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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק האזורים הימיים, התשע"ח-2017

פרק א': מטרה
מטרתושתחוקזהתהגדיראתהאזוריםהימייםשבקרבתחופיהשתמדינתישראת1צמטרתהחוק

הכותתיםאתמימיהחופים,המיםהפנימיים,האזורהסמוךוהאזורהכתכתיהבתעדי
)בחוקזה-האזוריםהימיים(,וכןתעגןאתהזכויותוהסמכויותשתמדינתישראת
ימיים ובמיתקנים בהם שיחותו החיקוקים קביעת שת בדרך תרבות אתה, באזורים
המצוייםבהם,והכותבהתחשבבהוראותהמשפטהבין־תאומיותשםהשגה,ביןהשאר,

שתיעדיםאתה:

עוסקת העותם, ברחבי רבות תמדינות בדומה  כללי  
בפיתוח מעטות תא שנים זה ישראת מדינת 
שטחיהיםהסמוכיםתחופיה,בעיקרתצורךגיתויוניצות
אוצרותהטבעהטמוניםבהםצפעותותראשונותבהקשר
ובעידודה, בפיקוחה או ישראת, מדינת בידי בוצעו זה
ואותם המדינהצ הקמת שתאחר הראשונות בשנים כבר
הגיתוייםהמשמעותייםביותרשתאוצרותטבעבשטחי
היםהחתותמןשנותהתשעיםהמאוחרות,עםאיתורםשת
כמהמרבציגזטבעיבסמוךתחופיאשקתון,ובהמשך-בסוף
העשורהראשוןשתשנותהאתפיים-עםגיתויםשתמאגרי
גזטבעיבהיקףמשמעותיבשטחיהיםשמעברתגבותות

מדינתישראתצ

המסגרתהמשפטיתשעתיהנסמכורשויותהמדינה
תאורךהשניםהתבססהבעיקרעתחוקהשטחיםהתת־

ימיים,התשי"ג-3ו19)תהתן-חוקהשטחיםהתת־ימיים(צ
סעיף1)א(תחוקהאמורקובעכי:

והתת־ הים קרקע את יכתות ישראת מדינת "שטח
קרקעשתהשטחיםהתת־ימייםהסמוכיםתחופיישראת,
והםמחוצהתמיםהטריטוריאתיים,עדהיכןשעומקהמים
שמעתיהםמאפשראתניצותאוצרותהטבעשבשטחים

אתהצ"

החוקהאמורתאמתייחסבמפורשתהיקףהמשפט
הישראתישאפשרתהחיתמכוחועתשטחיהיםשמעבר
תמיםהטריטוריאתיים,שטחיםשבהם-ככתת,תפיהמקובת
-תאחתהריבונותישראתיתצהפרשנותהמקובתתבישראת
היאכימכוחחוקהשטחיםהתת־ימיים,ניתןתהחיתבשטחי
תכת המדינה, שת הטריטוריאתיים תמים שמעבר הים
הפחות,אתהחיקוקיםהעוסקיםברגותציהשתתחוםהנפט
והגזהטבעי,חיקוקיהגנתהסביבהוהחיקוקיםהפיסקתיים

שתמדינתישראתצ

את ברורה בצורה תקבוע מבקש המוצע החוק
המסגרתהמשפטיתהחותשתעתשטחיהים,אתהזכויות
שישתמדינתישראתבשטחיםאתהוכןאתגדריהסמכויות
שרשויותהמדינההשונותרשאיותתהפעיתבהםצבכךגם
חותרהחוקהמוצעתהעניקודאותתכתהגורמיםהפועתים

בשטחיהיםהשוניםצ

בפרקטיקה בהתחשב הוראותהחוקהמוצענקבעו
בין־תאומיתהקיימתבענייןזהוכןבשיםתבתכתתיהמשפט
הסדרים קובעים תהתן, שיפורט כפי אשר, הבין־תאומי,
מפורטיםתגביזכויותיהןוסמכויותיהןשתמדינותהעותם

באזוריהיםהסמוכיםתהןצ

כתתיהמשפטהבין־תאומישעתיהםביןהשארמתבסס
רב־ בין־תאומיות אמנות בכמה מעוגנים המוצע, החוק

יש מהוראותיהן תחתק ואשר בנושא העוסקות צדדיות
שעתיהן העיקריות האמנות מנהגיצ משפט שת תוקף גם
Conventiononthe(מתבססהחוקהןאמנתהמדףהיבשתי
8וContinentalShelf19()תהתן-אמנתהמדףהיבשתי(
UnitedNationsConventionon(1982ואמנתהיםמשנת

theLawoftheSea1982()תהתן-אמנתהים(צ

ביןהנושאיםשבהםעוסקתאמנתהיםניתןתמנות
אתהגדרתםשתהאזוריםהימייםהקרוביםתחופיהןשת
מדינותהעותם,אתדרכיתיחומםוקביעתםשתאזורים
המדינותבאותם וכןאתהזכויותוהסמכויותשת אתה,
אזוריםצכמוכן,עוסקתאמנתהיםבהיבטיםשתשמירת

הסביבההימיתצ

היבשתי, המדף אמנת עת חתמה ישראת מדינת
ואשררהאותהבשנת1961צאשרתאמנתהים-אףשמדינת
ישראתאינהחתומה,וממיתאתאאשררה,אמנהזו,היא
מקבתתעתעצמהאתהוראותיההמנהגיותשתהאמנה,
ובכתתזהההוראותהעוסקותבשטחיהים,אשרבהתחשב

בהןנוסחהחוקהמוצעצ

שתי תהגשים מבקש המוצע החוק האמור, תאור
מטרותעיקריות:תהגדיראתשטחיהיםהשוניםהמצויים
בקרבתמדינתישראתוכןתקבועאתהזכויותוהסמכויות
שתרשויותהמדינה-וכןגופיםנוספים-באותםשטחיםצ

כדיתהגדיראתשטחיהיםהשוניםשעתיהםחתהחוק
המוצע,והמכוניםבחוקזה"אזוריםימיים",נהוג,בהתאם
תהסדרהקבועבאמנתהים,תהקדיםותקבועאתהנקודות
בחוף)אובסמוךאתיו(אשרמהןיימדדואזוריםאתהצהחוק
המוצעמשנהאתהדרךשבהפועתתהיוםמדינתישראת
בענייןזהצעתפיההגדרה"מימיחופין"שבסעיף3תחוק
הפרשנות,התשמ"א-1981)תהתן-חוקהפרשנות(,נמדדים
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מימושריבונותהשתמדינתישראתבמימיהחופיםובמיםהפנימיים; )1(

הגברתיכותתהמניעהוהגיתוישתעבירותוהפרותדיןבשטחמדינתישראת )2(
והטתתאמצעיענישהואכיפהבשתהן;

מימושריבונותהשתמדינתישראתבמימיהחופיםובמיםהפנימיים; )1(

הגברתיכותתהמניעהוהגיתוישתעבירותוהפרותדיןבשטחמדינתישראת )2(
והטתתאמצעיענישהואכיפהבשתהן;

מימיהחופיםמ"נקודתשפתהמיםשבחוף"צעםזאת,עת
פיהחוקהמוצעתיקבענקודתהמוצאתמדידתהאזורים
הימייםבשיטהאחרתהידועהגםכשיטת"קוויהבסיס
הישרים")straightbaselines()תהתן-שיטתקוויהבסיס
הישרים(,שיטההמקובתתגםבאזורנוומוסדרתבסעיף7

תאמנתהיםצ

בהתאםתשיטתקוויהבסיסהישרים,נבחרותנקודות
מסוימותעתחופיהןשתמדינותחוף)coastalstates(,או
בסמוךתהם,המשקפות,ביןהשאר,אתמאפייניההגאוגרפיים
שתאותהמדינהואתקוהחוףשתה,בהתאםתנוהגקרטוגרפי
מקובתצהקוויםהישריםהנמתחיםביןהנקודותשנבחרו
כאמורהםקוויהבסיס,קריהקוויםהמשמשיםנקודתמוצא

תצורךמדידתהאזוריםהימייםהשוניםצ

ייקבעו הימיים האזורים כי קובע המוצע החוק
בהתאםתשיטתקוויהבסיסהישרים,ומסמיךאתהממשתה
אותם יימתחו שמהן הגאוגרפיות הנקודות עת תהחתיט
קווים)וכןעתקצהתחוםהאזוריםהימיים,כותםאוחתקם(צ
עתבסיסקוויםאתה,ובהתחשבבמאפייניםהפרטנייםשת
מדינתישראת,מגדירהחוקהמוצעחמישהאזוריםימיים

הרתוונטייםתגבימדינתישראת:

מימיהחופים; )1(

המיםהפנימיים; )2(

האזורהסמוך; )3(

האזורהכתכתיהבתעדי; )4(

המדףהיבשתישתמדינתישראתצ )ו(

ג',ד'ו־ה'תחוקהמוצע,קובעהחוק,תצד בפרקים
ההגדרהשתכתאזורימי,אתהזכויותוהסמכויותשיש
תמדינתישראתבכתאחדמאותםאזוריםבהתאםתכתתי
אזור בכת יחותו אשר הדינים את הבין־תאומיצ המשפט

מוצעתפרטבתוספותתחוקהמוצעצ

תעניין מיוחד הסדר קובע המוצע החוק כי יצוין
מיתקניםימייםהמצוייםבאזורהכתכתיהבתעדישתמדינת
ישראת,וזאתבעיקרבשתכךשבמיתקניםאתהמתקיימת
פעיתותאנושיתהטעונהרובדנוסףשתהסדרהמשפטיתצ
החוקהמוצעגםמוסיףומבחיןבין"מיתקניםימיים"ובין
"מיתקניםימייםקבועים"העתידיםתהימצאבאזורהאמור
תאורךזמן,כמותמשתמיתקןימיהמשמשתחיפושותהפקה
שתאוצרותטבעצעתמיתקניםימייםקבועיםמסוגזהמוצע
תהחית,נוסףעתהחיקוקיםשהוחתובאזורהכתכתיהבתעדי

ובמיתקניםימיים,חיקוקיםנוספיםצ

פרקו'תחוקהמוצעמציעהסדרתקביעתהעקרונות
והיעדיםתניהות,תניצותותשמירהעתהאזוריםהימיים,
ימי "תכנון ידי העותםעת ברחבי תנעשה וזאת,בדומה
מרחבי")MarineSpatialPlanning(צמוצעכיתצורךכך

יוביתמינהתהתכנוןשבמשרדהאוצר,בעבודהבין־משרדית
מדיניות, מסמך הכנת ואקדמיה, ציבור נציגי ובשיתוף
את יתווה המדיניות מסמך הממשתהצ תאישור ויביאו
המדיניותהממשתתיתנוכחמכתותהשימושיםהקיימים
והאפשרייםבאזוריםהימיים,וזאתבאופןמקצועי,בתיאום
ביןהגורמיםהרתוונטייםהשוניםהעוסקיםבתחום,ומתוך

ראייהארוכתטווחביחסתאזוריםאתהצ

באזורהכתכתיהבתעדימסמךהמדיניותמהווה,ברמה
מתכתתת,מרכיבבאסדרההמוצעתבחוקהמוצעכתחתיף
תהתיכיהתכנוןהחתיםבמיםהטריטוריאתיים,וזאתמכיוון
שחוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו196אינוחתבאזורזהצ
השימושיםוהאינטרסיםהציבורייםבאזורהכתכתיהבתעדי
תכנון התיכי מצדיקים אינם ותכן יחסית, מועטים הם
מתאיםומפורטיםבדומהתיבשהותמיםהטריטוריאתייםצ
עםזאת,נדרשהסדראשריבטיחשמירהעתהאינטרסים
הציבורייםהמרכזייםבאזורזהותיאוםביןאינטרסיםאתהצ
ההסדרהחתופיהמוצעכותתאתמסמךהמדיניותתפיפרק
ו'המוצע,אשרבדומהתתכניתמיתארארציתהואמסמך
כתתיומתכתתהמאושרעתידיהממשתהוכןאתהתהתיך
הקבוע נפט פעותת שת הסביבתיות ההשפעות תבחינת

בפרקז'המוצעצ

ז'תחוקהמוצעמציעתהבנותתהתיךתבחינת פרק
ההשפעותהסביבתיותשתפעותתנפט)כהגדרתההמוצעת
בסעיף17(באזורהכתכתיהבתעדיצתהתיךזהמהווהאת
אתהתיכיהתכנון המחתיפה האסדרה השנישת חתקה
באזורהכתכתיהבתעדיצזאת,מתוךהבנהכיהאינטרסים
הציבורייםהמרכזייםבאזורזההםפיתוחמאגריהגזוהנפט
מוצעכי הסביבהמאידךגיסאצ ושמירהעת מחדגיסא,
תצורךבחינתההיבטיםהסביבתייםיהווההמשרדתהגנת
המוסמך הגורם וכי המייעץ, המקצועי הגורם הסביבה
אשרבידונמצאותהסמכויותתאשרפעותתנפט)הממונה
עתענייניהנפט,שרהאנרגיהאומנהתרשותהגזהטבעי,
תפיהעניין(,יוכתתסטותמהמתצותיושתהמשרדתהגנת

הסביבהרקמטעמיםמיוחדיםשיירשמוויפורסמוצ

כאמור,פיתוחשטחיהיםהסמוכיםתישראתהיה  סעיף 1 
מניעמרכזיתהסדרתהמצבהמשפטיבאזורים 
הימייםצככתת,עיגוןהזכויותוהסמכויותהנתונותתמדינת
ישראתבאזוריםהימייםתפיהחוקהמוצע,נועדתהגשים,
ביןהשאר,אתהיעדיםשתהתן,בהתחשבבהוראותהמשפט

הבין־תאומי:

מימושריבונותהשתמדינתישראתבמימיהחופים )1(
ובמיםהפנימיים;

הגברתיכותתהמניעהוהגיתוישתעבירותוהפרות )2(
דיןאחרותבשטחמדינתישראתוהטתתאמצעיענישה
ואכיפהבשתהן,וזאתבאמצעותמתןסמכויותתצורךכך

באזורהסמוך;

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-ו116,י"זבחשווןהתשע"ח,2017צ11צ6 0ו

מימושזכויותיההריבוניותשתמדינתישראתבאזורהכתכתיהבתעדיובמדףהיבשתי; )3(

הבטחתפיתוחםוניצותםשתהאזורהכתכתיהבתעדיוהמדףהיבשתיתרבותתעניין )4(
אוצרותהטבעהמצוייםבהם;

הגברתההגנהעתהסביבההימיתוהסביבההחופיתועתערכיטבעמוגניםצ )ו(

פרק ב': הגדרות
בחוקזה-2צהגדרות

"אוצרותטבע"-כתתהמשאביםבאזוריםהימייםשמקורםמןהטבעוהםבעתיערך
כתכתימטבעםאוכתוצאהמעיבודם,ביןשהםחי,צומחאודומם,תמעטערך

טבעמוגןותרבותמקוראנרגיהכהגדרתובחוקמקורותאנרגיה,התש"ן-11989;

"האזורהכתכתיהבתעדי"-האזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראתכמשמעותו
בסעיף9;

"אזורימימוגן"-שטחשהוכרזכאזורימימוגןתפיהוראותסעיף29;

"האזורהסמוך"-האזורהסמוךשתמדינתישראתכמשמעותובסעיף6;

"חוקגניםתאומיים"-חוקגניםתאומיים,שמורותטבע,אתריםתאומייםואתריהנצחה,
התשנ"ח-21998;

"חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-32002;

"חוקהנפט"-חוקהנפט,התשי"ב-2ו419;

"חוקהעונשין"-חוקהעונשין,התשת"ז-1977ו;

"חוקהעתיקות"-חוקהעתיקות,התשת"ח-61978;

"המדףהיבשתי"-המדףהיבשתישתמדינתישראת,כמשמעותובסעיף10;

מימושזכויותיההריבוניותשתמדינתישראתבאזור )3(
הכתכתיהבתעדיובמדףהיבשתי;

הבטחתפיתוחםוניצותםשתהאזורהכתכתיהבתעדי )4(
והמדףהיבשתיתרבותתענייןאוצרותהטבעהטמוניםבהם;

הגברתההגנהעתהסביבההימיתוהסביבההחופית )ו(
ועתערכיטבעמוגנים,שמשקתםהתךוהתחזקביןהשאר

בשתהוראותאמנתהיםצ

נעשה שבהם שונים מונחים תהגדיר מוצע  סעיף 2
שימושבחוקהמוצע,ובהםהמונחיםהמפורטים 

תהתן:

הפעיתות -חתקמשמעותימן להגדרה "אוצרות טבע" 
המבוצעתבאזוריםהימייםבעידודהובפיקוחהשתמדינת
הים בשטחי טבע אוצרות איתור תצורך נעשה ישראת,
והפקתםבאמצעיםטכנותוגייםשוניםצאמנתהיםמקנה

Natural(זכויותריבוניותתאיתורוניצותשתאוצרותטבע
resources(באזורהכתכתיהבתעדיצ

עתפיהמוצעייחשבותאוצרותטבעכתהמשאבים
באזוריםהימייםשמקורםמןהטבעוהםבעתיערךכתכתי
או צומח חי, שהם בין מעיבודם, כתוצאה או מטבעם
דומם,כמותמשתנפטכהגדרתובחוקהנפט,התשי"ב-2ו19
)תהתן-חוקהנפט(,הכותתגםגזטבעיצכמוכןמוצעתכתות
בהגדרהגםמקורותאנרגיהכהגדרתםבחוקמקורותאנרגיה,
התש"ן-1989)תהתן-חוקמקורותאנרגיה(,דוגמתרוחוגתיםצ

עתפיהמוצעבסעיף11,ייחשבואוצרותהטבעתנכסי
המדינהשחתתגביהםחוקנכסיהמדינה,התשי"א-1ו19
)תהתן-חוקנכסיהמדינה(,ובכךיושוותמעמדאוצרות
הטבעביבשהצבהתאם,מוצעתמעטמההגדרה"ערךטבע
מוגן"כהגדרתובחוקגניםתאומיים,שמורותטבע,אתרים
תאומייםואתריהנצחה,התשנ"ח-1998)תהתן-חוקגנים

ס"חהתש"ן,עמ'28צ 1

ס"חהתשנ"ח,עמ'202צ 2

ס"חהתשס"ב,עמ'ווצ 3

ס"חהתשי"ב,עמ'322צ 4

ס"חהתשת"ז,עמ'226צ ו

ס"חהתשת"ח,עמ'76צ 6
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"המיםהפנימיים"-המיםהפנימייםשתמדינתישראת,כמשמעותםבסעיף4;

"מימיהחופים"-מימיהחופיםשתמדינתישראתכמשמעותםבסעיף3;

"מיתקןימי"-מבנהאומיתקןתרבותאסדה,באזורהכתכתיהבתעדי,ביןשהואמחובר
תקרקעהיםוביןשאינומחובר,הנדרשתביצועאחתהפעותותכמפורטתהתן
באזורהכתכתיהבתעדי,וזאתגםאםהואכתישיטכהגדרתובחוקהספנות)כתי

שיט(,התש"ך-71960:

חיפוש,הפקה,ניצות,שימוראוניהותשתאוצרותטבע; )1(

הנחתכבתיםוצינורות; )2(

ביצועמחקרבתחוםמדעיהים; )3(

הקמהאופירוקשתמבנהאומיתקןאחר,תרבותאסדה,המיועדתאחת )4(
המטרותהמפורטותבפסקאות)1(עד)3(;

"מיתקןימיקבוע"-מיתקןימיהמתוכנןתעמודבמקומודרךקבעאותתקופהממושכת,
ששרהמשפטיםהכריזעתיובהודעהברשומות,ותענייןמיתקןהנדרשתפעותה
כאמורבפסקה)1(תהגדרה"מיתקןימי"-ששרהמשפטיםהכריזעתיוכאמור

תאחרהתייעצותעםשרהאנרגיה;

"נכס"-תרבותזכות;

"ערךטבעמוגן"-כהגדרתובחוקגניםתאומיים;

"המיםהפנימיים"-המיםהפנימייםשתמדינתישראת,כמשמעותםבסעיף4;

"מימיהחופים"-מימיהחופיםשתמדינתישראתכמשמעותםבסעיף3;

"מיתקןימי"-מבנהאומיתקןתרבותאסדה,באזורהכתכתיהבתעדי,ביןשהואמחובר
תקרקעהיםוביןשאינומחובר,הנדרשתביצועאחתהפעותותכמפורטתהתן
באזורהכתכתיהבתעדי,וזאתגםאםהואכתישיטכהגדרתובחוקהספנות)כתי

שיט(,התש"ך-71960:

חיפוש,הפקה,ניצות,שימוראוניהותשתאוצרותטבע; )1(

הנחתכבתיםוצינורות; )2(

ביצועמחקרבתחוםמדעיהים; )3(

הקמהאופירוקשתמבנהאומיתקןאחר,תרבותאסדה,המיועדתאחת )4(
המטרותהמפורטותבפסקאות)1(עד)3(;

"מיתקןימיקבוע"-מיתקןימיהמתוכנןתעמודבמקומודרךקבעאותתקופהממושכת,
ששרהמשפטיםהכריזעתיובהודעהברשומות,ותענייןמיתקןהנדרשתפעותה
כאמורבפסקה)1(תהגדרה"מיתקןימי"-ששרהמשפטיםהכריזעתיוכאמור

תאחרהתייעצותעםשרהאנרגיה;

"נכס"-תרבותזכות;

"ערךטבעמוגן"-כהגדרתובחוקגניםתאומיים;

אינו הוא ומהותו טיבו פי שעת משום וזאת תאומיים(,
מתאיםתהיחשבתאוצרטבעהמהווהנכסמדינהצ

להגדרה "מיתקן ימי" -סעיף6ו)b()i()1(תאמנתהיםמעניק
תמדינותחוףסמכותתהקיםמיתקנים)Installations(באזור
הכתכתיהבתעדיהסמוךתחופיהן,וסעיף60)1(תאותהאמנה
מוסיףוקובעכיתמדינותאתהתהיהסמכותבתעדיתתגבי
הסדרתהקמתםשתמיתקניםכאמורוהפיקוחעתפעיתותםצ
ההגדרההמוצעתמבקשתתתתסימניםברוריםבמיתקנים
שתגביהםמעניקהחוקהמוצעסמכויותוזכויותבהקשרזה,

