
 
 

 

                

  

 חקיקה תיקוני( מישראל זרים ועובדים מסתננים יציאת ולהבטחת הסתננות למניעת  החוק הצעת הנדון:
   עמדה נייר תקציר – החוק") (להלן:"הצעת 2014 -ה"התשע ),שעה והוראת

 במשמורת השהייה תקופת את מגביל החוק להצעת )ג(א30 ס' :סהרונים במתקן השהייה תקופת .1
 יועמד שבסופה ,שנה מחצי קצרה תהא לא השהייה תקופת כי מציעים אנו .בלבד חודשים לשלושה
    לישראל. הסתננות עבירת בגין פלילי לדין המסתנן

  

 את מגביל חוק להצעת )א(כא32 ס' :בחולות "השהייה מרכז"ב לשהייה המרבית הזמן תקופת .2
על מנת להפוך את החוק  .בלבד חודש עשרים בת לתקופה "חולות" השהייה במרכז השהייה תקופת

 עם הרשמה אחת ליומיים, בין להפוך את המרכז לפתוח יותרלמידתי ואפקטיבי יותר, אנו מציעים 
הגבלה על  .  כיוון שמדובר במרכז שהייה ולא משמורת אנו ממליצים שלא תהיה14:00-16:00 השעות

 תקופת השהייה במרכז. 
  

 לנשים גורף פטור קובע החוק להצעת )2)(ב(ד32 סעיף :במתקן שהייה מחובת לנשים גורף פטור .3
   שכזה. פטור ולהענקת לאפליה הצדקה כל אין  כי סבורים אנו .במרכז שהייה מחובת

  
 לחוק )ב(א377 או )א(א377 או א375 סעיפים לפי עבירות קורבנות עבור במרכז שהייה מחובת פטור .4

 כי לכאורה ראיות שיש למסתננים למרכז מזימון פטור קובע החוק להצעת )6ד(ב)(32 סעיף :העונשין
מרכז שהייה הוא המקום המתאים ביותר לסיפוק  כי סוברים אנו .אדם בבני סחר קרבנות הם

אביב, לא תספק להם הצרכים ולטיפול בקרבנות סחר ועינויים. הפקרתם בשכונות חלשות בדרום תל 
את הטיפול לו הם זקוקים. כפועל יוצא,  אנו מציעים להקים מרכזי טיפול במסגרת מרכזי השהייה 

 הפתוחים.

  

מוצע כי דמי הכיס המוענקים למסתננים השוהים במרכז  :החוק להצעת יא32 סעיף - כיס דמי .5
 יציאה של מסתננים. השהייה, ייגבו מהסכום שנצבר בקרן לזכותו של המסתנן, על מנת לעודד

  

 השווה המעסיק שישלם סכום הפקדת - זרים עובדים לחוק )(א)1(א)( יא1 סעיף -  המעסיק על היטל .6
זה מהווה תמריץ עצום להמשך שהייה של המסתנן  מעין מצב :המסתנן של משכרו אחוז לעשרים

וצבירת ה"בונוס" שניתן לו. אנו ממליצים להקים מנגנון שמאפס את הסכום בסוף כל שנה, כך שיש 
  תקרת גג שהמסתנן יכול לצבור על שמו ותאריך ידוע שיתמרץ אותו לצאת מישראל. 

  
 משכר אחוז הפקדת- זרים עובדים לחוק )(ב)1יא(א)(1 סעיף הפקדת עשרים אחוז משכר המסתנן

מדובר בצעד מבורך, אך על פי הידוע לנו, יש מסתננים רבים המרוויחים הרבה מעל   :בקרן המסתנן
לשכר מינימום. על מנת לשלול את התמריץ להמשך שהייה בישראל ולשליחת כסף חזרה למדינות 

  אחוז לקרן.  50ינימום, יפקיד המעסיק המוצא, מוצע כי  מכל הכנסה שהיא מעל לשכר מ

מומלץ להסמיך את ממונה ביקורת הגבולות לשחרר חלק מהכסף לפני  מועד פדיון הכספים בקרן: .7
היציאה למטרת הסדרת יציאה עצמאית של המסתנן בלבד, כגון רכישת כרטיס טיסה למדינה שלישי, 

  תשלום הוצאות ויזה, עמלות נסיעה וכיו"ב.

