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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים )תיקון מס' 8(
)פעולות אבטחה ימית(, התשע"ז-2017 

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים,התשנ"ח-11998)להלן-החוקהעיקרי(,1צתיקוןסעיף1
בסעיף1-

לפניההגדרה"גוףציבורי"יבוא: )1(

""האזורהימי"-רצועתמימיהחופיןשלישראל,וכןהמדףהיבשתיכהגדרתו
בחוקהספנות)עבירותנגדביטחוןהשיטהבין־לאומיומיתקניםימיים(,

התשס"ח-22008,ורצועתהיםשמעליו;";

ציבוריים, בגופים הביטחון להסדרת החוק כללי
ההנחיה את מסדיר החוק(, - )להלן התשנ"ח-1998
הביטחוניתבכלהקשורלאבטחהפיזית,אבטחתמידע
או גופים של חיוניות ממוחשבות מערכות ואבטחת
מיתקניםשישאינטרסביטחוניבהבטחתפעילותםצהחוק
קובעכיגוףהמנויבאחתמהתוספותלחוקימנהממונה
ביטחון-גורםמקצועיהאחראיעלארגוןפעולותאבטחה
כהגדרתןבחוקועלהפיקוחעליהן,וכןכיביחסלכלגוף
המנויבאחתאויותרמהתוספותלחוק,בהתאםלתוספת
שבההואמנוי,יהיהקציןמוסמך-גורםשרשאילתת
הנחיותמקצועיותבנוגעלפעולותהאבטחהבאותוגוףצ
בהתאםלהוראותהחוקייתכןכילגוףמסויםיהיוכמה
קציניםמוסמכים,כלאחדלגביסוגפעולותאבטחהשונה

באותוגוףצ

של סמכויותיו את להסדיר נועד המוצע התיקון
המוסמך כגורם צה"ל( - )להלן לישראל ההגנה צבא
לתתהנחיותמקצועיותבדבראבטחתהמיתקניםהימיים
שלגופיםהמבצעיםפעולותשונותבמאגריהגזוהנפט
המצוייםבמיםהטריטוריאלייםשלמדינתישראלובמדף

היבשתישלה)להלןיחד-האזורהימי(צ

של פעילותם והמשך והגז הנפט מאגרי גילויי
המיתקניםהימייםהםבעליחשיבותכלכליתואסטרטגית
רבהלמדינתישראלצחשיבותאסטרטגיתזואףבאהלידי
ביטויבשתיהחלטותשלועדתהשריםלענייניביטחון
לאומי,אשרהטילהעלצה"לאתהאחריותלתתהנחיות

בנוגעלאופןהאבטחהשלגופיםשוניםבמרחבהימיצ

ביוםט"ובאבהתשס"ג)ע1באוגוסטע200(התקבלה
החלטהב/עשלועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי,ולפיה
אבטחת"בריכותהנמלים"תהיהבאחריותהגופיםהפועלים
בנמל,כלגוףבתחוםאחריותו,בהנחיהמקצועיתשלחיל
היםצבהמשך,ביוםי'בכסלוהתשע"ד)ע1בנובמברע201(
התקבלההחלטהב/עעשלועדתהשריםלענייניביטחון
לאומי,אשרהטילהעלצה"לאתהאחריותלהגנהמרחבית
עלהאינטרסיםהחיונייםשלמדינתישראלבתחוםהאנרגיה,

באזורייםהימייםשלמדינתישראלסמכויותוזכויותבהםצ
כמוכן,במסגרתאותההחלטהנקבעשצה"ליהווההגורם
המוסמךבנוגעלביטחוןהמיתקניםהמצוייםבאזוריםאלה
)להלן-מיתקןימי(והמופעליםעלידיתאגידיםפרטיים,
ובין–לאומייםאשרקיבלוהיתריםמוקדמים, ישראליים
רישיונותוחזקותלחיפושוהפקהשלגזונפטבהתאםלחוק

הנפט,התשי"ב-2ע19)להלן-חוקהנפט(צ

לאורהאמור,מוצעלהוסיףאתצה"לכגורםמנחה
ביחס אבטחה פעולות לביצוע הוראות לתת המוסמך
ישראל, מדינת של הימיים באזורים ימיים למיתקנים
ולהקנותלוסמכותלתתהנחיותאבטחהמחייבותלבעלי
אופן בדבר האמורים, והחזקות הרישיונות ההיתרים,

