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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק למניעת הסתננות )עבירות ושיפוט( )הוראת שעה(, 
התשפ"א-2020

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()תיקוןמס'
3והוראתשעה(

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()תיקוןמס'3והוראתשעה(,התשע"ב-2ו20ו,וע
בסעיף0ו,במקום"התשע"ח-עו20"יבוא"התשפ"א-2020"ע

וימיים יבשתיים גבולות ישראל למדינת  כללי
שכנותיהע עם קילומטרים מאות של באורך 
ועד מעשור למעלה לפני ההסתננות גל של מראשיתו
היוםאותרולמעלהמ־60,000בני־אדםשהסתננולישראל
שלאדרךתחנותגבולעאומנםמרביתהמסתנניםנכנסו
לישראלדרךהגבולעםמצריםטרםהשלמתגידורו,אך
גםלאחרהשלמתגדרהגבולעםמצריםלאניתןלמנוע
לחלוטיןמעברמסתנניםנוספיםדרךהגבולהאמור,כמוגם
דרךגבולותיההאחריםשלהמדינה,לתוךתחומימדינת

ישראלע

ההסדרהחקיקתיהייחודיהחלעלמסתנניםלפיחוק
למניעתהסתננות)עבירותושיפוט(,התשי"ד-4ו9ו)להלן
-החוקאוהחוקלמניעתהסתננות(,נועדלטפלבתופעת
ההסתננותרחבתההיקףשעמההתמודדהמדינתישראל
בעשורהאחרוןעהשלכותיהשלהתופעהבאותלידיביטוי,
הישראלית, בחברה החיים במרקם בפגיעה השאר, בין
פגיעהבשוקהעבודהוהטלתנטלמשמעותיעלמערכות
שונותדוגמתמערכתהחינוך,מערכתהבריאותומערכת

הרווחהע

בשטחימדינתישראלנמצאיםכיוםמעלל־30אלף
אזרחיםממדינותאפריקה)לאכוללילדיהםשנולדובארץ(,
מרביתםמאריתריאהומסודן,אשרנכוןלעתהזומדינת
ישראלנוהגתכלפיהםבמדיניותזמניתשלאי־הרחקהע
לשהייתהשלאוכלוסייהזו,שלאכדין,ישהשלכותרבות
בשלטון פגיעה גם ובהן ואחרות, כלכליות חברתיות, -
החוקובזכותהשלהמדינהלקבועמיייכנסבשעריהומי
צורך שיש לכך מביאה זו מציאות בהע לשהות יורשה
למצואפתרונותחלופייםלהרחקתםשלהשוהיםשלאכדין

ולצמצוםההשפעותהשליליותהנובעותמשהייתםכאןע

לנוכחהמצבהמתוארלעיל,פנתההממשלהלעגן
מסתננים, על יותר ומחמיר ייחודי משפטי הסדר בחוק
בשונהמהדיןהחלעלשוהיםשלאכדיןלפיחוקהכניסה
לישראל,התשי"ב-2ו9ו)להלן-חוקהכניסהלישראל(,

הכולכמפורטלהלןע

)עבירות הסתננות למניעת חוק נחקק 2ו20 בינואר
ושיפוט()תיקוןמס'3והוראתשעה(,התשע"ב-2ו20)ס"ח
התשע"ב,עמ'9וו()להלן-תיקוןמס'3(עטרםחקיקתושל
התיקוןהאמורהושמומסתנניםבמשמורתלפיחוקהכניסה
לישראל,אךשוחררוממנהלאחרפרקזמןקצריחסית,בין

השאר,משוםשחוקהכניסהלישראלאינומאפשר,ככלל,
החזקהשלאדםבמשמורתלמשךיותרמ־60ימים,בכפוף
לסייגיםשנקבעובולענייןהמשךהחזקתובמשמורתשל

