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נספח מס' מ/1204-א'
(פ)4744/20/

הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)30התשע"ח–2018

הצעת חוק זו היא מיזוג של שתי הצעות חוק:
 .1הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס' ( )31ביטול רישיון לישיבת
קבע) ,התשע"ח– ,2018מטעם הממשלה – נדונה בכנסת בקריאה
הראשונה ביום י"א באדר התשע"ח ( 26בפברואר  ,)2018והועברה
לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
 .2הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון – תחולה על תושבי מזרח
ירושלים ושיקול דעת שר הפנים) ,התשע"ח– ,2017מטעם חברי
הכנסת – נדונה בכנסת בדיון המוקדם ביום ט"ז בטבת התשע"ח (3
בינואר  ,)2018והועברה לוועדת הפנים והגנת הסביבה.
בהתאם להוראות סעיף ( 84ד) לתקנון הכנסת ,החליטה ועדת הכנסת
לאשר את מיזוגן והבאתן של הצעות החוק כהצעת חוק אחת לקריאה השנייה
ולקריאה השלישית.
הצעת החוק מוגשת – ללא הסתייגויות – לקריאה השנייה ולקריאה
השלישית ביום י"ט באדר התשע"ח ( 6במרס .)2018
להצעת החוק הוגשו בקשות רשות דיבור.

יוזמי הצעת החוק הפרטית :חברי הכנסת אמיר אוחנה ,שולי מועלם-רפאלי,
דוד ביטן ,יעקב מרגי ,טלי פלוסקוב ,שרן השכל ,עודד פורר ,רועי פולקמן
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הצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה השלישית
מספר פנימי2066200-5894 :

נספח מס' מ/1204-א'
(פ)4744/20/

חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)30התשע"ח–2018
הוספת סעיף 11א

.1

בחוק הכניסה לישראל ,התשי"ב–( 11952להלן – החוק העיקרי) ,אחרי
סעיף  11יבוא:
"ביטול רישיון
לישיבת קבע בשל
הפרת אמונים

11א( .א)

בלי לגרוע מהוראות סעיף (11א)( ,)2שר

הפנים רשאי לבטל רישיון לישיבת קבע שניתן לפי
חוק זה (בסעיף זה – רישיון) ,בין השאר אם הוכח
להנחת דעתו כי בעל הרישיון עשה מעשה שיש בו
משום הפרת אמונים למדינת ישראל ,ובלבד
שלעניין מי שמתקיימת לגביו אחת הנסיבות
שלהלן – לא יבוטל רישיון כאמור אלא בהסכמת
שר המשפטים ולאחר התייעצות עם הוועדה
שהוקמה לפי סעיף (11ח) לחוק האזרחות,
התשי"ב–:1952
( )1

בעת ביצוע המעשה חלפו למעלה

מ 15-שנים מהמועד שבו קיבל את הרישיון;
( )2בעת לידתו היה אחד מהוריו בעל
רישיון לישיבת קבע.

 1ס"ח התשי"ב ,עמ'  ;354התשע"ח ,עמ' .62
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(ב) החליט שר הפנים לבטל רישיון לפי הוראות
סעיף זה ,וראה כי לאחר הביטול ייוותר אותו אדם
בלא רישיון לישיבת קבע מחוץ לישראל ,בלא
אפשרות לרכישת זכות לישיבת קבע מחוץ לישראל
או בלא אזרחות ,ייתן לו ,בסמוך לאחר ההחלטה
על ביטול הרישיון ,רישיון לישיבה בישראל; לעניין
סעיף קטן זה ,חזקה כי מי שיושב דרך קבע מחוץ
לישראל לא ייוותר בלא רישיון לישיבת קבע מחוץ
לישראל ,בלא אפשרות לרכישת זכות לישיבת קבע
מחוץ לישראל או בלא אזרחות.
( ג)

הגיש אדם שרישיונו בוטל לפי סעיף זה,

עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים
על החלטת שר הפנים ,יתיר השר את כניסתו של
אותו אדם לישראל עד תום בירור ההליכים
הנובעים מהחלטת השר ,אלא אם כן נוכח כי יש
בכניסתו לישראל סכנה ממשית לביטחון המדינה
או לשלום הציבור.
(ד) בסעיף זה" ,הפרת אמונים למדינת ישראל"
– כל אחד מאלה:
( )1

מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק

בטרור ,התשע"ו– ,22016סיוע או שידול
למעשה כאמור ,או נטילת חלק פעיל בארגון
טרור או בארגון טרור מוכרז כהגדרתם
בחוק האמור;
( )2

מעשה המהווה בגידה לפי סעיפים 97

עד  99לחוק העונשין ,התשל"ז– ,1977או
ריגול חמור לפי סעיף (113ב) לחוק האמור".
תיקון התוספת

.2

בתוספת לחוק העיקרי ,בפרט ( ,)1בסופו יבוא "למעט החלטה לפי סעיף 11א".

***************************************************************************************

 2ס"ח התשע"ו ,עמ' .898
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מספר פנימי2066200-5894 :

נספח מס' מ/1204-א'

הסתייגויות ובקשות רשות דיבור
להצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'  ,)30התשע"ח–2018

הסתייגויות
אין הסתייגויות

***************************************************************************************

בקשות רשות דיבור
חברי הכנסת אמיר אוחנה ,בצלאל סמוטריץ' ,איימן עודה ,מסעוד גנאים ,ג'מאל זחאלקה ,אחמד טיבי,
עאידה תומא סלימאן ,עבד אל חכים חאג' יחיא ,חנין זועבי ,דב חנין ,טלב אבו עראר ,יוסף ג'בארין,
ג'מעה אזברגה ,סעיד אלחרומי ,ואאל יונס ,יצחק הרצוג ,ציפי לבני ,שלי יחימוביץ' ,סתיו שפיר ,איציק
שמולי ,עמר בר-לב ,יחיאל חיליק בר ,עמיר פרץ ,מרב מיכאלי ,איתן כבל ,מיקי רוזנטל ,רויטל סויד ,יואל
חסון ,זוהיר בהלול ,איתן ברושי ,מיכל בירן ,נחמן שי ,קסניה סבטלובה ,איילת נחמיאס ורבין ,יוסי יונה,
איל בן ראובן ,יעל כהן-פארן ,סאלח סעד ,לאה פדידה ,אילן גילאון ,עיסאווי פריג' ,מיכל רוזין ,תמר
זנדברג ,מוסי רז
***************************************************************************************