ואשראתיהםמתייחסתאמנתהיםצ

תמבחן פיזי מבחן בין משתבת המוצעת ההגדרה
פונקציונתי-תכתיתיצמבחינהפיזיתמוצעתקבועכיתמיתקן
ימיייחשבכתמבנהאומיתקןבאזורהכתכתיהבתעדי,תרבות
אסדה,ביןשהואמחוברתקרקעהיםוביןשאינומחוברתה,
וזאתאףאםהואנחשבתכתישיטכהגדרתובחוקהספנות
)כתישיט(,התש"ך-1960צמבחינהפונקציונתית־תכתיתית
קובעתההגדרהכיכדישמיתקןהעומדבמבחןהפיזיהמתואר
תעיתייחשבתמיתקןימיתצורךהחוקהמוצע,עתיותהיות
נדרשתאחתמןהפעותותהמנויותבהגדרה)ונועדותהתבצע
באזורהכתכתיהבתעדי(:חיפוש,הפקה,ניצות,שימוראוניהות
שתאוצרותטבע;הנחתכבתיםוצינורות;ביצועמחקרבתחום
מדעיהים;והקמהאופירוקשתמבנהאומיתקןאחר,תרבות

אסדה,שנועדתאחתהמטרותהנזכרותתעיתצ

עיקרחשיבותושתהמבחןהפונקציונתי-תכתיתיטמון
בכךשהואמוציאמהגדרת"מיתקןימי"כתישיטשאינם
דרושיםתמטרהמהמטרותהמפורטותבהגדרה,כמותמשת

כתישיטהחותפיםבאופןאקראיבאזורהכתכתיהבתעדי
שתמדינתישראתצבהתאם,כתישיטמעיןאתהתאיהיו
כפופיםתהסדריםהמיוחדיםשמוצעתקבועבחוקזהתגבי
מיתקניםימיים,אתארקתזכויותותסמכויותהמוקנותעתפי
החוקהמוצעתרשויותהמדינה,ותגופיםנוספים,באזורים
הימייםהשוניםשבהםאותםכתישיטמצוייםאוחותפיםצ
תענייןהחיקוקיםשמוצעתהחיתבמיתקניםימייםראותהתן

בדבריההסברתסעיף12צ

בין מבחין המוצע החוק - ימי קבוע"  להגדרה "מיתקן 
מיתקנים ובין תעית המוצעת כהגדרתם ימיים מיתקנים
או קבע דרך במקומם תהיוותר שנועדו כאמור ימיים
תתקופהממושכתצביסודההבחנההאמורהעומדתההנחה
שתפיההאינטרסיםשתמדינתישראתבמיתקניםימיים
קבועיםכגוןאתהעשוייםתחייבהחתתמסגרתמשפטית
שונהמזוהחתהעתמיתקניםימייםבדרךכתת,וזאתבשת
ניכר חתק שמספק מיתקן )תמשת, אסטרטגי אתר היותם
מתצרוכתהאנרגיהשתהמדינה(ובשתהתקופההממושכת
הסמוכים הים באזורי תהימצא עתידים הם שבמהתכה
תחופימדינתישראתצאשרעתכן,קובעהחוקהמוצעכי
במיתקניםימייםקבועיםיחותוחיקוקיםנוספיםעתאתה
החתיםבמיתקניםימייםשאינםקבועיםצמוצעתקבועכי
מיתקןימיקבועהואמיתקןימיהמתוכנןתעמודבמקומו
באופןקבועאותתקופהממושכת,ששרהמשפטיםהכריז
עתיובהודעהברשומותכעת"מיתקןימיקבוע"צהדרישה
תהכרזהברשומותנועדהתהבטיחודאותתגביההבחנהבין
מיתקניםימייםוביןמיתקניםימייםקבועים,וכפועתיוצא
מכך-תגביהדיניםהחתיםעתהמיתקניםהימייםהשוניםצ

ס"חהתש"ך,עמ'67צ 7
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"קוויהבסיס"-הקוויםהישריםהנמתחיםביןהנקודותהגאוגרפיותתפיסעיף30;

"קרקעהים"-תרבותתת־קרקעהים;

"הרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומיים"-כמשמעותהבחוקגניםתאומייםצ

פרק ג': מימי החופים והמים הפנימיים
מימיהחופיםשתמדינתישראתהם:3צמימיהחופים

רצועתהיםהתיכוןברוחבשת12מייתיםימייםמקוויהבסיס,תרבותקרקעהים )1(
באותהרצועהוהמרחבהאווירישמעתיה;

רצועתיםסוףהכותתתאתרצועתהיםשביןנקודתשפתהמיםהממוצעשבחוף )2(
תביןהגבותהימישביןמדינתישראתתירדןכפישנקבעבהסכםביןשתיהמדינות
מיוםכ"ובטבתהתשנ"ו)18בינואר1996(וכןאתרצועתהיםשמעברתרצועההאמורה
הנמצאתבקרבתמצריםשנקבעהעתפיכתתיהמשפטהבין־תאומי,ותרבותקרקעהים

ברצועתיםסוףהאמורהוהמרחבהאווירישמעתיהצ

המיםהפנימייםשתמדינתישראתהםהמיםבשטחשמקוויהבסיסתכיווןהיבשה,4צהמיםהפנימיים
תרבותקרקעהיםשמתחתיהםוהמרחבהאווירישמעתיהםצ

תענייןזהמוצעתקבועעודכיהכרזתהשרעתמיתקןימי
שנדרשתחיפוש,הפקה,ניצות,שימוראוניהותשתאוצרות
טבע,כמיתקןימיקבוע,תיעשהתאחרהתייעצותעםשר

האנרגיהצ

להגדרה "קווי בסיס" -כאמורבחתקהכתתי,החוקהמוצע
משנהאתהדרךשבהנוקטתישראתכדיתמדודאתאזורי
היםהשוניםהסמוכיםתחופיהצבהתאםתשיטההמוצעת,
הנמתחים הישרים מהקווים הימיים האזורים יימדדו
עת הנקבעות בקרבתו, או בחוף גאוגרפיות נקודות בין
ישרים קווים אותם מקובתתצ קרטוגרפית פרקטיקה פי
המשמשיםנקודתמוצאתצורךמדידתהאזוריםהימיים

השונים,הםקוויהבסיסצ

מדידתהמרחקיםשתאזוריהיםהשוניםבהתבססעת
קוויםישריםכאמורהיאפרקטיקהמקובתת,והבחירהבה
נתמכתגםבעובדהשמדינותשכנותאחרותנוהגותאף
הןבדרךזותצורךתיחוםוהגדרתאזוריהיםשתהן,תשם

קביעתהזכויותוהסמכויותהנתונותתהןבאותםאזוריםצ

סעיף30תחוקהמוצעמסמיךאתהממשתה,תאחר
מהן תקבוע ישראת, תמיפוי המרכז מן דעת חוות קבתת
הנקודותהגאוגרפיותשישמשותקביעתאותםקוויםישריםצ

המים הם ישראת מדינת שת החופים" "מימי  סעיף 3
)Territorialsea( הטריטוריאתייםשתהמדינה 
והםנכתתיםבגבותותיהצבשונהמההגדרההקיימתשת
"מימיחופין"בחוקהפרשנותשהיאהגדרהכתתית,מבחין
בים ישראת מדינת שת החופים ביןמימי המוצע החוק
התיכון)סעיף3)1(תחוקהמוצע(וביןמימיהחופיםשתה

ביםסוף)סעיף3)2(תחוקהמוצע(צ

עתפיהמוצע,מימיהחופיםשתישראתביםהתיכון
הםרצועתהיםהתיכוןברוחבשת12מייתיםימייםמקווי

הבסיס,תרבותקרקעהים)הכותתתתפיהחוקהמוצעגםאת
תת־קרקעהים(באותהרצועהוהמרחבהאווירישמעתיהצ
מקובתת מרחק יחידת היא )Nautical mile( ימי מיית

תמדידתמרחקיםימיים,העומדתעת2ו1,8מטריםצההגדרה
התיכון בים ישראת שת החופים מימי שת המוצעת

מתבססתעתההגדרותהקבועותבאמנתהים)ראוסעיף3
תאמנה(צ

מימיהחופיםשתמדינתישראתביםסוף)סעיף3)2((
המאפיינים בשת אחרתצ בדרך זאת, תעומת נקבעים,
הגאוגרפייםשתמדינתישראת,איןתהביםסוףאזורים
ימייםנרחביםבדומהתאתהשישתהביםהתיכוןצהאזור
הימיהיחידשתמדינתישראתביםסוףהוא"מימיהחופים",
ובשתהקרבהתמדינותשכנות,תאמגיעאותואזורתמתוא

המרחקשנקבעבאמנתהיםצ

הגבותשתמימיהחופיםשתמדינתישראתביםסוף
מותממתכתירדןנקבעבמסגרתהסכםביןהמדינותמיום
כ"ובטבתהתשנ"ו)18בינואר1996(צמוצעתעגןבחוקאת
הגבותהימיהאמור,ותקבועכימימיהחופיםבאותואזור

יסתיימובאותוגבותימיכפישנקבעבהסכםהאמורצ

תמדינתישראתאיןהסכםדומהעםמצרים,שהגבות
אתהעוברסמוךתמפרץאיתתצתכן,תיחוםמימיהחופים
שתמדינתישראתברצועתיםסוףהסמוכהתמצריםנקבע
באופןשעותהבקנהאחדעםהוראותהמשפטהבין־תאומיצ

המים כותתים הים, תאמנת 8 תסעיף בהתאם   סעיף 4
הפנימיים)internalwaters(שתמדינתישראת 
אתמיהיםהמצוייםבצדשתקוויהבסיסהפונהתיבשהצ
כותתיםהמיםהפנימייםשתהמדינה מכך, כפועתיוצא
ובין הבסיס קווי בין המצויים התיכון הים שטחי את
היבשה,וכןאתמקורותהמיםשבתוךגבותותיההיבשתיים
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מעמדםשתמימי
החופיםוהמים

הפנימיים

מימיהחופיםוהמיםהפנימייםהםבשטחהריבונותשתמדינתישראת,וכתחיקוקוצ )א(
החתבמדינתישראתיחותגםבהם,אתאאםכןנקבעאחרתבאותוחיקוקצ

כתחיקוקהחתעתמימיהחופיםיחותגםבמיםהפנימיים,אתאאםכןנקבעאחרת )ב(
באותוחיקוקצ

פרק ד': האזור הסמוך
האזורהסמוךשתמדינתישראתהוארצועתהיםהתיכוןשמעברתמימיהחופיםעד6צהאזורהסמוך

תמרחקשת24מייתיםימייםמקוויהבסיסצ

הדיןתעניין
עתיקותבאזור

הסמוך

חוקהעתיקותוהתקנותתפיויחותובאזורהסמוך,ויראותענייןחיקוקיםאתהכת7צ )א(
פעותההמתבצעתבאזורהסמוךכאיתוהיאמתבצעתבישראת,כתנכסהמצויבאזור
הסמוךכאיתוהואמצויבישראתוכתכניסהאתהאזורהסמוךויציאהממנו,כאיתוהם

כניסהתישראתאויציאהממנהצ

עתאףהוראותסעיף7תחוקהעונשיןוסימןג'תפרקג'בחוקהאמור,דיניהעונשין )ב(
שתמדינתישראתיחותועתכתעבירהתפיחוקהעתיקותאוהתקנותתפיושנעברה,
כותהאומקצתה,באזורהסמוךכאיתוהיתהעבירתפניםכהגדרתהבסעיף7)א(תחוק

העונשיןצ

סמכויותשוטרתפידיןיהיונתונותתובאזורהסמוךתגביעבירהתפיחוקהעתיקות )ג(
אוהתקנותתפיושנעברה,כותהאומקצתה,באזורהאמור;איןבהוראותסעיףקטןזה

כדיתגרועמהוראותסעיף40תחוקהעתיקותצ

מימיהחופיםוהמיםהפנימייםהםבשטחהריבונותשתמדינתישראת,וכתחיקוקוצ )א(
החתבמדינתישראתיחותגםבהם,אתאאםכןנקבעאחרתבאותוחיקוקצ

מעמדםשתמימי
החופיםוהמים

הפנימיים

כתחיקוקהחתעתמימיהחופיםיחותגםבמיםהפנימיים,אתאאםכןנקבעאחרת )ב(
באותוחיקוקצ

פרק ד': האזור הסמוך

האזורהסמוךשתמדינתישראתהוארצועתהיםהתיכוןשמעברתמימיהחופיםעד6צ
תמרחקשת24מייתיםימייםמקוויהבסיסצ

האזורהסמוך

חוקהעתיקותוהתקנותתפיויחותובאזורהסמוך,ויראותענייןחיקוקיםאתהכת7צ )א(
פעותההמתבצעתבאזורהסמוךכאיתוהיאמתבצעתבישראת,כתנכסהמצויבאזור
הסמוךכאיתוהואמצויבישראתוכתכניסהאתהאזורהסמוךויציאהממנו,כאיתוהם

כניסהתישראתאויציאהממנהצ

הדיןתעניין
עתיקותבאזור

הסמוך

עתאףהוראותסעיף7תחוקהעונשיןוסימןג'תפרקג'בחוקהאמור,דיניהעונשין )ב(
שתמדינתישראתיחותועתכתעבירהתפיחוקהעתיקותאוהתקנותתפיושנעברה,
כותהאומקצתה,באזורהסמוךכאיתוהיתהעבירתפניםכהגדרתהבסעיף7)א(תחוק

העונשיןצ

סמכויותשוטרתפידיןיהיונתונותתובאזורהסמוךתגביעבירהתפיחוקהעתיקות )ג(
אוהתקנותתפיושנעברה,כותהאומקצתה,באזורהאמור;איןבהוראותסעיףקטןזה

כדיתגרועמהוראותסעיף40תחוקהעתיקותצ

המים תמימיהחופים,אף שתהמדינהציצויןכיבדומה
המדינה שת טריטוריאתיים תמים נחשבים הפנימיים

הכתותיםבגבותותיהצ

כפישכברצוין,מימיהחופיםוהמיםהפנימיים  סעיף 5
מן תחתק הים, תאמנת בהתאם נחשבים, 
הטריטוריהשתמדינתישראתצתפיכךקובעהחוקהמוצעכי
מעמדםשתאזוריםימייםאתההואכשתאזוריםהמצויים
בריבונותהמדינה,וכיכתחיקוקהחתבמדינתישראתיחות

גםבהם,אתאאםכןנקבעאחרתבאותוחיקוקצ

)ContiguousZone–האזורהסמוך)הידועגםכ  סעיף 6
מוגדרבסעיף33)1(תאמנתהיםכשטחהמגיע 
הבסיסצ מקווי היותר תכת ימיים מייתים 24 שת תמרחק
מימי עם מחפיפה תהימנע וכדי זו, בהגדרה בהתחשב
תהגדיר מוצע התיכון, בים ישראת מדינת שת החופים
אתהאזורהסמוךשתמדינתישראתכרצועתהיםהתיכון
שמעברתמימיהחופים,עדתמרחקשת24מייתיםימיים
מקוויהבסיסצבכתהקשורתסמכויותהמניעהוההענשה
שמאפשרסעיף33)1(תאמנתהיםתהפעית,מדובר,מטבע
הדברים,בסמכויותהנוגעותתפעיתויותבכתהאזורהסמוך,

תרבותקרקעהיםותת־הקרקעבאותואזורצ

לסעיף קטן )א( סעיף 7

אמנתהיםמעניקהתמדינותחוףסמכויותתגבי 
הגנהעתעתיקותהמצויותבאזורהסמוך)ראוסעיף303)2(
תאמנתהים(,וזאתכדיתאפשרשמירהמוגברתעתעתיקות

הסדר תעגן מוצע בעתיקותצ סחר ותמנוע זה באזור גם
כאמורגםבחוקהמוצע,ותקבועכיבאזורהסמוךיחותוחוק
העתיקות,התשת"ח-1978)תהתן-חוקהעתיקות(,והתקנות

תפיוצ

עודמוצעתקבועכיתענייןחוקהעתיקותוהתקנות
תפיו,יראוכתפעותההמתבצעתבאזורהסמוךכאיתוהיא
באזור המצוי נכס כת יראו כן, כמו בישראתצ מתבצעת
הסמוךכאיתוהואמצויבישראת,וכתכניסהאתהאזור
הסמוךאויציאהממנו,כאיתוהןכניסהתישראתאויציאה

ממנהצ

לסעיפים קטנים )ב( ו–)ג(

הרתעה ותיצור הדין שת אכיפה תהבטיח כדי
אפקטיביתמפניביצועעבירותתפיחוקהעתיקותוהתקנות
תפיו,החוקהמוצעמוסיףוקובעכיעבירהתפיחיקוקים
אתהשנעברהכותהאומקצתהבאזורהסמוךייראואותה
העונשין, תחוק 7)א( בסעיף כהגדרתה פנים" כ"עבירת
התשת"ז-1977)תהתן-חוקהעונשין(,ויחותועתיהדיני

העונשיןשתמדינתישראתצ

כמוכןמוצעתקבועכיתשוטריהיונתונות,באזור
הסמוך,סמכויותתגביעבירותעתחוקהעתיקותוהתקנות
בתי זאת, הסמוךצ באזור מקצתן, או כותן שנעברו, תפיו
תגרועמןהסמכויותשנתונותבאותוענייןתמפקחירשות

העתיקותתפיסעיף40תחוקהאמורצ
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סמכויותבאזור
הסמוךתשם

מניעתעבירות
והפרותבשטח

ישראת

סמכויותשוטרתפידיןוכןסמכויותפיקוחואכיפההנתונותתאדםאחרתפיחיקוקי8צ
התוספתהראשונה,תגביעבירותאוהפרותתפיהחיקוקיםהאמורים,יהיונתונות
תהםגםבאזורהסמוךתשםמניעתביצועהעבירותוההפרותכאמורבשטחישראת,
תשםגיתויןותשםהטתתאמצעיענישהואכיפהבשתהן;תענייןזה,"חיקוקיהתוספת
הראשונה"-חיקוקיםבתחוםתשתומיחובהתרבותמכס,בתחוםההגירהאובתחום

בריאותהציבור,המנוייםבתוספתהראשונהצ

פרק ה': האזור הכלכלי הבלעדי והמדף היבשתי
האזורהכתכתי

הבתעדי
האזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראתהוארצועתהיםהתיכוןשמעברתמימי9צ )א(

200מייתיםימייםמקוויהבסיס,תרבותקרקעהיםבאותה החופיםעדתמרחקשת
רצועהצ

חפףהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראתכאמורבסעיףקטן)א(,אזורכתכתי )ב(
בתעדישתמדינהאחרת,ייקבעקצהתחוםהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראת
בשטחהחופףביןהאזורים,בהסכםעםאותהמדינה,וכתעודתאהושגהסכםכאמור

-תפיכתתיהמשפטהבין־תאומיצ

סעיף33)2(תאמנתהיםקובעכיבאזורהסמוך  סעיף 8
ישראת מדינת דוגמת חוף תמדינת יהיו והתוספת
מהיעדים אחד תמימוש הנחוצות סמכויות  הראשונה

האתה: 

מניעתהפרהשתחוקיםבתחומימכס,כספים,הגירה )1(
המדינה בשטח תפיהם, והתקנות הציבור, בריאות או
prevent infringement of its( שתה החופים במימי או
customs, fiscal, immigration or sanitary laws and

;)regulationswithinitsterritoryorterritorialsea

ענישהבשתהפרהשתחיקוקיםכאמורהמבוצעת )2(
punish( שתה החופים במימי או המדינה בשטח
infringement of the above laws and regulations

committedwithinitsterritoryorterritorialseaצ(צ

ההסדרהמתוארמאפשרתמדינותחוףתפעותבאזור
הסמוך,כדיתמנועעבירותוהפרותדין)בתחומיםהנזכרים
בסעיף33)2(תאמנתהים(בשטחןאותהענישבשתעבירות

והפרותכאמורשבוצעובשטחןצ

הסעיףהמוצעמשקףאתההסדרהמתוארשבאמנת
הים,וקובעכיהסמכויותהנתונותתשוטראותאדםאחר
המחזיקבסמכויותפיקוחואכיפהתפיהדין,יהיונתונות
תהםגםבאזורהסמוך,תשםמניעתביצועעבירותוהפרות
בשטחישראת,תשםגיתויןשתעבירותוהפרותאתהותשם

הטתתאמצעיענישהואכיפהבשתביצועןצ

ואותםכפישקובעתגםאמנתהים,הסמכויותהנתונות
בהקשרזהתאיהיונתונותתגביכתעבירהאוהפרהבאשר
הןצחתףזאת,הסמכויותהנתונותעתפיהחוקהמוצעהןרק
סמכויותהקבועותבחיקוקיםהמנוייםבתוספתהראשונה,
שכותתת-ועשויהתכתות-עתפיהמוצע,רקחיקוקים
באחדמןהתחומיםהאתה:מכס,כספים,הגירהובריאות
הציבורצבהתאם,יוכתשרהמשפטים,בהפעיתואתסמכותו
תשנותאתהתוספתכאמורבסעיףו3תחוקהמוצע,תהוסיף

תהרקחיקוקיםבתחומיםאתהצ

תכתות שמוצע והכספים המכס בתחום החיקוקים
ערך מס חוק המכס, פקודת הם הראשונה בתוספת
ושירותים(, )טובין קנייה מס חוק התשת"ו-ו197, מוסף,
חדש[, ]נוסח והיצוא היבוא ופקודת התשי"ב-2ו19,

התשת"ט-1979,והתקנותשהותקנומכוחםצ

בתחוםההגירהמוצעתמנותבתוספתהראשונהאת
חוקהכניסהתישראת,התשי"ב-2ו19)תהתן-חוקהכניסה
ושיפוט(, )עבירות הסתננות תמניעת והחוק תישראת(,

התשי"ד-4ו19,ואתהתקנותשהותקנומכוחםצ

החיקוקיםבתחוםבריאותהציבורהמנוייםבתוספת
הראשונהכנוסחההמוצעהםפקודתמחתותבעתיחיים
בריאות עת הגנה חוק התשמ"ה-ו198, חדש[, ]נוסח
הציבור)מזון(,התשע"ו-ו201,פקודתההסגר]נוסחחדש[,
,1940 העם, בריאות תפקודת ד' וחתק התשמ"א-1981,