אבטחתהמיתקניםהימייםצ

בנוסף,עלההצורךלהסדירבחוקאתהסמכותלמתן
הוראותביחסלמיתקניםנוספיםהפועליםבאזורהימישל
ישראלולמפעיליהם,וביניהםבעלירישיונותמכוחחוק
משקהגזהטבעי,התשס"ב-2002)להלן-חוקמשקהגז
הטבעי(,כגוןחברתנתיביגזלישראלשהיאבעלתרישיון

הולכהלפיהחוקהאמורצ

יובהרכיככלשיקבעובחוקאחרהוראותכלליות
לענייןהגדרתהמדףהיבשתיאוהאזורהכלכליהבלעדי
שלמדינתישראלוהדיניםהחליםבו,יתוקןחוקזהבהתאם

לכךצ

מוצעלהוסיףלסעיף1לחוקהגדרותלמונחים  סעיף 1
שוניםהמשמשיםבתיקוןהמוצע,וביןהשאר 

אלה:

"האזורהימי"-מוצעלקבועכיהאזורהימיהואאזור
הכוללאתרצועתמימיהחופיןשלישראלוכןאתהמדף
היבשתיכהגדרתובחוקהספנות)עבירותנגדביטחוןהשיט
הבין־לאומיומיתקניםימיים(,התשס"ח-2008,ורצועת

היםשמעליו;

"מיתקןימי"-לענייןחוקזה,מיתקןימיהואמיתקן
בחוק כהגדרתו שיט כלי לרבות הימי, באזור הנמצא

ס"חהתשנ"ח,עמ'48ע;התשע"ו,עמ'1219צ 1

ס"חהתשס"ח,עמ'894צ 2
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אחריההגדרה"התאמהביטחונית"ו"סיווגביטחוני"יבוא: )2(

""חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-2002ע;

"חוקהנפט"-חוקהנפט,התשי"ב-2ע419;";

אחריההגדרה"מאבטח"יבוא: )ע(

""מיתקןימי"-מיתקןהנמצאבאזורהימי,לרבותכלישיטכהגדרתובחוק
הספנות)כלישיט(,התש"ך-1960ע,המשמשלביצועסקרלגילוינפט,או
לקידוח,להפקה,להולכה,להנזלהאולגיזוזשלנפט,אולטיפולבנפט,

לאגירתואולהובלתו;";

אחריההגדרה"ממונהבטחון"יבוא: )4(

""נציגצה"ל"-מישמונהעלידיראשהמטההכלליבצבאההגנהלישראל;";

אחריההגדרה"נציגהשב"כ"יבוא: )ע(

""נפט"-כהגדרתובחוקהנפט;";

בהגדרה"פעולותאבטחה",אחריפסקה)2(יבוא: )6(

לענייןגופיםהמנוייםבתוספתהשישית-פעולותאבטחהימית;"; ")ע(

אחריההגדרה"פעולותאבטחה"יבוא: )7(

""פעולותאבטחהימית"-פעולותהדרושותלשםשמירהעלביטחונושלאדם
אושמירהעלרכוש,במבנהאובמקוםשלגוףציבוריהנמצאבאזורהימי,

וכןפעולותלמניעתפגיעהבכלאחדמאלה;";

בהגדרה"פעולותאבטחהפיזית",אחרי"במבנהאובמקוםשלגוףציבורי"יבוא )8(
"שאינונמצאבאזורהימי";

בהגדרה"קציןמוסמך",בסופהיבוא: )9(

לענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהשישית,לגביפעולותאבטחהימית- )6("
נציגצה"ל;"צ

בסעיף2לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:2צתיקוןסעיף2

אחריההגדרה"התאמהביטחונית"ו"סיווגביטחוני"יבוא: )2(

""חוקמשקהגזהטבעי"-חוקמשקהגזהטבעי,התשס"ב-2002ע;

"חוקהנפט"-חוקהנפט,התשי"ב-2ע419;";

אחריההגדרה"מאבטח"יבוא: )ע(

""מיתקןימי"-מיתקןהנמצאבאזורהימי,לרבותכלישיטכהגדרתובחוק
הספנות)כלישיט(,התש"ך-1960ע,המשמשלביצועסקרלגילוינפט,או
לקידוח,להפקה,להולכה,להנזלהאולגיזוזשלנפט,אולטיפולבנפט,

