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חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, התשע"ח-2017*

תיקוןסעיף2 כ-
הוראתשעה

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-11954,בסעיף2 כׁ)ד(,במקוםהקטע1ר
החלבמילים"שהוראתהשהייה"עדהמילים"שניתנולו"יבוא"שקיבלרישיוןזמני
2)א()5(לחוקהכניסהלישראל,הפרמגבלהלענייןהאזור לישיבתביקורלפיסעיף

הגאוגרפילשהייתושנקבעהלפיסעיף6) (לחוקהאמורברישיונו"ר

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()תיקוןמס'
 והוראתשעה(

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()תיקוןמס' והוראתשעה(,התשע"ב-2,22012ר
בסעיף10,במקום"חוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתנניםמישראל
)תיקוניחקיקהוהוראותשעה(,התשע"ה-2014"יבוא"חוקלמניעתהסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017 "ר

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראת
שעה(

1, ר בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ג- 4201,בסעיף
ברישה,במקום"התקופההאמורהבסעיף10לחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט(
)תיקוןמס' והוראתשעה(,התשע"ב-2012"יבוא"שנהמיוםתחילתושלחוקלמניעת

הסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017"ר

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()תיקון
מס'4והוראת

שעה(

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()תיקוןמס'4והוראתשעה(,התשע"ד- 4-5201ר

בסעיף10,במקוםהסיפההחלבמילים""לרבותמקוםמשמורת"יבוא""לרבות- )1(

מקוםמשמורתכאמורבפסקה)2(להגדרה"מקוםמשמורתשבסעיף0 ב)א( )1(
זו-חוק )בהגדרה התשי"ד-1954 )עבירותושיפוט(, הסתננות למניעת לחוק

למניעתהסתננות(,ומוחזקבמקוםמשמורתכאמור;

מרכזשהייהכהגדרתובסעיף2 אלחוקלמניעתהסתננות,ושוההבמרכז )2(
שהייהכאמורר";

בסעיף14,במקוםסעיףקטן)ב(יבוא: )2(

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- ")ב(

סעיפים ו־10)1(לחוקזהימשיכולעמודבתוקפםעדתוםשלוש )1(
שניםמיוםתחילתושלחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראת

שעה(,התשע"ח-2017;

סעיף10)2(לחוקזהימשיךלעמודבתוקפועדתוםהתקופההאמורה )2(
בסעיף8)א1()2(לחוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתננים

מישראל)תיקוניחקיקהוהוראותשעה(,התשע"ה-2014ר"

תיקוןחוק
למניעתהסתננות

ולהבטחתיציאתם
שלמסתננים

מישראל)תיקוני
חקיקהוהוראות

שעה(

חקיקה5ר )תיקוני מישראל מסתננים של יציאתם ולהבטחת הסתננות למניעת בחוק
והוראותשעה(,התשע"ה-62014)להלן-חוקלמניעתהסתננותולהבטחתיציאתם

שלמסתנניםמישראל(-

בסעיף5- )1(

האמורבויסומן")א("ובו,במקום"מהיוםהאמור"יבוא"מיוםתחילתושל )א(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017"ובמקום

התקבלבכנסתביוםכ"גבכסלוהתשע"ח)11בדצמבר2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1167,מיוםב'בכסלוהתשע"ח)20בנובמבר2017(,עמ'84ר
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הסיפההחלבמילים"שחלהלגביו"יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,
שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיף6) (לחוקהאמור,ברישיונור";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופההאמורהבסעיף8)א1()2(לחוק ")ב(
זהיקראואתההגדרה"מסתנן"שבסעיף2)א(לחוקעובדיםזרים,המובא

בסעיףקטן)א(,כאילובסופהיבוא:

לחוק 2 ד)א( סעיף לפי שניתנה שהייה הוראת לגביו חלה ) ("
למניעתהסתננותר";

בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"מהיוםהאמור"יבוא"מיוםתחילתושל )א(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017";

בסעיףקטן)ב(,בהגדרה"מסתנן",במקוםהסיפההחלבמילים"שחלהלגביו" )ב(
יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיף6) (לחוקהאמור,ברישיונור";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בתקופההאמורהבסעיף ")ג(
)ב(כאילו 8)א1()2(לחוקזה,יקראואתההגדרה"מסתנן"שבסעיףקטן

בסופהיבוא:

לחוק 2 ד)א( סעיף לפי שניתנה שהייה הוראת לגביו חלה ) ("
למניעתהסתננותר";