שוההשלאכדיןע

תיקוןמס'3ביטאאתמדיניותהממשלה,שלפיהיש
להחילהסדרמשפטיייחודיומחמיריותרעלמסתננים,
בשונהמהדיןהחלעלשוהיםשלאכדיןלפיחוקהכניסה
לישראלעזאתמשוםשבשונהמשוההשלאכדין,אשרנכנס
לישראלדרךמעברגבולחוקיורשמיבאמצעותדרכוןשל
מדינתחוץ,ואשרניתנהלואשרתכניסהלתקופהנקובה
כתייראולמטרותעבודהורקבהמשךהפךלשוההשלא
כדין,הרישמסתנןנכנסלישראלביודעיןשלאדרךתחנת

גבול,בלאמסמכיזיהוירשמייםובאופןבלתימתועדע

מעברלכךשכניסתוכאמורשלמסתנןבלתימתועד
לישראלהיאמלכתחילהבלתיחוקית,כניסהבדרךזואף
מקשהעליכולתןשלרשויותהמדינהלברראתזהותו,
של ומוצאו תושבותו מדינת את או אזרחותו מדינת
המסתנן,ועלהיכולתהמעשיתלהרחיקומישראללמדינה
כלשהי,וממילאשאלתהרחקתומישראלכרוכהבמורכבות
ובקושינוספיםבשיםלבלמדינותהמוצאהעיקריותשמהן
הגיעורובהמסתנניםלישראלעעלכןמוצדקלקבועדין
מחמיריותרעלמסתנןמאשרעלנתיןזרשנכנסלישראל
כדיןוהפך,לאחרשפקעואשרתוורישיוןישיבתובישראל,

לשוההשלאכדיןלפיחוקהכניסהלישראלע

מכוחתיקוןמס'3,שנקבעכהוראתשעהלמשךשלוש
שנים,יהיהניתןלהחזיקמסתנניםבמשמורתלתקופהשל
עדשלוששנים,בכפוףלעילותהשחרורשנקבעובחוק,
ובהןטעמיםהומניטרייםמיוחדיםוקצבבדיקתהבקשות

למקלטשלמישהושמובמשמורתע

נגדחוקתיותושלתיקוןמס'3הוגשהעתירהלבית
נ'הכנסת)פורסם 2ו/46ועאדם המשפטהעליון-בג"צ
באר"ש,3ו20ע9ע6ו()להלן-פרשתאדם(,שבסופהקבעבית
המשפטהעליוןבהרכבמורחבשלתשעהשופטים,ביום
30א סעיף כי 3ו20(, )6ובספטמבר י"בבתשריהתשע"ד
לחוקאינוחוקתיוכיכללהוראותיובטלות,שכןטמונה
האדם ולכבוד לחירות בזכות מידתית בלתי פגיעה בו

הקבועיםבחוק–יסוד:כבודהאדםוחירותוע

בעקבותפסקהדיןבפרשתאדם,ובניסיוןלעגןבחוק
ההשלכות עם להתמודדות ויעילים חלופיים אמצעים

ס"חהתשע"ב,עמ'9וו;התשע"ח,עמ'60ע ו
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תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראת
שעה(

בסעיף2ע התשע"ג-3ו220, שעה(, )הוראת ושיפוט( )עבירות הסתננות למניעת בחוק
)תיקון שעה( )הוראת ושיפוט( )עבירות הסתננות למניעת "חוק במקום ברישה, ו,
מס'4(,התשע"ט-8ו20"יבוא"חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,

התשפ"א-2020"ע

בסעיף2ע התשע"ג-3ו220, שעה(, )הוראת ושיפוט( )עבירות הסתננות למניעת בחוק
)תיקון שעה( )הוראת ושיפוט( )עבירות הסתננות למניעת "חוק במקום ברישה, ו,
מס'4(,התשע"ט-8ו20"יבוא"חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,

התשפ"א-2020"ע

תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()הוראת
שעה(

שפגיעתם ההסתננות, מתופעת הנובעות החמורות
במסתנניםתהיהפחותהושיעמדובעקרונותשנקבעובפסק
הדיןהאמור,נחקקביוםח'בטבתהתשע"ד)וובדצמבר
3ו20(חוקלמניעתהסתננות)עבירותשיפוט()תיקוןמס'
4ע( 4והוראתשעה(,התשע"ד-4ו20)ס"חהתשע"ד,עמ'

