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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל )הוראת שעה(, התשפ"ב-2022

בחוקזה-הצהגדרות

"אזור"-כלאחדמאלה:יהודהוהשומרוןוחבלעזה;

ביוםח'באבהתשס"ג)6באוגוסט2003(נכנסחוק  כללי
שעה(, )הוראת לישראל והכניסה האזרחות 
התשס"ג-2003,לתוקפו)להלן-חוקהאזרחותוהכניסה(צ
חוקהאזרחותוהכניסהנחקקבהתאםלהחלטתהממשלה
מס'3ה8המיוםא'בסיווןהתשס"ב)2הבמאי2002(בדבר
הטיפולבשוהיםבלתיחוקייםומדיניותאיחודמשפחות
בנוגעלתושביהרשותהפלסטיניתוזריםממוצאפלסטיניצ

הרקעלהחלטתהממשלהולאחרמכןלחקיקתחוק
האזרחותוהכניסההנדון,היהבחינתהמציאותהביטחונית
מאזפרוץהעימותהמזויןביןישראללפלסטיניםבספטמבר
2000,אשרהראתהמעורבותגוברתוהולכתשלפלסטינים
תושביהאזוראשרניצלואתמעמדםבישראל-שהתקבל
לשם ישראלים, עם משפחות איחוד הליכי בעקבות
מעורבותבפעילותטרור,ובכללזהסיועלביצועפיגועי

התאבדותצ

תעודותהזהותהישראליותאשרניתנולתושביהאזור
אפשרולהםתנועהחופשיתביןשטחיהרשותהפלסטינית
ארגוני על מועדפת לאוכלוסייה אותם והפכו לישראל,
הטרורלביצועפעילותעוינתבכלל,ובשטחישראלבפרטצ

תוקפושלחוקהאזרחותוהכניסהנקבעלשנהאחת,
ועםסיומוהוארךתוקפועודכמהפעמיםצביוםכ"הבתמוז
התשס"ה)הבאוגוסט2005(תוקןחוקהאזרחותוהכניסה
המאפשריםמתן לראשונה,ובמסגרתוהורחבוהחריגים
היתרישהייהבישראללאוכלוסיותבעלותסיכוןביטחוני
מופחת,כהגדרתןבסעיפים3ו–3אלחוקהאזרחותוהכניסהצ

ביוםט'בניסןהתשס"ז)28במרס2007(,לאחרמתן
המשפטי המרכז - 7052/03_עדאלה בבג"צ הדין פסק
לזכויותהמיעוטהערביבישראלנ'שרהפניםוהעתירות
נוספת, פעם והכניסה האזרחות חוק תוקן הקשורות,
הפנים לשר מייעצת מקצועית ועדה הוקמה ובמסגרתו
תוספת והוספה מיוחדים, הומניטריים במקרים לטיפול
לחוקהאזרחותוהכניסהובהמפורטתרשימתהמדינות
שעלאזרחיהןאותושביהןיחולומגבלותחוקזהלעניין

מתןאזרחותאורישיוןישיבהבישראלצ

נוסףעלכך,נחקקסעיף3דלחוקהאזרחותוהכניסה
ובונקבעכישרהפניםרשאי,בהמלצתגורמיהביטחון,
פעילות מתבצעת מסוים, באזור או במדינה, כי לקבוע
העלולהלסכןאתביטחוןמדינתישראלאואזרחיה,וזאת
בנוגע הביטחוני בהיבט הדעת שיקול הפעלת במסגרת

לבקשותהמוגשותעלפיחוקזהצ

ביוםח'בתמוזהתשס"ח)ההביולי2008(הוארךתוקפו
2009(צ )ה3ביולי י'באבהתשס"ט שלהחוקבצועדיום
במקביל,וביןהשארלאחרכינוןממשלתהחמאסברצועת
עזה,קבעההממשלהביוםי"בבסיווןהתשס"ח)5הביוני
ועל והכניסה, האזרחות לחוק 3ד לסעיף בהתאם )2008
בסיסחוותדעתגורמיהביטחוןהמוסמכים,כירצועתעזה
היאאזורשבומתבצעתפעילותהעלולהלסכןאתביטחון
מדינתישראלאואזרחיה,והנחתהאתשרהפניםשלא
לאשרמתןרישיונותלישיבהבישראלאוהיתריםלשהייה
בישראללפיסעיפים3ו–3א)2(לחוקהאזרחותוהכניסהלמי
שרשוםבמרשםהאוכלוסיןכתושברצועתעזה,וכןלמי
שמתגוררברצועתעזהאףשאינורשוםבמרשםהאוכלוסין
כתושברצועתעזהצבהתאםלכךהורהשרהפניםכאמורצ
לאחרמועדזההוארךתוקפושלחוקהאזרחותוהכניסה