והתקנותשהותקנומכוחםצ

כאמורבחתקהכתתי,פיתוחשטחיהיםהסמוכים  סעיף 9
תחופיהמדינה,ובכתתזהתצורךחיפושוניצות 
שת מרכזית מטרה הוא בהם, הטמונים הטבע אוצרות
זו פעיתות מבוצעת בישראת, זהצ בחוק המוצע ההסדר
כפי הבתעדי, הכתכתי האזור המכונה באזור בעיקרה

שיפורטתהתןצ

הכתכתי האזור את מגדיר הים תאמנת 7ו סעיף
הבתעדי)Exclusiveeconomiczone(כך:

"Theexclusiveeconomiczoneshallnotextend
beyond200nauticalmilesfromthebaselinesfrom
whichthebreadthoftheterritorialseaismeasuredצ"

בהתאםתהוראהזושתהאמנה,מוצעתקבועבסעיף
קטן)א(כיהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראתהוא
רצועתהיםהתיכוןשמעברתמימיהחופיםעדתמרחקשת
200מייתיםימייםמקוויהבסיס,תרבותקרקעהיםבאותה
רצועה)הכותתתתפיהחוקהמוצעגםאתתת־קרקעהים(צ
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המדףהיבשתישתמדינתישראתהואקרקעהיםהתיכוןשמעברתמימיהחופיםעד10צהמדףהיבשתי
תמרחקשת200מייתיםימייםמקוויהבסיסצ

דיןאוצרותטבע
באזורהכתכתי

הבתעדי

אוצרותטבעבאזורהכתכתיהבתעדיהםנכסיהמדינה;הוראותחוקנכסיהמדינה,11צ
התשי"א-1ו819,יחותותגביאוצרותטבעכאמור,אתאאםכןנקבעאחרת,במפורשאו

במשתמע,בחוקזהאובחיקוקיםהחתיםבאזורהכתכתיהבתעדיתפיחוקזהצ

תחותתדינים
באזורהכתכתי

הבתעדי

תהן,12צ הנתוות פעותות תרבות תהתן, כמפורט פעותות תעניין החתים חיקוקים )א(
וחיקוקיםהחתיםתענייןנכסיםהקשוריםתפעותותכאמור,המנוייםבתוספתהשנייה,

יחותובאזורהכתכתיהבתעדיתענייןאותםפעותותונכסים:

המדףהיבשתישתמדינתישראתהואקרקעהיםהתיכוןשמעברתמימיהחופיםעד10צ
תמרחקשת200מייתיםימייםמקוויהבסיסצ

המדףהיבשתי

אוצרותטבעבאזורהכתכתיהבתעדיהםנכסיהמדינה;הוראותחוקנכסיהמדינה,11צ
התשי"א-1ו819,יחותותגביאוצרותטבעכאמור,אתאאםכןנקבעאחרת,במפורשאו

במשתמע,בחוקזהאובחיקוקיםהחתיםבאזורהכתכתיהבתעדיתפיחוקזהצ

דיןאוצרותטבע
באזורהכתכתי

הבתעדי

תהן,12צ הנתוות פעותות תרבות תהתן, כמפורט פעותות תעניין החתים חיקוקים )א(
וחיקוקיםהחתיםתענייןנכסיםהקשוריםתפעותותכאמור,המנוייםבתוספתהשנייה,

יחותובאזורהכתכתיהבתעדיתענייןאותםפעותותונכסים:

תחותתדינים
באזורהכתכתי

הבתעדי

בדבבד,החוקהמוצעמכירבכךשעשויהתהתקיים
חפיפהביןהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראתכפי
שהוגדרכאמור,וביןאזורכתכתיבתעדישתמדינותאחרות
הסמוכותתמדינתישראתצבסעיףקטן)ב(מוצעתקבועכי
במקרהשתחפיפהביןהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינת
ישראתתביןאזורכתכתיבתעדישתמדינהאחרת,ייקבע
קצהתחוםהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראתבשטח
החופףביןהאזורים,בהסכםעםאותהמדינה,וכתעודתא
הושגהסכםכאמור-תפיכתתיהמשפטהבין־תאומיציצוין
כימדינתישראתחתומהעתהסכםאחדבהקשרזה,הוא
ההסכםשנחתםביוםי'בטבתהתשע"א)17בדצמבר2010(
בנושאחתוקתהאזורהכתכתיהבתעדיביןישראתתקפריסיןצ

האזור שת המוצעת ההגדרה פי עת כי תציין יש
הכתכתיהבתעדישתמדינתישראת,מתקיימתחפיפהבינו
וביןהאזורהסמוךצעתכן,בתחוםהחפיפהביןהאזורים
הכתכתי תאזור הרתוונטיים ההסדרים יחותו האמורים

הבתעדיותאזורהסמוךגםיחדצ

המדףהיבשתי)continentalshelf(שתמדינות סעיף 10
חוףדוגמתישראתמוגדרבסעיף76)1(תאמנתהיםככותת

את:

"…theseabedandsubsoilofthesubmarineareas
thatextendbeyonditsterritorialseathroughoutthe
naturalprolongationofitslandterritorytotheouteredge
ofthecontinentalmargin,ortoadistanceof200nautical
milesfromthebaselinesfromwhichthebreadthofthe
territorialseaismeasuredwheretheouteredgeofthe
continentalmargindoesnotextenduptothatdistanceצ"

אפשרויות שתי אפוא קיימות זו תהוראה בהתאם
הים כקרקע תהגדירו אפשר היבשתיצ המדף תהגדרת

ותת־קרקעהיםעדקצהשותיהיבשתצתחתופין,אםקצה
שותיהיבשתנגמרבמרחקשתפחותמ־200מייתיםימיים
מקוויהבסיס,אפשרתהגדירוכקרקעהיםותת־הקרקעעד
מרחקשת200מייתיםימייםמקוויהבסיסצהוראהדומה

קיימתגםבאמנתהמדףהיבשתיצ

במאפייניםהגאוגרפייםשתמדינתישראת,מסתיים
קצהשותיהיבשתביםהתיכוןבמרחקשתפחותמ־200
מייתיםימייםצתפיכךמוצעתאמץאתההגדרההחתופית
מדינת שת היבשתי המדף כי ותקבוע תעית, שהוזכרה
ישראתהואקרקעהיםהתיכון)הכותתתתפיהחוקהמוצע

גםאתתת־קרקעהים(שמעברתמימיהחופים,עדתמרחק
שת200מייתיםימייםמקוויהבסיסצ

סעיפיםאתהעניינםתחותתהדיניםוהסמכויות  סעיפים
והמדףהיבשתישת הבתעדי הכתכתי באזור  11 עד 15
מדינתישראת,וכןתחותתםשתדיניםנוספים  כללי

תפעיתות הרתוונטיות נוספות וסמכויות 
המצויים קבועים ימיים ובמיתקנים ימיים במיתקנים

באותםאזוריםצ

מוצעתקבועכיאוצרותטבע)כהגדרתםהמוצעת  סעיף 11
בחוק(באזורהכתכתיהבתעדיהםנכסיהמדינה 
שיחותועתיהםהוראותחוקנכסיהמדינה,אתאאםכןנקבע
אחרת,במפורשאובמשתמע,בחוקהמוצעאובחיקוקים

החתיםבאזורהכתכתיהבתעדיתפיהחוקהמוצעצ

בהקשרזהמאמץהחוקהמוצעאתהתפישהשתפיה
אף הבתעדי, הכתכתי באזור הפזורים הטבע אוצרות
ותגבותות החופים מעברתמימי שנמצא שמדוברבאזור
מדינתישראת,הםנכסיםשגיתויםוהפקתםצריךשייעשו
תמעןרווחתהציבורבישראת,ותצורךכךישתראותבהם

נכסיהמדינהצ

עת המדינה נכסי חוק החתת מבהירה השאר, בין
אוצרותהטבעבאזורהכתכתיהבתעדיכיהממשתהרשאית
"תהרשותאתהשימושבהםאואתניצותםצצצהכתבתנאים
שתראםנאותים")כפישקובע,ביןהשאר,סעיףו)א(תחוק
נכסיהמדינה(צכמוכןמבססתהחתתהחוקהאמוראת
זכותהשתהמדינהתהחיתתגביהפעיתותבאוצרותהטבע
כתימיסוישבאמצעותםאפשרתהבטיחכיהציבורבישראת

יקבתאתחתקוהכתכתיהראויבהםצ

החתתחוקנכסיהמדינהעתאוצרותהטבעשבהם
עוסקהחוקהמוצעתואמתאתפסיקתושתביתהמשפט
)פורסם ישראת כנסת נ' דודיאן 3734/11 בבג"ץ העתיון
בנבו,2012צ8צו1(,שבהנקבעכיישתראותבאוצרותהטבע
המצוייםבשטחיהים,נכסימדינהכמובנושתמונחזה
בחוקנכסיהמדינהציודגשכיאיןבהחתתחוקנכסיהמדינה
טענה משום הבתעדי הכתכתי באזור הטבע עתאוצרות

תריבונותבאותואזורצ

סעיפים 12, 38 והתוספות השנייה, השלישית והרביעית

שת חיקוקים בהחתת עוסק המוצע 12 סעיף  כללי
מדינתישראתבאזורהכתכתיהבתעדיובמיתקנים 
ימייםומיתקניםימייםקבועיםהמצוייםבוצמעברתקביעת

ס"חהתשי"א,עמ'2וצ 8

ר ב ס ה י  ר ב ד



הצעותחוקהממשתה-ו116,י"זבחשווןהתשע"ח,2017צ11צ6 6ו

חיפוש,הפקה,ניצות,שימוראוניהותשתאוצרותטבע; )1(

הנחתכבתיםוצינורות; )2(

ביצועמחקרמדעי; )3(

הקמתמיתקניםימיים; )4(

שמירתהבטיחותוהביטחוןבמיתקניםהימייםובסביבתם; )ו(

הגנהעתהסביבהובכתתזהעתערכיטבעמוגניםצ )6(

סוגהחיקוקיםשיחותובאזוראובמיתקניםכאמור,בהתאם
תמאפייניהםותהסדרההנדרשתבהם,כפישיפורטתהתן,
מוצע,ביןהשארכדיתהבטיחודאותתגורמיםהפועתים
המנויים כאתה יהיו שיחותו החיקוקים כי זה, באזור
בתוספותשנייהעדרביעיתתחוקהמוצעצבכךקובעהחוק
המוצעמבחןמהותיתענייןסוגיהחיקוקיםשיחותובאזור
הכתכתיהבתעדיובמיתקניםכאמור,ביןהשארבהתחשב
מותיר בבדאינו בד אך הבין־תאומי, המשפט בהוראות
עמימותבהקשרזהבהפנותותרשימהסגורהשתחיקוקים
בתוספותצעתפיהמוצעיוכתשרהמשפטיםתשנותאת

התוספותבצו,בדרךהקבועהתכךבסעיף34המוצעצ

לסעיף קטן )א( והתוספת השנייה

אמנתהיםאשרמגדירהאתהאזורהכתכתיהבתעדי
קובעתגםאתהזכויותוהסמכויותהנתונותתמדינותחוף,
בדומהתישראת,ביחסתאותואזורצוכךקובעבענייןזה

סעיף6ותאמנתהים:

Intheexclusiveeconomiczone,thecoastalStateצ1"
has:

a(sovereignrightsforthepurposeofexploringand(
exploiting, conserving and managing the natural
resources,whetherlivingornon-living,ofthewaters
superjacenttotheseabedandoftheseabedandits
subsoil, and with regard to other activities for the
exploration of the zone, such as the production of
energyfromthewater,currentsandwinds;

b(jurisdictionasprovidedintherelevantprovisions(
ofthisConventionwithregardto:

i( the establishment and use of artificial islands,(
installationsandstructures;

ii(marinescientificresearch;

iii( the protection and preservation of the marine(
environment;

c( other rights and duties provided for in this(
Conventionצ"

סעיףקטן)א(המוצעמשקףאתההסדרשקובעתאמנת
היםבכתהנוגעתאזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראת,
כפישהוגדרכאמורבסעיף9תחוקהמוצעצתצורךכך,מוצע
תקבועכיחיקוקים-קרידבריחקיקהוהתקנותשהותקנו

מכוחם-החתיםתענייןאחתהפעותותהמפורטותבסעיף
קטן)א(המוצע,תרבותפעותותנתוותתהן,וכןחיקוקים
החתיםתענייןנכסיםהקשוריםתפעותותכאמור,המפורטים

בתוספתהשנייה,יחותובאזורהכתכתיהבתעדיצ

בהקשר המוצע )א( קטן בסעיף המנויות הפעותות
זההןחיפוש,הפקה,ניצות,שימוראוניהותשתאוצרות
טבע;הנחתכבתיםוצינורות;ביצועמחקרמדעי;הגנהעת
הסביבהובכתתזהעתערכיטבעמוגנים;הקמתמיתקנים
הימיים במיתקנים והבטיחות הביטחון ושמירת ימיים;
תהסדיר ישראת מדינת שת סמכותה )תעניין ובסביבתם

פעותותאחרונותאתהראו:סעיף260תאמנתהים(צ

עת הגנה תעניין החתים החיקוקים בין כי יצוין
הסביבה,ובכתתזהעתערכיטבעמוגנים,שמוצעתכתות
גנים בחוק ההוראות את תמנות ניתן השנייה, בתוספת
תענייןאזורימימוגן)כהגדרתובסעיף תאומייםהחתות
29)א(תחוקהמוצע(תפיסעיף29)ד(תחוקהמוצע,וכןאת
הוראותחוקגניםתאומייםהנוגעותתערכיטבעמוגנים

)ראודבריההסברתסעיף29המוצע(,והתקנותתפיהןצ

ביןהחיקוקיםשעניינםפעיתויותשתחיפוש,הפקה,
ניצות,שימוראוניהותשתאוצרותטבע,ושמוצעתכתות
בתוספתהשנייהניתןתצייןאתחוקהנפט,חוקמשקהגז
הטבעי(, הגז משק חוק - )תהתן התשס"ב-2002 הטבעי,
פקודתהדיג,חוקמקורותאנרגיהופקודתהטתגרףהאתחוטי
]נוסחחדש[,התשת"ב-1972;חיקוקיםבתחוםהתחבורה
הימית,כגוןפקודתהנמתים]נוסחחדש[,התשת"א-1971,
התשס"ו-ו200, זר(, שיט ספנותחופית)היתרתכתי חוק
הספנות וחוק הצתה ודמי הנטרפות הסחורות פקודת
)עבירותנגדביטחוןהשיטהבין־תאומיומיתקניםימיים(,
הסטטיסטיקה פקודת כמו וחיקוקים התשס"ח-2008;
העסקיים, ההגבתים חוק התשת"ב-1972, חדש[, ]נוסח
התשמ"ח-1988;ופרקב'תחוקתקידוםהתחרותותצמצום
הריכוזיות,התשע"ד-2013)וכתהתקנותשנקבעותפיאותם

חיקוקים,אתאאםכןקובעהחוקהמוצעאחרת(צ

ביןהחיקוקיםהחתיםתענייןהנחתכבתיםוצינורות
ושמוצעתכתותכעתבתוספתהשנייהניתןתצייןאתחוק
הנפט,חוקמשקהגזהטבעיוחוקהתקשורת)בזקושידורים(,
התשמ"ב-1982)וכתהתקנותשנקבעותפיאותםחיקוקים,

אתאאםכןקובעהחוקהמוצעאחרת(צ

הביטחון שמירת תעניין החתים החיקוקים בין
והבטיחותבמיתקניםהימייםובסביבתםושמוצעתכתות
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בתיתגרועמהוראותסעיףקטן)א(,במיתקניםהימייםהמצוייםבאזורהכתכתי )ב(
הבתעדייחותוגםחיקוקיםהמנוייםבתוספתהשתישית,שעניינםהסדרתהפעיתות
המבוצעתבמיתקניםכאמור,ובכתתזהתעסוקה,ביטחוןסוציאתי,תשתומיחובה,הגירה,

בטיחותובריאותצ

בתיתגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,במיתקניםהימייםהקבועיםהמצויים )ג(
באזורהכתכתיהבתעדייחותוחיקוקיםנוספיםשעניינםכאמורבסעיףקטן)ב(,המנויים
בתוספתהרביעית,ושהחתתםדרושהבשתתקופתהפעיתותהממושכתשתמיתקנים

אתהצ

בתיתגרועמהוראותסעיףקטן)א(,במיתקניםהימייםהמצוייםבאזורהכתכתי )ב(
הבתעדייחותוגםחיקוקיםהמנוייםבתוספתהשתישית,שעניינםהסדרתהפעיתות
המבוצעתבמיתקניםכאמור,ובכתתזהתעסוקה,ביטחוןסוציאתי,תשתומיחובה,הגירה,

בטיחותובריאותצ

בתיתגרועמהוראותסעיפיםקטנים)א(ו–)ב(,במיתקניםהימייםהקבועיםהמצויים )ג(
באזורהכתכתיהבתעדייחותוחיקוקיםנוספיםשעניינםכאמורבסעיףקטן)ב(,המנויים
בתוספתהרביעית,ושהחתתםדרושהבשתתקופתהפעיתותהממושכתשתמיתקנים

אתהצ

תהסדרת החוק את תציין ניתן השנייה, בתוספת כעת
)וכתהתקנות הביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-1998

שנקבעותפיאותוחיקוק(צ

הסביבה עת הגנה תעניין החתים החיקוקים בין
ובכתתזהשמירהעתערכיטבעמוגניםושמוצעתכתות
כעתבתוספתהשנייהניתןתצייןאתחוקשמירתהניקיון,
התשמ"ד-1984;חוקאווירנקי,התשס"ח-2008;חוקתמניעת
מפגעים,התשכ"א-1961;חוקהאחריותתפיצוינזקישמן,
התשס"ד-2004;וכאמוראתהחתקיםהרתוונטייםשהוחתו
תענייןאזורימימוגן,כהגדרתובחוקהמוצע,ותענייןערכי
טבעמוגניםמתוךחוקגניםתאומיים)וכתהתקנותשנקבעו
תפיאותםחיקוקים,אתאאםכןקובעהחוקהמוצעאחרת(צ

לסעיף קטן )ב( והתוספת השלישית

מוצעתקבועאיתוחיקוקיםיחותובמיתקניםהימיים
החיקוקים עת נוסף הבתעדי, הכתכתי באזור המצויים

החתיםבאותואזורתפיסעיףקטן)א(המוצעצ

בהקשרזהמוצעהסדרהמשקףאתסעיף60)2(תאמנת
הים,הקובעכך:

"Thecoastalstateshallhaveexclusivejurisdiction
over… installations and structures, including
,jurisdiction with regard to customs, fiscal, health
safetyandimmigrationlawsandregulationsצ"

ההסדרהמוצע,כמוגםההסדרשנקבעבאמנתהים,
הימיים במיתקנים שהפעיתות בכך ההכרה עת מבוסס
היאבעיקרהפעיתותאנושיתהטעונההסדרהאחרתמזו
הנחוצהבאזוריםהימייםעצמםצבהתאם,מוצעתקבוע
הבתעדי הכתכתי באזור המצויים הימיים במיתקנים כי
תחוק השתישית בתוספת )המנויים חיקוקים גם יחותו
המוצע(שעניינםהסדרתהפעיתותהמבוצעתבמיתקנים
אתה,ובכתתזהתעסוקה,ביטחוןסוציאתי,הסדריכניסה

ויציאה,בטיחותובריאותצ

שמוצע הסוציאתי הביטחון בתחום החיקוקים בין
הביטוח חוק את תציין ניתן השתישית בתוספת תכתות
התאומי,התשנ"ה-ו199,והתקנותתפיוצישתצייןעםזאת
תושבים תעניין ורק אך אתה חיקוקים תהחית מוצע כי
ישראתיםכמשמעותםבחוקהאמור,וזאתכדיתספקאת
מעטפתההגנההבסיסיתשמקנהאותוחוקתתושביישראת,

עוד זריםצ עובדים כמו נוספות תקבוצות תהרחיבה ותא
מוצעתכתותבתוספתזואתחוקהתגמותיםתנפגעיפעותות
איבה,התש"ת-1970,והתקנותתפיו,וכןמוצעתכתותבה
אתסעיף14תחוקביטוחבריאותממתכתי,התשנ"ד-1994,
והתקנותתפיו,זאתכדיתהבטיחכימישמעסיקעובדים
במיתקניםימייםבאזורהכתכתיהבתעדייפרישכדיןדמי
ביטוחבריאותתמוסדתביטוחתאומיציצויןכיהחוקהאמור
-והזכאותתשירותיבריאותתפיווהחובהתהפרישדמי

ביטוחכאמור-חתרקתגביתושביישראתצ

לסעיף קטן )ג( והתוספת הרביעית

מוצעתקבועאיתוחיקוקיםיחותובמיתקניםימיים
קבועיםכהגדרתםהמוצעתבחוקזה,קריבמיתקניםאשר
עתידים הם שבמהתכה הממושכת הזמן תקופת בשת
המשפטים שר עתיהם הכריז אזור, באותו תהיוותר
כמיתקניםימייםקבועיםצכאמורבחתקהכתתי,מיתקנים
ימייםקבועיםהםאתריםאסטרטגייםשתמדינתישראתיש
אינטרסמוגברתהסדיראתפעיתותםצעתכןמוצעתמנות
חיקוקים שת רשימה המוצע תחוק הרביעית בתוספת
שיחותובמיתקניםאתה,נוסףעתהחיקוקיםשיחותועתפי
המוצעבמיתקניםימיים"רגיתים"צמדוברבחיקוקיםבאותם
תחומיםהמנוייםבסעיףקטן)ב(המוצעתענייןמיתקנים
ימייםרגיתים,ושמוצדקתהחיתםבמיתקניםימייםקבועים