לאגירתואולהובלתו;";

אחריההגדרה"ממונהבטחון"יבוא: )4(

""נציגצה"ל"-מישמונהעלידיראשהמטההכלליבצבאההגנהלישראל;";

אחריההגדרה"נציגהשב"כ"יבוא: )ע(

""נפט"-כהגדרתובחוקהנפט;";

בהגדרה"פעולותאבטחה",אחריפסקה)2(יבוא: )6(

לענייןגופיםהמנוייםבתוספתהשישית-פעולותאבטחהימית;"; ")ע(

אחריההגדרה"פעולותאבטחה"יבוא: )7(

""פעולותאבטחהימית"-פעולותהדרושותלשםשמירהעלביטחונושלאדם
אושמירהעלרכוש,במבנהאובמקוםשלגוףציבוריהנמצאבאזורהימי,

וכןפעולותלמניעתפגיעהבכלאחדמאלה;";

בהגדרה"פעולותאבטחהפיזית",אחרי"במבנהאובמקוםשלגוףציבורי"יבוא )8(
"שאינונמצאבאזורהימי";

בהגדרה"קציןמוסמך",בסופהיבוא: )9(

לענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהשישית,לגביפעולותאבטחהימית- )6("
נציגצה"ל;"צ

תיקוןסעיף2בסעיף2לחוקהעיקרי,אחריסעיףקטן)ה(יבוא:2צ

הספנות)כלישיט(התש"ך-1960,המשמשלביצועסקר
לגילוינפטאולקידוח,הפקה,הולכה,הנזלהאוגיזוזשל

נפט,אולטיפולבנפט,אגירתואוהובלתוצ

"נציגצה"ל"-נציגצה"להמשמשכקציןמוסמךלמתן
הנחיותביטחוניותלענייןהמיתקניםהימייםהואמישמונה
עלידיראשהמטההכלליבצבאההגנהלישראללענייןזהצ

"פעולותאבטחהימית"-פעולותאבטחהימיתהן
פעולותהדרושותלשםשמירהעלביטחונושלאדםאו
שמירהעלרכוש,במבנהאובמקוםשלגוףציבוריהנמצא
באזורהימי,וכןפעולותלמניעתפגיעהבכלאחדמאלהצ
בהתאםלכך,מוצעלתקןאתההגדרה"פעולותאבטחה
פיזית"בחוקולהבהירכיפעולותאלהמתייחסותלאבטחת

מבנהאומקוםשלגוףציבורישאינובאזורהימיצ

עודמוצעלתקןאתההגדרה"פעולותאבטחה"בחוק
השישית בתוספת המנויים הגופים לעניין כי ולקבוע
המוצעת-הגופיםשפעילותםנוגעתלמיתקניםהימיים,

פעולותאבטחההןפעולותאבטחהימיתצ

הגופים לעניין כי לקבוע מוצע - מוסמך" "קצין
המנוייםבתוספתהשישיתהמוצעת,לגביפעולותאבטחה

ימית,הקציןהמוסמךיהיהנציגצה"לצ

סעיף2לחוקקובעחובתמינויממונהביטחון  סעיף 2
אשרמשמשכאחראיעלארגוןפעולותאבטחה 
והפיקוחעליהןבגופיםהמפורטיםבתוספותלחוקצסעיף
)ג(שבוקובעכיקציןמוסמךרשאילאפשרלממונה קטן
ביטחוןלמלאתפקידנוסףבאותוגוף,וסעיףקטן)ד(קובע
כיאםהגוףפועלבכמהאתרים,רשאיקציןמוסמךלקבוע

ס"חהתשס"ב,עמ'עעצ ע

ס"חהתשי"ב,עמ'22עצ 4

ס"חהתש"ך,עמ'67צ ע
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היההגוףהציבורימנויהןבתוספתהשישיתוהןבתוספתאחרתלחוקזה, ")ו(
)ג(ו–)ד(בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעים תיעשההקביעהלפיסעיפיםקטנים

לאותוגוף,יחדצ"

בסעיף4לחוקהעיקרי-עצתיקוןסעיף4

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

היההגוףהציבורימנויהןבתוספתהשישיתוהןבתוספתאחרתלחוקזה, ")א1(
יינתןהאישורלכשירותושלמועמדלשמשכממונהביטחון,לפיסעיףקטן)א(,

בידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,יחדצ";

