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מתפרסמות בזה הצעות חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 27( )אי־מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על 
ישראל(, התשע"ז–2016 *

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 1, בסעיף 2, אחרי סעיף קטן )ג( יבוא: 1.תיקון סעיף 2

לא יינתנו לאדם שאינו אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע במדינת ישראל  ")ד( 
אשרה ורישיון ישיבה מכל סוג שהוא, אם הוא, הארגון או הגוף שהוא נציגם, פרסם ביודעין 
במדינת  פגיעה  למניעת  בחוק  כהגדרתו  ישראל,  מדינת  על  חרם  להטלת  פומבית  קריאה 

ישראל באמצעות חרם, התשע"א–2011 2, או התחייב להשתתף בחרם כאמור 

על אף האמור בסעיף קטן )ד(, שר הפנים רשאי לתת אשרה ורישיון ישיבה כאמור  )ה( 
באותו סעיף קטן, מטעמים מיוחדים שיירשמו "

בשנים האחרונות גוברות הקריאות לחרם על מדינת 
ישראל  כחלק ממאבקה של המדינה בתופעה קשה זו, ועל 
מנת למנוע מנציגים של ארגונים וגופים הקוראים לחרם על 
ישראל לפעול בשטחי מדינת ישראל לקידום רעיונותיהם, 
אזרח  שאינו  לאדם  יינתנו  לא  ככלל  כי  לקבוע  מוצע 
ורישיון  אשרה  ישראל  במדינת  קבע  תושב  או  ישראלי 

ישיבה מכל סוג שהוא, אם הוא, הארגון או הגוף שהוא 
נציגם, קורא לחרם על מדינת ישראל או התחייב להשתתף 

בחרם כאמור 

עם זאת, מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה רשאי לתת 
מיוחדים  מטעמים  ישיבה  ורישיון  אשרה  כאמור  לאדם 

שיירשמו 

הצעת חוק מס' פ/1906/20 )מספר פנימי: 565532(; הועברה לוועדה ביום כ"ט בחשוון התשע"ו )11 בנובמבר 2015(   *

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ו, עמ' 630.  1

ס"ח התשע"א, עמ' 972.  2

 יוזמים: חברי הכנסת רועי פולקמן, יפעת שאשא ביטון, ענת ברקו, יצחק וקנין, אברהם נגוסה, יעקב פרי, 
מאיר כהן, מנחם אליעזר מוזס, יואב בן צור, בצלאל סמוטריץ', טלי פלוסקוב, מרדכי יוגב, יעקב מרגי, 
 אברהם דיכטר, אלי כהן, חיים ילין, דוד אמסלם, נאוה בוקר, אורי מקלב, אורן אסף חזן,
מכלוף מיקי זוהר, נורית קורן
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הצעות חוק הכנסת – 664, ח' בחשוון התשע"ז, 9.11.2016



9

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 28( )הארכת רישיון לישיבת ביקור(, התשע"ז–2016 *

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 1, בסעיף 3א)ג1(, אחרי "אם" יבוא "מצא כי", במקום 1.תיקון סעיף 3א
"למשק" יבוא "למשק, לתרבות, לספורט", ובמקום הסיפה החל במילים "שקבע שר הפנים" 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  שר  ובהסכמת  האוצר  שר  עם  התייעצות  "לאחר  יבוא 
החברתיים; כן רשאי שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע 

נסיבות שיראו אותן כנסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר כאמור" 

הצעת חוק הכניסה לישראל )תיקון מס' 28( )הארכת רישיון לישיבת ביקור(, התשע"ז–2016 *

בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952 1, בסעיף 3א)ג1(, אחרי "אם" יבוא "מצא כי", במקום 1.
"למשק" יבוא "למשק, לתרבות, לספורט", ובמקום הסיפה החל במילים "שקבע שר הפנים" 
והשירותים  הרווחה  העבודה,  שר  ובהסכמת  האוצר  שר  עם  התייעצות  "לאחר  יבוא 
החברתיים; כן רשאי שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה, 
הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע 

נסיבות שיראו אותן כנסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר כאמור" 

תיקון סעיף 3א

3א)ג1( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב–1952  סעיף 
)להלן – החוק(, מסמיך את שר הפנים, בין היתר, להאריך 
לתקופה  מעבר  זר  לעובד  שניתן  ביקור  לישיבת  רישיון 
מיוחדות  נסיבות  נתקיימו  אם  בחוק,  הקבועה  המרבית 
או  למשק  לכלכלה,  הזר  העובד  תרומת  של  וחריגות 
לחברה  מוצע להבהיר כי אפשר להאריך רישיון לישיבת 
ביקור כאמור לעובד זר גם אם התקיימו נסיבות מיוחדות 
של  רישיונות  הארכת  ולספורט   לתרבות  תרומתו  של 
עובדים זרים לפי סעיף זה תיעשה לאחר התייעצות עם 

והשירותים  הרווחה  העבודה,  שר  ובהסכמת  האוצר  שר 
החברתיים  

כמו כן, מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה רשאי, לאחר 
התייעצות עם שר האוצר, בהסכמת שר העבודה, הרווחה 
והגנת  הפנים  ועדת  ובאישור  החברתיים  והשירותים 
הסביבה של הכנסת, לקבוע בתקנות נסיבות שיראו אותן 

כנסיבות מיוחדות וחריגות של תרומת עובד זר כאמור 

הצעת חוק מס' פ/2240/20 )מספר פנימי: 569443(; הועברה לוועדה ביום י"ג באדר ב' התשע"ו )23 במרס 2016(   *

ס"ח התשי"ב, עמ' 354; התשע"ו, עמ' 630.  1

 יוזמים: חברי הכנסת איתן ברושי, נורית קורן, מירב בן ארי, יפעת שאשא ביטון 

ר ב ס ה י  ר ב ד

הצעות חוק הכנסת – 664, ח' בחשוון התשע"ז, 9.11.2016
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