בשתתקופתהפעיתותהממושכתשתמיתקניםאתהצ

ביןהחיקוקיםשמוצעתמנותכאמורבתוספתהרביעית
תחוקהמוצעניתןתצייןחיקוקיםבתחוםהעבודה,ובכתת
זהחוקיהמגןוחוקיםנוספיםהנוגעיםתזכויותעובדים
)כגון:חוקעובדיםזרים,התשנ"א-1991)תהתן-חוקעובדים
זרים(,וחוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-1ו19,והתקנות
תפיהם(וחיקוקיםבתחוםבטיחותהעובדים)כגוןפקודת
הבטיחותבעבודה]נוסחחדש[,התש"ת-1970,והתקנות
תפיה(צחוקעובדיםזריםמחייבמעסיקשתעובדזרבקבתת
היתרהעסקהובתשתוםאגרות,ומטיתעתיוחובותכתפי
העמדת רפואי, ביטוח תהסדיר החובה וביניהן העובד
מועסקים כיום, עבודהצ הסכם וכריתת הותמים מגורים
במיתקניםהימייםעובדיםרביםשהםעובדיםזריםומכאן
חשיבותהחתתושתחוקעובדיםזריםתענייןזהצכמוכן
ניתןתצייןחיקוקיםבתחוםתשתומיחובהובכתתזהחוק

מסרכושוקרןפיצויים,התשכ"א-1961צ
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עתאףהוראותסעיףקטן)ג(,רשאישרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתיים, )ד(
בהסכמתשרהמשפטים,תקבועכיהוראותהחיקוקיםבתחוםדיניהעבודהובטיחות
עובדים,ששרהעבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםממונהעתביצועם,המנויים
בתוספתהרביעית,כותןאוחתקן,תאיחותובמיתקניםהימייםהקבועיםהמצוייםבאזור
הכתכתיהבתעדי,דרךכתתאותגביסוגיעבודהאוסוגיעובדיםשיקבע,ורשאישר
העבודההרווחהוהשירותיםהחברתייםתקבועבתקנותכאמורכיהוראותהחיקוקים
כאמור,כותןאוחתקן,יחותובשינוייםשיקבע;תקנותתפיסעיףקטןזהייקבעובהתאם
תמקובתתענייןזהבאזוריםכתכתייםבתעדייםשתמדינותמפותחות,ובתבדשתקנות

כאמורתאיסתרוהוראותשתאמנהבין־תאומיתשמדינתישראתאשררהצ

תענייןהחיקוקיםהחתיםתפיסעיףזהבאזורהכתכתיהבתעדי,במיתקניםהימיים )ה(
המצוייםבואובמיתקניםהימייםהקבועיםהמצוייםבו,יראוכתפעותההמתבצעת
באזורהכתכתיהבתעדיאובמיתקניםהאמורים,כאיתוהיאמתבצעתבישראת,כתנכס
המצויבאזורהכתכתיהבתעדיאובמיתקניםהאמוריםכאיתוהואמצויבישראת,וכת
פעותהשתכניסהתאזורהכתכתיהבתעדיאותמיתקניםהאמוריםאויציאהמהםכאיתו

היאכניסהתישראתאויציאהממנהצ

לסעיף קטן )ד(

באזור קבועים ימיים במיתקנים צוין, שכבר כפי
חיקוקים )ג(, קטן בסעיף תהחית מוצע הבתעדי הכתכתי
החתת זאת, עם בעבודהצ והבטיחות העבודה בתחום
חיקוקיםבתחומיםאתה,כתשונם,עשויהשתאתעתותבקנה
אחדעםדרכיהפעיתותהייחודיותהנוהגותבמיתקנים

ימייםקבועיםצ

הרווחה העבודה שר את תהסמיך מוצע תפיכך
והשירותיםהחברתיים,בהסכמתשרהמשפטים,תקבוע
בתקנותהוראותתהתאמתהחיקוקיםהאמורים,כותםאו
חתקם,תצרכיםותמאפייניםשתהפעיתותבתחוםהעבודה
בתקנות הקבועיםצ הימיים במיתקנים עובדים ובטיחות
החיקוקים הוראות כי תקבוע אף השר מוסמך כאמור
שהוחתו,כותןאוחתקן,כתתתאיחותובהקשרזהצעםזאת,
עתפיהמוצע,תקנותכאמורתאיכותותתסתורהוראותשת

אמנהבין־תאומיתשמדינתישראתאשררהצ

38ביןהחיקוקיםהחתים)או תסעיףקטן)ה(וסעיף
עשוייםתחות(עתפיהחוקהמוצעבאזורהכתכתיהבתעדי
ובמיתקניםהימייםאובמיתקניםהימייםהקבועיםהמצויים
בו,ישחיקוקיםשאיןדיבהחתהטריטוריאתיתשתהםבאזור
האמור,זאתמאחרשהםקובעיםהסדריתחותהפרסונתית
תענייןפעותותמסוימותאונכסיםמסוימים)כמותמשת
חוקימס(,אוהסדריתחותהטריטוריאתייםהמתייחסים
במפורשתפעותותאשרבוצעובישראתאונכסיםהמצויים
בישראתצמוצעעתכןתקבועכיתענייןהחיקוקיםהחתיםעת
פיהמוצעבאזורהכתכתיהבתעדי,במיתקניםהימייםשבו
אובמיתקניםהימייםהקבועיםשבו)תחותהטריטוריאתית(,
יראוכתפעותההמבוצעתבאותואזוראובאותםמיתקנים

כאיתוהיאבוצעהבישראת,כתנכסהמצויבאותואזור
אובאותםמיתקניםכאיתוהואמצויבישראת,וכתכניסה
אתהאזורהכתכתיהבתעדיאואתהמיתקניםהאמוריםאו

יציאהמהם,כאיתוהםכניסהתישראתאויציאהממנהצ

כךתמשת,חיקוקיהמסהמנוייםעתפיהמוצעבתוספת
השנייה)דוגמתפקודתמסהכנסהוחוקמיסוירווחינפט,
התשע"א-2011(החתיםתענייןהפעותותהמפורטותבסעיף
קטן)א(אותענייןנכסיםהקשוריםתאותןפעותות,יחותועת
פיהמוצעבאזורהכתכתיהבתעדיתענייןאותםפעותותאו
נכסיםצבהתאםתכך,כתפעותהאונכסשהיוועיתהתהטתת
מסאותפטורממסתפיחיקוקיםאתה,איתובוצעההפעותה
בשטחהמדינה,איתוהנכסהיהמצויבשטחהמדינה,או
איתוהטוביןשבהםעוסקיםהחיקוקיםהוכנסותישראת
אוהוצאוממנה,מהוויםעיתהכאמוראםהםמבוצעים
או אתיו מוכנסים בו, נמצאים הבתעדי, הכתכתי באזור

מוצאיםממנוצ

יובהרכיהפעותותהמפורטותבסעיףקטן)א(אשר
בעניינןחתיםהחוקיםהמפורטיםבתוספתהשנייה,יחותו,
ניצות תצורך הנדרשות שונות פעותות עת השאר, בין
אוצרותטבע,תרבותעיבוד,הובתהאואחסנהשתאוצרות
טבע,שירותיםשוניםהניתניםבקשרתניצותאוצרותטבע
וכן ימיים מיתקנים עת המתקיימת תפעיתות בקשר או
עתשכרעבודההניתןבתמורהתכתהפעותותהאמורותצ
בהקשרזהובתיתפגועבפרשנותהאמורהתענייןכתחוקי
המסהמנוייםבתוספתהשנייה,מוצע,בסעיף38,תתקןאת
פקודתמסהכנסהותקבועבהבמפורשהוראותתחותה

באזורהכתכתיהבתעדיצ
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תחותתדיני
העונשין

עתאףהוראותסעיף7תחוקהעונשיןוסימןג'תפרקג'בחוקהאמור,דיניהעונשיןשת13צ
מדינתישראתיחותועתכתעבירההקבועהבחיקוקיםהחתיםבאזורהכתכתיהבתעדי
פנים עבירת היתה כאיתו האמור, באזור מקצתה או כותה שנעברה זה, פרק תפי

כהגדרתהבסעיף7)א(תחוקהעונשיןצ

סמכויותשוטר
באזורהכתכתי

הבתעדי

סמכויותשוטרתפידיןיהיונתונותתובאזורהכתכתיהבתעדיתגביעבירהשדיני14צ )א(
העונשיןשתמדינתישראתחתיםעתיהתפיסעיף13תחוקזה,אותפיסעיף13אתחוק

העונשיןצ

הסמכויותתפיסעיףזהבאותתהוסיףעתסמכויותהפיקוחוהאכיפההקבועות )ב(
בחיקוקיםהחתיםבאזורהכתכתיהבתעדיתפיפרקזהצ

מעמדהמדף
היבשתי

דיןהמדףהיבשתיואוצרותהטבעהמצוייםבו,תענייןחוקזה,כדיןהאזורהכתכתיו1צ
הבתעדיואוצרותטבעהמצוייםבאותואזורצ

פרק ו': מסמך מדיניות
מסמךמדיניות

ממשתתיתתעניין
הסדרתמכתות

הפעיתויות
והשימושים

באזוריםהימיים

הממשתהתאשר,תפיהצעתשרהאוצר,בתוךשנתייםמיוםתחיתתושתחוקזה,16צ )א(
מסמךמדיניותארוכתטווחתענייןהסדרתמכתותהפעיתויותוהשימושיםבאזורים

הימיים)בפרקזה-מסמךהמדיניות(;במסמךהמדיניותיכתתו,ביןהשאר,כתאתה:

העקרונות,היעדיםוסדריהעדיפויותתענייןהפעיתויותוהשימושיםבאזור )1(
הכתכתיהבתעדי,היקפםויחסיהגומתיןביניהם;

עתאףהוראותסעיף7תחוקהעונשיןוסימןג'תפרקג'בחוקהאמור,דיניהעונשיןשת13צ
מדינתישראתיחותועתכתעבירההקבועהבחיקוקיםהחתיםבאזורהכתכתיהבתעדי
פנים עבירת היתה כאיתו האמור, באזור מקצתה או כותה שנעברה זה, פרק תפי

כהגדרתהבסעיף7)א(תחוקהעונשיןצ

תחותתדיני
העונשין

סמכויותשוטרתפידיןיהיונתונותתובאזורהכתכתיהבתעדיתגביעבירהשדיני14צ )א(
העונשיןשתמדינתישראתחתיםעתיהתפיסעיף13תחוקזה,אותפיסעיף13אתחוק

העונשיןצ

סמכויותשוטר
באזורהכתכתי

הבתעדי

הסמכויותתפיסעיףזהבאותתהוסיףעתסמכויותהפיקוחוהאכיפההקבועות )ב(
בחיקוקיםהחתיםבאזורהכתכתיהבתעדיתפיפרקזהצ

דיןהמדףהיבשתיואוצרותהטבעהמצוייםבו,תענייןחוקזה,כדיןהאזורהכתכתיו1צ
הבתעדיואוצרותטבעהמצוייםבאותואזורצ

מעמדהמדף
היבשתי

פרק ו': מסמך מדיניות

הממשתהתאשר,תפיהצעתשרהאוצר,בתוךשנתייםמיוםתחיתתושתחוקזה,16צ )א(
מסמךמדיניותארוכתטווחתענייןהסדרתמכתותהפעיתויותוהשימושיםבאזורים

הימיים)בפרקזה-מסמךהמדיניות(;במסמךהמדיניותיכתתו,ביןהשאר,כתאתה:

מסמךמדיניות
ממשתתיתתעניין

הסדרתמכתות
הפעיתויות

והשימושים
באזוריםהימיים העקרונות,היעדיםוסדריהעדיפויותתענייןהפעיתויותוהשימושיםבאזור )1(

הכתכתיהבתעדי,היקפםויחסיהגומתיןביניהם;

כפישכברצוין,מצויהאזורהכתכתיהבתעדי  סעיף 13
מעברתגבותותמדינתישראתצבמצבזה,עתפי 
הוראותדיניהעונשין,העבירותהמבוצעותבאותואזור
הן"עבירותחוץ"כהגדרתןבסעיף7)ב(תחוקהעונשיןצעם
זאת,מוצעתקבועכיעתאףהוראותאותוסעיף,וכןעת
אףהוראותסימןג'תפרקג'תחוקהעונשין)שעניינותחותת
הקבועות עבירות יראו חוץ(, עבירות עת העונשין דיני
בחיקוקמןהחיקוקיםשהוחתותפיהחוקהמוצעבאזור
הכתכתיהבתעדי,תרבותבאתהשהוחתובמיתקניםימיים
אובמיתקניםימייםקבועיםבאותואזור,שבוצעוכותןאו
מקצתןבאזורהכתכתיהבתעדיאובמיתקניםכאמור,כאיתו
הןעבירותפניםכהגדרתןבסעיף7)א(תחוקהעונשין)תהתן
-עבירתפנים(צכאמור,החתתםשתחיקוקיםאתה,ובהתאם
והסמכויות הזכויות עם אחד בקנה עותה אכיפתם, גם
הנתונותתמדינתישראתבאזוריםהימיים,ביןהשארעת

פיאמנתהיםצ

לסעיף קטן )א( סעיף 14

מאחרשהאזורהכתכתיהבתעדימצוי,כאמור,מעבר
המצב תגבי ודאות חוסר קיים ישראת, מדינת תגבותות
תפיכך, אזורצ באותו שוטרים תסמכויות באשר המשפטי
מוצעתקבועבמפורשכיסמכויותשוטרתפידיןיהיונתונות
תובאזורהכתכתיהבתעדיתגביעבירהשנעברה,כותהאו
מקצתה,באזורהאמורושדיניהעונשיןשתמדינתישראת
תחוקהמוצע)עבירהשרואים 13 סעיף תפי חתיםעתיה
אותהכאיתוהיאעבירתפנים(אוסעיף13אתחוקהעונשין
כנוסחוהמוצעבסעיף41)עבירותחוץשדיניהעונשיןשת

ישראתחתיםעתיהן(צ

לסעיף קטן )ב(

השוטר סמכויות בהקניית אין כי תהבהיר מוצע
תפיסעיףקטן)א(המוצעכדיתגרועמסמכויותהפיקוח
החיקוקים פי עת נוספים תגורמים הנתונות והאכיפה
שמוצעתהחיתבסעיף12באזורהכתכתיהבתעדי,במיתקנים

ימייםאובמיתקניםימייםקבועיםבאזורזהצ

סעיף10תחוקהמוצעמגדיראתהמדףהיבשתי,  סעיף 15
תמימי שמעבר התיכון הים כקרקע כאמור, 
החופיםעדתמרחקשת200מייתיםימייםמקוויהבסיסצ
סעיף9)א(תחוקהמוצעמגדירבמקביתאתהאזורהכתכתי
הבתעדישתמדינתישראתכרצועתהיםהתיכוןשמעבר
200מייתיםימייםמקווי תמימיהחופיםעדתמרחקשת

הבסיס,תרבותקרקעהיםבאותהרצועהצ

בכךנוצרתחפיפהביןהמדףהיבשתימצדאחד,ובין
האזורהכתכתיהבתעדימצדשניצתמעןהבהירותשתהדין
הפנימי,ובשיםתבתכךשהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינת
המדף את שמרכיבה הים קרקע עת נוסף כותת, ישראת
היבשתי,גםאתרצועתהיםהתיכוןשמעתיה,הוחתטשתא
תקבועבחוקהמוצעהסדריםייחודייםושוניםתגביהמדף
היבשתי,וחתףזאתתקבועכידיןהמדףהיבשתיואוצרות
הטבעהמצוייםבותענייןחוקזה,הואכדיןהאזורהכתכתי

הבתעדישתמדינתישראתואוצרותהטבעהמצוייםבוצ

מדינותרבותבעותםמתמודדותעםהאתגרים  סעיף 16
הנובעיםמןהפעיתויותבאזוריםהימיים,ובכתת 
יצירת שת בדרך השאר בין הבתעדי, הכתכתי באזור זה
מתווההסדרהכותתהקובעאתהעקרונותוהיעדיםתניצות
אזוריהים,אתהיקףהשימושיםבאזוריםאתהואתקשרי
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כאמור עדיפויות ובסדרי ביעדים בעקרונות, תעמידה ודרכים אמצעים )2(
בפסקה)1(,ובכתתזהפיקוחומעקבאחריישומם;

הנחיותתשריהממשתה,בהתאםתשטחיהפעותהשעתיהםהםממונים, )3(
וכןהנחיותתגופיםציבורייםשהוקנתהתהםסמכותעתפידיןבאזורהכתכתי

הבתעדיותכתאדםהממתאתפקידציבוריתפידיןשהוקנתהתוסמכותכאמורצ

הצעתשרהאוצרתמסמךהמדיניות,תפיסעיףקטן)א(,תוגשתממשתהתאחר )ב(
קבתתעמדתהמועצההארציתובהתבססעתעבודהביןמשרדיתבהובתתמינהת
התכנון;הצעתשרהאוצר,בצירוףעמדתהמועצההארצית,יפורסמובאתרהאינטרנט

שתמינהתהתכנון,בטרםהגשתההצעהתממשתהצ

הגיששרהאוצרהצעהתמסמךמדיניותתפיסעיףקטן)א(והחתיטההממשתה )ג(
שתאתקבתה,תורההממשתהתשרהאוצרתהגישהצעהמתוקנתבתוךתקופהשתורה

ושתאתעתהעתששהחודשיםצ

הממשתה,תפיהצעתשרהאוצראושראחר,תעדכןאתמסמךהמדיניותמעת )ד(
תעת,אחתתחמששניםתפחות,ורשאיתהממשתהתקבועבמסמךהמדיניותהוראות

שונותתענייןאופןהעדכוןומועדהעדכוןצ

הודעהעתאישורמסמךהמדיניותבידיהממשתהועתכתשינויבויפורסמו )ה(
ברשומות;מסמךהמדיניותיפורסםבאתרהאינטרנטשתמינהתהתכנוןבסמוךתאחר

אישורוצ

העותם ברחבי ידוע זה מעין מתווה ביניהםצ הגומתין
כ"תכנוןימימרחבי")MarineSpatialPlanning(צ

החוקהמוצעמעגןאתהפרקטיקההעותמיתבהקשר
בממשתת היום כבר שמתרחש תתהתיך ביטוי ונותן זה
המדיניות את יתווה אשר מסמך הכנת בעניין ישראת
הממשתתיתנוכחמכתותהשימושיםהקיימיםוהאפשריים
ומתוך ומקצועי מתואם באופן וזאת הימיים, באזורים

ראייהארוכתטווחביחסתאזוריםאתהצ

בהתאם,קובעסעיף16המוצע,בסעיףקטן)א(,כי
הממשתהתאשר,עתפיהצעתשרהאוצרבהיותוהשר
הממונהעתמינהתהתכנון,בתוךשנתייםמיוםתחיתתושת
החוקהמוצע,מסמךמדיניותארוכתטווחשיעסוקבהסדרת
מסמך הימייםצ באזורים והשימושים הפעיתויות מכתות
המדיניותיכתותביןהשארעקרונות,יעדיםוסדריעדיפויות
תגביהפעיתויותוהשימושיםבאזורהכתכתיהבתעדי,ואת
היקפםויחסיהגומתיןביניהם;אמצעיםודרכיםתהגשמת
זה ובכתת העדיפויותכאמור, היעדיםוסדרי העקרונות,
פיקוחומעקבאחריישומם;וכןהנחיותתשריהממשתה,
בהתאםתשטחיהפעותהשעתיהםהםממונים,והנחיות
תגופיםציבורייםשהוקנתהתהםסמכותבאזורהכתכתי
הבתעדיותכתאדםהממתאתפקידציבוריתפידיןשהוקנתה
)3(שתסעיף )1(עד תוסמכותכאמורציובהרכיפסקאות
קטן)א(המוצעכותתותאתרשימתהענייניםשחובהתכתות
הכתכתי תאזור הנוגעים עניינים והם המדיניות במסמך
הבתעדיצעםזאתמסמךהמדיניותיכותשיתייחס,עתפי
הרישאשתסעיףקטן)א(תהסדרתהפעיתויותוהשימושים

גםבאזוריםהימייםהאחריםצ

בסעיףקטן)ב(מוצעתקבועכיהצעתמשרדהאוצר
תממשתהתיעשהתאחרקבתתעמדתהמועצההארצית
תתכנוןותבנייה,ובהתבססעתעבודהבין־משרדיתבהובתת
מינהתהתכנוןשבמשרדהאוצר,שבהייקחוחתקגםגורמים
מהציבורהנוגעיםתנושאתרבותנציגיארגוניםסביבתיים
ונציגיהאקדמיהצמוצעכיהצעתשרהאוצרבצירוףעמדת
מינהת באתרהאינטרנטשת המועצההארציתיפורסמו

התכנוןבטרםהגשתההצעהתממשתהצ

עודמוצעתקבוע,בסעיףקטן)ג(,כיבמקרהשהצעת
שרהאוצראשרהוגשהתממשתהתאהתקבתה,הממשתה
תורהתשרהאוצרתהגישתההצעהמתוקנתבתוךתקופה
כי מוצע חודשיםצ ששה עת תעתה ושתא אשר שתורה
הממשתה,תפיהצעתשרהאוצראושראחר,תעדכןאת
מסמךהמדיניותמעתתעת,אחתתחמששנים,תפחות,או
המדיניות במסמך שייקבעו ובתדירות במועדים באופן,

אשריאושרבממשתה)סעיףקטן)ד((צ

אישור עת הודעה כי תקבוע מוצע )ה( קטן בסעיף
מסמךהמדיניותבידיהממשתהוכןהודעהעתשינויבו
יפורסםברשומות,וכימסמךהמדיניותאשראושריפורסם

באתרהאינטרנטשתמנהתהתכנוןבסמוךתאחראישורוצ

אשרתמעמדושתמסמךמדיניותשאושרבממשתה,
בעת ציבורי גוף כת מחייב הוא כי )ו( קטן סעיף מבהיר
סמכותבאזורהכתכתיהבתעדיוכתאדםהממתאתפקיד
ציבוריתפידיןשהוקנתהתוסמכותכאמור,ובכתתזהאת
הגורםהמוסמךונציגהמשרדתהגנתהסביבה)כהגדרתם
הטבע תשמירת הרשות מנהת ואת המוצע(, 17 בסעיף
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גוףציבורישהוקנתהתוסמכותעתפידיןבאזורהכתכתיהבתעדיוכתאדםהממתא )ו(
תפקידציבוריתפידיןשהוקנתהתוסמכותכאמור,יפעיתואתסמכותםכאמורבהתאם

