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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 31( )ביטול רישיון לישיבת קבע(, 
התשע"ח-2018

בחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-11952,אחריסעיף11יבוא:1עהוספתסעיף11א

"ביטולרישיון
לישיבתקבע

עלאףהאמורבסעיף11)א()2(,רשאישרהפניםלבטל11אע )א(
רישיוןלישיבתקבעשניתןלאדםלפיחוקזה)בסעיףזה-

רישיון(,אםהוכחלהנחתדעתוכימתקייםאחדמאלה:

הרישיוןניתןעליסודפרטיםכוזבים; )1(

)2017 )13בספטמבר ביוםכ"בבאלולהתשע"ז  סעיף 1
בבג"צ הדין פסק העליון המשפט בבית ניתן  כללי

7803/06אבוערפהואח'נ'שרהפנים)פורסם 
באר"ש,2017ע9ע13()להלן-בג"צאבוערפה(,אשרדןבביטול
רישיוןלישיבתקבעשלארבעהתושבימזרחירושליםבשל
הפרתאמוניםעביתהמשפטהעליון,בדעתרוב,קבעכיאף
11לחוקהכניסהלישראל, שמוקניתלשרהפנים,בסעיף
התשי"ב-1952)להלן-החוק(,סמכותכלליתלביטולרישיון
ישיבהבישראל,הרישאםשרהפניםמעונייןלבטלרישיון
כלומר תיק, שבאותו אלה כגון בנסיבות קבע, לישיבת
מזרחירושלים שלתושב לישיבתקבע רישיון ביטול -
בשלהפרתאמוניםלמדינתישראל,נדרשתלכךהסמכה

מפורשתומפורטתבחקיקהע

הדין לפסק ובהתאם הבהירות לשם מוצע, לפיכך
בבג"צהאמור,להוסיףלחוקאתסעיף11אכנוסחוהמוצע,
ולעגןבובצורהברורהומפורטתאתסמכותשרהפנים
לבטלרישיוןלישיבתקבע,וזאתבהמשךלסמכותוהכוללת
שלשרהפניםלביטולרישיוןישיבהבישראללפיסעיף
11)א()2(לחוקבנוסחוהקייםעויובהרכיבכלהנוגעלסוגי
)רישיון קבע לישיבת רישיון שאינם ישיבה רישיונות
לישיבתארעי,רישיוןלישיבתביקור,רישיוןלישיבתמעבר
וכיו"ב(,הסמכותלביטולהרישיוןמעוגנתבסעיףהאמור

בנוסחוהקייםע

התיקוןהמוצעמסדירשלושהמצביםשבהםיוכל
כאשר - האחד קבע: לישיבת רישיון לבטל הפנים שר
הרישיוןניתןעליסודפרטיםכוזבים;השני-כאשרתושב
הקבעעשהמעשהשישבוכדילסכןאתשלוםהציבוראו
ביטחונו;והשלישי-כאשרתושבהקבעעשהמעשהשיש

בומשוםהפרתאמוניםלמדינתישראלע

לישראל שהגיע מהגר, בין מבחין המוצע התיקון
מורכבת בעניינו שהמציאות מי לבין מעמד, בה וקיבל
יותר,כגוןתושבמזרחירושליםהחיבהשניםרבותובידו
רישיון שקיבל למהגר הנוגע בכל קבעע לישיבת רישיון
לישיבתקבע,מוצעכישרהפניםיוכללבטלאתהרישיון

בשלרכישתועליסודפרטיםכוזבים,בשלסיכוןלשלום
הציבוראולביטחונו)אםמדוברבבגירוטרםחלפועשר
שניםמהמועדשבוקיבלאתהרישיון(ובשלהפרתאמונים
למדינתישראלעבכלהנוגעלתושבקבעשהמציאותבעניינו
מורכבתיותר,דוגמתתושבמזרחירושלים,מוצעכיתהיה
לשרהפניםסמכותלביטולהרישיוןרקבשלהפרתאמונים

אואםהרישיוןניתןעליסודפרטיםכוזביםע

ההליךלביטולרישיוןלישיבתקבעיתקייםלפנישר
למקובל בדומה וזאת לכך, הסמיך שהשר מי או הפנים
ואוסטרליה, בריטניה דוגמת בעולם, שונות במדינות
זונתונה כמפורטבפסקהדיןבבג"צאבוערפהעהחלטה
הדיוני המינהלי, המשפט כללי לפי שיפוטית לביקורת
והמהותי,לפניביתהדיןלערריםהפועללפיפרקרביעי1

