ר'להלן(ע

ברע"פ שנקבעה ההלכה את מעגן המוצע ההסדר
7114/07האניעיסהנ'מדינתישראל)פורסםבאתרהרשות
הדין לפקודתסדר ע3)א( זו"סעיף השופטת(עלפיהלכה
הפליליעלעומדועומדובכלעתעעעהואמקנהשיקול־דעת
ואולם, ראשונהע בעבירה כבר לחלט אם לבית־המשפט
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במקוםסעיףקטן)ד2(יבוא: )7(

)ג(,)ג5(או)ג6()בסעיף")ד2( אדםשהורשעבעבירהלפיסעיפיםקטנים )1(
קטןזה-עבירה(ושבתוךשלוששניםמיוםביצועהעבירהעברעבירה

נוספת,והורשעבשלה,יחולולגביוהוראותאלה:

ביתהמשפטשהרשיעובעבירההנוספתיורה,נוסףעלכל )א(
עונש,עלחילוטהרכבשבונעברההעבירה,אםהאדםשהורשע
בעבירההואבעליושלהרכבאוהמחזיקבודרךקבע;ואולםרשאי

ביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שלאלעשותכן;

ניתן לא כי הנוספת בעבירה שהרשיעו המשפט בית מצא )ב(
בפסקת כאמור העבירה נעברה שבו הרכב חילוט על להורות
משנה)א(,בשלכךשהאדםשהורשעבעבירהאינובעליושלהרכב
אוהמחזיקבודרךקבע,יביאביתהמשפטבחשבון,בבואולקבועאת
גובההקנסשיוטלבשלאותהעבירה,אתשוויהרכבכאמור,כולו
אוחלקו;ואולםרשאיביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,

שלאלעשותכןע

פסילתו על יורה הנוספת בעבירה שהרשיעו המשפט בית )ג(
מלקבלאומלהחזיקרישיוןנהיגהלתקופהשלאתעלהעלשלוש

שניםע

בסעיףקטןזה,"הורשע"-לרבותמישביתהמשפטקבעכיביצעאת )2(
העבירהע"

במקוםסעיףקטן)ד2(יבוא: )7(

)ג(,)ג5(או)ג6()בסעיף")ד2( אדםשהורשעבעבירהלפיסעיפיםקטנים )1(
קטןזה-עבירה(ושבתוךשלוששניםמיוםביצועהעבירהעברעבירה

נוספת,והורשעבשלה,יחולולגביוהוראותאלה:

ביתהמשפטשהרשיעובעבירההנוספתיורה,נוסףעלכל )א(
עונש,עלחילוטהרכבשבונעברההעבירה,אםהאדםשהורשע
בעבירההואבעליושלהרכבאוהמחזיקבודרךקבע;ואולםרשאי

ביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,שלאלעשותכן;

ניתן לא כי הנוספת בעבירה שהרשיעו המשפט בית מצא )ב(
בפסקת כאמור העבירה נעברה שבו הרכב חילוט על להורות
משנה)א(,בשלכךשהאדםשהורשעבעבירהאינובעליושלהרכב
אוהמחזיקבודרךקבע,יביאביתהמשפטבחשבון,בבואולקבועאת
גובההקנסשיוטלבשלאותהעבירה,אתשוויהרכבכאמור,כולו
אוחלקו;ואולםרשאיביתהמשפט,מטעמיםמיוחדיםשיירשמו,

שלאלעשותכןע

פסילתו על יורה הנוספת בעבירה שהרשיעו המשפט בית )ג(
מלקבלאומלהחזיקרישיוןנהיגהלתקופהשלאתעלהעלשלוש

שניםע

בסעיףקטןזה,"הורשע"-לרבותמישביתהמשפטקבעכיביצעאת )2(
העבירהע"

במקרהשלעבירהנוספת,מחמירותהוראותהדין,שיקול
דעתבית־המשפטמצטמצם,ותחתשיקול־דעתאםלחלט,

