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התשס"ז-2007* ,(2 מס' שעה) (תיקון (הוראת לישראל האזרחות והכניסה חוק

החוק 1. - (להלן התשס"ג-12003  שעה), (הוראת לישראל  והכניסה  האזרחות בחוק
לישראל הגנה צבא "מפקד כוחות האזור", המילים "מפקד בהגדרה ,1 בסעיף העיקרי),

יימחקו. - או" עזה בחבל

מדינה 2. של לתושב לאזרח או "או יבוא אזור" "לתושב אחרי  העיקרי, 2 לחוק בסעיף
"לתושב אזור". יבוא כאמור" "לתושב ובמקום המנויה בתוספת"

יבוא:3. העיקרי לחוק 3א סעיף אחרי

ורישיון "היתר
במקרים

הומניטריים
מיוחדים

מטעמים3א1. הפנים, שר רשאי ,2 סעיף הוראות אף על (א)
זה לענין שמינה מקצועית ועדה בהמלצת מיוחדים, הומניטריים

- זה - הוועדה) (בסעיף

אזור לתושב  בישראל ארעי לישיבת רישיון לתת  (1)
שבן בתוספת, המנויה מדינה של לתושב או לאזרח או

בישראל; כדין שוהה משפחתו

מפקד בידי בישראל לשהייה היתר למתן בקשה לאשר (2)
בישראל. משפחתו שוהה כדין לתושב אזור שבן האזור,

סעיף לענין כמה ועדות הקמת על רשאי להחליט הפנים שר (ב)
(ג). קטן בסעיף כאמור יהיה שהרכבן זה,

- יהיה הוועדה הרכב (ג)

המחוזי, המשפט בית לשופט  להתמנות  שכשיר מי (1)
ראש; היושב יהיה והוא הפנים שר שימנה

הביטחון; שימנה שר נציג (2)

מבין עובדי הכללי הביטחון שירות ראש נציג שימנה (3)
השירות;

מבין עובדי משרדו; הפנים נציג שימנה שר (4)

הפנים. ושר המשפטים שר שימנו ציבור נציג (5)

לאשר או רישיון לתת אם בכתב, החלטה, ייתן הפנים שר (ד)
חודשים שישה בתוך קטן (א), כאמור בסעיף הענין, לפי בקשה,
החלטת השר המסמכים הדרושים; לוועדה כל מיום שהומצאו

מנומקת. תהיה

- זה לענין סעיף (ה)

הרישיון, או ההיתר מבקש של משפחתו בן כי העובדה (1)
ילדים הזוג לבני כי זוגו, או הוא בן בישראל, כדין השוהה

מיוחד; הומניטרי טעם כשלעצמה תהווה לא משותפים,

__________
בהצעות פורסמו הסבר ודברי  החוק הצעת ;(2007 במרס   21) התשס"ז בניסן ב' ביום בכנסת  * התקבל

.182 עמ' התשס"ז (18 בדצמבר 2006), בכסלו כ"ז ― 273, מיום הממשלה חוק  
.730 עמ' התשס"ה, 1 ס"ח התשס"ג, עמ' 544;

1 תיקון סעיף

2 תיקון סעיף

3א1 הוספת סעיף
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בן הוא זוגו ובן סוריה, תושב  הרישיון מבקש היה (2)
בשטח רמת ומתגורר בישראל כדין השוהה העדה הדרוזית
מדינת של והמינהל השיפוט המשפט, עליו שהוחל הגולן
שר רשאי התשמ"ב-21981, הגולן, רמת  חוק  לפי ישראל,

מיוחד. בכך טעם הומניטרי לראות הפנים

מכסה הממשלה, באישור בצו, לקבוע יכול הפנים שר (ו)
שיאושרו שיינתנו או או היתרים רישיונות מרבית של שנתית

לפי סעיף זה.

ילד." או זוג, הורה בן - משפחה" זה, "בן בסעיף (ז)

3ג של4.תיקון סעיף לתושב או לאזרח "או יבוא אזור" לתושב "בישראל, אחרי העיקרי, לחוק 3ג בסעיף
כאמור". האזרח או התושב "כי יבוא האזור" תושב "כי ובמקום בתוספת", המנויה מדינה

3ד -5.תיקון סעיף העיקרי לחוק 3ד בסעיף

יינתן "לא יבוא קבע" "אם המילים יינתן" עד "לא במילים החל הקטע במקום (1)
3א1, ,3 סעיפים אזור, לפי לתושב בישראל, לישיבה רישיון או לשהייה בישראל היתר
אחר שאינו מבקש לכל בישראל  לישיבה  רישיון  יינתן ולא  ו–4(2), ו–(3) 3ב(2) 3א(2),

קבע"; אם אזור, תושב

משפחתם"; האחר או בן המבקש "או יבוא "או בן משפחתו" במקום (2)