בסעיף8,אחריסעיףקטן)א(יבוא: ) (

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- ")א1(

סעיף1)1(לחוקזהימשיךלעמודבתוקפושלוששניםמיוםתחילתו )1(
שלחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017

)בסעיףקטןזה-הוראתשעההתשע"ח(;

סעיף1)2(ו–) (לחוקזהימשיךלעמודבתוקפושלושהחודשיםמיום )2(
תחילתהשלהוראתשעההתשע"חר"

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראת
שעה(

הסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ו-72016,בסעיף ,6ר בחוקלמניעת
במקום"בסעיף8)א("יבוא"בסעיף8)א1()2("ר

הסיפההחלבמילים"שחלהלגביו"יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,
שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיף6) (לחוקהאמור,ברישיונור";

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )ב(

עלאףהאמורבסעיףקטן)א(,בתקופההאמורהבסעיף8)א1()2(לחוק ")ב(
זהיקראואתההגדרה"מסתנן"שבסעיף2)א(לחוקעובדיםזרים,המובא

בסעיףקטן)א(,כאילובסופהיבוא:

לחוק 2 ד)א( סעיף לפי שניתנה שהייה הוראת חלהלגביו ) ("
למניעתהסתננותר";

בסעיף6- )2(

בסעיףקטן)א(,ברישה,במקום"מהיוםהאמור"יבוא"מיוםתחילתושל )א(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017";

בסעיףקטן)ב(,בהגדרה"מסתנן",במקוםהסיפההחלבמילים"שחלהלגביו" )ב(
יבוא")בסעיףזה-חוקלמניעתהסתננות(,שמתקייםלגביואחדמאלה:

פגתוקףהרישיוןהזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף2)א()5( )1(
לחוקהכניסהלישראל;

2)א()5(לחוק בידורישיוןזמנילישיבתביקורשניתןלולפיסעיף )2(
הכניסהלישראלוהואמועסקבניגודלמגבלהלענייןהאזורהגאוגרפי

שנקבעה,לפיסעיף6) (לחוקהאמור,ברישיונור";

אחריסעיףקטן)ב(יבוא: )ג(

עלאףהאמורבסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,בתקופההאמורהבסעיף ")ג(
)ב(כאילו 8)א1()2(לחוקזה,יקראואתההגדרה"מסתנן"שבסעיףקטן

בסופהיבוא:

לחוק 2 ד)א( סעיף לפי שניתנה שהייה הוראת חלהלגביו ) ("
למניעתהסתננותר";

בסעיף8,אחריסעיףקטן)א(יבוא: ) (

עלאףהוראותסעיףקטן)א(- ")א1(

סעיף1)1(לחוקזהימשיךלעמודבתוקפושלוששניםמיוםתחילתו )1(
שלחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-2017

)בסעיףקטןזה-הוראתשעההתשע"ח(;

סעיף1)2(ו–) (לחוקזהימשיךלעמודבתוקפושלושהחודשיםמיום )2(
תחילתהשלהוראתשעההתשע"חר"

הסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ו-72016,בסעיף ,6ר בחוקלמניעת
במקום"בסעיף8)א("יבוא"בסעיף8)א1()2("ר

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראת
שעה(
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תיקוןחוקהכניסה
לישראל-הוראת

שעה

בחוקהכניסהלישראל,התשי"ב-81952,בסעיף6,אחריפסקה)2(יבוא:7ר

בלילגרועמהוראותפסקה)2(,לקבועברישיוןזמנילישיבתביקורלפיסעיף2)א()5(, ) ("
ושיפוט(,התשי"ד-1954, למניעתהסתננות)עבירות שניתןלמסתנןכהגדרתובחוק

אזוריםגאוגרפייםשרקבהםיהיהרשאיהמסתנןלשהותר"

סעיף1לחוקזהיעמודבתוקפועדתוםהתקופההאמורהבסעיף8)א1()2(לחוק8רתוקף )א(
למניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתנניםמישראל,כנוסחובסעיף5) (לחוק

זהר

סעיף7לחוקזהיעמודבתוקפועדתוםהתקופההאמורהבסעיף8)א1()1(לחוק )ב(
למניעתהסתננותולהבטחתיציאתםשלמסתנניםמישראל,כנוסחובסעיף5) (לחוק

זהר
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נשיאהמדינה

ן י י ט ש ל ד א  ל א ו י  י ל ו י
יושבראשהכנסת
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