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חוקשהייהשלאכדין)איסורסיוע()הוראותשעה()תיקוןמס'13(,
התש"ע-2010*

בחוק שהייה שלא כדין )איסור סיוע( )הוראות שעה(, התשנ"ו-1996  1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 1 
העיקרי(, בסעיף 1 - 

2010(" יבוא "ח' בניסן התשע"ב )31 במרס  ברישה, במקום "ט"ז בניסן התש"ע   )1( 
)31 במרס 2012(";

בפסקה )1(, ברישה, המילים ")העסקה שלא כדין(" - יימחקו;  )2(

בפסקה )2(, בסעיף 12א המובא בה -   )3(

בסעיף קטן )א(, במקום "או קנס" יבוא "או הקנס הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק  )א( 
העונשין, התשל"ז-1977  2 )להלן - חוק העונשין(";

בסעיף קטן )ב(, במקום "או קנס" יבוא "או הקנס הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק  )ב( 
העונשין";

בסעיף קטן )ג( - )ג( 

 - העונשין("  חוק   - )להלן  "התשל"ז-1977  המילים   ,)1( בפסקה   )1(
יימחקו;

אחרי פסקה )1( יבוא:  )2(

")1א(   המסיע ברכב תושב זר השוהה בישראל שלא כדין, באחת 
פי  קנס  או  שנים  שלוש  מאסר   - דינו  להלן,  כמפורט  מהנסיבות 

ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61)א()3( לחוק העונשין:

נעשה שינוי ברכב, לרבות הוספת תוספת או התקנת  )א( 
מיתקן, במטרה להסתיר את התושב הזר השוהה בישראל 

שלא כדין;

הוסעו ברכב שישה תושבים זרים או יותר, השוהים  )ב( 
בישראל שלא כדין;

שמטרתם  הסעות  שירותי  במסגרת  נעשתה  ההסעה  )ג( 
לאפשר כניסה לישראל או שהייה בה, שלא כדין, של תושבים 

זרים, כאמור בסעיף קטן )ג6( ";

בפסקה )2(, במקום "פסקה )1(" יבוא "פסקאות )1( ו–)1א(";  )3(

במקום סעיף קטן )ג1( יבוא: )ד( 

סעיף")ג1(  לפי  עבירה  נעברה  כי  לחשד  סביר  יסוד  לשוטר  היה   )1( 
קטן )ג( או )ג5( וכי מתקיים האמור באחת הפסקאות שלהלן, רשאי הוא 
למסור לנהג הרכב שבו נעברה העבירה או לבעל הרכב כאמור הודעה 
האוסרת את השימוש ברכב לתקופה שלא תעלה על 30 ימים )להלן 

- הודעת איסור שימוש(, וליטול את רישיון הרכב לאותה תקופה:

שלא  בישראל  השוהה  זר  תושב  בעבר  הסיע  הנהג  )א( 
כדין; 

התקבל בכנסת ביום ב' בניסן התש"ע )17 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה   *
- 478, מיום י' בשבט התש"ע )25 בינואר 2010(, עמ' 220 

ס"ח התשנ"ו, עמ' 168; התשס"ט, עמ' 138   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2
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הרכב שימש בעבר להסעת תושב זר השוהה בישראל  )ב( 
שלא כדין, ובלבד שטרם חלפו שלוש שנים מיום ההסעה 

כאמור; 

התקיימה אחת הנסיבות המפורטות בסעיף קטן )ג()1א(  )ג( 

ביקש הנהג או בעל הרכב לבטל הודעת איסור שימוש שניתנה   )2(
בהתקיים האמור בפסקה )1()ב(, רשאי השוטר להורות לו להילוות 
אליו אל קצין משטרה או לתת לו זימון להופיע לפני קצין משטרה 
בתוך 48 שעות ממועד מסירת ההודעה ונטילת רישיון הרכב כאמור 
)1(; קצין המשטרה יהיה רשאי להורות על ביטול הודעת  בפסקה 

איסור השימוש ולהחזיר את רישיון הרכב לאדם שממנו ניטל 

בהודעת איסור שימוש תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב   )3(
ולנטילת הרישיון ";

בסעיף קטן )ג2(, במקום "יורה" יבוא "רשאי להורות" ובמקום הקטע החל  )ה( 
במילים "של שישה חודשים" עד המילים "קצרה יותר" יבוא "שלא תעלה על 

שישה חודשים )להלן - צו איסור שימוש(";