לחוקע

עודמוצעלקבועכייינתןמעמדחלופילמישתושבותו
או ביטחונו או הציבור שלום סיכון של בעילה בוטלה
בעילהשלהפרתאמוניםלמדינתישראל,וזאתאםנוכח
שרהפניםכילאחרהביטולייוותראותואדםבלארישיון
לישיבתקבעמחוץלישראל,בלאאפשרותלרכישתזכות

לישיבתקבעמחוץלישראלאובלאאזרחותע

לסעיף 11א המוצע

כאמור,מוצעלהותיראתההסדרהקייםכיוםבסעיף
11)א()2(לחוקכמקורהסמכותלשרהפניםלבטלרישיון
לישיבהבישראלשאינורישיוןלישיבתקבע,ולעגןהסדר
כנוסחו לחוק 11א בסעיף קבע לישיבת רישיון לביטול

המוצע,הכולכמפורטלהלןע

לסעיף קטן )א(

 לפסקה )1(

מוצעלהסמיךאתשרהפניםלבטלרישיוןלישיבת
קבעשלאדםאםהרישיוןניתןעליסודפרטיםכוזבים,

ולפיכךלאהיהמקוםלתתאתהרישיוןמלכתחילהע

ס"חהתשי"ב,עמ'354;התשע"ח,עמ'62ע 1
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אותואדםעשהמעשהשישבוכדילסכןאת )2(
שלוםהציבוראואתביטחונו,ומתקיימיםלגביושניים

אלה:

בעתביצועהמעשהטרםחלפועשרשנים )א(
מהמועדשבוקיבלאתהרישיון;

הואהיהבגירבעתהחלטתהשרעלביטול )ב(
הרישיון;

בפסקהזו,"מעשהשישבוכדילסכןאתשלוםהציבור
אואתביטחונו"-מעשההמהווהעבירהשדינהמאסר

חמששניםאויותר;

הפרת משום בו שיש מעשה עשה אדם אותו )3(
אמונים "הפרת זו, בפסקה ישראל; למדינת אמונים

למדינתישראל"-כלאחדמאלה:

מעשהטרורכהגדרתובחוקהמאבקבטרור, )1(
התשע"ו-22016,סיועאושידוללמעשהכאמור,
אונטילתחלקפעילבארגוןטרוראובארגוןטרור

מוכרזכהגדרתםבחוקהאמור;

מעשההמהווהבגידהלפיסעיפים97עד )2(
99לחוקהעונשין,אוריגולחמורלפיסעיף113)ב(

לחוקהאמורע

אותואדםעשהמעשהשישבוכדילסכןאת )2(
שלוםהציבוראואתביטחונו,ומתקיימיםלגביושניים

אלה:

בעתביצועהמעשהטרםחלפועשרשנים )א(
מהמועדשבוקיבלאתהרישיון;

הואהיהבגירבעתהחלטתהשרעלביטול )ב(
הרישיון;

בפסקהזו,"מעשהשישבוכדילסכןאתשלוםהציבור
אואתביטחונו"-מעשההמהווהעבירהשדינהמאסר

חמששניםאויותר;

הפרת משום בו שיש מעשה עשה אדם אותו )3(
אמונים "הפרת זו, בפסקה ישראל; למדינת אמונים

למדינתישראל"-כלאחדמאלה:

מעשהטרורכהגדרתובחוקהמאבקבטרור, )1(
התשע"ו-22016,סיועאושידוללמעשהכאמור,
אונטילתחלקפעילבארגוןטרוראובארגוןטרור

מוכרזכהגדרתםבחוקהאמור;

מעשההמהווהבגידהלפיסעיפים97עד )2(
99לחוקהעונשין,אוריגולחמורלפיסעיף113)ב(

לחוקהאמורע

לפסקה )2(

מוצעלקבועכיבכלהנוגעלמהגר,אשרהגיעלישראל
וקיבלבהמעמד,שרהפניםרשאילבטלרישיוןלישיבת
קבעשניתןלאותואדם,אםזהעשהמעשהשישבוכדי
לסכןאתשלוםהציבוראוביטחונו,כלומר,מעשההמהווה
להבטיח כדי יותרע או שנים חמש מאסר שדינה עבירה
שעילהזותחולרקעלמהגרשהגיעלישראלוקיבלבה
עלמישבעתביצוע תחול מוצעלקבועכיהיא מעמד,
את קיבל שבו מהמועד שנים עשר חלפו טרם המעשה
הרישיוןעכמוכןמוצעלקבועכיעילהזותחולרקלגבימי
שהיהבגירבמועדקבלתהחלטתהשרעלביטולהרישיוןע

