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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת:

הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס' ( )4איסור העסקה),
התשע"ב–2012*
הוספת סעיף 9ב

.1

תחילה

.2

בחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) ,התשי"ד–954( 11להלן – החוק העיקרי) ,אחרי
סעיף 9א יבוא:
"העסקת מסתנן

9ב.

מי שהעסיק מסתנן שאינו רשאי לעבוד בישראל לפי כל
חיקוק ,וכן מתווך כוח אדם שתיווך בקשר להעסקתו של מסתנן
כאמור ,דינם ,על אף האמור בכל חיקוק – מאסר חמש שנים
או הקנס הקבוע בסעיף (61א)( )3לחוק העונשין ,התשל"ז–;1977
בסעיף זה" ,מתווך כוח אדם" – כהגדרתו בחוק עובדים זרים,
התשנ"א–1991".2

תחילתו של חוק זה ביום שבו תפרסם הממשלה הודעה ברשומות שלפיה ממועד הפרסום
יש במקומות המשמורת ,כהגדרתם בסעיף 30ב לחוק העיקרי ,מקום למסתננים הנמצאים
בישראל.

דברי הסבר
בשנים האחרונות מדינת ישראל מתמודדת עם מספר
רב של מסתננים ,שרבים מהם הם מהגרי עבודה .הצעת
החוק נועדה לסייע בהתמודדות עם תופעה זו בקביעת
איסור פלילי של העסקת מסתננים .האיסור נועד להקשות
על המסתננים לעבוד בישראל ולצמצם את התמריץ
להסתננות ,וכן לעודד מסתננים לעזוב את ישראל.

מוצע לקבוע כי התיקון המוצע ייכנס לתוקף רק כאשר
יהיו בידי המדינה די מקומות משמורת שבהם יוחזקו
מסתננים לפי חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט),
התשי"ד– ,1954מאחר שתחילה מיידית של התיקון המוצע
עלולה לגרום לכך שלמסתננים שכבר נמצאים בישראל לא
תהיה דרך לספק את צורכיהם הבסיסיים.

יוזמים :חברי הכנסת אופיר אקוניס ,מירי רגב
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