בסעיףקטן)ד(- )2(

בפסקה)1(,במקום"-לקבועתנאיםנוספיםלהשכלתו"יבוא"אובתוספת )1(
השישית-לקבועתנאיםנוספיםלהשכלתו";

)2(,במקום"השניהוהשלישית"יבוא"השנייה,השלישיתאו בפסקה )2(
השישית"צ

בסעיףע)ג(לחוקהעיקרי,אחריפסקה)ע(יבוא:4צתיקוןסעיףע

לענייןהגופיםהמנוייםבתוספתהשישית-עלידינציגצה"ל,ולענייןגוףהמנוי )4("
הןבתוספתהשישיתוהןבתוספתאחרתלחוקזה-עלידיכלהקציניםהמוסמכים

הנוגעיםלאותוגוף,יחדצ"

בסעיף7לחוקהעיקרי,אחריפסקה)ע(יבוא:עצתיקוןסעיף7

נציגצה"ל,שיקבעראשהמטההכלליבצה"ל-לענייןהחלטותהנוגעותלגופים )4("
המפורטיםבתוספתהשישית,בנושאאבטחהימיתצ"

כיימונהלוגםממונהביטחוןמקומי,אשריהיהאחראיעל
הביטחוןבאותםאתריםשבהםפועלהגוףצמוצעלהבהיר
כילענייןגופיםהמנוייםהןבתוספתהשישיתהמוצעת
יש שלגביהם גופים כלומר לחוק, אחרת בתוספת והן
אחריותמשותפתשלכמהקציניםמוסמכים,הקביעהלפי
סעיפיםקטנים)ג(ו–)ד(האמוריםתיעשהבידיכלהקצינים

המוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,יחדצ

סעיף4לחוקקובעאתהתנאיםלקבלתאישור  סעיף 3
למינויממונהביטחוןצסעיףקטן)א(שבוקובע 
נמצא כן ביטחון,אלאאם ימונהאדםלממונה לא כי
כשירלכךעלידיהקציןהמוסמךצמוצעלהוסיףאתסעיף
קטן)א1(לפיואםהיההגוףמנויהןבתוספתהשישית
המוצעתוהןבתוספתאחרתלחוק,האישורלכשירותושל
מועמדלשמשכממונהביטחוןבאותוגוף,יינתןבידיכל

הקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלאותוגוף,יחדצ

הקצין של סמכותו את קובע לחוק 4)ד( סעיף
המוסמך,ביחסלגופיםהמנוייםבתוספותמסוימותלחוק,
מועמד הנוגעיםלהתאמתושל נוספים תנאים לקבוע
לשמשכממונהביטחוןבאותםגופיםצעודקובעהסעיף
אתסמכותושלהקציןהמוסמך,ביחסלגופיםהמנויים
בתוספותמסוימותלחוק,לפטורמועמדלתפקידממונה
ביטחון,בתנאיםמסוימים,ומטעמיםמיוחדיםשיירשמו,

4)ג()4(לחוקצ מהדרישהלתואראקדמיהקבועהבסעיף
מוצעלקבועכיסמכויותאלהיהיונתונותלקציןהמוסמך
גםביחסלגופיםציבורייםהמנוייםבתוספתהשישית

המוצעתצ

ההכשרה מסלול את קובע לחוק ע סעיף  סעיף 4
המקצועיתהנדרשתכתנאילמינויושלמועמד 
לשמשכממונהביטחוןצסעיףקטן)ג(שבוקובעכימסלול
ההכשרההמקצועיתיאושרעלידיהקציןהמוסמךהנוגע
בתוספת המנויים הגופים לעניין כי מוצע גוףצ לאותו
השישיתהמוצעת,מסלולההכשרההמקצועיתיאושר
עלידינציגצה"לולענייןגוףהמנויהןבתוספתהשישית
ההכשרה מסלול לחוק, אחרת בתוספת והן המוצעת
המקצועיתיאושרעלידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעים

לאותוגוף,יחדצ

סעיף8לחוקקובעכיגוףציבוריכהגדרתובחוק  סעיף 5 
אומועמדלשמשממונהביטחוןבגוףציבורי, 
רשאיםלהגישלוועדתעררשימנההשרלביטחוןפנים,ערר
עלהחלטתהקציןהמוסמךלענייןאותוגוףציבורי,שלא
לאשראתכשירותושלמועמדלשמשכממונהביטחוןאו
שלאלגלותאתנימוקיפסילתהמועמדצסעיף7לחוקקובע
אתסמכותהשרלמינויהשלועדתהעררואתהרכבה
שלהוועדהצמוצעכיככלשמדוברבעררעלהחלטות
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בסעיף10לחוקהעיקרי-6צתיקוןסעיף10