עודפעמיםמספרצ

ביוםט"זבטבתהתשע"ב)ההבינואר2ה20(ניתןפסק
דינושלביתהמשפטהעליוןבהרכבמורחבשלאחדעשר
שופטים)בג"צ466/07ח"כזהבהגלאוןואח'נ'י"מואח'(
אשרדחהכמהעתירותלביטולחוקהאזרחותוהכניסה,
בקובעוכיחוקזההואחוקתי,וזאתבהמשךלפסקדיןקודם
בהרכבמורחבמיוםט"זבאיירהתשס"ו)4הבמאי2006(
)בג"צ7052/03(אשרדחהעתירותקודמותבענייןזהכנגד

חוקהאזרחותוהכניסהבנוסחוהקודםצ

בהמשךלכך,הוארךתוקףחוקהאזרחותוהכניסהעוד
כמהפעמים,ושרהפניםהורה,בהתאםלסעיף3דלחוק
האזרחותוהכניסה,עליסודחוותדעתשירותהביטחון
הכלליועלדעתהממשלה,עלאי־מתןרישיונותלישיבה
בישראלאוהיתריםלשהייהבישראללפיסעיפים3ו–3א)2(
לחוקזהלמישרשוםבמרשםהאוכלוסיןכתושברצועת
רשום שאינו אף עזה ברצועת שמתגורר למי וכן עזה,

במרשםהאוכלוסיןכתושברצועתעזהצ

עודיצויןכיבתחילתשנת4ה20נחתמועלידישרת
ממלכתי בריאות ביטוח תקנות האוצר ושר הבריאות
היתר מקבלי של וחובות זכויות חולים, בקופת )רישום
)הוראת לישראל והכניסה האזרחות חוק לפי שהייה
שעה(,התשס"ג-2003(,התשע"ד-4ה20צהתקנותהאמורות
קובעותכיתושבאזור,שהואבןזוגשלתושבישראלאו
לשהייהבישראלושלנוכח בהיתר ילדוהקטין,המחזיק
הוראותחוקהאזרחותוהכניסהלאניתןלורישיוןלישיבה
בתקנות, הקבועה התקופה לאחר זכאי יהיה בישראל,
לביטוחבריאותממלכתיכמוסדרבתקנותבכפוףלתשלום
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"חוקהאזרחות"-חוקהאזרחות,התשי"ב-952הה;

"חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-952ה2;

"מפקדהאזור"-לענייןיהודהוהשומרון-מפקדכוחותצבאהגנהלישראלביהודה
והשומרון,ולענייןחבלעזה-מישיסמיךשרהפנים,בהסכמתשרהביטחון;

"תושבאזור"-מישרשוםבמרשםהאוכלוסיןשלהאזור,וכןמישמתגוררבאזוראף
שאינורשוםבמרשםהאוכלוסיןשלהאזור,ולמעטתושביישובישראליבאזורצ

"חוקהאזרחות"-חוקהאזרחות,התשי"ב-952הה;

"חוקהכניסהלישראל"-חוקהכניסהלישראל,התשי"ב-952ה2;

"מפקדהאזור"-לענייןיהודהוהשומרון-מפקדכוחותצבאהגנהלישראלביהודה
והשומרון,ולענייןחבלעזה-מישיסמיךשרהפנים,בהסכמתשרהביטחון;

"תושבאזור"-מישרשוםבמרשםהאוכלוסיןשלהאזור,וכןמישמתגוררבאזוראף
שאינורשוםבמרשםהאוכלוסיןשלהאזור,ולמעטתושביישובישראליבאזורצ

לתקן המלצה ניתנה יותר מאוחר מיוחדיםצ ביטוח דמי
אתהתקנותכךשיחולוגםעלמקבליהיתריםמטעמים
האזרחות לחוק 3אה סעיף לפי מיוחדים, הומניטריים
והכניסהצהתקנותנכנסולתוקפןביוםכ"ובתמוזהתשע"ו
)הבאוגוסט6ה20(,כתקנותביטוחבריאותממלכתי)רישום
שהייה היתר מקבלי של וחובות זכויות חולים, בקופת
שעה(, )הוראת לישראל והכניסה האזרחות חוק לפי
לבית שהוגשו עתירות התשע"ו-6ה20צ התשס"ג-2003(,
המשפטהעליוןבטרםנכנסוהתקנותלתוקפןנמחקועל
)4בנובמבר ידיביתהמשפטביוםכ"בבחשווןהתשע"ו
5ה20(וזאתכדי"ליתןלתקנותסיכוי"צלאחרכניסתהתקנות
לתוקףהוגשוכמהעתירותחדשותבנוגעליישוםהתקנותצ
במסגרתניהולהעתירותהוחלטבחודשדצמבר7ה20על
הקמתצוותבין–משרדיאשריבחןאתהתקנותבעקבות
הניסיוןשהצטברמיישומןצואכןהתקנותתוקנובעקבות
בריאות ביטוח בתקנות הבין־משרדי הצוות המלצות
ממלכתי)רישוםבקופתחולים,זכויותוחובותשלמקבלי
היתרשהייהלפיחוקהאזרחותוהכניסהלישראל)הוראת
שעה(התשס"ג-2003()תיקון(,התשפ"ב-ה202,אשרנכנסו