האחר המבקש או האזור תושב לקבוע כי הפנים רשאי שר זה, "לענין יבוא בסופו (3)
מאת גורמי דעת חוות סמך השאר על בין ישראל, ביטחוני למדינת סיכון עלולים להוות
המבקש או האזור תושב של מגוריו באזור או מושבו במדינת ולפיה המוסמכים הביטחון

אזרחיה". ישראל או מדינת לסכן את ביטחון העלולה מתבצעת פעילות האחר

3ה יבוא:6.הוספת סעיף העיקרי לחוק 3ד סעיף אחרי

התוספת."3ה."שינוי התוספת את לשנות בצו, רשאית, הממשלה

5 עד המילה "ואולם" יבוא 7.תיקון סעיף יום" "עד במילים החל 5 לחוק העיקרי, במקום הקטע בסעיף
ואולם". (31 ביולי 2008), התשס"ח בתמוז כ"ח יום "עד

לחוק העיקרי יבוא:8.הוספת תוספת 5 סעיף אחרי

"תוספת 
3ה) 3ג, 3א1, ,2 (סעיפים

איראן, לבנון, סוריה, עיראק"

פרסום הודעה
פנייה דרכי על

לוועדה

לחוק 9. 3א1  בסעיף כמשמעותה לוועדה הפנייה דרכי על הודעה יפרסם הפנים שר
זה. חוק של פרסומו מיום ימים 3 לחוק זה, בתוך 45 בסעיף כנוסחו העיקרי,

אולמרט  אהוד
הממשלה ראש

ן בר–או ני ו  ר
הפנים שר

איציק  דליה
המדינה נשיא מקום ממלאת

איציק  דליה
יושבת ראש הכנסת

התשס"ז-2007* ,(11 מס' (תיקון האוכלוסין מרשם חוק

יבוא:1. סעיף 29 אחרי העיקרי), החוק - התשכ"ה-11965 (להלן האוכלוסין, מרשם בחוק

פרטי "מסירת
לגוף  רישום

הפועל מכוח
חיקוק

או29א. המנהל רשאי מהן, לגרוע ובלי ,29 סעיף הוראות אף על (א)
פרטי לו למסור להלן, כמפורט גוף לבקשת לכך, הסמיך שהוא מי
האמור, למעט הסעיף של ו–(ג) (ב) קטנים בסעיפים רישום כאמור
פרטי - זה (בסעיף  פטירה תאריך וכן והלאום, הלידה  מקום
תפקידו או  חובתו מילוי לצורך גוף לאותו הדרושים רישום), 
שפרטי אדם לכל ביחס הענין, לפי (2) (1) או  בפסקאות כאמור
לא כי התחייב  גוף  שאותו ובלבד כאמור, התבקשו  רישומו 
שלשמה למטרה לו אלא שיימסרו בפרטי הרישום שימוש יעשה

נמסרו:

את פרטי לאמת בחיקוק חובה עליו גוף שמוטלת (1)
המופיעים לגביו הרישום פרטי עם אדם הזיהוי של

במרשם;

ושביצוע בחיקוק, תפקיד  עליו  שהוטל גוף (2)
הזיהוי את פרטי לאמת אותו כאמור מצריך תפקידו
לגביו במרשם. הרישום המופיעים פרטי אדם עם של

יכול (א) קטן  בסעיף כאמור לגוף  רישום פרטי מסירת  (ב)
בדרך במתן הרשאה לאותו גוף, לגישה ישירה למרשם שתיעשה

מסוים. לאדם ביחס שאילתה של

הכשרה בעל אדם ימנה הפנים משרד של הכללי המנהל (ג)
בסעיף כמשמעותו מידע אבטחת על ממונה שיהיה מתאימה,
גוף בכל כאמור אדם ימונה כן הפרטיות; הגנת לחוק 17ב

זה. סעיף לפי רישום פרטי לו שנמסרים

למטרה שלא זה סעיף הרישום שנמסרו לפי בפרטי שימוש (ד)
הפרטיות. הגנת חוק לפי עוולה יהא נמסרו שלשמה

למטרה שלא זה סעיף הרישום שנמסרו לפי בפרטי שימוש (ה)
יהיו זה,  סעיף להוראות בניגוד  מסירתם  או נמסרו, שלשמה 

הפרטיות. חוק הגנת לפי עבירה

פרטי של מסירתם הפסקת על להורות  רשאי הפנים שר (ו)
בפרטי השתמש גוף אותו כי נוכח אם זה, סעיף לפי לגוף רישום
את התחייבותו הפר לו, נמסרו שלשמה שלא למטרה הרישום
לפי שנקבעו מהתנאים תנאי  מילא לא או  (א) קטן סעיף לפי
את להשמיע הזדמנות לגוף האמור שנתן  ובלבד (ז), קטן סעיף

טענותיו.

__________
2 ס"ח התשמ"ב, עמ' 6.




