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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חבר הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 23( )זכאי שבות(, התשע"ב–2012 *

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 1, אחרי סעיף 3א יבוא:1 הוספת סעיף 3ב

"הארכת אשרות 
ורישיונות ישיבה 

לזכאי שבות

או 3ב  עולה  לאשרת  שזכאי  מי   – שבות"  "זכאי  זה,  בסעיף  )א( 
לתעודת עולה לפי חוק השבות, התש"י–1950 2 

על אף הוראות סעיף 3)2(, שר הפנים רשאי להאריך רישיון  )ב( 
תקופות  כל  שסך  ובלבד  שבות,  לזכאי  שניתן  ביקור  לישיבת 

ההארכה לא יעלה על חמש שנים 

על אף הוראות סעיף 3)3(, שר הפנים רשאי להאריך רישיון  )ג( 
לישיבת ארעי שניתן לזכאי שבות, ובלבד שתקופת כל הארכה 

לא תעלה על חמש שנים "

חלק מהזכאים לעלות לארץ מכוח שבות )להלן – זכאי 
שבות( שוהים בישראל על פי רישיונות ישיבה מכוח חוק 
הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 )להלן – החוק(, במסגרת 
זכאים  אלה  שאנשים  כיוון  וכדומה   עבודה  לימודים, 
ולקבל אזרחות ישראלית, מוצע  לישראל  ממילא לעלות 
להאריך את משך הרישיון שניתן להם מכוח החוק, וכך, בין 

היתר, לעודדם לבחון את האפשרות לעלות לישראל 

לפי החוק ניתן להאריך רישיון לישיבת ביקור לתקופה 
מרבית של שנתיים  מוצע להסמיך את שר הפנים להאריך 
כל  שסך  ובלבד  שבות,  לזכאי  שניתן  הביקור  רישיון  את 
תקופות ההארכה לא יעלה על חמש שנים  כמו כן, לפי 
החוק ניתן להאריך רישיון לישיבת ארעי, ובלבד שתקופת 
מוצע  זה  לעניין  גם  שנתיים   על  תעלה  לא  הארכה  כל 
שניתן  כאמור  רישיון  להאריך  הפנים  שר  את  להסמיך 
לזכאי שבות, ובלבד שתקופת כל הארכה לא תעלה על 

חמש שנים 
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