לתוקפןביוםי"גבתשריהתשפ"ב)9הבספטמברה202(צ

הביטחון שירות של עדכנית דעת לחוות בהתאם
הכללי,אוכלוסייתמבקשיאיחודמשפחותמקרבתושבי
אויב, ממדינות זרים נתינים וכן ועזה, שומרון יהודה,
בחובה טומנת לישראל נתיניהם שכניסת מאזורים או
פוטנציאלסיכון,אומאזוריםהמצוייםבעימותמתמשך
עםמדינתישראל,מהוויםעדייןאוכלוסייתסיכוןמוגבר
ומוכחלעומתמבקשיאיחודמשפחותממקומותאחרים
בעולםצהאיוםהעיקריהנשקףמאוכלוסיותאלהנובעהן
מהיותןמאתרנוחונגישלגיוסבעבורארגוניהטרורוהן
לנוכחהפוטנציאלהגבוההגלוםבהןכמפגעיםבודדיםצ
הרקעלסיכוןהמוגברהנשקףמאוכלוסייהזונובעמהזיקה
הערכיתוהזהותיתשלאוכלוסייהזועםהזירההפלסטינית,
רגישותההמוגברתלשינוייםואירועיםהמתרחשיםבזירה
זו,ונגישותהליצירתמגעעלרקעקשריםמשפחתיים,לצד
היתרוןהגלוםבהחזקתתיעודישראליוהאפשרותלחופש

תנועהבתוךמדינתישראלצ

התשס"ח בתשרי ז' ביום עזה, לרצועת בנוגע
)9הבספטמבר2007(קבעהקבינטהמדיני־ביטחוניכי:"ארגון
החמאס,הואארגוןטרורשהשתלטעלרצועתעזהוהפך
נגד בפעילותעויינת עוייןצארגוןזהנוקט לשטח אותה

מדינתישראלואזרחיהומהווהאתהכתובתהאחראית
לפעילותזוצלאורזאתהוחלטלאמץאתההמלצותשהציגה
הצבאית הפעילות המשך זה ובכלל הביטחון מערכת
הגבלות יוטלו בנוסף, הטרורצ ארגוני כנגד והסיכולית
תנועת על מגבלה ותוטל החמאסצצצ שלטון על נוספות

אנשיםמןהרצועהואליהצצצ"

לקבלת עובר שניתנה כפי הביטחון, גורמי עמדת
החלטתהממשלהמס'3598מיוםי"בבסיווןהתשס"ח)5ה
ביוני2008(,היאשמאזיציאתצה"למרצועתעזהולנוכח
כולה, ברצועה והאפקטיבית המלאה החמאס שליטת
לרבותעלארגוניהטרורהנוספיםהפועליםבה-האיום
מפניכניסתתושבירצועתעזהלישראלהתגברבצורה
ניכרתצלנוכחהאמור,הנחתההממשלהאתשרהפניםומי
וישיבה לכניסה בקשות מאישור להימנע שהסמיךלכך,
סעיפים לפי המוגשות עזה רצועת תושבי של בישראל
3ו–3א)2(לחוקהאזרחותוהכניסה,ובהתאםלכךהורה
שרהפניםכאמורצבאותואופןהוארכההחלטהזובמשך

השניםבהתאםלעמדתםהעדכניתשלגורמיהביטחוןצ

לפיכך,לנוכחכלהאמורלעיל,ולצדשיקוליהביטחון
הלאומי,התקיימוטעמיםביטחונייםשהצדיקו,כשלעצמם,
אתהארכתתוקףחוקהאזרחותוהכניסהוכןאתהנחיית

שרהפניםבהתאםלאמורבסעיף3דלחוקזהצ

בהתאםלכך,החליטההממשלההקודמתביוםכ"ח
בסיווןהתשפ"א)8ביוניה202(עלהארכתתוקףחוקהאזרחות
והכניסהבשנהוכןהחליטהלהמשיךולהנחותאתשרהפנים
בכלהנוגעלרצועתעזהצלאחרמכן,בשלדיוניםשקיימה,
החליטההממשלההנוכחיתביוםכ"הבתמוזהתשפ"א)5
ביוליה202(,עלהארכתתוקףהחוקבשישהחודשיםוכןעל

המשךההגבלותבנוגעלרצועתעזהצ

התכנסה ה202( ביולי 6( התשפ"א בתמוז כ"ו ביום
האזרחות חוק של לדוןבהארכתתוקפו הכנסת מליאת
בעד כנסת חברי 59 הצביעו ארוך דיון בתום והכניסהצ
הארכתתוקפושלחוקהאזרחותוהכניסה,ואולםמספר
זההשלחבריכנסתהצביעונגדהארכתתוקפוצבהינתן
תוצאותהצבעהזו,פגתוקפושלחוקהאזרחותוהכניסה