)להלן-תיקוןמס'4(ע

תיקוןמס'4קבעשניהסדריםהמעגניםיחדמארג
שלאמצעיםלטיפולבתופעתההסתננות-פרקג'לחוק
שעניינומיתקןמשמורתבמתכונתמידתיתמזושנקבעה
בתיקוןמס'3,ופרקד'לחוקשעניינומרכזשהייהפתוחע
גםהסדריםאלהנקבעוכהוראתשעהלמשךשלוששניםע

עתירה הוגשה 4 מס' תיקון של חוקתיותו נגד גם
מדיניות איתן 3ו/ו842 בג"ץ - העליון המשפט לבית
הגירהישראליתואח'נ'ממשלתישראל)פורסםבאר"ש,
4ו20ע9ע22()להלן-פרשתאיתן(עביוםכ"זבאלולהתשע"ד
)22בספטמבר4ו20(קבעביתהמשפטהעליוןבפסקדינו
בעתירהכיסעיף30אלחוק,שעניינובמיתקןהמשמורת,
הקשה פגיעתו בשל זאת בטל, - כן ועל חוקתי אינו
כמו ולכבודע לחירות החוקתית בזכות מידתית והבלתי
כןקבעביתהמשפטהעליוןכיגםפרקד'לחוק,שמכוחו
הוקםמרכזהשהייה,פוגעבזכותלכבודולחירותועלכן
-בטלעעםזאת,נתןביתהמשפטלמדינהארכהשל90
ימיםשבמהלכםהושעתהבטלותושלפרקד',כדילאפשר
לממשלהלגבשולעגןבחוקהסדרמאוזןיותרשייתןמענה

לקשייםהחוקתייםהמתואריםע

של יציאתם ולהבטחת הסתננות למניעת חוק
שעה(, והוראות חקיקה )תיקוני מישראל מסתננים
התשע"ה-4ו20)ס"חהתשע"ה,עמ'84()להלן-תיקוןמס'
ו(,נחקקבעקבותפסקהדיןבפרשתאיתןוהתקבלבכנסת
ביוםט"זבכסלוהתשע"ה)8בדצמבר4ו20(עהחוקהאמור
תיקןאתחוקלמניעתהסתננותבשניענייניםעיקריים:פרק
ג'לחוק,שעניינומיתקןמשמורתבמתכונתמידתיתיותר
מזושנקבעהבתיקוןמס'4,ופרקד'לחוק,שעניינומרכז
שהייהפתוח,גםכןבמתכונתמידתיתיותרמזושעוגנה
בתיקוןהאמורעזאתבשיםלבלקביעותביתהמשפטהעליון
בפרשתאיתןולתכליותהחוקכאמצעילהגשמתמדיניות
הממשלהוהכנסתעהסדריםאלהנקבעואףהםכהוראת

שעהלשלוששניםע

ג'ו־ד' שנקבעומחדשבפרקים ההסדרים נוסףעל
תיקונים גם ו מס' תיקון כלל הסתננות, למניעת לחוק
בחוקעובדיםזרים,התשנ"א-ו99ו)להלן-חוקעובדים
אדם, כוח קבלני ידי על עובדים העסקת ובחוק זרים(,
של יציאתם את להבטיח במטרה וזאת התשנ"ו-996ו,
עובדיםזרים,ובהםמסתננים,מישראלבמועדולהגביר

אתהאכיפהבכלהנוגעלהעסקתעובדיםזרים,ובכללזה
מסתנניםעכמוכןכללהתיקוןהאמורהוראותשעהשנועדו
להגביראתהאכיפהכלפימעסיקימסתננים)ראוסעיפים