בסעיף קטן )ג3( -   )ו( 

בפסקה )1(, אחרי "בשינוי זה:" יבוא "בסעיף 57א)ב()3(";    )1(

בפסקה )2(, במקום "סעיף 57א)ג(, )ד( ו–)ו(" יבוא "סעיף 57א)ג(";  )2(

בפסקה )3( -  )3(

ברישה, במקום "סעיפים 57א)ה(" יבוא "סעיפים"; )א( 

פסקת משנה )א( - תימחק; )ב( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "57ב" יבוא "57ב)א("; )ג( 

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ד( 

")ב1( בסעיף 57ב)ב()2(, במקום "בסעיף 57א)א(" יבוא "בסעיף 
12א)ג( או )ג5( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952";

)ב2( בסעיף 57ג)ג()2(, במקום "בסעיף קטן )א(" יבוא "בסעיף 
12א)ג( או )ג5( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952";";

בסעיף קטן )ג4(, במקום "יורה" יבוא "רשאי להורות" ובמקום הסיפה החל  )ז( 
במילים "לתקופה של שישה חודשים" יבוא "לתקופה שלא תעלה על שישה 

חודשים "; 

אחרי סעיף קטן )ג5( יבוא: )ח( 

")ג6( המנהל או המארגן שירותי הסעה במטרה לאפשר כניסה לישראל 
או שהייה בה, שלא כדין, של תושבים זרים, דינו - מאסר חמש שנים או 
קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין; לעניין זה, אין 
נפקא מינה אם המנהל או המארגן שירותי הסעה כאמור נותן גם שירותים 

חוקיים או שירותים למטרות חוקיות "; 

בסעיף קטן )ד(, בפסקה )3(, בסופה יבוא "ובלבד שהתקיים אחד מאלה: )ט( 

הוסעו ברכב שלושה תושבים זרים או יותר, שאינם בני משפחתו של  )א( 
המסיע, השוהים בישראל שלא כדין; בפסקה זו, "בני משפחה", של המסיע 

- הורהו, ילדו, אחיו או אחותו;

הרכב שימש בעבר להסעת תושב זר השוהה בישראל  )ב( 
שלא כדין, ובלבד שטרם חלפו שלוש שנים מיום ההסעה 

כאמור; 

התקיימה אחת הנסיבות המפורטות בסעיף קטן )ג()1א(  )ג( 

ביקש הנהג או בעל הרכב לבטל הודעת איסור שימוש שניתנה   )2(
בהתקיים האמור בפסקה )1()ב(, רשאי השוטר להורות לו להילוות 
אליו אל קצין משטרה או לתת לו זימון להופיע לפני קצין משטרה 
בתוך 48 שעות ממועד מסירת ההודעה ונטילת רישיון הרכב כאמור 
)1(; קצין המשטרה יהיה רשאי להורות על ביטול הודעת  בפסקה 

איסור השימוש ולהחזיר את רישיון הרכב לאדם שממנו ניטל 

בהודעת איסור שימוש תצוין הסיבה לאיסור השימוש ברכב   )3(
ולנטילת הרישיון ";

בסעיף קטן )ג2(, במקום "יורה" יבוא "רשאי להורות" ובמקום הקטע החל  )ה( 
במילים "של שישה חודשים" עד המילים "קצרה יותר" יבוא "שלא תעלה על 

שישה חודשים )להלן - צו איסור שימוש(";

בסעיף קטן )ג3( -   )ו( 

בפסקה )1(, אחרי "בשינוי זה:" יבוא "בסעיף 57א)ב()3(";    )1(

בפסקה )2(, במקום "סעיף 57א)ג(, )ד( ו–)ו(" יבוא "סעיף 57א)ג(";  )2(

בפסקה )3( -  )3(

ברישה, במקום "סעיפים 57א)ה(" יבוא "סעיפים"; )א( 

פסקת משנה )א( - תימחק; )ב( 

בפסקת משנה )ב(, במקום "57ב" יבוא "57ב)א("; )ג( 

אחרי פסקת משנה )ב( יבוא: )ד( 

")ב1( בסעיף 57ב)ב()2(, במקום "בסעיף 57א)א(" יבוא "בסעיף 
12א)ג( או )ג5( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952";

)ב2( בסעיף 57ג)ג()2(, במקום "בסעיף קטן )א(" יבוא "בסעיף 
12א)ג( או )ג5( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952";";

בסעיף קטן )ג4(, במקום "יורה" יבוא "רשאי להורות" ובמקום הסיפה החל  )ז( 
במילים "לתקופה של שישה חודשים" יבוא "לתקופה שלא תעלה על שישה 

חודשים "; 