במועדזהצ

בעקבותחוותהדעתהעדכניתשלשירותהביטחון
הכלליאשרניתנהלאחרונהכאמורלעילובהמשךלחוות
הדעתבנושאעוברלהחלטותהממשלההקודמות,מוצע

ס"חהתשי"ב,עמ'46הצ ה

ס"חהתשי"ב,עמ'354צ 2
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הגבלתאזרחות
וישיבהבישראל

בתקופתתוקפושלחוקזה,עלאףהאמורבכלדין,לרבותסעיף7לחוקהאזרחות,שר2צ
הפניםלאיעניקלתושבאזוראולאזרחאולתושבשלמדינההמנויהבתוספת,אזרחות
לפיחוקהאזרחותולאייתןלורישיוןלישיבהבישראללפיחוקהכניסהלישראל,ומפקד

האזורלאייתןלתושבאזורהיתרלשהייהבישראללפיתחיקתהביטחוןבאזורצ

עלאףהוראתסעיף2,רשאישרהפנים,לפישיקולדעתו,לאשראתבקשתתושבהאזור3צהיתרלגביבניזוג
למתןהיתרלשהייהבישראלבידימפקדהאזור-

לגביתושבאזורשגילומעל35שנים-לשםמניעתהפרדתומבתזוגוהשוהה )ה(
כדיןבישראל;

לגביתושבתאזורשגילהמעל25שנים-לשםמניעתהפרדתהמבןזוגההשוהה )2(
כדיןבישראלצ

עלאףהוראתסעיף2,רשאישרהפנים,לפנישיקולדעתו-4צהיתרלגביילדים

לתתלקטיןתושבאזורשגילועד4השניםרישיוןלישיבהבישראללשםמניעת )ה(
הפרדתומהורהוהמשמורןהשוההכדיןבישראל;

לאשרבקשהלמתןהיתרלשהייהבישראלבידימפקדהאזורלקטיןתושבהאזור )2(
שגילומעל4השניםלשםמניעתהפרדתומהורהוהמשמורןהשוההכדיןבישראל,

ובלבדשלאיוארךהיתרכאמוראםהקטיןאינומתגוררדרךקבעבישראלצ

היתרורישיון
במקריםהומניטריים

מיוחדים

עלאףהוראתסעיף2,רשאישרהפנים,מטעמיםהומניטרייםמיוחדים,בהמלצת5צ )א(
ועדהמקצועיתשמינהלענייןזה)בסעיףזה-הוועדה(-

לחוקקחוקזהכהוראתשעהלשנהאשרתיבחןמדישנה
בהתאםלמצבהביטחוניכפישיהיהבאותההעתצ

האזרחות, חוק לפי האזרחות הענקת הליך  סעיף 2 
התשי"ב-952ה)להלן-חוקהאזרחות(,אומתן 
רישיוןלישיבתקבעבישראללפיחוקהכניסהלישראל
התשי"ב-952ה)להלן-חוקהכניסה(,לתושבזר,במסגרת
איחודמשפחות,הואהליךמדורגהמעוגןבנוהלירשות
האוכלוסיןוההגירהוזאתכדילאפשרהליכיבקרהופיקוח

עלהקנייתמעמדבישראללתושבזרצ

המצב,כפיששררעוברלחקיקתהחוקבשנת2003,
היה-בתחילתההליךניתןלתושבהאזורהיתרלשהייה
שר ידי על ניתן ובהמשך האזור מפקד ידי על בישראל
הפניםרישיוןלישיבתארעילפיחוקהכניסהלתקופות
ההליך משלבי אחד ובכל אחת, כל שנה של קצובות
נעשתהבחינהמחדששלהמשךקיומושלהתאהמשפחתי
המאוחדוהעדרמניעהפליליתאוביטחוניתלמתןמעמד

בישראללתושבהאזורצ

לאחרשנחקקהחוקבשנת2003הוגבלההאפשרות
להעניקלתושביהאזוראזרחותלפיחוקהאזרחות,לרבות
לתושבים לתת והאפשרות משפחות, איחוד של בדרך
כאמוררישיונותלישיבהבישראללפיחוקהכניסהלישראל
אוהיתרישהייהבישראללפיתחיקתהביטחוןבאזורצביום
כ"ובתמוזהתשפ"א)6ביוליה202(כאמורפגתוקפושל
חוקהאזרחותוהכניסהצלפיכךובהתאםלעמדתוהעדכנית
שלשירותהביטחוןהכללימוצעלהגבילאתהאפשרות

להעניקלתושביהאזוראזרחותלפיחוקהאזרחות,לרבות
בדרךשלאיחודמשפחות,ואתהאפשרותלתתלתושבים
הכניסהאו חוק לפי בישראל רישיונותלישיבה כאמור