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הנחיותמקצועיותלפיסעיףקטן)א(לענייןגוףהמנויבפרט1לתוספת ")א1(
השישיתיינתנולאחרהתייעצותעםמנהלרשותהגזהטבעישמונהלפיחוק
משקהגזהטבעי,ולענייןגוףהמנויבפרט2לתוספתהשישית-לאחרהתייעצות

עםהממונהעלעניינינפטשמונהלפיחוקהנפטצ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לפיהוראותסעיףקטן)א("יבוא"לפיהוראותסעיףזה"צ )2(

בסעיף10אלחוקהעיקרי-7צתיקוןסעיף10א

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא: )1(

")4(לענייןהנחיותמקצועיותשנתןנציגצה"ל-לפנימפקדחילהיםאוראש
המטהבחילהיםצ";

בסעיףקטן)ג(,במקוםהרישהעדהמילים"רשאיבהחלטתו"יבוא"הגורםשדן )2(
בבקשהלעיוןהחוזררשאיבהחלטתו"צ

בסעיף14)א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"לענייןגוףהמנויהןבתוספתהשישיתוהן8צתיקוןסעיף14
בתוספתאחרתלחוקזה,תיחתםתעודתהמינויבידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעים

לאותוגוף"צ

בסעיף18לחוקהעיקרי-9צתיקוןסעיף18

בסעיףקטן)א(,במקום"טעוןגםאישורראשהממשלה"יבוא"ובתוספתהשישית )1(
טעוןגםאישורשלראשהממשלה";

בסעיףקטן)ב(,במקום",תחומיםמסוימים"יבוא"ובתוספתוהשישית,תחומים )2(
מסוימים"צ

תיקוןסעיף10בסעיף10לחוקהעיקרי-6צ

אחריסעיףקטן)א(יבוא: )1(

הנחיותמקצועיותלפיסעיףקטן)א(לענייןגוףהמנויבפרט1לתוספת ")א1(
השישיתיינתנולאחרהתייעצותעםמנהלרשותהגזהטבעישמונהלפיחוק
משקהגזהטבעי,ולענייןגוףהמנויבפרט2לתוספתהשישית-לאחרהתייעצות

עםהממונהעלעניינינפטשמונהלפיחוקהנפטצ";

בסעיףקטן)ב(,במקום"לפיהוראותסעיףקטן)א("יבוא"לפיהוראותסעיףזה"צ )2(

תיקוןסעיף10אבסעיף10אלחוקהעיקרי-7צ

בסעיףקטן)א(,בסופויבוא: )1(

")4(לענייןהנחיותמקצועיותשנתןנציגצה"ל-לפנימפקדחילהיםאוראש
המטהבחילהיםצ";

בסעיףקטן)ג(,במקוםהרישהעדהמילים"רשאיבהחלטתו"יבוא"הגורםשדן )2(
בבקשהלעיוןהחוזררשאיבהחלטתו"צ

בסעיף14)א(לחוקהעיקרי,בסופויבוא"לענייןגוףהמנויהןבתוספתהשישיתוהן8צ
בתוספתאחרתלחוקזה,תיחתםתעודתהמינויבידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעים

לאותוגוף"צ

תיקוןסעיף14

תיקוןסעיף18בסעיף18לחוקהעיקרי-9צ

בסעיףקטן)א(,במקום"טעוןגםאישורראשהממשלה"יבוא"ובתוספתהשישית )1(
טעוןגםאישורשלראשהממשלה";

בסעיףקטן)ב(,במקום",תחומיםמסוימים"יבוא"ובתוספתוהשישית,תחומים )2(
מסוימים"צ

קציןמוסמךהנוגעותלגופיםהמנוייםבתוספתהשישית
המוצעת,בנושאאבטחהימית,ייווסףלחבריועדתהערר