תמסמךהמדיניותצ

ראהשראוגוףציבוריאואדםכאמורבסעיףקטן)ו(כיתצורךהפעתתסמכויותיו )ז(
במקרהמסויםעתיותסטותממסמךהמדיניות,תאיעשהכןאתאבאישורהממשתהצ

עדתאישורמסמךהמדיניותבידיהממשתהתפיסעיףזה,יפעיתמשרדהאנרגיה )ח(
אתסמכויותיובאזורהכתכתיהבתעדיבהתחשבבהיבטיםסביבתייםהנוגעיםתאזור
האמורותמערכותהאקותוגיותשבו,בהתאםתהמתצותסקראסטרטגיסביבתישערך

המשרדצ

בסעיףזה- )ט(

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו9196;

"המועצההארצית"-כמשמעותהבסעיף2תחוקהתכנוןוהבנייה;

"מינהתהתכנון"ו"תכנית"-כהגדרתםבחוקהתכנוןוהבנייהצ

פרק ז': אישור להיבטים הסביבתיים של פעולת נפט באזור הכלכלי הבלעדי
בפרקזה-17צהגדרות

"אישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפט"-כמשמעותובסעיף24;

"הגורםהמוסמך"-הממונהעתענייניהנפטשמונהתפיחוקהנפט,ותענייןפעותתנפט
שחתעתיהחוקמשקהגזהטבעי-השראומנהתרשותהגזהטבעישמונהתפי

חוקמשקהגזהטבעי,תפיהעניין;

"הפקתנפט","חיפושנפט"ו"נפט"-כהגדרתםבחוקהנפט;

"זכותנפט"-כהגדרתהבחוקהנפטוכןרישיוןתפיחוקמשקהגזהטבעי;

גוףציבורישהוקנתהתוסמכותעתפידיןבאזורהכתכתיהבתעדיוכתאדםהממתא )ו(
תפקידציבוריתפידיןשהוקנתהתוסמכותכאמור,יפעיתואתסמכותםכאמורבהתאם

תמסמךהמדיניותצ

ראהשראוגוףציבוריאואדםכאמורבסעיףקטן)ו(כיתצורךהפעתתסמכויותיו )ז(
במקרהמסויםעתיותסטותממסמךהמדיניות,תאיעשהכןאתאבאישורהממשתהצ

עדתאישורמסמךהמדיניותבידיהממשתהתפיסעיףזה,יפעיתמשרדהאנרגיה )ח(
אתסמכויותיובאזורהכתכתיהבתעדיבהתחשבבהיבטיםסביבתייםהנוגעיםתאזור
האמורותמערכותהאקותוגיותשבו,בהתאםתהמתצותסקראסטרטגיסביבתישערך

המשרדצ

בסעיףזה- )ט(

"חוקהתכנוןוהבנייה"-חוקהתכנוןוהבנייה,התשכ"ה-ו9196;

"המועצההארצית"-כמשמעותהבסעיף2תחוקהתכנוןוהבנייה;

"מינהתהתכנון"ו"תכנית"-כהגדרתםבחוקהתכנוןוהבנייהצ

פרק ז': אישור להיבטים הסביבתיים של פעולת נפט באזור הכלכלי הבלעדי

הגדרותבפרקזה-17צ

"אישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפט"-כמשמעותובסעיף24;

"הגורםהמוסמך"-הממונהעתענייניהנפטשמונהתפיחוקהנפט,ותענייןפעותתנפט
שחתעתיהחוקמשקהגזהטבעי-השראומנהתרשותהגזהטבעישמונהתפי

חוקמשקהגזהטבעי,תפיהעניין;

"הפקתנפט","חיפושנפט"ו"נפט"-כהגדרתםבחוקהנפט;

"זכותנפט"-כהגדרתהבחוקהנפטוכןרישיוןתפיחוקמשקהגזהטבעי;

והגניםהתאומיםתענייןמתןהיתרתפיסעיף30)ד(תחוק
הגניםהתאומייםצעתפיהמוצע,בסעיףקטן)ז(,אםנדרש
שר,גוףציבוריאואדםכאמורתסטותממסמךהמדיניות
תקבת עתיו מסוים, במקרה סמכויותיו הפעתת תצורך
תשםכךאתאישורהממשתהצעודמוצעתקבוע,בסעיף

קטן)ח(,כיעדתאישורמסמךהמדיניותבידיהממשתה,
הבתעדי באזור סמכויותיו את האנרגיה משרד יפעית
תאזור הנוגעים סביבתיים בהיבטים בהתחשב הכתכתי
זהובהתחשבבמערכותהאקותוגיותשבו,בהתאםתסקר

האסטרטגיהסביבתישערךהמשרדצ

תבחינת תהתיך תהבנות מוצע ז' בפרק  סעיפים
נפט פעותת שת הסביבתיות ההשפעות  17 עד 28
)כהגדרתההמוצעתבסעיף17(באזורהכתכתי  כללי
ההיבטים בחינת תצורך כי מוצע הבתעדיצ 
הסביבתייםיהווההמשרדתהגנתהסביבההגורםהמקצועי
המייעץ,וכיהגורםהמוסמךאשרבידונמצאותהסמכויות
תאשרפעותתנפט)הממונהעתענייניהנפט,שרהאנרגיה
תסטות יוכת העניין(, תפי הטבעי, הגז רשות מנהת או
מטעמים רק הסביבה תהגנת המשרד שת מהמתצותיו

מיוחדיםשיירשמוויפורסמוצ

שימוש נעשה שבהם מונחים תהגדיר מוצע  סעיף 17
בפרקז'המוצע,ובכתתזהאתהמונחים"אישור 
תהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפט","הגורםהמוסמך",

"זכותנפט""מסמךסביבתי"ו"פעותתנפט"צ

להגדרה "אישור להיבטים הסביבתיים של פעולת נפט" 
המוצע ז' פרק תפי הנדרש האישור כי תקבוע מוצע -
תצורךביצועפעותתנפטבידיבעתזכותנפטבאזורהכתכתי
הבתעדיהואכמשמעותובסעיף24המוצע-היינו,אישור
הסביבתיים תהיבטים הנוגעות ההוראות ייקבעו שבו
הנוגעיםתפעותתהנפטשעתבעתזכותהנפטתפעותתפיהן,
הוראותשייקבעובהסתמךעתהמסמךהסביבתישיוגש

תפיפרקז'האמורצ

הגורם כי תקבוע מוצע - המוסמך"  "הגורם  להגדרה 
ענייני עת הממונה הוא המוצע ז' פרק תעניין המוסמך
הנפטתפיחוקהנפט,ותענייןפעותתנפטשחתעתיהחוק
משקהגזהטבעי)תמשתהקמתמיתקןגזתפיסעיף24תחוק
משקהגזהטבעי(-שרהאנרגיהאומנהתרשותהגזהטבעי

תפיהחוקהאמור,תפיהענייןצ

-מוצעתהבהירכיזכותנפטהיא להגדרה "זכות נפט" 
כהגדרתהבחוקהנפטוכןרישיוןהניתןתפיחוקמשקהגז

הטבעיצ
ס"חהתשכ"ה,עמ'307צ 9
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"מסמךסביבתי"-מסמךהמפרטביןהשאראתאתה:

ההשפעותהסביבתיותמפעותתנפטומפעותותהנתוותתה,תרבותמפעותות )1(
אחסוןושינועשתתוצריקדיחתנפט,וביןהשארההשפעותעתהקרקע,האוויר,
הים,ערכיהטבעוהנוף,החיוהצומחוהשפעהעתפעותתםשתמיתקניםתהתפתת

מים)בהגדרהזו-ההשפעותהסביבתיות(;

בדיקתחתופותתענייןמיקוםביצועפעותתהנפטוהטכנותוגיהתביצועה )2(
בשיםתבתהשפעותהסביבתיות;

המתצותביחסתהנחיותותאמצעיםהנדרשיםתצורךמזעורההשפעות )3(
הסביבתיות,ובכתתזהתענייןהמועדתביצועפעותתהנפטוהפעותותהנתוותתה;

הוראותתענייןשיקוםהאתרעםסיוםביצועפעותתהנפט; )4(

ניטוררקעשתהסביבההימית; )ו(

"נציגהמשרדתהגנתהסביבה"-מישהשרתהגנתהסביבהמינהאותותענייןפרקזה;

"פעותתנפט"-קדיחתנפטבמהתךחיפושנפטאובמהתךהפקתנפט,הנחתתשתיות
וצינורותתהובתתנפט,אוהקמתמיתקןימיקבועתצורךקדיחתנפטאותשם
טיפותבתוצריהקדיחהאואחסונםופירוקמיתקןימיכאמור,והכתגםאםתא

הוכרזעתהמיתקןבהודעהברשומותכאמורבהגדרה"מיתקןימיקבוע"צ

חובתאישור
תהיבטים

הסביבתייםשת
פעותתנפט

תאיבצעבעתזכותנפטפעותתנפטבאזורהכתכתיהבתעדיאתאאםכןנתןתו18צ )א(
הגורםהמוסמךאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתהנפטתפיהוראותפרקזה

ובהתאםתתנאיהאישורצ

נדרשאישורמאתהגורםהמוסמךתביצועפעותתנפט,תפיחוקהנפטאוחוקמשק )ב(
הגזהטבעי,תאייתןהגורםהמוסמךאישורכאמוראתאתאחרשנתןאישורתהיבטים

הסביבתייםשתפעותתהנפטתפיפרקזהצ

להגדרה "מסמך סביבתי" -במרכזושתהתהתיךתבחינת
ההיבטיםהסביבתייםבאישורפעותתנפטעומדתהבדיקה
שתההשפעותהסביבתיותהצפויותמאותהפעותהצעתפי
המוצע,במסגרתהתהתיךתוגשבידימישמבקשתבצע
שת הסביבתיים ההיבטים תאישור בקשה נפט, פעותת
פעותתהנפטובהמשךיצרףתהמסמךסביבתיצמוצעכי
המסמךהסביבתייכתותפירוטשתההשפעותהסביבתיות
מפעותתהנפטומפעותותנתוותתהתרבותמפעותותאחסון
תעניין חתופות בדיקת נפט; קדיחת תוצרי שת ושינוע
מיקוםביצועפעותתהנפטוהטכנותוגיהאוהטכנותוגיות
הצפויות הסביבתיות תהשפעות תב בשים תביצועה,
ממנה;המתצותביחסתהנחיותותאמצעיםתמזעוראותן
בגמר האתר שיקום בדבר הוראות סביבתיות; השפעות

ביצועהפעותה;ותוצאותניטוררקעשתהסביבההימיתצ

ברורה בצורה תקבוע מוצע - נפט"  "פעולת  להגדרה 
תהיבטים אישור את דורש שביצועה נפט פעותת מהי

הסביבתייםשתה,בהתאםתפרקז'תחוקהמוצעצ

עתפיהמוצע,תיחשבכתאחתמאתהתפעותתנפט:
נפט; הפקת במהתך או נפט חיפוש במהתך נפט קדיחת
הנחתתשתיותוצינורותתהובתתנפטותוצריו;אוהקמת

או חיפוש )במהתך נפט קדיחת תצורך קבוע ימי מיתקן
במהתךהפקה(אותשםטיפותבמוצריהקדיחהאואחסונם
אופירוקושתמיתקןכאמורצתענייןמיתקןימיקבועמוצע
הוכרז שטרם במיתקן תפעותה גם הכוונה כי תהבהיר
1 ברשומותכנדרשבהגדרה"מיתקןימיקבוע"שבסעיף
המוצעשכןפעותתהקמתהמיתקןתקדםתרובתהכרזה

ברשומותצ

מוצעתקבוע,בסעיףקטן)א(,כיקבתתאישור  סעיף 18
תהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפטתפיפרקז' 
בעת ידי עת הפעותה אותה תביצוע תנאי הוא המוצע,
זכותהנפטוכיבעתזכותהנפטמחויבתפעותתפיהוראות

האישורצ

אישורים בין היחסים את תהבהיר כדי בנוסף,
תקבוע, מוצע המוסמך הגורם שנותן שונים רגותטוריים
בסעיףקטן)ב(,כיאםנדרשאישורמאתהגורםהמוסמך,
תפיההוראותמכוחחוקהנפטאוחוקמשקהגזהטבעי,
תביצועפעותההנכתתתבהגדרתפעותתנפטכאמורבסעיף
17המוצע,תאייתןהגורםהמוסמךאישורכזהאתאתאחר
פעותה אותה תגבי הסביבתיים תהיבטים אישור שנתן

בהתאםתאמורבפרקז'המוצעצ
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הוראותסעיףזהיראואותןכתנאיבזכותהנפטשתבעתהזכותצ )ג(

איןבדרישתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפטתפיסעיףזהכדיתגרוע )ד(
מהוראותהחיקוקיםכפישהוחתותפיסעיף12צ

בעתזכותנפטהמבקשתבצעפעותתנפטבאזורהכתכתיהבתעדייגישתגורם19צבקשהתאישור )א(
המוסמךבקשהתקבתתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתהנפט)בפרקזה-בקשה

תאישורההיבטיםהסביבתיים(צ

הוגשהבקשהתאישורההיבטיםהסביבתייםתפיסעיףקטן)א(,יעבירההגורם )ב(
המוסמךתנציגהמשרדתהגנתהסביבהצ

הנחיותפרטניות
תהכנתמסמך

סביבתי

הועברהתנציגהמשרדתהגנתהסביבהבקשהתאישורתפיסעיף19)ב(,יגבש,תאחר20צ )א(
התייעצותעםהגורםהמוסמך,הנחיותפרטניותתהכנתהמסמךהסביבתיהנדרש)בפרק

זה-הנחיותפרטניות(צ

תגורם שגיבש, הפרטניות ההנחיות את יעביר הסביבה תהגנת המשרד נציג )ב(
המוסמך,בתוך21ימיםמהמועדשבונמסרהתוהבקשהתאישורההיבטיםהסביבתיים,
ותענייןבקשהתאישורבנוגעתפעותתנפטבמהתךהפקהשתנפט-בתוךו4ימים

מהמועדהאמורצ

מצאהגורםהמוסמךכיקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםעריכתשינויבהנחיות )ג(
הפרטניותשגיבשנציגהמשרדתהגנתהסביבה,רשאיהואתשנותן;הטעמיםהמיוחדים
תעריכתהשינוייפורטובהחתטתהגורםהמוסמך;ההחתטהוהטעמיםכאמוריפורסמו

באתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיהבסמוךתאחרקבתתההחתטהצ

ההנחיותהפרטניותיגובשועתבסיסההנחיותהכתתיותכמשמעותןבסעיף21, )ד(
ככתשישהנחיותכתתיותבאותוענייןצ

הגורםהמוסמךיעביראתההנחיותהפרטניותתבעתזכותהנפטצ )ה(

הוראותסעיףזהיראואותןכתנאיבזכותהנפטשתבעתהזכותצ )ג(

איןבדרישתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפטתפיסעיףזהכדיתגרוע )ד(
מהוראותהחיקוקיםכפישהוחתותפיסעיף12צ

בעתזכותנפטהמבקשתבצעפעותתנפטבאזורהכתכתיהבתעדייגישתגורם19צ )א(
המוסמךבקשהתקבתתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתהנפט)בפרקזה-בקשה

תאישורההיבטיםהסביבתיים(צ

בקשהתאישור

הוגשהבקשהתאישורההיבטיםהסביבתייםתפיסעיףקטן)א(,יעבירההגורם )ב(
המוסמךתנציגהמשרדתהגנתהסביבהצ

הועברהתנציגהמשרדתהגנתהסביבהבקשהתאישורתפיסעיף19)ב(,יגבש,תאחר20צ )א(
התייעצותעםהגורםהמוסמך,הנחיותפרטניותתהכנתהמסמךהסביבתיהנדרש)בפרק

זה-הנחיותפרטניות(צ

הנחיותפרטניות
תהכנתמסמך

סביבתי

תגורם שגיבש, הפרטניות ההנחיות את יעביר הסביבה תהגנת המשרד נציג )ב(
המוסמך,בתוך21ימיםמהמועדשבונמסרהתוהבקשהתאישורההיבטיםהסביבתיים,
ותענייןבקשהתאישורבנוגעתפעותתנפטבמהתךהפקהשתנפט-בתוךו4ימים

מהמועדהאמורצ

מצאהגורםהמוסמךכיקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםעריכתשינויבהנחיות )ג(
הפרטניותשגיבשנציגהמשרדתהגנתהסביבה,רשאיהואתשנותן;הטעמיםהמיוחדים
תעריכתהשינוייפורטובהחתטתהגורםהמוסמך;ההחתטהוהטעמיםכאמוריפורסמו

באתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיהבסמוךתאחרקבתתההחתטהצ

ההנחיותהפרטניותיגובשועתבסיסההנחיותהכתתיותכמשמעותןבסעיף21, )ד(
ככתשישהנחיותכתתיותבאותוענייןצ

הגורםהמוסמךיעביראתההנחיותהפרטניותתבעתזכותהנפטצ )ה(

עודמוצעתקבועכיהוראותהסעיףהמוצעיהוותנאי
בזכותהנפטשתבעתהזכות)סעיףקטן)ג((,ותכןבעתזכות
נפטאשרפועתבתאאישורהיבטיםסביבתייםאוהמפר
אתתנאיהאישוריראואותוכמישמפראתתנאיזכות
הנפטעתכתהמשתמעמכךתפיחוקהנפטאואתתנאי
הרישיוןתפיחוקמשקהגזהטבעיעתכתהמשתמעמכך

תפיהחוקהאמורצ

תבסוף,מוצעתהבהיר,בסעיףקטן)ד(,כיאיןבדרישה
תאישורההיבטיםהסביבתייםתפעותתנפטבידיהגורם
המוסמךכמפורטבפרקז',כדיתגרועמהוראותהחיקוקים
שהוחתותפיסעיף12באזורהכתכתיהבתעדיאובמיתקנים
המוסמך הגורם שדורש מדרישות ובפרט שבו, הימיים

מבעתזכותהנפטתפיחוקהנפטוחוקמשקהגזהטבעיצ

הסעיףהמוצעקובעאתההוראותתענייןהתיך  סעיף 19
הגשתהבקשהתאישורההיבטיםהסביבתייםצ 
מוצעכיעתבעתזכותנפטהמבקשתבצעפעותתנפטבאזור
תקבתת בקשה המוסמך תגורם תהגיש הבתעדי הכתכתי
אישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתהנפטצתאחרהגשת
הבקשהמוצעכיהגורםהמוסמךיעביראתהמסמךתנציג
הסביבה, תהגנת השר שמינה הסביבה תהגנת המשרד

תצורךקבתתחוותדעתוצ

ההיבטים תאישור בקשה שהוגשה תאחר  סעיף 20
תנציג והועברה נפט פעותת שת הסביבתיים 
תהגנת המשרד נציג כי מוצע הסביבה, תהגנת המשרד
סביבתיצ מסמך תהכנת פרטניות הנחיות יגבש הסביבה
אתההנחיותיגבשנציגהמשרדתהגנתהסביבהתאחר
את בזמן תהגבית מוצע המוסמךצ הגורם עם התייעצות
התיךגיבושההנחיותהפרטניותת–21ימיםמהמועדשבו
מוצע הסביבתייםצ ההיבטים תאישור הבקשה נמסרה
תהאריךתקופהזוכאשרמדוברבבקשהתאישורהיבטים
נפט, שת הפקה במהתך נפט תפעותת בנוגע הסביבתיים
ותקבועשבמקרהכזהיועברוההנחיותהפרטניותבתוךו4

ימיםמהמועדכאמורצ

מוצעתקבועכיהגורםהמוסמךרשאיתערוךשינויים
בהנחיותהפרטניותשגיבשנציגהמשרדתהגנתהסביבהרק
אםמצאכיקיימיםטעמיםמיוחדיםהמצדיקיםזאת,ואשר
יפורטובהחתטתהגורםהמוסמך;מוצעכיהחתטהוטעמים
האנרגיה משרד שת האינטרנט באתר יפורסמו כאמור

בסמוךתאחרקבתתההחתטהצ

עודמוצעתקבועכיההנחיותהפרטניותיגובשועת
בסיסההנחיותהכתתיותשיגבששרהאנרגיהבהסכמת
השרתהגנתהסביבה,כמשמעותןבסעיף21המוצע)ר'דברי
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הנחיותכתתיות
תהכנתמסמך

סביבתי

שרהאנרגיה,בהסכמתהשרתהגנתהסביבה,יגבשהנחיותכתתיותתהכנתמסמך21צ )א(
סביבתי,ורשאיהואתקבועהנחיותכתתיותשונותתסוגיםשוניםשתפעותותנפטצ

ההנחיותהכתתיותיפורסמובאתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיהצ )ב(

הגשתהמסמך
הסביבתי

בעתזכותנפטשקיבתהנחיותפרטניותתפיסעיף20,יגישתגורםהמוסמךותנציגהמשרד22צ
תהגנתהסביבהאתהמסמךהסביבתישהוכןבהתאםתאותןהנחיותצ

קבתתחוות
דעתמקצועיות,

הבהרותוהשתמות

הגישבעתזכותנפטמסמךסביבתיתפיסעיף22,רשאיהגורםהמוסמךוכןנציג23צ )א(
המשרדתהגנתהסביבה,בתוך21ימיםמיוםהגשתהמסמךהסביבתי,תבקשחוותדעת
מקצועיותכפישימצאותנכוןתרבותמרשויותשהוקמועתפידין,וכןתדרושהבהרות

והשתמותתמסמךהסביבתיותמסמכיםשצורפותוצ

נציגהמשרדתהגנתהסביבהיגישתגורםהמוסמךאתחוותדעתותמסמךהסביבתי )ב(
שהגישבעתזכותהנפט,בתוךו4ימיםמיוםשנמסרתו,ותגבימסמךסביבתיבנוגע
תפעותתנפטבמהתךהפקהשתנפט-בתוך90ימיםמהמועדהאמור;נדרשותפיסעיף
קטן)א(חוותדעת,הבהרותאוהשתמותתענייןהמסמךהסביבתיוהמסמכיםשצורפו

