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

 הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 26( )החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה
של שוהים בלתי חוקיים(, התשע"ד–2014 *

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 1, בסעיף 12א –1.תיקון סעיף 12א

בסעיף קטן )א(, אחרי "להשיג מקום לינה," יבוא "והכל במישרין או בעקיפין,";  )1(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:  )2(

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( או מכל חיקוק אחר, הורשע אדם בעבירה  ")א1( 
לפי סעיף קטן )א( בשל העמדה, בתמורה, של מקום לינה לרשותו של תושב זר או 
חילוט  על  המשפט  בית  יורה  לינה,  מקום  להשגת  זר  לתושב  בתמורה  סיוע  בשל 

התמורה או שוויה הכספי ";

בסעיף קטן )ב(, אחרי "עובד כאמור," יבוא "והכל במישרין או בעקיפין,";  )3(

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:  )4(

המפורטות  מהנסיבות  באחת  )ב(  או  )א(  קטן  סעיף  לפי  עבירה  העובר  ")ב1( 
 להלן, דינו – מאסר שלוש שנים או קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61)א()3(

לחוק העונשין:

הלין שישה תושבים זרים או יותר השוהים בישראל שלא כדין, סייע   )1(
להם בהשגת מקום לינה, העסיקם או תיווך בהעסקתם;

הלין תושב זר השוהה בישראל שלא כדין, סייע לו בהשגת מקום לינה,   )2(
העסיקו או תיווך בהעסקתו, לפרק זמן העולה על חמישה ימים "

התשי"ב–1952,  לישראל,  הכניסה  לחוק  12א  סעיף 
קובע איסורים לעניין העסקה, הלנה והסעה של שוהים 
שיש  הכלכלי  בתמריץ  לפגוע  במטרה  חוקיים,  בלתי 
לשוהים  לסייע  בישראל  ומסיעים  מלינים  למעסיקים, 

הבלתי חוקיים לשהות בישראל שלא כדין 

כניסתם של שוהים בלתי חוקיים המגיעים מיהודה 
והשומרון יוצרת סכנה ביטחונית, מאחר שבמשך השנים 
נגד  טרור  בפעולות  מעורבים  חוקיים  בלתי  שוהים  היו 
אזרחי מדינת ישראל  בהעסקה ובשהייה של שוהים בלתי 
חוקיים בישראל כרוכות גם השלכות כלכליות וחברתיות 

הוא  זו  חוק  בהצעת  המוצע  ההסדר  של  עיקרו 
שוהים  של  ומלינים  מעסיקים  על  הענישה  את  להחמיר 
להחמרה  בדומה  ועקבי,  שיטתי  באופן  הפועלים  כאמור 
שנעשתה בחוק שהייה שלא כדין )איסור סיוע( )הוראות 
של  מסיעים  כלפי  התש"ע–2010,   ,)13 מס'  )תיקון  שעה( 

שוהים בלתי חוקיים הפועלים באופן שיטתי ועקבי  

לפיכך, מוצע לקבוע כי מי שביצע אחד מהמפורטים 
פי  של  בשיעור  וקנס  מאסר  שנות  שלוש  דינו  להלן, 
העונשין,  לחוק  61)א()3(  בסעיף  הקבוע  מהקנס  ארבעה 

התשל"ז–1977, השווה לכ־300 אלף שקלים חדשים:

להם  סייע  יותר,  או  חוקיים  בלתי  שוהים  שישה  הלין    1
להשיג מקום לינה, העסיקם או תיווך בהעסקתם;

לינה,  מקום  להשיג  לו  סייע  חוקי,  בלתי  שוהה  הלין    2
העסיקו או תיווך בהעסקתו לפרק זמן העולה על חמישה 

ימים  

של  והלנה  העסקה  כי  במפורש  לקבוע  מוצע  עוד 
שוהים בלתי חוקיים יהיו עבירות גם אם בוצעו בעקיפין  
לבסוף, מוצע לקבוע כי אם אדם הורשע בהעמדה בתמורה 
סיוע  או  חוקי  בלתי  שוהה  של  לרשותו  לינה  מקום  של 
בתמורה לשוהה בלתי חוקי להשגת מקום לינה, יורה בית 

המשפט על חילוט התמורה או שוויה הכספי  
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