נציגצה"ל,כפישיקבעראשהמטההכלליצ

מי או מוסמך קצין כי קובע לחוק 10 סעיף  סעיף 6
שהואהסמיךלכך,רשאילתתהנחיותמקצועיות 
אבטחת על לאחראי או ביטחון לממונה ציבורי, לגוף
מערכותממוחשבותחיונית,בכלהנוגעלפעולותאבטחה
באותוגוף,לרבותהנחיותבענייןבקרהודיווחצמוצעכי
ככלשמדוברבהנחיותמקצועיותהנוגעותלמיתקןימי
שלגוףהמנויבפרט1לתוספתהשישיתהמוצעת-גוף
הפועלבהתאםלרישיוןהניתןלפיחוקמשקהגזהטבעי
-ההנחיותיינתנולאחרהתייעצותעםמנהלרשותהגז
הטבעיכהגדרתובחוקמשקהגזהטבעיצככלשמדובר
בהנחיותמקצועיותהנוגעותלמיתקןימישלגוףהמנוי
בפרט2לתוספתהשישיתהמוצעת-גוףהפועלבהתאם
להיתרמוקדם,רישיוןאוחזקהכהגדרתםבחוקהנפט-
ההנחיותיינתנולאחרהתייעצותעםהממונהעלענייני

הנפטכהגדרתובחוקהנפטצ

סעיף10א)א(לחוקקובעכיגוףציבורי,ממונה  סעיף 7
ביטחוןואחראיעלאבטחתמערכותממוחשבות 
מוסמך מקצין מקצועיות הנחיות קיבלו אשר חיוניות

בהתאםלסעיף10לחוק,רשאיםלפנותבבקשהלעיוןחוזר
בהנחיותהמקצועיות,לגורםהרלוונטיהקבועבסעיף,לפי
הענייןצמוצעלהוסיףכיבקשהלעיוןחוזרלענייןהנחיות
מקצועיותשנתןנציגצה"ל)בתפקידוכקציןמוסמךמכוח
החוק(תוגשלמפקדחילהיםאולראשהמטהבחילהיםצ
נציגצה"למוסמךכאמורלתתהנחיותמקצועיותלעניין
פעולותאבטחהימית,לגופיםהמנוייםבתוספתהשישית
המוצעת,שהםגופיםשעיסוקםנוגעלמיתקניםהימיים
באזורהימיצעלכןנכוןכיבקשהלעיוןחוזרבהנחיותאלה

תוגשלגורמיםהעומדיםבראשהזרועהימיתשלצה"לצ

סעיף14לחוקקובעכיממונהביטחוןאומאבטח  סעיף 8
יישאתעודתמינויחתומהעלידיקציןמוסמך, 
המאשרתאתמינויוכממונהביטחוןאוכמאבטח,לפי
הענייןצמוצעכיביחסלגופיםהמנוייםהןבתוספתהשישית
האחריות ונוכח לחוק, אחרת בתוספת והן המוצעת
המשותפתשלכמהקציניםמוסמכיםלגביאותםגופים,
תיחתםתעודתמינוישלממונהביטחוןומאבטחבאותם

גופיםעלידיכלהקציניםהמוסמכיםהנוגעיםלענייןצ

סעיף18לחוקקובעכיהשרלביטחוןהפנים,  סעיף 9
בהתייעצותעםהשרהממונהכהגדרתובסעיף 
10לחוק,ובאישורועדתהפניםואיכותהסביבהשלהכנסת,
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הוספתתוספת
שישית

בחוקהעיקרי,בסופויבוא:10צ

"תוספת שישית 

בעלרישיוןכהגדרתובחוקמשקהגזהטבעישבבעלותומיתקןימיאושהוא1צ
מפעילמיתקןכאמור-לענייןאותומיתקןימי;

בעלהיתרמוקדם,רישיוןאוחזקהכהגדרתםבחוקהנפט,שבבעלותומיתקןימי2צ
אושהואמפעילמיתקןכאמור-לענייןאותומיתקןימי;