  

  

  

  



 
 

 

 הסתננות למניעת חוק בתזכיר סעיפים למספר חלופי לניסוח הגירה למדיניות המרכז הצעת: הנדון
 כפי, 2014-התשעה), שעה והוראת חקיקה תיקוני( מישראל זרים ועובדים מסתננים יציאת ולהבטחת

  ")התזכיר" – להלן( 19.11.2014 ביום שפורסם

 העמדה בנייר המפורטות להנמקות בהתאם, בתזכיר סעיפים מספר עבור חלופי לניסוח הצעתנו להלן

 ניסוח תוספות. זה למסמך המצורף העמדה נייר ובתקציר, הפנים ועדת למזכירות הוגש אשר מטעמנו

  .אמצעי בקו מוצעות ומחיקות, תחתון בקו מופיעות מוצעות

שינויי אנו מציעים את  -  )סהרונים( במשמורת המקסימלית השהייה תקופת – לתזכיר) ג(א30 סעיף .1

 : הנוסח שלהלן
 חודשים שישה  שלושה חלפו אם בערובה מסתנן ישחרר הגבולות ביקורת ממונה"

 ".במשמורת המסתנן של החזקתו תחילת מיום

 אנו מציעים את שינויי הנוסח שלהלן: – הוראת שהייה במרכז – (ד)א לתזכיר32סעיף   .2
יש קושי, מכל סוג שהוא, בביצוע גירושו של מסתנן מצא ממונה ביקורת הגבולות כי "

ן מסתנן שוהה בישראל והוא איננו רשום כתושב במרשם האוכלוסי ,מוצאו למדינת
רשאי הוא להורות כי המסתנן ישהה במרכז שהייה עד לגירושו מישראל, עד ליציאתו ,

 בסעיף האמורה החודשים 20 מתקופת יותר לא אך, .ממנה או עד למועד אחר שיקבע
  . "שהייה) הוראת –כא (בפרק זה 32

 

 : -"השהייה מרכז"ב המקסימלית השהייה תקופת – לתזכיר) א(כא 32 סעיף .3
  . כולו הסעיף את למחוק מציעים אנו

 
  :-במרכז נוכחות – לתזכיר) ב( ח32 סעיף .4

 אחת  22:00-20:00  השעות בין ליום אחת נוכחות רישום לצורך במרכז יתייצב שוהה"
  ".16:00-14:00 השעות בין, ליומיים

 
 : השהייה במרכז מנוכחות לנשים גורף פטור – לתזכיר) 2)(ב(ד32 סעיף .5

  . כולו הסעיף את למחוק מציעים אנו

 סעיפים לפי עבירות קורבנות עבור במרכז שהייה מחובת פטור – לתזכיר )ג(- ו )6( )ב( ד32 סעיפים .6

  :העונשין לחוק )ב( או )א(א377 או א375
  למחוק מציעים אנו ,תתקבל לא שהצעתנו וככל למצער .הסעיפים שני את למחוק מציעים אנו

  .)ג(ד32 סעיף את

 
   :הלשון בזו )ג( נוסף קטן סעיף ,לתזכיר ה32 לסעיף להוסיף מציעים אנו ,לחילופין

 יוקם  - העונשין לחוק )ב( או )א(א377 או א375 סעיפים לפי עבירות קורבנות עבור"
  ."יפרטנ לטיפול ונפשי בריאותי לטיפול מרכז

  
   :-שלהלן הנוסח שינויי את מציעים אנו – כיס דמי – לתזכיר יא 32 סעיף .7

 דמי תשלום לעניין הוראות לקבוע רשאי האוצר שר בהסכמת הפנים לביטחון השר"
 הוא ורשאי שיקבע ובמועדים בשיעורים במרכז לשוהה אחרת הטבה מתן או כיס

 או כולם  ההטבה או הכיס דמי יישללו שבהן נסיבות וכן לנתינתם התנאים את לקבוע
לחוק  6י1סעיף  לפי בקרן שמו על שהופקדו המסתנן מכספי יצאו הכיס דמי  ;חלקם

עובדים זרים, דמי כיס או הטבה לי סעיף זה לא ייחשבו כהכנסה לעניין פקודת מס 
  האמורה."הכנסה או לעניין דין אחר ולא יחויבו במס לפי הפקודה 