תו,תחתהתקופהתפיסעיףקטןזהבמועדקבתתההשתמותתמסמךהסביבתיצ

החתטתהגורם
המוסמךבבקשה

תאישורההיבטים
הסביבתייםשת

פעותתנפט

7ימיםמיוםשהועברהתוחוותדעתושתנציג24צ הגורםהמוסמךיחתיטבתוך )א(
המשרדתהגנתהסביבהכאמורבסעיף23)ב(,אובתוםהמועדיםהקבועיםבאותוסעיף,
תפיהמוקדם,האםתתתתבעתזכותהנפטאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתהנפט

אותסרבתתתוצ

באישורההיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפטיקבעהגורםהמוסמךהוראות )ב(
הנוגעותתהיבטיםהסביבתייםהנוגעיםתאותהפעותהשעתבעתזכותהנפטתפעות

תפיהן,וזאתבהסתמךעתהמסמךהסביבתיצ

21המוצע(,וזאת,ככתשקיימותהנחיות ההסברתסעיף
כתתיותבאותוענייןצ

תבסוף,מוצעתקבועכיהגורםהמוסמךיעביראת
ההנחיותהפרטניותתבעתזכותהנפטצ

מוצעתהסמיךאתשרהאנרגיה,בהסכמתהשר  סעיף 21 
תהגנתהסביבה,תגבשהנחיותכתתיותתהכנת 
בקשה כת עת יחותו הכתתיות ההנחיות סביבתיצ מסמך
ההנחיות תגיבוש בסיס ויהוו המוסמך תגורם המוגשת
הפרטניותתהכנתהמסמךהסביבתיצתענייןזהמוצעכי
השריםיהיורשאיםתהבחיןביןפעותותשונות,כגוןפעותות
תקדיחתנפטהמבוצעותבשתבהחיפושוביןפעותותכאמור
המבוצעותבשתבההפקה,ותגבשהנחיותכתתיותשונות
תענייןכתשתבצמוצעכיהנחיותכתתיותכאמוריפורסמו

באתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיהצ

בשתבהבאמוצעכיבעתזכותנפטאשרקיבת  סעיף 22
הנחיותפרטניותכאמורבסעיף20,יגישתגורם 
הסביבהמסמךסביבתי המוסמךותנציגהמשרדתהגנת

כהגדרתובסעיף17,ושהוכןבהתאםתהנחיותאתהצ

תאחרשהגישבעתזכותנפטמסמךסביבתיתפי  סעיף 23
סעיף22,מוצעתאפשרתגורםהמוסמךותנציג 
המשרדתהגנתהסביבה,תבקשבתוך21ימיםממועדהגשת
המסמך,חוותדעתמקצועיותמרשויותשהוקמועתפידין,

וכןתדרושמסמכיםנוספיםהדרושיםתהםכגוןהשתמות
והבהרותתמסמךהסביבתיותמסמכיםשצורפותו,וזאתכדי

תגבשחוותדעתביחסתמסמךהסביבתיצ

בשתבהבאמוצעתקבועכיעתנציגהמשרדתהגנת
הסביבהתהעבירתגורםהמוסמךאתחוותדעתותמסמך
הסביבתיבתוךו4ימיםמיוםשנמסרתוהמסמךהסביבתי,
נפט תפעותת בנוגע סביבתי במסמך מדובר כן אם אתא
תהגנת המשרד נציג יוכת שאז נפט, שת הפקה במהתך
ימים 90 בתוך כאמור דעתו חוות את תהגיש הסביבה
מהמועדהאמורצעודמוצעתהבהירכיהמועדיםתהגשת
חוותהדעתשתנציגהמשרדתהגנתהסביבהנמנים,ככתת,
ממועדהגשתהמסמךהסביבתי,ואותםאםהוחתטתבקש
השתמותוחוותדעתנוספות,יימנומועדיםאתהממועד

קבתתחוותהדעתאוההשתמות,תפיהענייןצ

מוצעכיהגורםהמוסמךיחתיט,בתוך7ימים  סעיף 24
מיוםשהועברהתוחוותדעתושתנציגהמשרד 
תהגנתהסביבה,אובתוםהמועדיםהקבועיםבסעיף23,
אםתתתתבעתזכותהנפטאישורתהיבטיםהסביבתייםשת
פעותתהנפטאותסרבתתתוצבאישורתהיבטיםהסביבתיים
יקבעוההוראותהנוגעותתהיבטיםהסביבתייםשתפעותת
הנפטשעתבעתזכותהנפטתפעותתפיהןבביצועאותה

פעותה,וזאתבהסתמךעתהמסמךהסביבתיצ
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החתטתהגורםהמוסמךתפיסעיףזהתינתןבהתאםתחוותהדעתשתנציגהמשרד )ג(
תהגנתהסביבהשהוגשהתפיסעיף23)ב(,אתאאםכןמצאהגורםהמוסמךכיקיימים
טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםקבתתהחתטהשתאבהתאםתחוותהדעתכאמור;הטעמים
המיוחדיםכאמוריפורטובהחתטתהגורםהמוסמך;ההחתטהוהטעמיםהמיוחדים

יפורסמובאתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיה,בסמוךתאחרקבתתההחתטהצ

פרסוםהודעהעת
מתןאישור

החתיטהגורםהמוסמךתתתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפט,יפרסםהודעהו2צ
עתכךתציבורבאתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיהצ

סמכותתדחיית
מועדים

הגורםהמוסמךרשאי,מטעמיםשיירשמו,תדחותאתהמועדיםהקבועיםבפרקזהאם26צ
מצאכיהדברמוצדקבנסיבותהענייןצ

עתאףהוראותפרקזהרשאיםהגורםהמוסמךיחדעםנציגהמשרדתהגנתהסביבה27צפטור
תפטורבעתזכותנפטמהחובהתקבתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפטתפי
פרקזה,תצורךביצועפעותתנפטמסוימת,אםשוכנעו,מטעמיםשיירשמו,כיבנסיבות

הענייןהאישוראינונדרשבשתאופיה,מהותהאוהיקפהשתפעותתהנפטצ

שרהאנרגיה,בהתייעצותעםשרהמשפטיםובהסכמתהשרתהגנתהסביבה,רשאי28צתקנות
תקבועהוראותתביצועפרקזהצ

פרק ח': אזור ימי מוגן באזור הכלכלי הבלעדי
הכרזהעתאזור
ימימוגןבאזור

הכתכתיהבתעדי

שרהאוצררשאי,בהתייעצותעםהשרתהגנתהסביבהושרהביטחון,ועתפי29צ )א(
הצעתהרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומייםאובהתייעצותעמה,תהכריזעתשטח
באזורהכתכתיהבתעדיכאזורימימוגן;תענייןזה,"אזורימימוגן"-שטחביםהתיכון
שבונשמריםחי,צומח,דומםאוקרקע,שישבהםענייןמדעיאוחינוכי,מפנישינויים

בתתירצוייםבמראם,בהרכבםהביותוגיאובמהתךהתפתחותםצ

תאיכריזשרהאוצרעתאזורימימוגןתפיסעיףקטן)א(אתאאםכןמתקיימיםכת )ב(
אתה:

החתטתהגורםהמוסמךתפיסעיףזהתינתןבהתאםתחוותהדעתשתנציגהמשרד )ג(
תהגנתהסביבהשהוגשהתפיסעיף23)ב(,אתאאםכןמצאהגורםהמוסמךכיקיימים
טעמיםמיוחדיםהמצדיקיםקבתתהחתטהשתאבהתאםתחוותהדעתכאמור;הטעמים
המיוחדיםכאמוריפורטובהחתטתהגורםהמוסמך;ההחתטהוהטעמיםהמיוחדים

יפורסמובאתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיה,בסמוךתאחרקבתתההחתטהצ

החתיטהגורםהמוסמךתתתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפט,יפרסםהודעהו2צ
עתכךתציבורבאתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיהצ

פרסוםהודעהעת
מתןאישור

הגורםהמוסמךרשאי,מטעמיםשיירשמו,תדחותאתהמועדיםהקבועיםבפרקזהאם26צ
מצאכיהדברמוצדקבנסיבותהענייןצ

סמכותתדחיית
מועדים

עתאףהוראותפרקזהרשאיםהגורםהמוסמךיחדעםנציגהמשרדתהגנתהסביבה27צ
תפטורבעתזכותנפטמהחובהתקבתאישורתהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפטתפי
פרקזה,תצורךביצועפעותתנפטמסוימת,אםשוכנעו,מטעמיםשיירשמו,כיבנסיבות

הענייןהאישוראינונדרשבשתאופיה,מהותהאוהיקפהשתפעותתהנפטצ

פטור

שרהאנרגיה,בהתייעצותעםשרהמשפטיםובהסכמתהשרתהגנתהסביבה,רשאי28צ
תקבועהוראותתביצועפרקזהצ

תקנות

פרק ח': אזור ימי מוגן באזור הכלכלי הבלעדי

שרהאוצררשאי,בהתייעצותעםהשרתהגנתהסביבהושרהביטחון,ועתפי29צ )א(
הצעתהרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומייםאובהתייעצותעמה,תהכריזעתשטח
באזורהכתכתיהבתעדיכאזורימימוגן;תענייןזה,"אזורימימוגן"-שטחביםהתיכון
שבונשמריםחי,צומח,דומםאוקרקע,שישבהםענייןמדעיאוחינוכי,מפנישינויים

בתתירצוייםבמראם,בהרכבםהביותוגיאובמהתךהתפתחותםצ

הכרזהעתאזור
ימימוגןבאזור

הכתכתיהבתעדי

תאיכריזשרהאוצרעתאזורימימוגןתפיסעיףקטן)א(אתאאםכןמתקיימיםכת )ב(
אתה:

מוצעתקבועכיהחתטתהגורםהמוסמךתפיסעיף
זהתינתןבהתאםתחוותהדעתשתנציגהמשרדתהגנת
מצא כן אם אתא ,23 בסעיף כאמור שהוגשה הסביבה
המצדיקים מיוחדים טעמים קיימים כי המוסמך הגורם
קבתתהחתטהשתאבהתאםתחוותהדעתכאמורצטעמים
מיוחדיםכאמוריפורטובהחתטתהגורםהמוסמך;מוצע
כיהחתטהונימוקיםכאמוריפורסמובאתרהאינטרנטשת

משרדהאנרגיהבסמוךתאחרקבתתההחתטהצ

מוצעתקבועכיהגורםהמוסמךיפרסםהודעה  סעיף 25
עתהחתטהתתתאישורתהיבטיםהסביבתייםשת 
פעותתנפטבאתרהאינטרנטשתמשרדהאנרגיהבסמוך

תאחרקבתתהצ

תדחות המוסמך הגורם את תהסמיך מוצע  סעיף 26
ז'המוצעוזאת אתהמועדיםהקבועיםבפרק 

מטעמיםשיירשמוצ

מוצעתקבועכיעתאףהוראותפרקז'המוצע,  סעיף 27
תהגנת המשרד נציג עם יחד המוסמך הגורם 
אישור מקבתת נפט זכות בעת תפטור רשאים הסביבה,
תהיבטיםהסביבתייםשתפעותתנפטאםשוכנעומטעמים
שיירשמו,כיבנסיבותהענייןהאישורתהיבטיםהסביבתיים

פעותת שת היקפה או מהותה, אופיה, בשת נדרש אינו
הנפטצ

בהתייעצות האנרגיה, שר את תהסמיך מוצע  סעיף 28
תהגנת השר ובהסכמת המשפטים שר עם 

הסביבה,תקבועתקנותתביצועהוראותפרקז'המוצעצ

תקבוע נהוג העותם ברחבי שונות במדינות  סעיף 29 
ת"אזורים ייחשבו אשר בים מסוימים אזורים 
במטרה וזאת )marine protected area( מוגנים" ימיים
הטבע את ממושך, זמן תאורך אזורים, באותם תשמר

והמערכותהביותוגיותהייחודיותהמצויותבהםצ

מוצעתקבועהסדרבענייןהכרזהעתאזוריםימיים
בסעיף מוצע, כך, תשם הבתעדיצ הכתכתי באזור מוגנים
)א(,תהסמיךאתשרהאוצר,בהיותוהשרהאחראי קטן
עתמינהתהתכנון,בהתייעצותעםהשרתהגנתהסביבה
ושרהביטחון,ועתפיהצעתהשתהרשותתשמירתהטבע
והגניםהתאומייםאובהתייעצותעמה,תהכריזעתשטח
באזורהכתכתיהבתעדיכאזורימימוגן)כהגדרתוהמוצעת

בסעיףזה(צ

)ב(,תהתנותאתההכרזה כמוכןמוצע,בסעיףקטן
מסמך את תואמת שהיא בכך ראשית, תנאיםצ בכמה
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ההכרזהתואמתאתמסמךהמדיניותשאישרההממשתהתפיסעיף16,ואם )1(
טרםאושרמסמךכאמור-ההכרזהניתנהבאישורהממשתה;

ניתנההזדמנותתרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומייםתחוותדעתה )2(
בדברהתאמתושתהשטחתשמשאזורימימוגן,ובתבדשחוותדעתהתוגשבתוך

60ימיםמיוםשהובאהתידיעתההכוונהתהכריזכאמורצ

הכרזהעתשטחכאזורימימוגןתפיסעיףזהטעונהפרסוםברשומותצ )ג(

אזורימימוגןשהוכרזתפיסעיףזה,יראואותוכשמורתטבעתענייןחוקגנים )ד(
תאומיים,והוראותהחוקהאמורוהתקנותתפיוהחתותתענייןשמורתטבעיחותותגביו,
בשינוייםהמחויבים,תרבותההוראותתענייןעונשין,פיקוחואכיפהשבחוקהאמור,

ותמעטסעיפים22עד30,29)א(עד)ג(,36,32,31בו־וו)ב(תחוקהאמורצ

הכריזשרהאוצרעתאזורימימוגן,רשאיהואתקבועבהכרזהפעותותמותרות )ה(
באזורימימוגןשביצועןאינוטעוןהיתרמאתמנהתהרשותתשמירתהטבעוהגנים

התאומייםתפיסעיף30)ד(תחוקגניםתאומיים,כפישהוחתבסעיףקטן)ד(צ

האיסוריםוההגבתותהחתיםתענייןאזורימימוגןתפיהוראותסעיףקטן)ד(תא )ו(
יחותועתצבאההגנהתישראתאועתשתוחהאחרתשתמערכתהביטחוןששרהביטחון

אוראשהממשתהאישראותהתענייןזהצ

חתחוקהעתיקותתפיסעיף7עתשטחשהוכרזכאזורימימוגן,תיעשהכתפעותה )ז(
תפיהחוקהאמורבהתייעצותביןהרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומייםתביןרשות

העתיקותכמשמעותהבחוקרשותהעתיקות,התשמ"ט-101989צ

שרהאוצר,בהתייעצותעםהשרתהגנתהסביבהועתפיהצעתהרשותתשמירת )ח(
הטבעוהגניםהתאומייםאובהתייעצותעמה,רשאיתבטתאותשנותהכרזהעתאזור

ימימוגן;ביטותאושינויכאמורטעוניםפרסוםברשומותצ

המדיניותשאישרההממשתהתפיסעיף16המוצע,ואםתא
אושרמסמךכאמור-ההכרזהניתנהבאישורהממשתהצ
ושנית,בכךשעוברתביצועההכרזה,ניתנהתמועצהתגנים
תאומיים,שמורותטבעואתריםתאומייםהזדמנותתחוות
דעתה,תגביהתאמתושתהשטחתשמשאזורימימוגןצ
תנאיזהיתקייםגםאםתאהוגשהחוותדעתכאמור,אם
המועצה תידיעת שהובאה מיום מ־60ימים חתפויותר
האמורההכוונהתהכריזעתאזורימימוגןצעודמוצעתקבוע

כיההכרזהתפורסםברשומות)סעיףקטן)ג((צ

במטרהתצקתתוכןתהכרזהעתאזורימימוגן,מוצע
תקבועבסעיףקטן)ד(כייראואזורכאמורכשמורתטבע
תענייןהוראותחוקגניםתאומייםוהתקנותתפיו,תרבות
היתר שעניינה האמור תחוק 30)ד( סעיף הוראת תעניין
תפגיעהבשמורתטבעותענייןהוראותהעונשיןוהוראות
הפיקוחוהאכיפההמסורותתפיאותוחוקתרשותתשמירת
הטבעוהגניםהתאומיים,וכיהוראותאתהיחותותגביאזור

כאמור,בשינוייםהמחויביםצ

במסגרת כי )ה( קטן בסעיף תקבוע מוצע זאת עם
ההכרזהעתאזורימימוגןיוכתשרהאוצרתקבועפעותות
מותרותבאזורימימוגן,אשרביצועןאינוטעוןהיתרמאת

מנהתהרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומייםתפיסעיף
30)ד(תחוקגניםתאומיים,כפישהוחתבסעיףקטן)ד(צזאת
במקרהשבומוצדקתפתורסוגשתפעותותמהצורךשת

קבתתהיתרבאופןפרטניצ

עודמוצעתקבועהסדרמיוחדתענייןצבאההגנה
תישראתויחידותביטחוניותנוספותותהחריגםמתחותת
האיסוריםוההגבתותהחתיםבאזורימימוגןתפיהוראות
חוקגניםתאומיים,בהתאםתסעיףקטן)ד(המוצע)סעיף

קטן)ו((צ

)ז(מוצעתקבועכיבמקרהשתמציאת קטן בסעיף
קרי העתיקות, חוק תגביו שחת מוגן ימי באזור עתיקה
באזורימימוגןהנמצאבאזורהסמוך)ראוגםדבריההסבר

עם בתיאום בעתיקה העתיקות רשות תטפת ,)7 תסעיף
הרשותתשמירתהטבעוהגניםהתאומייםצ

תבסוף,מוצע,בסעיףקטן)ח(,תהסמיךאתשרהאוצר,
בהתייעצותעםהשרתהגנתהסביבהועתפיהצעתהרשות
תשמירתהטבעוהגניםהתאומייםאובהתייעצותעמה,
תבטתאותשנותהכרזהעתאזורימימוגןצביטותאושינוי

כאמוריפורסמוברשומותצ

ס"חהתשמ"ט,עמ'88צ 10
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פרק ט': שונות
קביעתהנקודות

הגאוגרפיות
והודעהעתקצה

תחוםהאזורים
הימיים

הממשתה,תאחרקבתתחוותדעתושתהמרכזתמיפויישראת,תקבעבהחתטתהאת30צ
הנקודותהגאוגרפיותבקוהחוףאובסמוךאתיושישמשותצורךקביעתקוויהבסיס
תחום קצה האזוריםהימיים,ורשאיתהיאתהודיעבהחתטתהעת שמהםנמדדים

האזוריםהימיים,כותםאוחתקםצ

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאיתקבועהוראותתענייןמסירתמידע31צמאגרמידע
תשרהאוצרממשרדיהממשתה,גוףציבורישהוקנתהתוסמכותתפידיןבאזורים
הימייםאואדםהממתאתפקידציבוריתפידיןשהוקנתהתוסמכותכאמור,תשםאיסוף

המידעושמירתובמאגרמידעצ

שמירתהמשפט
הבין־תאומי

איןבהוראותחוקזהכדיתגרועמהזכויותומהסמכויותשתמדינתישראתבשטחיהים32צ
מכוחהמשפטהבין־תאומיצ

עדיפותחיקוקים
בתחוםהתחבורה

הימית

קיימתסתירהביןהוראתחיקוקבתחוםהתחבורההימיתשהוחתתפיחוקזהתבין33צ
הוראתחיקוקאחרשהוחתכאמוראוהוראהמההוראותתפיחוקזה,תחותהוראת

החיקוקבתחוםהתחבורההימיתצ

שרהמשפטיםרשאי,בצו,תשנותאתהתוספותהראשונהעדהרביעית,בהסכמתהשר34צשינויהתוספות
הנוגעבדברצ

פרק ט': שונות

הממשתה,תאחרקבתתחוותדעתושתהמרכזתמיפויישראת,תקבעבהחתטתהאת30צ
הנקודותהגאוגרפיותבקוהחוףאובסמוךאתיושישמשותצורךקביעתקוויהבסיס
תחום קצה האזוריםהימיים,ורשאיתהיאתהודיעבהחתטתהעת שמהםנמדדים

האזוריםהימיים,כותםאוחתקםצ

קביעתהנקודות
הגאוגרפיות

והודעהעתקצה
תחוםהאזורים

הימיים

שרהאוצר,בהתייעצותעםשרהמשפטים,רשאיתקבועהוראותתענייןמסירתמידע31צ
תשרהאוצרממשרדיהממשתה,גוףציבורישהוקנתהתוסמכותתפידיןבאזורים
הימייםאואדםהממתאתפקידציבוריתפידיןשהוקנתהתוסמכותכאמור,תשםאיסוף

המידעושמירתובמאגרמידעצ

מאגרמידע

איןבהוראותחוקזהכדיתגרועמהזכויותומהסמכויותשתמדינתישראתבשטחיהים32צ
מכוחהמשפטהבין־תאומיצ

שמירתהמשפט
הבין־תאומי

קיימתסתירהביןהוראתחיקוקבתחוםהתחבורההימיתשהוחתתפיחוקזהתבין33צ
הוראתחיקוקאחרשהוחתכאמוראוהוראהמההוראותתפיחוקזה,תחותהוראת

החיקוקבתחוםהתחבורההימיתצ

עדיפותחיקוקים
בתחוםהתחבורה

הימית

שרהמשפטיםרשאי,בצו,תשנותאתהתוספותהראשונהעדהרביעית,בהסכמתהשר34צ
הנוגעבדברצ

שינויהתוספות

כאמורבחתקהכתתי,במסגרתהשינויהמוצע  סעיף 30
שת הימיים האזורים הגדרת תעניין זה בחוק 
מדינתישראת,קריאימוץשיטתקוויהבסיסהישרים,מוצע
תהסמיךאתהממשתה,תאחרקבתתחוותדעתמןהמרכז
תמיפויישראת,תהחתיטעתהנקודותהגאוגרפיותבקוהחוף
אובסמוךאתיו,אשרביניהןיימתחוקוויהבסיסהישרים
שמהםנמדדיםהאזוריםהימייםצנוסףעתכך,מוצעתהסמיך
תחום קצה עת כאמור בהחתטה תהודיע הממשתה את
האזוריםהימיים,כותםאוחתקם,כפישעשתההממשתה
10( התשע"א התמוז ח' מיום 2ו34 מס' בהחתטה בעבר
ביותי2011(בדברקביעתקוהתיחוםהימיהצפונישתמימי
החופיןוהאזורהכתכתיהבתעדישתמדינתישראתבים

