
הצעות חוק
ה ל ש מ מ ה

25 בנובמבר 2013  820 כ"ב בכסלו התשע"ד 

עמוד

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 25(, התשע"ד-2013                                                                     154



154

מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 25(, התשע"ד-2013

)ג()1( ו–)ד()2(, 1  תיקון סעיף 12א 12א, בסעיפים קטנים  בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 1, בסעיף 
זו יעמדו בתוקפן עד יום כ"ט באדר ב' התשע"ד )31 במרס  המילים "הוראות פסקה 

2014(" - יימחקו 

התשי"ב-1952  לישראל,  הכניסה  לחוק  12א  סעיף 
)להלן - חוק הכניסה לישראל(, קובע עבירות של הלנה, 
העסקה והסעה של תושבי אזורי יהודה, שומרון וחבל עזה 
הנכנסים לישראל או השוהים בה שלא כדין )להלן - תושב 
רשאי  שאינו  זר  לתושב  רשות  מתן  של  עבירות  וכן  זר(, 
לנהוג בישראל, לנהוג בה ברכב הרשום בישראל, זאת בשל 

הסכנה לביטחון תושבי ישראל הנובעת מעבירות אלה 

סעיף זה נוסף לחוק הכניסה לישראל, בחוק שהייה 
התשנ"ו-1996  חקיקה(,  )תיקוני  סיוע(  )איסור  כדין  שלא 
)להלן - חוק שהייה שלא כדין(, אשר קבע תיקוני חקיקה 
בחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 )להלן - חוק עובדים 
זרים(, ובחוק הכניסה לישראל  תיקוני החקיקה האמורים 
נקבעו, בחוק שהייה שלא כדין, כהוראות שעה שתוקפן 

הוארך מעת לעת 

חוק שהייה שלא כדין נחקק על רקע התרחבות תופעת 
הסיוע לתושבים זרים והשתכללותה ועל רקע מעורבותם 
של תושבים זרים במעשי טרור בשנים שקדמו לחקיקתו  
קבע  לעיל,  המתואר  הביטחוני  המצב  הימשכות  בשל 

המחוקק, בחוק שהייה שלא כדין )איסור סיוע( )הוראות 
התשע"ב,  )ס"ח  התשע"ב-2012   ,)14 מס'  )תיקון  שעה( 
עמ' 203(, כי ההסדרים שנקבעו בחוק שהייה שלא כדין 
כהוראות שעה, ובהם סעיף 12א לחוק הכניסה לישראל, 
יהפכו להוראות קבע בחוק עובדים זרים ובחוק הכניסה 

לישראל 

עם זאת, קבע המחוקק כי ההוראות הנוגעות למסיע 
12א)ג()1( בסעיף  קבועות  אשר  מוניות,  ולנהגי   הבודד 

ו–)ד()2( לחוק הכניסה לישראל, ימשיכו להיות הוראות 
התשע"ד ב'  באדר  כ"ט  יום  עד  יוגבל  שתוקפן   שעה 

)31 במרס 2014(, וזאת כדי להמשיך ולבחון במהלך תקופת 
תוקפן את הצורך בהפיכתן להוראות של קבע 

מאחר שהמצב הביטחוני שהביא לחקיקת ההוראות 
האמורות עומד בעינו, ולא נראה שצפוי שינוי במצב זה 
בעתיד הקרוב, מוצע לתקן את סעיף 12א)ג()1( ו–)ד()2( לחוק 
הכניסה לישראל ולקבוע כי הוראותיו יהפכו מהוראות 

שעה להוראות של קבע 

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ב, עמ' 608   1
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