באשיקול־הדעתאםלאלחלט"ע

יצויןכיפסקהדיןהאמורניתןבמועדשבוהוראת
היתה לחוק 12א)ד2( סעיף לפי נוספת בעבירה החילוט
שעה, כהוראת קבועה היתה אשר חובה חילוט הוראת
ובשנת2010הפכהלהוראתחילוטברשותעהצעתהחוק
חילוט לאפשר המוצע כנוסחו )ד2( קטן בסעיף מבקשת
בשיקולדעתבעבירהראשונהולהשיבאתהמצבשהיה
בעבר,לענייןחילוטחובהבעבירהנוספת)ר'להלןבהסבר

לפסקה)7((ע

הבינו ההסעות וארגוני הרצידיוויסטים המסיעים
אתהפוטנציאלהגלוםבביצועעבירהבאמצעותרכבים
שלאניתןלחלטם,והלכהלמעשהפועליםלשימושברכבי
ליסינג,רכביםשכוריםאורכביםהשייכיםלצדג')שכן,
קרובמשפחה,ועוד(עמכיווןשהמורשעאינובעליוהרשום
שלהרכבשבונעברההעבירהאוהמחזיקבודרךקבע,
לאניתןלחלטאתהרכבולהבטיחאתאי–הישנותהשל

העבירהע

לפיכךמוצעלקבועכיאםמצאביתהמשפטשהרשיע
)ג6(כילא )ג5(או )ג(, אדםבעבירהלפיסעיפיםקטנים
ניתןלהורותעלחילוטהרכבשבונעברההעבירהבשל
הרכב של בעליו אינו בעבירה שהורשע שהאדם כך

שבונעברההעבירהאוהמחזיקבודרךקבע,רשאיבית
המשפט,בבואולקבועאתגובההקנסשיוטלבשלאותה
כולואו הרכבכאמור, שווי בחשבוןאת עבירה,להביא
חלקועזאת,במטרהלהעניקלבתיהמשפטכליםלהתמודד
עםתופעההולכתומתגברתשלשימושברכביםהשייכים
לצדג'אשרמעורבותובביצועהעבירהלאהוכחה,לשם

תכליתמניעתיתוכדיליצורהרתעהמשמעותיתע

בפסקה)7(מוצעלהחליףאתההסדרהקבועבסעיף
את ולהתוות נוספת בעבירה הרשעה לעניין )ד2( קטן
שיקולהדעתשלביתהמשפטבמקרהשלעבירהנוספת
שנעברהבתוך3שניםממועדביצועהעבירההקודמתעלפי
המוצע,במקרהכזהסמכותביתהמשפטלהורותעלחילוט
הרכבשבונעברההעבירהתהיהסמכותחובה,אםהאדם
שהורשעהואבעליושלהרכבאוהמחזיקבודרךקבעע
עםזאת,ניתןלביתהמשפטשיקולדעתלסטותמהחובה

כאמורמטעמיםמיוחדיםשיירשמוע

התיקוןהמוצעקובעאתמועדביצועהעבירה)בשונה
תקופת חישוב לעניין הקובע כמועד ההרשעה( ממועד
מועד הנוספת"ע ל"עבירה הראשונה העבירה בין הזמן
ההרשעהנתוןלהשפעתגורמיםחיצונייםשוניםונשלט
גםעלידיהתביעה,ביתהמשפטומבצעהעבירהעעלכן
מוצעלתקןמצבזהולהחליףאתהמועדהקובע,למועד

ביצועהעבירהע
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התשע"ח2עתיקוןסעיף12ב2 בניסן ט"ו יום "עד במקום )ג()3(, קטן בסעיף העיקרי, לחוק 12ב2 בסעיף
)31במרס2018("יבוא"עדיוםי"חבניסןהתשפ"א)31במרס2021("ע

בסעיף12ב3)ג()3(לחוקהעיקרי,במקום"עדיוםט"ובניסןהתשע"ח)31במרס2018("3עתיקוןסעיף12ב3
יבוא"עדיוםי"חבניסןהתשפ"א)31במרס2021("ע

בסעיף12ב6לחוקהעיקרי,אחריפסקה)3(יבוא:4עתיקוןסעיף12ב6

טעמיםשלשלוםהציבורוביטחונו,לרבותעברוהפלילישלהבעליםשלהמקום )4("
אוהמחזיקבו;