היתרישהייהבישראללפיתחיקתהביטחוןבאזורצ

המוצע 2 שבסעיף ההגבלה את לסייג מוצע  סעיף 3 
למתן בקשות לשקול הפנים לשר ולאפשר 
רישיונותאוהיתריםלישיבהאולשהייהבישראללתקופה
קצובה,לאוכלוסיותאשרעלפיהערכתםהעדכניתשל
גורמיהביטחוןהןבעלותפוטנציאללסיכוןביטחונימופחתצ
מוצעלקבועכיבקשותאלהיהיובקשותשלתושביאזור
המבקשים ,25 גיל מעל אזור תושבות ושל 35 גיל מעל

להתאחדעםבניזוגםבישראלהשוהיםכדיןבישראלצ

בהתאםלהערכתגורמיהביטחוןמוצעלסייגאת  סעיף 4
ההגבלהשבסעיף2המוצעולאפשרלשרהפנים 
לשקולבקשותלמתןרישיוןלישיבהבישראללקטיןתושב
מהורהו הפרדתו מניעת לשם שנים 4ה עד שגילו אזור
השוההכדיןבישראלצכמוכןמוצעלהסמיךאתמפקד
אזור תושב לקטין בישראל, לשהייה היתר לתת האזור
שגילומעל4השניםלשםמניעתהפרדתומהורהוהמשמורן

השוההכדיןבישראלצ

מוצעלקבועסייגנוסףלהגבלההאמורהבסעיף  סעיף 5
הומניטריים במקרים מענה שייתן המוצע 2 
מיוחדיםבנוגעלתושבאזוראולאזרחאולתושבשלמדינת
סיכוןהמנויהבתוספת,אשרבןמשפחתו)בןזוג,הורה,ילד(
ועדה של להמלצתה בכפוף וזאת כדיןצ בישראל שוהה
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לתתרישיוןלישיבתארעיבישראללתושבאזוראולאזרחאולתושבשל )ה(
מדינההמנויהבתוספת,שבןמשפחתושוההכדיןבישראל;

לאשרבקשהלמתןהיתרלשהייהבישראלבידימפקדהאזור,לתושבאזור )2(
שבןמשפחתושוההכדיןבישראלצ

שרהפניםרשאילהחליטעלהקמתכמהועדותלענייןסעיףזה,שהרכבןיהיה )ב(
כאמורבסעיףקטן)ג(צ

הרכבהוועדהיהיה- )ג(

מישכשירלהתמנותלשופטביתמשפטמחוזי,שימנהשרהפניםוהואיהיה )ה(
היושבראש;

נציגשימנהשרהביטחון; )2(

נציגשימנהראששירותהביטחוןהכללימקרבעובדיהשירות; )3(

נציגשימנהשרהפניםמקרבעובדימשרדו; )4(

נציגציבורשימנושרהמשפטיםושרהפניםצ )5(

שרהפניםייתןהחלטה,בכתב,אםלתתרישיוןאולאשרבקשה,לפיהעניין, )ד(
כאמורבסעיףקטן)א(,בתוךשישהחודשיםמיוםשהומצאולוועדהכלהמסמכים

הדרושים;החלטתהשרתהיהמנומקתצ

לענייןסעיףזה- )ה(

כדין השוהה הרישיון, או ההיתר מבקש של משפחתו בן כי העובדה )ה(
בישראל,הואבןזוגו,אוכילבניהזוגילדיםמשותפים,לאתהווהכשלעצמה

טעםהומניטרימיוחד;

היהמבקשהרישיוןתושבסוריה,ובןזוגוהואבןהעדההדרוזיתהשוהה )2(
כדיןבישראלומתגוררבשטחרמתהגולןשהוחלעליוהמשפט,השיפוטוהמינהל
שלמדינתישראל,לפיחוקרמתהגולן,התשמ"ב-ה98ה3,רשאישרהפניםלראות

בכךטעםהומניטרימיוחדצ

לתתרישיוןלישיבתארעיבישראללתושבאזוראולאזרחאולתושבשל )ה(
מדינההמנויהבתוספת,שבןמשפחתושוההכדיןבישראל;

לאשרבקשהלמתןהיתרלשהייהבישראלבידימפקדהאזור,לתושבאזור )2(
שבןמשפחתושוההכדיןבישראלצ

שרהפניםרשאילהחליטעלהקמתכמהועדותלענייןסעיףזה,שהרכבןיהיה )ב(
כאמורבסעיףקטן)ג(צ

הרכבהוועדהיהיה- )ג(

מישכשירלהתמנותלשופטביתמשפטמחוזי,שימנהשרהפניםוהואיהיה )ה(
היושבראש;