התיכוןצ

מוצעתהסמיךאתשרהאוצרתקבוע,בהתייעצות  סעיף 31
עםשרהמשפטים,הוראותתענייןמסירתמידע 
תשרהאוצרממשרדיהממשתהוגופיםנוספיםהמחזיקים
בסמכויותתפידיןתגביהאזוריםהימיים,וזאתתשםהקמתו

שתמאגרמידעימיאשרעתהכנתועמתמשרדהאוצרצ

הימיים האזורים תתיחום הנוגע בכת כאמור,  סעיף 32
וקביעתהזכויותוהסמכויותשתמדינתישראת 
את המוצע החוק משקף אזורים, באותם חוף כמדינת
עם היםצ בדיני העוסקות הבין־תאומי המשפט הוראות
זאת,תמדינתישראתקיימותבאזוריהיםסמכויותוזכויות
נוספותעתפיהמשפטהבין־תאומי,שבהןהחוקהמוצע
תאעוסק,כמוזכויותוסמכויותבתחוםהביטחוניצאשר
עתכן,מוצעתהבהירבמפורשבסעיףזהכיאיןבהוראות
החוקהמוצעכדיתגרועמזכויותוסמכויותאחרותשמדינת
ישראתרשאיתתהפעיתותטעוןתקיומןעתפיהמשפטהבין־

תאומיצ

המרכזיות הפעיתויות אחת הדברים, מטבע  סעיף 33
כתי שת פעיתות היא הים באזורי המתבצעת 
שיטשוניםצמוצעתהבהירכיאיןבהוראותהחוקהמוצע
באזורים מכוחו תהחית שמוצע החיקוקים ובהוראות
הימיים,כדיתגבורעתהוראותחיקוקיםבתחוםהתחבורה
הימיתאשרחתיםאףהםמכוחהחוקהמוצע,וכיבמקרה
שתסתירהביןהוראותבהקשרזה-תחותהוראתהחיקוק

בתחוםהתחבורההימיתצ

המעוגנים הימית התחבורה חיקוקי כי הקביעה
בחקיקהשהוחתהתפיהחוקהמוצעגובריםעתהוראות
תרבות כאתה(, )משנקבעו תפיו והתקנות המוצע החוק
הוראותחיקוקיםבתחומיםאחריםשהוחתובחוקהמוצע,
מבהירהכיאיןבכוונתושתהחוקהמוצעתהתערבבפעיתות
הסדירה,המבוססתבחתקהעתאמנותבין־תאומיות,שת
תרבות המוצע, החוק הוראות יחותו בהתאם, שיטצ כתי
הוראותחיקוקבתחוםאחר)שהוחתתפיו(,תענייןפעיתות
כאמוררקכתעודהןמתיישבותעםמהשנקבעבחיקוק
בתחוםהתחבורההימית,אוכתעודהחתתושתהחיקוק
בתחוםהאחראוהוראותהחוקהמוצעאינןגורעותממה
שנקבעבחיקוקבתחוםהתחבורההימיתאומשנותאת

מהשנקבעבוצ

מוצעתהסמיךאתשרהמשפטיםתשנות,בצו,  סעיף 34
התוספותהראשונהעדהרביעיתהנתוות את 
תחוקהמוצע,בהסכמתהשרהמופקדעתביצועהחיקוק
שאותומבקשיםתהוסיףתאיזומביןהתוספותהאמורותאו
תגרועממנהצשינויהתוספותבהקשרזהייעשהבהתאם
תסוגהחיקוקיםשיכותתהיכתתבהןתפיסעיפים8ו־12)א(

עד)ג(תחוקהמוצעצ
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שרהמשפטיםממונהעתביצועושתחוקזהוהוארשאיתהתקיןתקנותתביצועוצו3צביצועותקנות

ביטותחוקהשטחים
התת–ימיים

חוקהשטחיםהתתימיים,התשי"ג-3ו1119-בטתצ36צ

ביטותחוק
מימיחופין

חוקמימי־חופין,התשי"ז-6ו1219-בטתצ37צ

תיקוןפקודת
מסהכנסה

בפקודתמסהכנסה13,אחריסעיף3איבוא:38צ

"הכנסהמאזור
כתכתיבתעדי

בסעיףזה-3בצ )א(

"אוצרותטבע"ו"האזורהכתכתיהבתעדי"-כהגדרתםבחוק
האזוריםהימיים;

"חוקהאזוריםהימיים"-חוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017;

המנויה הבתעדי הכתכתי באזור פעותה - ימית" "פעותה
בסעיף12)א(תחוקהאזוריםהימיים,אופעותההנתוות
תה,ובכתתזה,עיבוד,הובתהאואחסוןשתאוצרותטבעצ

הכנסהשהופקהאושנצמחהבאזורהכתכתיהבתעדי )ב(
הנובעת,במישריןאובעקיפין,מפעותהימיתאומנכסהקשור
תפעותהכאמור,יראואותהכהכנסהשהופקהאושנצמחה

בישראתצ"

תיקוןחוקהכניסה
תישראת

בחוקהכניסהתישראת,התשי"ב-2ו1419,אחריסעיף14יבוא:39צ

"קביעתהסדרים
מיוחדיםתעניין
האזורהכתכתי

הבתעדי

ימי",14אצ "מיתקן הבתעדי", הכתכתי "האזור זה, בסעיף )א(
הימיים, האזורים בחוק כהגדרתם - קבוע" ימי "מיתקן

התשע"ח-2017צ

מוצעתקבועכישרהמשפטיםממונהעתביצועו  סעיף 35
שתהחוקהמוצעוכיהוארשאיתהתקיןתקנות 

תצורךכךצ

משפטית מסגרת יוצר המוצע שהחוק מאחר  סעיפים 
חדשהבענייןהגדרתהאזוריםהימייםוהזכויות 36ו־37
והסמכויותהנתונותבהםתמדינתישראת,מוצע 
תבטתאתחוקהשטחיםהתת־ימייםואתחוקמימיחופין,

התשי"ז-6ו19,הנוגעיםתהגדרתאזוריםכאמורצ

חוקהשטחיםהתת־ימייםקובעכך:

"שטחים תת־ימיים בשטח מדינת ישראל

שטחמדינתישראתיכתותאתקרקעהיםוהתת־ )א( 1צ
קרקעשתהשטחיםהתת־ימייםהסמוכיםתחופיישראת,
והםמחוצהתמיםהטריטוריאתיים,עדהיכןשעומקהמים
שמעתיהםמאפשראתניצותאוצרותהטבעשבשטחים

אתהצ

יפגע תא )א( קטן בסעיף האמור דבר שום )ב(
התתו, התת־ימיים תשטחים שמעת המים שת באופיים

ושמחוץתמיםהטריטוריאתייםשתישראת,כמימיתב–יםצ"

וכךקובעחוקמימיחופין,התשי"ז-6ו19:

"הגדרת מימי חופין

בסעיף3תחוקהפרשנות,תשמ"א-1981,בהגדרה )א( 1צ
שתמימיחופין,במקום"ששהמיתים"יבוא"שניםעשר

מיתיםימיים"צ

הפרשנות, תחוק 1 בסעיף האמור אף עת )ב(
תשמ"א-1981,תחותההגדרהשתמימיחופיןכאמורבסעיף
קטן)א(גםעתחיקוקיםוהוראותמינהתשניתנותפניתחיתת

החוקהאמורצ

חלק מן הים של המדינה - מהו

הפתוח הים מן חתק כי בו, שנאמר בדין מקום כת 2צ
שעתחופיהמדינהנכתתבתחומיהאוחתעתיודיןפתוני
אוסמכותתפידיןפתוני,ותחומושתאותוחתקתאנקבע
אושנקבעבמרחקשהואפחותמשניםעשרמיתיםימיים
מנקודתהשפתאומנקודהאחרתשבחוף-יהיהתחומו

שניםעשרמיתיםימייםכאמורצ"

כאמור,מוצעתהחיתאתחוקהכניסהתישראת  סעיף 39
באזור המצויים קבועים ימיים במיתקנים 
הכתכתיהבתעדי)בסעיף12)ג(תחוקהמוצע(צהחתתושת
החוקהאמורנחוצהבשתהתקופההממושכתשבמהתכה

ס"חהתשי"ג,עמ'3וצ 11

ס"חהתשי"ז,עמ'2;התש"ן,עמ'90צ 12

דינימדינתישראת,נוסחחדש6,עמ'120;ס"חהתשע"ז,עמ'1199צ 13

ר ב ס ה י  ר ב ד



69 הצעותחוקהממשתה-ו116,י"זבחשווןהתשע"ח,2017צ11צ6

שרהפניםרשאי,בהתייעצותעםשרהמשפטים,שר )ב(
הביטחוןושרהאנרגיה,תקבועסדריכניסהמיוחדיםוכתתים
מיוחדיםבדבררשותכניסהאתהמיתקניםהימייםהקבועים

המצוייםבאזורהכתכתיהבתעדיצ

שרהפניםרשאי,בהתייעצותעםשרהמשפטים,תקבוע )ג(
ישיבה ורישיונות אשרות מתן בדבר וכתתים כניסה סדרי
תישראת תהיכנס המבקש ישראתי אזרח שאינו מי תעניין

ממיתקןימיהמצויבאזורהכתכתיהבתעדיצ"

בחוקהתקנים,התשי"ג-3ו19ו1,אחריסעיף22יבוא:40צתיקוןחוקהתקנים

"הוראותמיוחדות
תענייןמיתקנים

ימייםקבועים
באזורהכתכתי

הבתעדי

בסעיףזה,"האזורהכתכתיהבתעדי","מיתקןימיקבוע"22אצ )א(
-כהגדרתםבחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017צ

רשאי המשפטים, שר עם בהתייעצות הכתכתה, שר )ב(
רשמיים תקנים תרבות זה, חוק תפי ההוראות כי תקבוע
שהוכרזומכוחו,כותןאוחתקן,תאיחותועתמיתקניםימיים
או כתת דרך הבתעדי, הכתכתי באזור המצויים קבועים
תענייניםמסוימים,אוכייחותובשינוייםשיקבע,ורשאישר

הכתכתהתקבועכייחותוהסדריםחתופייםתענייןזהצ

תקנותתפיסעיףזהייקבעובהתאםתמקובתבמדינות )ג(
מפותחותעםשווקיםמשמעותייםצ"

בחוקהעונשין,התשת"ז-161977,אחריסעיף13יבוא:41צתיקוןחוקהעונשין

שרהפניםרשאי,בהתייעצותעםשרהמשפטים,שר )ב(
הביטחוןושרהאנרגיה,תקבועסדריכניסהמיוחדיםוכתתים
מיוחדיםבדבררשותכניסהאתהמיתקניםהימייםהקבועים

המצוייםבאזורהכתכתיהבתעדיצ

שרהפניםרשאי,בהתייעצותעםשרהמשפטים,תקבוע )ג(
ישיבה ורישיונות אשרות מתן בדבר וכתתים כניסה סדרי
תישראת תהיכנס המבקש ישראתי אזרח שאינו מי תעניין

ממיתקןימיהמצויבאזורהכתכתיהבתעדיצ"

תיקוןחוקהתקניםבחוקהתקנים,התשי"ג-3ו19ו1,אחריסעיף22יבוא:40צ

"הוראותמיוחדות
תענייןמיתקנים

ימייםקבועים
באזורהכתכתי

הבתעדי

בסעיףזה,"האזורהכתכתיהבתעדי","מיתקןימיקבוע"22אצ )א(
-כהגדרתםבחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017צ

רשאי המשפטים, שר עם בהתייעצות הכתכתה, שר )ב(
רשמיים תקנים תרבות זה, חוק תפי ההוראות כי תקבוע
שהוכרזומכוחו,כותןאוחתקן,תאיחותועתמיתקניםימיים
או כתת דרך הבתעדי, הכתכתי באזור המצויים קבועים
תענייניםמסוימים,אוכייחותובשינוייםשיקבע,ורשאישר

הכתכתהתקבועכייחותוהסדריםחתופייםתענייןזהצ

תקנותתפיסעיףזהייקבעובהתאםתמקובתבמדינות )ג(
מפותחותעםשווקיםמשמעותייםצ"

תיקוןחוקהעונשיןבחוקהעונשין,התשת"ז-161977,אחריסעיף13יבוא:41צ

עתידיםמיתקניםאתהתהימצאבאזורהכתכתיהבתעדי,
ובשתהיותםשתאותםמיתקניםאתריםאסטרטגייםבעתי
חשיבותרבהתמדינתישראת,אשרמוצדקתפקחותקיים

בקרהעתזהותהגורמיםהעובדיםוהנמצאיםבהםצ

עת תישראת הכניסה חוק שת החתתו זאת, עם
המיתקניםהימייםהקבועיםעתפיהמוצע,עשויהתחייב
קביעתסדריכניסהמיוחדיםוכתתיםמיוחדיםבדבררשות
כניסהתמיתקניםאתהצעתכן,מוצעתתקןאתחוקהכניסה
תישראתותהסמיךאתשרהפניםתקבוע,בהתייעצותעם
בעניין ייחודיים הסדרים האנרגיה, ושר המשפטים שר

הכניסהתמיתקניםאתהצ

תקבוע, הפנים שר את תהסמיך מוצע בנוסף,
בהתייעצותעםשרהמשפטים,סדריכניסהוכתתיםבדבר
אזרח שאינו מי תעניין ישיבה ורישיונות אשרות מתן
ישראתיהמבקשתהיכנסתישראתממיתקןימי-רגיתאו

קבוע-המצויבאזורהכתכתיהבתעדיצ

תפיסעיף12)ג(תחוקהמוצע,יחותחוקהתקנים,  סעיף 40
התשי"ג-3ו19)תהתן-חוקהתקנים(,הנכתתעת 
הרביעית,במיתקניםימייםקבועים בתוספת המוצע פי
המצוייםבאזורהכתכתיהבתעדי,וזאתכדיתהבטיחאת
בטיחותםשתהמצרכיםהמצוייםבאותםהמיתקנים,וכן

בהםצ העבודה ותהתיכי עצמם המיתקנים בטיחות את
תחייבהתאמותושינויים עשויה עםזאת,החתתהחוק
בכתהנוגעתהוראותבדברתקניםרשמיים,שהםתקנים
8 סעיף תפי עתיהם הכריז הכתכתה שר אשר מחייבים
תחוקהתקניםופעותהשתאבהתאםתהםמהווהעבירה
פתיתיתצהתאמהזונדרשתבשתהמאפייניםהמיוחדיםשת

הפעיתותבמיתקניםהקבועיםבאזורהכתכתיהבתעדיצ

אשרעתכן,מוצעתתקןאתחוקהתקניםבתיקוןעקיף,
ותהסמיךאתשרהכתכתה,בהתייעצותעםשרהמשפטים,
תא חתקן, או כותן התקנים, חוק תפי הוראות כי תקבוע
יחותועתמיתקניםימייםקבועיםהמצוייםבאזורהכתכתי
כי תקבוע או מסוימים, תעניינים או כתת דרך הבתעדי,
יחותובשינוייםשיקבעאותקבועהסדריםחתופייםתעניין
זהצכתזאת,ובתבדשתקנותתפיסעיףזהייקבעובהתאם
תמקובתבמדינותמפותחותעםשווקיםמשמעותיים,כמו
תמשתמדינותהאיחודהאירופיצהתיקוןהמוצעתואםאת
אימוץ בעניין התקנים בחוק ביטוי תידי הבאה המגמה

תקינהבין־תאומיתצ

בדבר הוראות ג', בפרק קובע, העונשין חוק  סעיף 41
תחותהאקס־טריטוריאתיתשתהוראותיוושת 
דיניהעונשיןהישראתייםבכתתצבהקשרזהמבחיןהחוק
תאותו 7)א( בסעיף פנים")המוגדרת "עבירת בין האמור

ס"חהתשי"ב,עמ'4ו3;התשע"ז,עמ'8ו4צ 14

ס"חהתשי"ג,עמ'30;התשע"ד,עמ'4צ ו1

ס"חהתשת"ז,עמ'226;התשע"ז,עמ'8ו4צ 16
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"עבירותבאזור
הכתכתיהבתעדי

ובמיתקניםימיים
קבועיםהמצויים

בו

בסעיףזה-13אצ )א(

"חוקהאזוריםהימיים"-חוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017;

"האזורהכתכתיהבתעדי"ו"מיתקןימיקבוע"-כהגדרתם
בחוקהאזוריםהימייםצ

דיניהעונשיןשתישראתיחותועתעבירתחוץשנעברה, )ב(
כותהאומקצתה,באזורהכתכתיהבתעדי,אםהיאפוגעתאו
שישבהכדיתפגועבמימושזכויותיהוסמכויותיהשתמדינת

ישראתבאותואזורתפיחוקהאזוריםהימייםצ

)ג(דיניהעונשיןשתישראתיחותועתעבירתחוץשנעברה,
כותהאומקצתה,במיתקןימיקבועהמצויבאזורהכתכתי

הבתעדיצ"

תיקוןפקודת
מניעתזיהום
מי־יםבשמן

בפקודתמניעתזיהוםמי־יםבשמן]נוסחחדש[,התש"ם-42-171980צ

בסעיף1- )1(

בסעיףקטן)א(,תפניההגדרה"העברה"יבוא: )א(

""האזורהכתכתיהבתעדי","מימיהחופים"ו"המיםהפנימיים"-כהגדרתם
בחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017;";

בסעיףקטן)ב(,במקום"מימיהחופיןשתישראתומימיההפנים־ארציים" )ב(
יבוא"מימיהחופים,המיםהפנימייםוהאזורהכתכתיהבתעדי";

בסעיף3,במקום"תמימיהחופיןשתישראת"יבוא"תאזורהכתכתיהבתעדי"; )2(

בסעיף4- )3(

בכותרתהשותיים,במקום"תמימיהחופין"יבוא"תאזורהכתכתיהבתעדי"; )א(

במקום"מחוץתתחוםמימיהחופיןשתישראת"יבוא"מחוץתאזורהכתכתי )ב(
הבתעדי"ובמקום"זיהוםמימיהחופיןשתישראת"יבוא"זיהוםמימיהחופים";

חוק(שעתיהחתיםדיניהעונשיןשתמדינתישראתובין
"עבירתחוץ")המוגדרתבסעיף7)ב(תחוקהאמור(שתגביה
חתיםדיניהעונשיןשתמדינתישראתרקאםמתקיימים
תנאיםנוספים,חתקםמהותיים)שעניינםזיקותשונותשת
העבירהאונסיבותיהתמדינתישראת(וחתקםפרוצדורתיים

)שעניינם,תמשת,אישורהיועץהמשפטיתממשתה(צ

מאחרשהאזורהכתכתיהבתעדימצוימעברתגבותותיה
שתמדינתישראת,הרישהוראותדיניהעונשיןשתהיכותות
בהן מתקיימים אם רק בו המבוצעות עבירות עת תחות
התנאיםהקבועיםבחוקהעונשיןתגבי"עבירתחוץ")אואם
מדוברבעבירותפתיתיותשנקבע,בסעיפים7)ב(ו־13תחוק
המוצע,שיחותועתיהםדיניהעונשיןשתישראתכאיתוהיו
"עבירותפנים"(צעםזאת,בחינתהתנאיםהמהותיים,קרי
הזיקות,שקובעחוקהעונשיןתענייןתחותתועתעבירות
חוץ)בסימןג'תפרקג'באותוחוק(,מעתהכיאיןתנאי)או
זיקה(כאמורהתואםבאופןמתאאתהאינטרסיםשתמדינת
ישראתבהחתתדיניהעונשיןשתהבאזורהכתכתיהבתעדי,
ובכתתזההאינטרסשתהמדינהבקיוםפעיתותתקינהובתא
הפרעותבתחוםהחיפושוההפקהשתאוצרותהטבעבאזור

זהצתכן,מוצעתערוךתיקוןעקיףבחוקהעונשיןותהוסיף
תרשימתהזיקותהקבועהבסימןג'בפרקג'תחוקהאמור,
מדינת שת תאינטרסים במישרין הנוגעות נוספות זיקות

ישראתתגביהאזורהכתכתיהבתעדיצ

בהקשרזהמוצעתהבחיןביןשתיזיקותרתוונטיות
שמוצעתעגןבסעיף13אתחוקהעונשיןכנוסחוהמוצע-
בסעיףקטן)ב(מוצעתקבועזיקההנוגעתתאזורהכתכתי
הבתעדיואשרמתקיימתאםעבירתחוץשנעברה,כותה
אומקצתה,באזורהאמורפוגעתאושישבהכדיתפגוע
במימושזכויותיהוסמכויותיהשתמדינתישראתבאותו
אזור;ובסעיףקטן)ג(מוצעתקבועזיקההנוגעתתמיתקנים
ימייםקבועיםבאזורהכתכתיהבתעדי,ואשרמתקיימתבכת
מקרהשבומבוצעתעבירתחוץ,כותהאומקצתה,באותם

מיתקניםימייםקבועיםצ

בסעיפיםאתהמוצעתערוךתיקוניםעקיפים  סעיפים 
בדבריחקיקהשונים,כדיתהתאימםתהוראות  42 עד 46
החוקהמוצע,במיוחדתענייןהגדרותהאזורים 

הימייםהמוצעותבוצ

דינימדינתישראת,נוסחחדש33,עמ'630;ס"חהתשע"ז,עמ'01וצ 17
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בסעיף36- )4(