מצבוהכלכלישלהבעליםשלהמקוםאוהמחזיקבוויכולתולהמציאערובה )5(
כאמורבסעיף12ב7)ב(,אםתידרשע"

בסעיף12ב7לחוקהעיקרי-5עתיקוןסעיף12ב7

האמורבויסומן")א(",ואחריויבוא: )1(

צוהגבלהמינהליאוצוהגבלהשיפוטייכולשיכלולגםדרישהלמתן ")ב(
ערובהלהבטחתקיוםהתנאים,ההגבלותאוהאיסוריםשנקבעובצוע

בסעיףזה,"ערובה"-עירבוןכספיאוערבותעצמיתשלהבעליםשלהמקום )ג(
אוהמחזיקבו,ביןלבדםוביןבצירוףערבותמכלסוגשהוא,ערבותאועירבון
כספישלערבים,הכולכפישיורהקציןהמשטרההמוסמךאוביתהמשפט,בצו

ההגבלההמינהליאובצוההגבלההשיפוטי,לפיהענייןע"

בסעיף12ב12לחוקהעיקרי-6עתיקוןסעיף12ב12

במקרהשבו )ד2()1()ב(כי לקבועבסעיף עודמוצע
נעברהעבירהנוספת,ולאניתןלחלטאתהרכבבשלכך
שהאדםשהורשעבעבירהאינובעליושלהרכבאוהמחזיק
זובגוזרו בודרךקבע,חייבביתהמשפטלשקולנסיבה
אתהדיןובקובעואתגובההקנסשיוטלבשלהעבירה;
מטעמיםמיוחדיםשיירשמו, רשאיביתהמשפט, ואולם

שלאלעשותכןע

ההוראההקבועהכיום עלכנהאת להותיר מוצע
בסעיףקטן)ד2()2(ולפיהביתהמשפטשהרשיעאתאותו
אדםבעבירההנוספתיורהעלפסילתומלקבלאומלהחזיק

רישיוןנהיגהלתקופהשלאתעלהעלשלוששניםע

וזהנוסחושלסעיףקטן)ד2(בסעיף12אלחוק,שמוצע
כאמורלהחליפו:

קטנים סעיפים לפי בעבירה שהורשע אדם  ")ד2(
הורשע הרשעתו מיום שנים ושבתוךשלוש )ג5(, )ג(או
באחתהעבירותכאמור)להלן-עבירהנוספת(,יחולולגביו

הוראותאלה:

בעבירה אותו הרשיע אשר המשפט בית )1(
שבו הרכב חילוט על להורות רשאי הנוספת
נעברההעבירה,אםהואבעליושלהרכבאו

המחזיקבודרךקבע;

ביתהמשפטשהרשיעאותובעבירההנוספת )2(
רישיון מלהחזיק או מלקבל פסילתו על יורה

נהיגהלתקופהשלאתעלהעלשלוששניםע"

תיקון סעיפים 12ב2 ו–12ב3 סעיפים

במסגרתתיקון26נקבעוכהוראותשעהקנסות  2 ו–3

חובהמזערייםלמליניםולמעסיקיםשלתושבים 
עבירתהבסיס אבחנהביןיחידלתאגידובין תוך זרים,
לעבירההמבוצעתבנסיבותמחמירותעבשלהעובדהשטרם
הצטברונתוניםמספיקיםלניתוחרףהענישהולהערכת
יעילותההסדר,מוצעלהאריךאתהוראותהשעהשנקבעו
בסעיפיםאלהבשלוששניםנוספות,היינועדיוםי"חבניסן
כדילהמשיךולהתמקד 2021(עזאת, )31במרס התשפ"א
בפגיעהבתמריץהכלכלילביצועעבירותאלה,ולבוחנן