חברתהחשמללישראלבע"מ;עצ

חברתנמלכהגדרתהבחוקרשותהספנותוהנמלים;4צ

חברתנמליישראל-פיתוחונכסיםבע"מצ"עצ

תיקוןחוקלהסדרת
הביטחוןבגופים
ציבוריים)הוראת

שעה(

בחוקלהסדרתהביטחוןבגופיםציבוריים)הוראתשעה(,התשע"ו-62016,בסעיף11-1צ

בפסקה)8()ב(ו–)ג(,במקום"סעיף4)א("יבוא"סעיף4"; )1(

בפסקה)9(,בכלמקום,במקום"לפיסעיף4)א("יבוא"לפיסעיף4"; )2(

בפסקה)10(,פסקתמשנה)ב(-תימחקצ )ע(

מינהגוףציבוריהמנויבאחתהתוספותלחוקהעיקרי,ממונהביטחוןאומאבטח,לפני12צהוראתמעבר
יוםתחילתושלחוקזה,והגוףהציבורימנויגםבתוספתהשישיתלחוקהעיקרי,כנוסחה
בסעיף10לחוקזה,יראואתממונההביטחוןאוהמאבטחכאילומונהלפיהוראות

החוקהעיקריכנוסחובחוקזהצ

רשאילשנותאתהתוספותלחוקמטעמיםשלביטחון
שינוי כי נקבע עוד וביטחונוצ הציבור שלום המדינה,
בתוספותהראשונה,השנייה,הרביעיתוהחמישיתטעון
גםאישורשלראשהממשלהצמוצעלהוסיףאתהתוספת
השישיתהמוצעתלתוספותאשרשינויןמצריךאתאישור
ראשהממשלה,וזאתבשלהחשיבותהרבההנוגעתלהגנה

עלפעילותםשלגופיםהמנוייםבתוספתזוצ

כמוכןמוצעכיראשהממשלה,בהתייעצותעםהשר
לביטחוןהפנים,יהיהרשאילקבועלגביגופיםהמנויים
בתוספתהשישיתהמוצעת,תחומיםמסוימיםשלפעולות
זו זהצהוראה אבטחהשעליהםלאיחולוהוראותחוק
המנויים לגופים ביחס לחוק 18)ב( בסעיף כיום קיימת

בתוספותהראשונה,השנייה,הרביעיתוהחמישיתצ

מוצעלהוסיףלחוקתוספתשישיתהכוללת  סעיף 10
רשימתגופיםשוניםשנציגצה"ליהיההקצין 
המוסמךבעניינם,לגביפעולותאבטחהימיתצביןהשאר,
מוצעלכלולבתוספתזובעליהיתריםמוקדמים,רישיונות
וחזקותכהגדרתםבחוקהנפט,אשרישלהם,אושהם
מפעילים,מיתקןימי,לענייןאותומיתקןימיבלבד;בעלי
רישיונותכהגדרתםבחוקמשקהגזהטבעי,אשרישלהם,
ימי ימי,לענייןאותומיתקן אושהםמפעילים,מיתקן
בלבד;חברתנמלכהגדרתהבחוקרשותהספנותוהנמלים,

התשס"ד-2004וחברתהחשמללישראל,אשרמפעילהאת
מיתקןהגט"ן)גזטבעינוזלי(בחדרה,שאבטחתוכוללתגם

אבטחהימיתצ

לחוק 1 סעיף את עקיף בתיקון לתקן מוצע  סעיף 11
)הוראת ציבוריים בגופים הביטחון להסדרת 
שעה(,התשע"ו-2016)ס"חהתשע"ו,עמ'1219()להלן-
הוראתהשעה(צהוראתהשעהשנקבעהלתקופהשמיום
י"בבאבהתשע"ו)16באוגוסט2016(ועדיוםכ"גבשבט
2018(תיקנהאתהחוקלהסדרת )1עבדצמבר התשע"ט
הביטחוןבגופיםציבורייםוקבעהאתנציגהרשותהלאומית
להגנתהסייברכקציןמוסמךלענייןגופיםהמנוייםבתוספת
החמישיתלחוקצעקבהתיקוניםהמוצעיםבהצעתחוק
זו,מוצעלהתאיםהוראותמסוימותבהוראתהשעהכך

שתוכללהיקראיחדעםהחוקכנוסחוהמוצעצ

מוצעלקבועהוראתמעברשלפיהאםמינה  סעיף 12
גוףציבוריהמנויבאחתהתוספותלחוק,ממונה 
ביטחוןאומאבטחלפניתחילתושלהחוקכנוסחוהמוצע,
והגוףהציבורימנויגםבתוספתהשישיתהמוצעת,יראו
אתממונההביטחוןאוהמאבטח,לפיהעניין,כאילומונה
לפיהחוקכנוסחוהמוצעלכלדברועניין,ולאיהיהבכך

כדילפגוםבמינויוצ

ס"חהתשע"ו,עמ'1219צ 6
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