נציגשימנהשרהביטחון; )2(

נציגשימנהראששירותהביטחוןהכללימקרבעובדיהשירות; )3(

נציגשימנהשרהפניםמקרבעובדימשרדו; )4(

נציגציבורשימנושרהמשפטיםושרהפניםצ )5(

שרהפניםייתןהחלטה,בכתב,אםלתתרישיוןאולאשרבקשה,לפיהעניין, )ד(
כאמורבסעיףקטן)א(,בתוךשישהחודשיםמיוםשהומצאולוועדהכלהמסמכים

הדרושים;החלטתהשרתהיהמנומקתצ

לענייןסעיףזה- )ה(

כדין השוהה הרישיון, או ההיתר מבקש של משפחתו בן כי העובדה )ה(
בישראל,הואבןזוגו,אוכילבניהזוגילדיםמשותפים,לאתהווהכשלעצמה

טעםהומניטרימיוחד;

היהמבקשהרישיוןתושבסוריה,ובןזוגוהואבןהעדההדרוזיתהשוהה )2(
כדיןבישראלומתגוררבשטחרמתהגולןשהוחלעליוהמשפט,השיפוטוהמינהל
שלמדינתישראל,לפיחוקרמתהגולן,התשמ"ב-ה98ה3,רשאישרהפניםלראות

בכךטעםהומניטרימיוחדצ

מקצועיתשימנהשרהפניםלענייןזה)סעיף5)א(המוצע(צ
הסייגיאפשרלשרהפנים,בהמלצתהוועדההמקצועית,
לאשרמתןהיתרלשהייהבישראללתושביאזורשהםבני
משפחהשלמיששוההכדיןבישראל,אשראינםעומדים
בתנאיםלתחולתהסייגיםשבסעיפים3ו־4המוצעיםואשר
מתקיימותלגביהםנסיבותהומניטריותמיוחדותצנוסףעל
כךיאפשרהסייגלשרהפניםלתתרישיוןלישיבתארעי
או אזור לתושב חריגים, הומניטריים במקרים בישראל,
יש אם בתוספת, המנויה מדינה של לתושב או לאזרח

בידיוהיתרשהייהבלבדואףבהעדרכלהיתרקודםצ

ילדים זוגיוקיומםשל עודמוצעלהבהירכיקשר
משותפיםלאיהווכשלעצמםמשוםטעםהומניטרימיוחדצ
עםזאת,ישנההתייחסותמיוחדתלאוכלוסייההדרוזית

ברמתהגולןכמוצעבסעיף)סעיף5)ה(המוצע(צ

מוצעכיהוועדהתהיהמורכבתמיושבראשוארבעה
בבקשות מקצועית המלצה מתן קבלת לצורך נציגים
הוועדה ראש ליושב כי לקבוע מוצע ידהצ על שייבחנו

יתמנהמישהואכשירלהתמנותלשופטביתמשפטמחוזי
וימונהעלידישרהפניםצכמוכןיהיוחבריםבוועדהנציג
הביטחון שירות ראש שימנה נציג הביטחון, שר שימנה
הכללימקרבעובדיהשירות,נציגשימנהשרהפניםמקרב
עובדימשרדוונציגציבורשימנושרהמשפטיםושרהפניםצ
מוצעלקבועכישרהפניםיהיהרשאילהחליטעלהקמת
5שהרכבןיהיהכמפורטלעיל כמהועדותלענייןסעיף
וכיהחלטהבדברמתןהרישיוןאואישורהבקשהתהיה
החלטהמנומקתותינתןבידישרהפניםבכתבבתוךשישה
חודשיםמיוםשהומצאולוועדהכלהמסמכיםהדרושים

)סעיף5)ב()ג(ו–)ד(המוצע(צ

כמוכןמוצעכישרהפניםיהיהרשאילקבועבצו,
למספר באשר מרבית שנתית מכסה הממשלה, באישור
הרישיונותאוההיתריםשיינתנובהתאםלסייגהמוצע

)סעיף5)ו(המוצע(צ

ס"חהתשמ"ב,עמ'6צ 3
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שרהפניםיכוללקבועבצו,באישורהממשלה,מכסהשנתיתמרביתשלרישיונות )ו(
אוהיתריםשיינתנואושיאושרולפיסעיףזהצ

בסעיףזה,"בןמשפחה"-בןזוג,הורהאוילדצ )ז(

עלאףהוראותסעיף2,רשאימפקדהאזורלתתהיתרלשהייהבישראללמטרהכמפורט6צהיתריםנוספים
להלן:

טיפולרפואי; )ה(

עבודהבישראל; )2(

לתקופה יינתן כאמור למטרה לשהייה שהיתר ובלבד זמנית, למטרה )3(
מצטברתשלאתעלהעלשישהחודשיםצ