בחלוףתקופהנוספתע

תיקון סעיפים 12ב6, 12ב7 ו–12ב12 סעיפים 

לפיסעיף12ב4לחוקרשאיקציןמשטרהמוסמך  4 עד 6 

לתתצולהגבלתשימושבמקום,אםהיהלויסוד 
סבירלהניחכימקוםמשמשלביצועעבירתהלנהוהעסקה
שלאכדין)וכןעבירותאלהבנסיבותהמחמירות(,וכןאם
היהלויסודסבירלחשששהמקוםימשיךלשמשלביצוע
עבירהכאמוראםלאיוגבלהשימושבמקוםבאופןמיידי
)להלן-צוהגבלהמינהלי(עהצויינתןלתקופהמוגבלת
שתיקבע,ויכלולתנאים,הגבלותאואיסוריםעלהשימוש
במקום,לרבותסגירתהמקוםלתקופההנקובהבצו,והכול
באופןמידתיבנסיבותהעניין,כדילמנועהמשךביצוע

עבירהבמקוםע
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האמורבויסומן")ב("ולפניויבוא: )1(

הופרוהוראותצוהגבלהמינהליאוצוהגבלהשיפוטי,ובכלל ")א(
ערובה,רשאיקציןמשטרהמוסמךלהורותעל למתן זהדרישה
סגירתהמקוםשלגביוניתןהצוכאמור,לאלתר,לתקופהשתסתיים

לאיאוחרמתוםתקופתתוקפושלהצוע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

שופטהדןבעניינושלמפרצוהגבלהמינהליאוצוהגבלה ")ג(
שיפוטירשאי,נוסףעלכלעונש,להורותעלחילוטהערובהשנדרשה
בצו;ואולםבקשהלחילוטערובהשניתנהעלידיערבלאתידוןאלא

לאחרשניתנהלערבהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע"

בסעיף13הלחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף13ה

במקוםכותרתהשולייםיבוא"סמכויותפיקוחואכיפה"; )1(

במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ג(יבוא: )2(

לשםפיקוחעלביצועהוראותחוקזה,רשאיפקחאושוטר- ")א(

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהות )1(
אותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

האמורבויסומן")ב("ולפניויבוא: )1(

הופרוהוראותצוהגבלהמינהליאוצוהגבלהשיפוטי,ובכלל ")א(
ערובה,רשאיקציןמשטרהמוסמךלהורותעל למתן דרישה זה
סגירתהמקוםשלגביוניתןהצוכאמור,לאלתר,לתקופהשתסתיים

לאיאוחרמתוםתקופתתוקפושלהצוע";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

שופטהדןבעניינושלמפרצוהגבלהמינהליאוצוהגבלה ")ג(
שיפוטירשאי,נוסףעלכלעונש,להורותעלחילוטהערובהשנדרשה
בצו;ואולםבקשהלחילוטערובהשניתנהעלידיערבלאתידוןאלא

לאחרשניתנהלערבהזדמנותלהשמיעאתטענותיוע"

תיקוןסעיף13הבסעיף13הלחוקהעיקרי-7ע

במקוםכותרתהשולייםיבוא"סמכויותפיקוחואכיפה"; )1(

במקוםסעיפיםקטנים)א(עד)ג(יבוא: )2(

לשםפיקוחעלביצועהוראותחוקזה,רשאיפקחאושוטר- ")א(

לדרושמכלאדםלמסורלואתשמוומענוולהציגלפניותעודתזהות )1(
אותעודהרשמיתאחרתהמזההאותו;

12ב5מסמיךבסעיףקטן)א(אתביתהמשפט סעיף
לצוותעלהארכתתוקפושלצוהגבלהמינהלילתקופה
נוספתבהתקייםהתנאיםהקבועיםבסעיףעסעיףקטן)ב(
שלהסעיףהאמורמסמיךאתביתהמשפטבמקריםשבהם
12ב3, או 12ב2 סעיפים לפי בעבירה אישום כתב הוגש
לצוותעלהארכתתוקפושלצוהגבלהמינהליאולתת

צוהגבלתשימושבמקוםע

קצין שעל השיקולים את קובע לחוק 12ב6 סעיף
המשטרההמוסמךאועלביתהמשפט,לפיהעניין,לשקול
בבואםלהוציאצוהגבלהלמתןצוהגבלהמינהליאוצו
הגבלהשיפוטיעבסעיף4להצעתהחוקמוצעלתקןאתסעיף
12ב6לחוקולהוסיףלרשימתהשיקוליםלהוצאתצווים
לשלום הנוגעים טעמים ובהם נוספים שיקולים כאמור
הציבורולביטחונו,לרבותעברוהפלילישלהבעליםשל
המקוםאוהמחזיקבו,וכןמצבוהכלכליויכולתולהמציא
ערובהככלשתידרשבהתאםלצולפיסעיף2ב7)ב(כנוסחו