וו־6לתיקוןמס'ו(ע

נגדחוקתיותושלתיקוןמס'והוגשהעתירהלבית
המשפטהעליון-בג"ץ4ו/ו866טשומהנגהדסטהנ'הכנסת
)פורסםבאר"ש,וו20ע8עוו()להלן-פרשתטשומה(עביוםכ"ו
באבהתשע"ה)וובאוגוסטוו20(קבעביתהמשפטהעליון,
פהאחד,כיהוראתהחוקהמורהעלהחזקהבמשמורת
שלמסתנניםלתקופהשלעדשלושהחודשים)ראוסעיף
30)א()ג(לחוקכנוסחובתיקוןמס'ו(היאחוקתיתעבאשר
להוראותפרקד'לחוק,המקנותלממונהביקורתהגבולות
סמכותלהורותלמסתנןלשהותבמרכזהשהייהחולות,
קבעביתהמשפטכילמעטהוראותסעיפים32ד)א(ו־32כא
לחוק,שלפיהםהתקופההמרביתלשהייהבמרכזהשהייה
למסתנניםעומדתעל20חודשים-שדינןבטלות,שאר

הוראותהפרקצולחותאתהביקורתהחוקתיתע

בעקבותפסיקתביתהמשפטהעליוןבפרשתטשומה,
6ו20( בפברואר )וו התשע"ו א' באדר ב' ביום נחקק
שעה(, )הוראת ושיפוט( הסתננות)עבירות למניעת חוק
הוראת - )להלן 44ו( התשע"ו,עמ' )ס"ח התשע"ו-6ו20
האמורהתוקנו השעה במסגרתהוראת שעההתשע"ו(ע
סעיפים32דו־32כאלחוקכךשמשךהשהייההמרביבמרכז

השהייהלמסתנניםלאיעלהעל2וחודשיםע

עו20(נחקק )4ובדצמבר ביוםכ"ובכסלוהתשע"ח
שעה(, )הוראת ושיפוט( הסתננות)עבירות למניעת חוק
60()להלן-הוראת התשע"ח-עו20)ס"חהתשע"ח,עמ'
שעההתשע"ח(עבמסגרתהוראתהשעההאמורה,נקבעכי
מרכזהשהייהיפסיקלפעולבתוךשלושהחודשיםממועד
הסדרים של תוקפם הוארך זאת, לצד לתוקףע כניסתה
שנקבעוכהוראותשעהבתיקוןמס'3,תיקוןמס'4ותיקון
בכסלו כ"ז יום עד כלומר נוספות, שנים בשלוש ו, מס'
התשפ"א)3ובדצמבר2020(עכמוכןהוארךבשנהנוספת
)ובהמשך-בשנתייםנוספות(תוקפןשלהוראותסעיפים
כספי הוצאת על האיסור נקבע שבהן לחוק עג עד עא
)עבירות הסתננות למניעת חוק )ראו מישראל מסתננים
ושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ג-3ו20)ס"חהתשע"ג,עמ'
8ע()להלן-הוראתשעההתשע"ג((,כךשהןעומדותבתוקף

עדיוםכ"הבכסלוהתשפ"א)וובדצמבר2020(ע

עודבמסגרתהוראתשעההתשע"ח,תוקןגםחוק
הפנים שר כי להבהיר שנועד באופן לישראל, הכניסה
מוסמךלקבועמגבלותגאוגרפיותלאוכלוסייתהמסתננים
2)א()ו( סעיף לפי ביקור לישיבת זמני ברישיון האוחזת
המגבלות קביעת באמצעות לישראלע הכניסה לחוק

ס"חהתשע"ג,עמ'8ע;התשע"ח,עמ'60ע 2
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תיקוןחוקלמניעת
הסתננות)עבירות

ושיפוט()תיקוןמס'
4והוראתשעה(

בחוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()תיקוןמס'4והוראתשעה(,התשע"ד-3ו3,320ע
בסעיף4ו)ב()ו(,במקום"התשע"ח-עו20"יבוא"התשפ"א-2020"ע