בכותרתהשותיים,במקום"תמימיהחופין"יבוא"תאזורהכתכתיהבתעדי"; )א(

במקום"תתחוםמימיהחופיןשתישראת"יבוא"תאזורהכתכתיהבתעדי"צ )ב(

תיקוןחוק
הפרשנות

בחוקהפרשנות,התשמ"א-181981,בסעיף3,במקוםההגדרה"מימיחופין"יבוא:43צ

""מימיהחופים"-מימיהחופיםשתמדינתישראתכהגדרתםבחוקהאזוריםהימיים,
התשע"ח-2017;"צ

תיקוןחוק
האחריותתפיצוי
נזקיזיהוםבשמן

בחוקהאחריותתפיצוינזקיזיהוםבשמן,התשס"ד-44-192004צ

בסעיף1,ההגדרה"אזורנתווה"-תימחק; )1(

בסעיף2)1(,במקום"תרבותבמימיהחופין,וכןבאזורהנתווה"יבוא"תרבותבמימי )2(
החופים,וכןבאזורהכתכתיהבתעדיכהגדרתובחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017"צ

תיקוןחוקספנות
חופית)היתרתכתי

שיטזר(

בחוקספנותחופית)היתרתכתישיטזר(,התשס"ו-ו20200,בסעיף1-ו4צ

במקוםההגדרה"האזורהימי"יבוא: )1(

""האזורהכתכתיהבתעדי"-כהגדרתובחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017;";

בהגדרה"ספנותחופית",בכתמקום,במקום"באזורהימי"יבוא"באזורהכתכתי )2(
הבתעדי"צ

תיקוןחוקהספנות
)עבירותנגד

ביטחוןהשיט
הבין־תאומי

ומיתקניםימיים(

בחוקהספנות)עבירותנגדביטחוןהשיטהבין־תאומיומיתקניםימיים(,התשס"ח-46צ
-212008

בסעיף1- )1(

תפניההגדרה"אישצוות"יבוא: )א(

""האזורהכתכתיהבתעדי"-כהגדרתובחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-
;";2017

ההגדרה"מדףיבשתי"-תימחק; )ב(

בסעיפים2)ב()2(ו־19,במקום"במדףהיבשתי"יבוא"באזורהכתכתיהבתעדי"צ )2(

תחיתתושתחוקזה,תמעטפרט9תתוספתהרביעית,שתושהחודשיםמיוםפרסומוצ47צתחיתה )א(

תחיתתושתפרט9תתוספתהרביעית,תשעהחודשיםמיוםפרסומושתחוקזהצ )ב(

ז'תאיחותועתפעותתנפטשאושרהתפיחוקהנפטאוחוקמשקהגז48צסייגתתחותה הוראותפרק
הטבעיתפניתחיתתושתחוקזהצ

בסעיף36- )4(

בכותרתהשותיים,במקום"תמימיהחופין"יבוא"תאזורהכתכתיהבתעדי"; )א(

במקום"תתחוםמימיהחופיןשתישראת"יבוא"תאזורהכתכתיהבתעדי"צ )ב(

תיקוןחוקבחוקהפרשנות,התשמ"א-181981,בסעיף3,במקוםההגדרה"מימיחופין"יבוא:43צ
הפרשנות

""מימיהחופים"-מימיהחופיםשתמדינתישראתכהגדרתםבחוקהאזוריםהימיים,
התשע"ח-2017;"צ

תיקוןחוקבחוקהאחריותתפיצוינזקיזיהוםבשמן,התשס"ד-44-192004צ
האחריותתפיצוי
נזקיזיהוםבשמן בסעיף1,ההגדרה"אזורנתווה"-תימחק; )1(

בסעיף2)1(,במקום"תרבותבמימיהחופין,וכןבאזורהנתווה"יבוא"תרבותבמימי )2(
החופים,וכןבאזורהכתכתיהבתעדיכהגדרתובחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017"צ

תיקוןחוקספנותבחוקספנותחופית)היתרתכתישיטזר(,התשס"ו-ו20200,בסעיף1-ו4צ
חופית)היתרתכתי

שיטזר( במקוםההגדרה"האזורהימי"יבוא: )1(

""האזורהכתכתיהבתעדי"-כהגדרתובחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-2017;";

בהגדרה"ספנותחופית",בכתמקום,במקום"באזורהימי"יבוא"באזורהכתכתי )2(
הבתעדי"צ

בחוקהספנות)עבירותנגדביטחוןהשיטהבין־תאומיומיתקניםימיים(,התשס"ח-46צ
-212008

תיקוןחוקהספנות
)עבירותנגד

ביטחוןהשיט
הבין־תאומי

ומיתקניםימיים( בסעיף1- )1(

תפניההגדרה"אישצוות"יבוא: )א(

""האזורהכתכתיהבתעדי"-כהגדרתובחוקהאזוריםהימיים,התשע"ח-
;";2017

ההגדרה"מדףיבשתי"-תימחק; )ב(

בסעיפים2)ב()2(ו־19,במקום"במדףהיבשתי"יבוא"באזורהכתכתיהבתעדי"צ )2(

תחיתתושתחוקזה,תמעטפרט9תתוספתהרביעית,שתושהחודשיםמיוםפרסומוצ47צ תחיתה)א(

תחיתתושתפרט9תתוספתהרביעית,תשעהחודשיםמיוםפרסומושתחוקזהצ )ב(

ז'תאיחותועתפעותתנפטשאושרהתפיחוקהנפטאוחוקמשקהגז48צ הוראותפרק
הטבעיתפניתחיתתושתחוקזהצ

סייגתתחותה

מוצעתקבועכיתחיתתושתהחוקהמוצעתהיה  סעיף 47
זאת עם פרסומוצ מיום חודשים שתושה 
הרביעית תתוספת 9 פרט שת תחיתתו כי תקבוע מוצע
המוצעצ החוק שת פרסומו מיום חודשים תשעה תהיה
עבודה שעות חוק את מונה הרביעית תתוספת 9 פרט
ומנוחה,התשי"א-1ו19,והתקנותתפיוכחיקוקיםהחתים
במיתקניםימייםקבועיםבאזורהכתכתיהבתעדי,תפיסעיף
ובכך האמור, הפרט תחיתתושת כי מוצע 12)ג(המוצעצ
הימיים המיתקנים עת חיקוקים אותם שת תחותתם גם

הקבועים,תהיהתשעהחודשיםמיוםפרסומושתהחוק
המוצע,זאת,בשתאופיהעבודההייחודיבאסדותקידוחי
גזונפטאשרדורשעבודהבמשמרותשאינןרגיתות,וכדי
תאפשרתמעסיקיםהכפופיםתחיקוקיםאתהזמןהיערכות

מתאיםתהסדרתהנושאצ

מוצעכיהוראותפרקז'תחוקהמוצעתאיחותו  סעיף 48
עתפעותתנפטשאושרהתפיחוקהנפטתפנייום 

תחיתתושתהחוקהמוצעצ

ס"חהתשמ"א,עמ'302;התשנ"ד,עמ'8ו3צ 18

ס"חהתשס"ד,עמ'274צ 19

ס"חהתשס"ו,עמ'11צ 20

ר ב ס ה י  ר ב ד
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תוספת ראשונה
החיקוקים שלגביהם נתונות סמכויות פיקוח ואכיפה באזור הסמוך

)סעיף8(

פקודתהמכס22והתקנותתפיה; )1(

חוקמסערךמוסף,התשת"ו-ו23197,והתקנותתפיו; )2(

חוקמסקנייה)טוביןושירותים(,התשי"ב-2ו19,והתקנותתפיו; )3(

פקודתהיבואוהיצוא]נוסחחדש[,התשת"ט-241979,והתקנותתפיה; )4(

חוקהכניסהתישראת,התשי"ב-2ו19ו2,והתקנותתפיו; )ו(

חוקתמניעתהסתננות,עבירותושיפוט,התשי"ד-4ו2619,והתקנותתפיו; )6(

פקודתמחתותבעתיחיים]נוסחחדש[,התשמ"ה-ו27198,והתקנותתפיה; )7(

חוקהגנהעתבריאותהציבור)מזון(,התשע"ו-ו28201,והתקנותתפיו; )8(

פקודתההסגר]נוסחחדש[,התשמ"א-291981,והתקנותתפיה; )9(

חתקד'תפקודתבריאותהעם,301940,והתקנותתפיהפקודההאמורהתענייןהחתק )10(
האמורצ

תוספת שנייה
החיקוקים החלים באזור הכלכלי הבלעדי 

)סעיף12)א((

פקודתהמכרות31,והתקנותתפיה; )1(

חוקהנפט,התשי"ב-2ו19,תמעטסעיף47,והתקנותתפיו; )2(

חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-2002,תמעטפרקג',והתקנותתפיו; )3(

חוקההגבתיםהעסקיים,התשמ"ח-321988,והתקנותתפיו; )4(

פרקב'תחוקתקידוםהתחרותותצמצוםהריכוזיות,התשע"ד-332013,והתקנות )ו(
תפיאותוחוקתענייןהפרקהאמור;

פקודתהטתגרףהאתחוטי]נוסחחדש[,התשת"ב-341972,והתקנותתפיה; )6(

חוקהתקשורת)בזקושידורים(,התשמ"ב-1982ו3,והתקנותתפיו; )7(

ס"חהתשס"ח,עמ'894צ 21

דינימדינתישראת,נוסחחדש3,עמ'39צ 22

ס"חהתשת"ו,עמ'2וצ 23

דינימדינתישראת,נוסחחדש32,עמ'ו62צ 24

ס"חהתשי"ב,עמ'4ו3צ ו2

ס"חהתשי"ד,עמ'160צ 26

ס"חהתשמ"ה,עמ'84צ 27

ס"חהתשע"ו,עמ'90,התשע"ז,עמ'7ו10צ 28

דינימדינתישראת,נוסחחדשו3,עמ'747צ 29

ע"רו106,תוס'1,עמ')ע(191,)א(239צ 30

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(910,)א(938צ 31

ס"חהתשמ"ח,עמ'128צ 32

ס"חהתשע"ד,עמ'92צ 33

דינימדינתישראת,נוסחחדשו2,עמ'ו0וצ 34

ס"חהתשמ"ב,עמ'218צ ו3
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פקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשת"ב-361972,והתקנותתפיה; )8(

חוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-371984,והתקנותתפיו; )9(

חוקהאחריותתפיצוינזקיזיהוםבשמן,התשס"ד-382004,והתקנותתפיו; )10(

חוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-392011,והתקנותתפיו; )11(

חוקמניעתזיהוםהים)הטתתפסותת(,התשמ"ג-401983,והתקנותתפיו; )12(

חוקמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התשמ"ח-411988,והתקנותתפיו; )13(

פקודתמניעתזיהוםמי־יםבשמן)נוסחחדש(,התש"ם-421980,והתקנותתפיה; )14(

הנצחה, ואתרי תאומיים אתרים טבע, שמורות תאומיים, גנים חוק הוראות )ו1(
התשנ"ח-431998,והתקנותתפיו-תענייןאזורימימוגן,בהתאםתהוראותסעיף29)ד(
תחוקזה,וכןפרקיםחמישי,שמיניותשיעיתחוקהאמורוהתקנותתפיהם-תענייןערכי

טבעמוגנים;

חוקתהגנתחייתהבר,התשט"ו-וו4419,והתקנותתפיו; )16(

חוקאווירנקי,התשס"ח-2008ו4,והתקנותתפיו; )17(

חוקהגנתהסביבה)פתיטותוהעברותתסביבה-חובותדיווחומרשם(,התשע"ב- )18(
462012,והתקנותתפיו;

חוקתמניעתמפגעים,התשכ"א-471961,והתקנותתפיו; )19(

חוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג-481993,תמעטסעיף2,והתקנותתפיו; )20(

פקודתהנמתים]נוסחחדש[,התשת"א-491971,והתקנותתפיה; )21(

חוקספנותחופית)היתרתכתישיטזר(,התשס"ו-ו0200ו,והתקנותתפיו; )22(

חוקתהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-11998ו,והתקנותתפיו; )23(

פקודתהסחורותהנטרפותודמיהצתה2ווהתקנותתפיה; )24(

חוקהספנות)עבירותנגדביטחוןהשיטהבין־תאומיומיתקניםימיים(,התשס"ח- )ו2(
32008ו,והתקנותתפיו;

פקודתמסהכנסה4ו,והתקנותתפיה; )26(

פקודתהסטטיסטיקה]נוסחחדש[,התשת"ב-361972,והתקנותתפיה; )8(

חוקשמירתהניקיון,התשמ"ד-371984,והתקנותתפיו; )9(

חוקהאחריותתפיצוינזקיזיהוםבשמן,התשס"ד-382004,והתקנותתפיו; )10(

חוקהגנתהסביבה)סמכויותפיקוחואכיפה(,התשע"א-392011,והתקנותתפיו; )11(

חוקמניעתזיהוםהים)הטתתפסותת(,התשמ"ג-401983,והתקנותתפיו; )12(

חוקמניעתזיהוםהיםממקורותיבשתיים,התשמ"ח-411988,והתקנותתפיו; )13(

פקודתמניעתזיהוםמי־יםבשמן)נוסחחדש(,התש"ם-421980,והתקנותתפיה; )14(

הנצחה, ואתרי תאומיים אתרים טבע, שמורות תאומיים, גנים חוק הוראות )ו1(
התשנ"ח-431998,והתקנותתפיו-תענייןאזורימימוגן,בהתאםתהוראותסעיף29)ד(
תחוקזה,וכןפרקיםחמישי,שמיניותשיעיתחוקהאמורוהתקנותתפיהם-תענייןערכי

טבעמוגנים;

חוקתהגנתחייתהבר,התשט"ו-וו4419,והתקנותתפיו; )16(

חוקאווירנקי,התשס"ח-2008ו4,והתקנותתפיו; )17(

חוקהגנתהסביבה)פתיטותוהעברותתסביבה-חובותדיווחומרשם(,התשע"ב- )18(
462012,והתקנותתפיו;

חוקתמניעתמפגעים,התשכ"א-471961,והתקנותתפיו; )19(

חוקהחומריםהמסוכנים,התשנ"ג-481993,תמעטסעיף2,והתקנותתפיו; )20(

פקודתהנמתים]נוסחחדש[,התשת"א-491971,והתקנותתפיה; )21(

חוקספנותחופית)היתרתכתישיטזר(,התשס"ו-ו0200ו,והתקנותתפיו; )22(

חוקתהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-11998ו,והתקנותתפיו; )23(

פקודתהסחורותהנטרפותודמיהצתה2ווהתקנותתפיה; )24(

חוקהספנות)עבירותנגדביטחוןהשיטהבין־תאומיומיתקניםימיים(,התשס"ח- )ו2(
32008ו,והתקנותתפיו;

פקודתמסהכנסה4ו,והתקנותתפיה; )26(

דינימדינתישראת,נוסחחדש24,עמ'00וצ 36

ס"חהתשמ"ד,עמ'142צ 37

ס"חהתשס"ד,עמ'274צ 38

ס"חהתשע"א,עמ'738צ 39

ס"חהתשמ"ג,עמ'110צ 40

ס"חהתשמ"ח,עמ'118צ 41

דינימדינתישראת,נוסחחדש33,עמ'630צ 42

ס"חהתשנ"ח,עמ'202צ 43

ס"חהתשט"ו,עמ'10צ 44

ס"חהתשס"ח,עמ'2ו7צ ו4

ס"חהתשע"ב,עמ'238צ 46

ס"חהתשכ"א,עמ'8וצ 47

ס"חהתשנ"ג,עמ'28צ 48

דינימדינתישראת,נוסחחדש20,עמ'443צ 49

ס"חהתשס"ו,עמ'11צ 0ו

ס"חהתשנ"ח,עמ'348צ 1ו

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1944,)א(66ו1צ 2ו

ס"חהתשס"ח,עמ'894צ 3ו

דינימדינתישראת,נוסחחדש6,עמ'120צ 4ו
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חוקמסהכנסה)תיאומיםבשתאינפתציה(,התשמ"ה-ו198וו,והתקנותתפיו; )27(

חוקמסהכנסה)תיקוניחקיקהוהוראותשונות(,התשנ"ב-61992ו,והתקנותתפיו; )28(

פקודתהמסים)גבייה(7ו,והתקנותתפיה; )29(

חוקקיזוזמסים,התש"ם-81980ו,והתקנותתפיו; )30(

חוקהמסים)קנספיגורים(,התשמ"א-91980ו,והתקנותתפיו; )31(

התשכ"ז-601967, המס(, רשויות בין ידיעות )חיתופי מסים דיני תתיקון חוק )32(
והתקנותתפיו;

חוקמיסוירווחיםממשאביטבע,התשע"א-612011,והתקנותתפיו; )33(

חוקמסערךמוסף,התשת"ו-ו62197,והתקנותתפיו; )34(

פקודתתעריףהמכסוהפטורים,631937,והתקנותתפיה; )ו3(

פקודתהמכס64,והתקנותתפיה; )36(

חוקמסקניה)טוביןושירותים(,התשי"ב-2ו19ו6,והתקנותתפיו; )37(

חוקהבתועתהדתק,התשי"ח-8ו6619,והתקנותתפיו; )38(

חוקמסימכסובתו)שינויהתעריף(,התש"ט-671949,והתקנותתפיו; )39(

חוקהמכס,הבתוומסהקנייה)ביטותפטורמיוחד(,התשי"ז-7ו6819,והתקנותתפיו; )40(

חוקמסיםעקיפים)מסששותםביתראובחסר(,התשכ"ח-691968,והתקנותתפיו; )41(

פקודתהדיג,701937,והתקנותתפיהצ )42(

תוספת שלישית
החיקוקים החלים במיתקנים הימיים המצויים באזור הכלכלי הבלעדי 

)סעיף12)ב((

חוקהביטוחהתאומי]נוסחמשותב[,התשנ"ה-ו71199,והתקנותתפיו-תעניין )1(
תושבישראתכמשמעותובחוקהאמור;

חוקהתגמותיםתנפגעיפעותותאיבה,התש"ת-721970,והתקנותתפיו; )2(

סעיף14תחוקביטוחבריאותממתכתי,התשנ"ד-731994,והתקנותתפיוצ )3(

ס"חהתשמ"ה,עמ'172צ וו

ס"חהתשנ"ב,עמ'102צ 6ו

חוקיא"י,כרךב',עמ')ע(1374,)א(1399צ 7ו

ס"חהתש"ם,עמ'0וצ 8ו

ס"חהתשמ"א,עמ'38צ 9ו

ס"חהתשכ"ז,עמ'136צ 60

ס"חהתשע"א,עמ'806צ 61

ס"חהתשת"ו,עמ'2וצ 62

ע"ר714,תוס'1,עמ')ע(183,)א(ו21צ 63

דינימדינתישראת,נוסחחדש3,עמ'39צ 64

ס"חהתשי"ב,עמ'344צ ו6

ס"חהתשי"ח,עמ'160צ 66

ס"חהתש"ט,עמ'4ו1צ 67

ס"חהתשי"ז,עמ'141צ 68

ס"חהתשכ"ח,עמ'6ו1צ 69

ע"ר,תוס'1,עמ')ע(137)א(7ו1צ 70

ס"חהתשנ"ה,עמ'210צ 71

ס"חהתש"ת,עמ'126צ 72

ס"חהתשנ"ד,עמ'6ו1צ 73
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תוספת רביעית
החיקוקים החלים במיתקנים הימיים הקבועים המצויים באזור הכלכלי הבלעדי 

)סעיף12)ג((

חוקעובדיםזרים,התשנ"א-741991,והתקנותתפיו; )1(

חוקהעסקתעובדיםעתידיקבתניכוחאדם,התשנ"ו-1996ו7,והתקנותתפיו; )2(

חוקתהגברתהאכיפהשתדיניהעבודה,התשע"ב-762011,והתקנותתפיו; )3(

חוקהגנתהשכר,התשי"ח-8ו7719,והתקנותתפיו; )4(

חוקחופשהשנתית,התשי"א-1ו7819,והתקנותתפיו; )ו(

חוקעבודתהנוער,התשי"ג-3ו7919,והתקנותתפיו; )6(

חוקעבודתנשים,התשי"ד-4ו8019,והתקנותתפיו; )7(

חוקשכרמינימום,התשמ"ז-811987,והתקנותתפיו; )8(

חוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-1ו8219,והתקנותתפיו; )9(

חוקהסכמיםקיבוציים,התשי"ז-7ו8319,והתקנותתפיו; )10(

חוקפיצוייפיטורים,התשכ"ג-841963,והתקנותתפיו; )11(

חוקשוויוןההזדמנויותבעבודה,התשמ"ח-1988ו8,והתקנותתפיו; )12(

חוקתמניעתהטרדהמינית,התשנ"ח-861998,והתקנותתפיו; )13(

חוקהגנהעתעובדיםבשעתחירום,התשס"ו-872006,והתקנותתפיו; )14(

חוקהודעהתעובדותמועמדתעבודה)תנאיעבודהוהתיכימיוןוקבתהתעבודה(, )ו1(
התשס"ב-882002,והתקנותתפיו;

חוקהגנהעתעובדים)חשיפתעבירותופגיעהבטוהרהמידותאובמינהתהתקין(, )16(
התשנ"ז-891997,והתקנותתפיו;

חוקהזכותתעבודהבישיבה,התשס"ז-902007,והתקנותתפיו; )17(

חוקאיסורקבתתביטחונותמעובד,התשע"ב-912012,והתקנותתפיו; )18(

תוספת רביעית
החיקוקים החלים במיתקנים הימיים הקבועים המצויים באזור הכלכלי הבלעדי 

)סעיף12)ג((

חוקעובדיםזרים,התשנ"א-741991,והתקנותתפיו; )1(

חוקהעסקתעובדיםעתידיקבתניכוחאדם,התשנ"ו-1996ו7,והתקנותתפיו; )2(

חוקתהגברתהאכיפהשתדיניהעבודה,התשע"ב-762011,והתקנותתפיו; )3(

חוקהגנתהשכר,התשי"ח-8ו7719,והתקנותתפיו; )4(

חוקחופשהשנתית,התשי"א-1ו7819,והתקנותתפיו; )ו(

חוקעבודתהנוער,התשי"ג-3ו7919,והתקנותתפיו; )6(

חוקעבודתנשים,התשי"ד-4ו8019,והתקנותתפיו; )7(

חוקשכרמינימום,התשמ"ז-811987,והתקנותתפיו; )8(

חוקשעותעבודהומנוחה,התשי"א-1ו8219,והתקנותתפיו; )9(

חוקהסכמיםקיבוציים,התשי"ז-7ו8319,והתקנותתפיו; )10(

חוקפיצוייפיטורים,התשכ"ג-841963,והתקנותתפיו; )11(
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