המוצעע

12ב7 5להצעתהחוקמוצעלתקןאתסעיף בסעיף
לחוקולאפשרלקציןמשטרהאולביתהמשפט,לפיהעניין,
להטילבצוהגבלהמינהליאובצוהגבלהשיפוטי,דרישה
)ג(המוצע,להבטחת למתןערובהכהגדרתהבסעיףקטן
קיוםהתנאים,ההגבלותאוהאיסוריםשנקבעובצועהוספת
להעניק נועדה הצו במסגרת ערובה להטלת הסמכות
למשטרהולביתהמשפטכליםמידתייםלהתמודדותעם
במקרים ולאפשר, כדין, שלא והעסקה ההלנה תופעת
במקום, מוגבלת או מלאה פעילות המשך המתאימים,
- הצו תנאי במסגרת זותיעשה שפעילות להבטיח אך

באמצעותערובהכספיתהולמתע

הרואהאתעצמונפגעמגובההערובהשנדרשהבצו
הגבלהמינהליאומסבירותתנאיה,רשאילהשיגעליה
לפניקציןהמשטרההמוסמך,במסגרתהשגהעלהצו,לפי
הוראותסעיף12ב4)ג(עקציןהמשטרההמוסמךנדרשלתת
אתהחלטתובהשגהכאמורבתוך72שעותממועדהגשת
נדחתה או נדחתה שהשגתו לאחר רק ההשגהע בקשת
בחלקה,רשאיהרואהאתעצמונפגעמהחלטתוכאמור
לערערלביתהמשפט,נגדצוההגבלההמינהלי,ובכללזה

גובההערובהשנדרשהאוסבירותתנאיהע

השגהאוערעורעלצוהגבלהשיפוטי,ובכללזהעל
גובההערובהשנדרשהבואוסבירותתנאיהתיעשהבמסגרת

השגהאוערעורעלהצולפיהוראותסעיף12ב5לחוקע

בסעיף להבהיר החוק להצעת 6 בסעיף מוצע עוד
צו צוהגבלהמינהליאו הפרת 12ב12לחוקכיתוצאת
הגבלהשיפוטי,ובכללזהדרישתהערובהלפיהצו,תביא
שנדרשה הערובה לחילוט וכן לאלתר, המקום לסגירת

במסגרתהצו,לאחרשמיעתהצדדיםהנוגעיםלענייןע

תיקון סעיף 13ה סעיף 7

)א( קטנים בסעיפים קובע לחוק 13ה סעיף 
עד)ג(לאמור:

או פקח רשאי זה, פרק הוראות ביצוע לשם ")א(
שוטר-

)1(לדרושמאדםשישיסודלהניחכישהייתו
זה, חוק לפי ישיבה רישיון מחייבת בישראל
לזהותאתעצמוולהציגלפניואתהמסמכים
הנוגעיםלשהייתווכןלמסורלוידיעותהנוגעות

לשהייתו;
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לדרושמכלאדםהנוגעבדברלמסורלוכלידיעהאומסמךשיש )2(
בהםכדילהבטיחאתביצועהוראותחוקזה;בפסקהזו,"מסמך"-לרבות

פלט,כהגדרתובחוקהמחשבים,התשנ"ה-5עע41;

להיכנסלמקום,לרבותלכליתחבורהכשהואנייח,ובלבדשלאייכנס )3(
למקוםהמשמשלמגוריםאלאבאחדמאלה:

אםהיהלפקחאולשוטריסודסבירלהניחשנמצאבמקום )א(
אדםששהייתובישראלמחייבתרישיוןישיבהלפיחוקזה,ובלבד

שניתנההסכמתושלמישנחזהכמחזיקהמקוםלהיכנסאליו;