הגאוגרפיותועיגונןברישיונותהמונפקיםלזריםניתןלפקח
עלאוכלוסייתהזריםהשוההבארץ,בכלל,ועלאוכלוסיית
המסתנניםבפרטעעיגוןהמגבלותהגאוגרפיותלמסתננים
שבידיהםרישיונותכאמורהואכליחשובשבאמצעותו
מתמודדתהמדינהעםהשלכותיההמורכבותשלתופעת
במרכזי המסתננים אוכלוסיות של וריכוזן ההסתננות

העריםע

לבסוף,תוקנובמסגרתהוראתהשעההתשע"חגם
הוראותהשעהבסעיפיםוו־6לתיקוןמס'ו,שנועדוכאמור
להגביראתהאכיפהכלפימעסיקימסתננים,כךשנקבע
של מעסיקיהם כלפי מוגברת פלילית ענישה תהיה כי
מסתנניםאשראוחזיםברישיוןזמנילישיבתביקורשניתן
להםלפיסעיף2)א()ו(לחוקהכניסהלישראל,ואשרעובדים
בניגודלתנאישנקבעברישיונםלענייןהאזורהגאוגרפי

שבוהםרשאיםלשהותע

הוראותפרקג'לחוקכתיקונובתיקוןמס'ו,כמוגם
שעניינן האמור לתיקון ו־6 ו בסעיפים השעה הוראות
הגברתהאכיפהכלפימעסיקימסתננים,עומדותבתוקף
2020(עהואיל )3ובדצמבר  עדיוםכ״זבכסלוהתשפ״א
וכאמור,ההסדרהקייםבחוקהכניסהלישראלאינונותן
מענהמספקלתופעתההסתננותואינומאפשרלהתמודד
איתהבאמצעיםאפקטיבייםשישבהםכדילהגשיםאת
התכליתשקבעביתהמשפטכתכליתראויה,מוצע,ככלל,
להאריךאתתקופתתוקפםשלההסדריםהאמוריםבשלוש

שניםנוספותע

כמוכןמוצעלהאריךאתתוקףההוראותבהוראת
שעההתשע"גשבהןנקבעאיסורעלהוצאתכספימסתננים
מישראללשנתייםנוספות,שבמהלכןיהיהניתןלהמשיך

ולהעריךאתהאפקטיביותשלהןע

ההסבר דברי של הכללי בחלק כאמור  סעיפים
את להאריך מוצע בו, כמפורט ומהטעמים  1 ו־3

תוקפםשלסעיפים4,2ו־6לתיקוןמס'3ושל 
סעיפים30בעד30ולחוק,כנוסחםבסעיףולתיקוןמס'3,

כךשהםימשיכולעמודבתוקפםעדתוםשלוששניםמיום
תחילתושלהחוקהמוצעע

תוקפו את להאריך טעמים, מאותם מוצע, כן כמו
שלסעיף3לתיקוןמס'4)המתקןאתסעיף9אלחוק(כך
שימשיךלעמודבתוקףלשלוששניםנוספותמיוםתחילתו

שלהחוקע

השעה הוראת של תוקפה את להאריך מוצע עוד
שבסעיף0ולתיקוןמס'4,אשרמתקנת,לתקופהמוגבלת,
אתההגדרות"מקוםמשמורתמיוחד"ו"מוחזקבמשמורת"
שבחוקסדרהדיןהפלילי)סמכויותאכיפה-חיפושבגוף
ונטילתאמצעיזיהוי(,התשנ"ו-996ועמשפקעתוקפושל
פרקד'לחוק)שלושהחודשיםלאחרחקיקתהשלהוראת
שעההתשע"ח(,הרישלפיהוראתשעהזו,ההגדרה"מקום
המשמורת מקום את רק כעת כוללת מיוחד" משמורת
שבסעיף משמורת" "מקום להגדרה )2( בפסקה כאמור
בהתאם תוקפה, את להאריך מוצע ולכן לחוק, 30ב)א(
שנים בשלוש האמור, 30ב)א( סעיף של תוקפו להארכת