2,רשאישרהפניםלהעניקאזרחותאולתתרישיוןלישיבה7צהיתרמיוחד עלאףהוראותסעיף
בישראל,לתושבאזוראולאזרחאולתושבשלמדינההמנויהבתוספת,ורשאימפקד
האזורלתתלתושבאזורהיתרלשהייהבישראל,אםשוכנעוכיהתושבאוהאזרח
כאמורמזדההעםמדינתישראלויעדיהוכיהואאובןמשפחתופעלופעולהשלממש
לקידוםהביטחון,הכלכלהאוענייןחשובאחרשלהמדינה,אושהענקתהאזרחות,מתן
הרישיוןלישיבהבישראלאומתןההיתרלשהייהבישראל,לפיהעניין,הםמעניינה

המיוחדשלהמדינה;בפסקהזו,"בןמשפחה"-בןזוג,הורה,ילדצ

לאיינתןהיתרלשהייהבישראלאורישיוןלישיבהבישראל,לתושבאזור,לפיסעיפים8צמניעהביטחונית
4,3)2(,6,5)2(ו–)3(ו־0ה)2(,ולאיינתןרישיוןלישיבהבישראללכלמבקשאחרשאינו
תושבאזור,אםקבעשרהפניםאומפקדהאזור,לפיהעניין,בהתאםלחוותדעתמאת
גורמיהביטחוןהמוסמכים,כיתושבהאזוראוהמבקשהאחראובןמשפחתםעלולים
להוותסיכוןביטחונילמדינתישראל;בסעיףזה,"בןמשפחה"-בןזוג,הורה,ילד,אח
ואחותובניזוגם;לענייןזה,רשאישרהפניםלקבועכיתושבהאזוראוהמבקשהאחר
עלוליםלהוותסיכוןביטחונילמדינתישראל,ביןהשארעלסמךחוותדעתמאתגורמי
הביטחוןהמוסמכיםולפיהבמדינתמושבואובאזורמגוריושלתושבהאזוראוהמבקש

האחרמתבצעתפעילותהעלולהלסכןאתביטחוןמדינתישראלאואזרחיהצ

מוצע המוצע, 2 בסעיף למפורט נוסף כסייג  סעיף 6
שהייה היתרי לתת האזור למפקד לאפשר 
עבודה רפואי, טיפול למטרת קצובה לתקופה בישראל
אולמטרהזמנית,ובלבדשהיתרהשהייהיינתןלתקופה

מצטברתשלאתעלהעלשישהחודשיםצ

מוצעלאפשרלשרהפניםלהעניקאזרחותאו  סעיף 7
לתתרישיוןלישיבהבישראללתושבהאזור,או 
לאזרחאולתושבשלמדינההמנויהבתוספת,ולמפקד
בישראל-אם לשהייה היתר אזור לתתלתושב האזור
שוכנעוכיהתושבאוהאזרחכאמורמזדהיםעםמדינת
ישראלויעדיהופעלופעולהשלממשלקידוםהביטחון,
הכלכלהאוענייןחשובאחרשלהמדינהאוכאשרהדבר
הואמעניינההמיוחדשלהמדינהצשיקוליםדומיםקיימים

בהקשריםדומים,בסעיפים6)ה(ו–9)א()4(לחוקהאזרחותצ

לנוכחהסייגיםהמוצעיםבחוקזהולשםמניעת  סעיף 8
סיכוןביטחוניכתוצאהמכך,מוצעלקבועאת 
סיכון ולפיו המשפט בתי בפסיקת הוכר אשר העיקרון

ביטחוניהנובעמקרובימשפחהבדרגהראשונהשלמבקש
איחודהמשפחותבישראלאושלמבקשהיתרשהייהאחר,
יכולשימנעמתןהיתרלאותותושבצזאתעקבהערכתם
תושב של הקשר ולפיה הביטחון גורמי של המקצועית
האזורעםקרובמשפחהכאמורשממנונובעסיכוןביטחוני,

עלוללהיותמנוצללרעה,כפישהוכחלאפעםבעברצ

מוצעכיעיקרוןזהיחולגםלגביכלמבקשאחרשל
רישיוןישיבהבישראל,שאינותושבאזור,וכמוכןמוצע
לאפשרלשרהפניםלקבועכימבקשהיתרהשהייהאו
הרישיוןלישיבהבישראלעלוללהוותסיכוןביטחוני,בין
השאר,עליסודחוותדעתשלגורמיביטחוןהמוסמכים
ולפיהבמדינתמושבואובאזורמגוריומתבצעתפעילות
העלולהלסכןאתביטחוןמדינתישראלאואזרחיהצקביעה
זותהיהלתקופהשיקבעהשרבהתאםלמצבהביטחוני
ולשיקוליהביטחוןהעומדיםבבסיסחוקזהצעודמוצע
לקבועשהגדרתבןמשפחהתכלול-בןזוג,הורה,ילד,אח

ואחותוכןבןזוגשלכלאחדמהםצ
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הממשלהרשאית,בצו,לשנותאתהתוספתצ9צשינויהתוספת