לפסקה )3(

רישיון לבטל רשאי הפנים שר כי לקבוע מוצע
לישיבתקבעשלאדםאשרעשהמעשהשישבומשום
הפרתאמוניםלמדינתישראל)כהגדרתההמוצעתבפסקה
11)ב()2(לחוקהאזרחות, זו(,וזאתבדומהלקבועבסעיף
התשי"ב-1952)להלן-חוקהאזרחות(,בשינוייםהנדרשיםע
כך,מוצעשלאלכלולבעילהשלהפרתאמוניםלמדינה

רכישתאזרחותאוזכותלישיבתקבעבמדינהאובשטח
המנוייםבתוספתלחוקהאזרחות,וזאתבשלהשוניבחובת
קבע לישיבת רישיון בעל על שחלה למדינה האמונים

לעומתהחובהכאמורהחלהעלאזרחע

לסעיף קטן )ב(

כאמור,מוצעלהקנותלשרהפניםסמכותלתתמעמד
שלום סיכון של בעילה בוטלה שתושבותו למי חלופי
הציבוראוביטחונואובעילהשלהפרתאמוניםלמדינת
ישראל,אםנוכחכילאחרהביטולהואייוותרבלארישיון
לישיבתקבעמחוץלישראל,בלאאפשרותלרכישתזכות

לישיבתקבעמחוץלישראלאובלאאזרחותע

לסעיף קטן )ג(

העובדה ובשל הביטול, עילות בין השוני עקב
לישראל שהגיעו מהגרים בין מבחין המוצע שהתיקון
וקיבלובהמעמדלביןתושביקבעשהמציאותבעניינם
מורכבתיותר,דוגמתתושבימזרחירושלים,מוצעלקבוע
כיביטולרישיוןלישיבתקבעבעילהשלהפרתאמונים
ייעשהרקלאחרקבלתהסכמתובכתבשלהיועץהמשפטי

ס"חהתשע"ו,עמ'898ע 2
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סעיף הוראות לפי רישיון לבטל הפנים שר החליט )ב(
קטן)א()2(או)3(,וראהכילאחרהביטולייוותראותואדם
אפשרות בלא לישראל, מחוץ קבע לישיבת רישיון בלא
לרכישתזכותלישיבתקבעמחוץלישראלאובלאאזרחות,
ייתןלו,בסמוךלאחרההחלטהעלביטולהרישיון,רישיון
לישיבהבישראל;לענייןסעיףקטןזה,חזקהכימישיושב
דרךקבעמחוץלישראללאייוותרבלארישיוןלישיבתקבע
קבע לישיבת זכות אפשרותלרכישת בלא לישראל, מחוץ

מחוץלישראלאובלאאזרחותע

אלא)ג( )א()2( קטן סעיף לפי רישיון יבוטל לא )1(
בהסכמתושלהיועץהמשפטילממשלהאומישהוא

הסמיךלכךע

אלא )א()3( קטן סעיף לפי רישיון יבוטל לא )2(
בהסכמתובכתבשלהיועץהמשפטילממשלהע

הגישאדםשרישיונובוטללפיסעיףזה,עררלביתהדין )ד(
לערריםלפיפרקרביעי1עלהחלטתהשר,רשאיהשרשלא
להתיראתכניסתושלאותואדםלישראל,אםנוכחכייש
בכניסתולישראלסכנהממשיתלביטחוןהמדינהאולשלום

הציבורע"



לממשלהעלענייןביטולכאמורבשלמעשהשישבוכדי
לסכןאתשלוםהציבוראוביטחונו,מוצעכיזהייעשה
לאחרקבלתהסכמתושלהיועץהמשפטילממשלהאומי

שהואהסמיךלכךע

לסעיף קטן )ד(

על ההחלטה ובהן החוק, לפי הפנים שר החלטות
ביטולרישיוןלישיבתקבעלפיסעיף11אהמוצע,ניתנות

לעררלפניביתהדיןלערריםלפיהוראותפרקרביעי1לחוקע
מוצעכיאםהחליטשרהפניםלבטלרישיוןלישיבתקבע,
ובעלהרישיוןהגישעררלביתהדיןלערריםעלהחלטה
זו,הרישאםהעוררשרישיונובוטלנמצאמחוץלישראל
תהיהלשרהפניםסמכותשלאלהתיראתכניסתולישראל,
אםנוכחכיישבכניסתולישראלסכנהממשיתלביטחון

המדינהאולשלוםהציבורע
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