נוספותע

לחוק נוספו התשע"ג שעה הוראת במסגרת  סעיף 2
למניעתהסתננותסעיפיםעאעדעגאשרקבעו 
איסורעלמסתנןלהוציארכושמישראל)סעיףעאלחוק(,
איסורהוצאתרכושמישראלבעבורמסתנן)סעיףעבלחוק(
והוראהעונשיתעלהפרתהאיסוריםהאמורים)סעיףעג
במסגרת בשנה הוארך אלה הוראות של תוקפן לחוק(ע
הוראתשעההתשע"חולאחרמכן,במסגרתחוקלמניעת
,)4 הסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה()תיקוןמס'
התשע"ט-8ו20)ס"חהתשע"ט,עמ'4ע(,הוארךבשנתיים

נוספותע

האיסור של האפקטיביות את לבחון להמשיך כדי
ביחסלתכליותהעומדותבבסיסו,מוצעלהאריךאתתוקפן

שלההוראותהאמורותבשנתייםנוספותע

ס"חהתשע"ד,עמ'4ע;התשע"ח,עמ'60ע 3
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תיקוןחוק
למניעתהסתננות

ולהבטחתיציאתם
שלמסתננים

מישראל)תיקוני
חקיקהוהוראות

שעה(

חקיקה4ע )תיקוני מישראל מסתננים של יציאתם ולהבטחת הסתננות למניעת בחוק
והוראותשעה(,התשע"ה-4ו420-

בסעיףו)א(,ברישה,ובסעיף6)א(,במקום"התשע"ח-עו20"יבוא"התשפ"א-2020"; )ו(

בסעיף8)או(- )2(

יבוא "התשע"ח-עו20" במילים החל הסיפה במקום )ו(, בפסקה )א(
"התשפ"א-2020";

בפסקה)2(,במקום"תחילתהשלהוראתשעההתשע"ח"יבוא"תחילתושל )ב(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-עו20ו";

חקיקה4ע )תיקוני מישראל מסתננים של יציאתם ולהבטחת הסתננות למניעת בחוק
והוראותשעה(,התשע"ה-4ו420-

תיקוןחוק
למניעתהסתננות

ולהבטחתיציאתם
שלמסתננים

מישראל)תיקוני
חקיקהוהוראות

שעה(

בסעיףו)א(,ברישה,ובסעיף6)א(,במקום"התשע"ח-עו20"יבוא"התשפ"א-2020"; )ו(

בסעיף8)או(- )2(

יבוא "התשע"ח-עו20" במילים החל הסיפה במקום )ו(, בפסקה )א(
"התשפ"א-2020";

בפסקה)2(,במקום"תחילתהשלהוראתשעההתשע"ח"יבוא"תחילתושל )ב(
חוקלמניעתהסתננות)עבירותושיפוט()הוראתשעה(,התשע"ח-עו20ו";

הוראות קובעים ו מס' לתיקון ו־6 ו סעיפים  סעיף 4
כלפי מוגברת פלילית ענישה שעניינן שעה 
מעסיקיהםשלמסתנניםשפגתוקףהרישיוןהזמנילישיבת
ביקורשניתןלהםאושמועסקיםבניגודלמגבלהגאוגרפית
שנקבעהברישיוןכאמור)סעיףו(,וענישהמינהליתמוגברת
כלפימעסיקיםכאמור)סעיף6(עכאמורבחלקהכללילדברי

ההסברומהטעמיםכמפורטבו,מוצעעתהלהאריךאת
תוקפןשלהוראותהשעההאמורותבשלוששניםנוספותע

כמוכן,מוצעלתקןאתסעיף8)או()ו(לתיקוןמס'וולהאריך
במשמורת החזקה בעניין ההסדרים של תוקפם את גם

בשלוששניםנוספותע

ס"חהתשע"ה,עמ'84;התשע"ח,עמ'60ע 4

ס"חהתשע"ח,עמ'84ע ו
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