עלאףהוראותחוקזה-0הצהוראותמעבר

רשאישרהפניםאומפקדהאזור,לפיהעניין,להאריךאתתוקפושלרישיון )ה(
לישיבהבישראלאושלהיתרלשהייהבישראל,שהיובידיתושבאזורערבתחילתו

שלחוקזה,בהתחשב,ביןהשאר,בקיומהשלמניעהביטחוניתכאמורבסעיף8;

רשאימפקדהאזורלתתהיתרלשהייהזמניתבישראללתושבאזורשהגישבקשה )2(
להתאזרחותלפיחוקהאזרחותאובקשהלרישיוןלישיבהבישראללפיחוקהכניסה
לישראל,לפנייוםא'בסיווןהתשס"ב)2הבמאי2002(ואשרביוםתחילתושלחוקזה
טרםניתנההחלטהבעניינו,ובלבדשלאתוענקלתושבכאמור,לפיהוראותפסקהזו,
אזרחותלפיחוקהאזרחותולאיינתןלורישיוןלישיבתארעיאולישיבתקבע,לפיחוק

הכניסהלישראלצ

תחילתושלחוקזהביוםכ"ובתמוזהתשפ"א)6ביוליה202(,והואיעמודבתוקפועדההצתחילהותוקף
יוםח'בתשריהתשפ"ג)3באוקטובר2022(,ואולםרשאיתהממשלה,באישורהכנסת,

להאריךבצואתתוקפו,לתקופהשלאתעלהבכלפעםעלשנהאחתצ

תוספת
)סעיפים7,5,2ו־9(

איראן,לבנון,סוריה,עיראקצ

שינויהתוספתהממשלהרשאית,בצו,לשנותאתהתוספתצ9צ

הוראותמעברעלאףהוראותחוקזה-0הצ

רשאישרהפניםאומפקדהאזור,לפיהעניין,להאריךאתתוקפושלרישיון )ה(
לישיבהבישראלאושלהיתרלשהייהבישראל,שהיובידיתושבאזורערבתחילתו

שלחוקזה,בהתחשב,ביןהשאר,בקיומהשלמניעהביטחוניתכאמורבסעיף8;

רשאימפקדהאזורלתתהיתרלשהייהזמניתבישראללתושבאזורשהגישבקשה )2(
להתאזרחותלפיחוקהאזרחותאובקשהלרישיוןלישיבהבישראללפיחוקהכניסה
לישראל,לפנייוםא'בסיווןהתשס"ב)2הבמאי2002(ואשרביוםתחילתושלחוקזה
טרםניתנההחלטהבעניינו,ובלבדשלאתוענקלתושבכאמור,לפיהוראותפסקהזו,
אזרחותלפיחוקהאזרחותולאיינתןלורישיוןלישיבתארעיאולישיבתקבע,לפיחוק

הכניסהלישראלצ

תחילתושלחוקזהביוםכ"ובתמוזהתשפ"א)6ביוליה202(,והואיעמודבתוקפועדההצ
יוםח'בתשריהתשפ"ג)3באוקטובר2022(,ואולםרשאיתהממשלה,באישורהכנסת,

להאריךבצואתתוקפו,לתקופהשלאתעלהבכלפעםעלשנהאחתצ

תחילהותוקף

תוספת
)סעיפים7,5,2ו־9(

איראן,לבנון,סוריה,עיראקצ

מוצעכיהתוספתלחוקזה,לענייןסעיפים5,2,  סעיף 9
איראן, - אויב מדינות של פירוט תכיל ו–9 7 
את לשנות רשאית והממשלה ועיראק סוריה לבנון,

התוספת,בצוצ

מוצעלקבועהוראתמעברהמאפשרתהארכת  סעיף 10
היתריםורישיונותלישיבהבישראלשהיובידי 
תושביהאזורערבכניסתולתוקףשלהחוקהמוצעציצוין
כיהוראהזומאפשרתהארכתתוקףשלאותורישיוןאו
היתרשהייהשהיהבידיתושבהאזורלפניתחילתהחוק
המוצע,אךאינהמאפשרתלתתלתושבכאמוררישיוןאו

היתרמסוגאחרמזהשהיהבידיוצ

בבקשות הטיפול המשך את לאפשר מוצע עוד
שהוגשולפנימועדהחלטתהממשלהמספר3ה8המשנת
2002,אךלסייגולקבועכיניתןלתתכמענהלבקשותאלה

רקהיתריםלשהייהזמניתבישראלצ

הוראותהחוקהמוצענקבעוכהוראתשעהלשנה  סעיף 11
לממשלה, לאפשר מוצע זאת עם יחד אחתצ 
לאחרשתבחןבמהלךתקופתתוקפושלהחוקהמוצעאת
ההוראותהמוצעותותוצאותהפעלתן,להאריךאתתוקפן,
מזמןלזמן,בכלפעםבשנהנוספת,בהתאםלמצבהביטחוני

במדינהכפישיהיהבאותההעתצ
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