אחרי סעיף קטן )ג5( יבוא: )ח( 

")ג6( המנהל או המארגן שירותי הסעה במטרה לאפשר כניסה לישראל 
או שהייה בה, שלא כדין, של תושבים זרים, דינו - מאסר חמש שנים או 
קנס פי ארבעה מהקנס הקבוע בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין; לעניין זה, אין 
נפקא מינה אם המנהל או המארגן שירותי הסעה כאמור נותן גם שירותים 

חוקיים או שירותים למטרות חוקיות "; 

בסעיף קטן )ד(, בפסקה )3(, בסופה יבוא "ובלבד שהתקיים אחד מאלה: )ט( 

הוסעו ברכב שלושה תושבים זרים או יותר, שאינם בני משפחתו של  )א( 
המסיע, השוהים בישראל שלא כדין; בפסקה זו, "בני משפחה", של המסיע 

- הורהו, ילדו, אחיו או אחותו;
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המסיע קיבל, או שהיה צפוי לקבל, תשלום בעד הנסיעה "; )ב( 

בסעיף קטן )ד1(, במקום ")ג( או )ג5(" יבוא ")ג(, )ג5( או )ג6("; )י( 

בסעיף קטן )ד2( -   )יא( 

בפסקה )1(, במקום "יורה" יבוא "רשאי להורות" והסיפה החל במילים   )1(
"ואולם רשאי" - תימחק;

בפסקה )2(, במקום הסיפה החל במילים "של 3 שנים" יבוא "שלא   )2(
תעלה על שלוש שנים";

בסעיף קטן )ה(, בהגדרה "מעביד" ו"מתווך כוח אדם", המילים ")העסקה  )יב( 
שלא כדין(, התשנ"א-1991" - יימחקו 

בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי פסקה )5( יבוא:2 תיקון סעיף 2

הוגשו כתבי אישום או ניתנו פסקי דין וגזרי דין בהליכים פליליים שהתקיימו בנוגע   )6("
לעבירות לפי חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003, בשל עבירות כאמור בפסקה )1(" 

תיקון חוק מאבק 
בארגוני פשיעה 

- מס' 3

בחוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003  3, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 7 יבוא:3  

עבירות לפי סעיף 12א)ג()1( לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 " "7א  

ו ה ני ת נ ן  י מ ני  ב
ראש הממשלה

ר ז ע י ל א – ן ב ן  י מ ני  ב
שר התעשייה המסחר והתעסוקה

ץ י ב ו נ ו ר ה א ק  ח צ י
השר לביטחון הפנים

ס ר פ ן  ו ע מ ש
נשיא המדינה

ן י ל ב י ר ן  וב א ר   
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשי"ב, עמ' 354   3

חוקהנוער)טיפולוהשגחה()תיקוןמס'18(,התש"ע-2010*

בחוק הנוער )טיפול והשגחה(, התש"ך-1960  1 )להלן - החוק העיקרי(, בסעיף 24)א( -1 תיקון סעיף 24

ברישה, אחרי "שנה אחת" יבוא "או קנס כאמור בסעיף 61)א()4( לחוק העונשין,   )1(
התשל"ז-1977 2  )להלן - חוק העונשין(";

בפסקה )1( -   )2(

ברישה, במקום "או לרמוז על זיהויו" יבוא "בין על ידי כלל הציבור ובין על  )א( 
ידי סביבתו הקרובה, או לרמוז על זיהויו כאמור, בין באמצעות פרסום של קולו, 

דמותו, כולה או חלקה, סביבתו או דמויות הקרובות לקטין, ובין בדרך אחרת";

בפסקת משנה )ה(, בסופה יבוא "ואולם אין בכך כדי למנוע פרסום דמותו  )ב( 
של בגיר שמייחסים לו עבירה";

בפסקת משנה )ו(, במקום "לחוק העונשין, התשל"ז-1977;" יבוא "לחוק העונשין,  )ג( 
למעט לעניין קטין שהוא נפגע תאונת דרכים או פגיעת איבה, כהגדרתן בחוק לתיקון 

דיני הראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955  3, או מעשה טרור, או עד להם;" 

בסעיף 24א לחוק העיקרי, במקום "פשעים" יבוא "עבירות" 2 תיקון סעיף 24א

התקבל בכנסת ביום ב' בניסן התש"ע )17 במרס 2010(; הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת   *
- 240, מיום כ"ז בסיוון התשס"ח )30 ביוני 2008(, עמ' 358 

ס"ח התש"ך, עמ' 52; התשס"ח, עמ' 716   1

ס"ח התשל"ז, עמ' 226   2

ס"ח התשט"ו, עמ' 96   3
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