עלפיצושלביתמשפטע )ב(

בלילגרועמהוראותסעיףקטן)א(,התעוררחשדלביצועעבירהלפי )ב(
חוקזה,רשאיפקחאושוטר-

לתפוסכלחפץהקשורלעבירה;עלתפיסהלפיפסקהזויחולו )1(
הוראותפרקרביעילפקודתמעצרוחיפוש,בשינוייםהמחויבים;

להיכנס,בכלעתסבירה,למקום,לרבותלכליתחבורהשהוא )2(
נייח,ובלבדשלאייכנסלמקוםהמשמשלמגוריםאלאעלפיצושל

ביתמשפטע";

)א()3()ב( )ג("יבוא"לפיסעיפיםקטנים )ד(,במקום"לפיסעיףקטן בסעיףקטן )3(
או)ב()2("ע

למעט למקום, סבירה עת בכל להיכנס )2(
למקוםמגורים,שלגביוישחשדכימצויבואדם
השוההשלאכדיןבישראלכדילערוךבדיקה

בעניןע

התעוררחשדלביצועעבירהלפיחוקזה,רשאי )ב(
פקחאושוטר,לפיהענין,לתפוסכלמסמךהקשורלעבירה

כאמורע

שופטשלביתמשפטשלוםרשאי,לבקשתפקח )ג(
אושוטר,ליתןצוהמתירלפקחאולשוטרלהיכנסלמקום
המשמשלמגוריםכדילערוךבדיקהלעניןקיוםהוראותחוק
זה,כאמורבסעיףקטן)א(,אםראהכיהתקייםאחדמאלה:

אדם בו נמצא כי לחשד סביר יסוד יש )1(
השוההשלאכדיןבישראל;

אדם בו נמצא כי להניח סביר יסוד יש )2(
ששהייתובישראלמחייבתרישיוןשהייהלפי
חוקזה,והפקחאוהשוטרביקשורשותלהיכנס
לא ובקשתם בענין בירור לערוך כדי למקום

נענתהע"

מוצעלהחליףאתההסדרהאמורבהסדרהמעניק
פקחים( - )להלן וההגירה האוכלוסין רשות לפקחי
בסעיף, כיום הקיימות הסמכויות על נוסף ולשוטרים,
אףסמכויותפיקוח,שיאפשרולהםלהיכנסלמקוםשאינו

משמשלמגוריםלבדיקתמסמכיםולאיתורשוהיםבלתי
הסעיף בתיקון הצורך חשדע בלא גם ומעסיקים, חוקיים
נבעמקשייאכיפהבאיתורובדיקתמסמכיםשלשוהים
בלתיחוקיים,בעקבותטענותנגדשימושבסמכותזועל
בסיסהטיהגזעית,אותרבותית,אוגאוגרפית,הכובלות
ומגבילותאתידיהשוטריםבשטח)ר'לדוגמההע"ז)ת"א(
נ'רובינשטיין)פורסםבאתר 14-ע11387-0מדינתישראל

הרשותהשופטת(ע

לפיההסדרהמוצע,סמכותהפיקוחהנתונהלשוטרים
ופקחיםמופעלתבאופןאחידושוויוניעלכללהשוהים
במקוםעעםזאת,כניסהלמקוםהמשמשלמגוריםלצורך
הפעלתסמכותהפיקוחכאמורתתאפשראךורקבהסכמת

מחזיקהמקוםאובצושיפוטיע

כמוכן,מוצעלאפשרלשוטראולפקח,אםהתעורר
לרבות חפץ כל לתפוס החוק, לפי עבירה לביצוע חשד
מסמך,הקשורלעבירהעעלתפיסהזויחולוהוראותפרק
רביעילפקודתמעצרוחיפוש,בשינוייםהמחויביםעכמוכן,
יתאפשרלשוטראולפקחבמקרהשבוהתעוררחשדלביצוע
עבירהלפיהחוק,להיכנסבכלעתסבירהלמקוםשאינו
למגורים המשמש למקום להיכנס או למגורים, משמש
מהסמכויות לגרוע בלי זאת, משפטע בית של צו פי על
הנתונותממילאלשוטרלפיכלדין,לרבותתפיסה,חיפוש,

עיכובומעצרע

ס"חהתשנ"ה,עמ'366ע 4
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