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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

הצעת חוק המאבק בטרור )תיקון מס' 2( )הכרזה על ארגון טרור או על 
פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל(, התשע"ח-2017

תיקוןכותרת
סימןב'לפרקב'

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-12016)להלן-החוקהעיקרי(,בפרקב',בכותרתסימןב',1ע
במקום"הכרזתועדתשרים"יבוא"הכרזה"ע

בחוקהמאבקבטרור,התשע"ו-2016)להלן-חוק  כללי
ב' בפרק הוסדרו, החוק(, או בטרור המאבק 
טרורע פעיל ועל טרור ארגון על ההכרזה מסלולי לחוק,
סימןא'בפרקהאמורעוסקבהכרזהעלארגוןטרורעלידי
שרהביטחון,וסימןב'בפרקהאמורעוסקבסמכותהשל
ועדתהשריםלענייניביטחוןלאומי)להלן-ועדתהשרים(
להכריזעלארגוןטרורזראועלפעילטרורזרשהוכרזו

קודםלכןעלידיגורםמוסמךמחוץלישראלע

הליךההכרזהעלארגוןטרורזרועלפעילטרורזר,
מהליך בלבד, קלים בשינויים הועתק, כאמור, ב' בסימן
ההכרזהשהיהמעוגןקודםלכןבחוקאיסורמימוןטרור
- )להלן בטרור המאבק בחוק שבוטל התשס"ה-ע200,
חוקאיסורמימוןטרור(,לרבותלענייןהתנאיםלהכרזה

והסמכותלהכריזע

הניסיוןהמצטברמשנותההפעלהשלהליכיהכרזה
אלהמלמד,כיהליךאימוץההכרזותהזרותעלארגונים
הליך הוא הנוכחית במתכונתו זרים פעילים ועל זרים
ממושךומסורבלביותר,אשרגורםלהתמשכותההליכים
ומשוםכךמונעממדינתישראללעמודבסטנדרטיםהבין־

לאומייםהמחייביםבכלהנוגעלאימוץהכרזותהאו"םע

ארגוןה–FinancialActionTaskForce(FATF(הוא
הארגוןהבין־לאומיהמובילבתחוםהמאבקבהלבנתהון
ומימוןטרורואשראמוןעלקביעתהסטנדרטהבין־לאומי
המחייבבתחוםעהארגוןהוקםבשנת9ו19עלידימדינות
ה–G7במטרהלפתחולקדםמדיניותלמאבקבהלבנתהון
ומימוןטרורברמההלאומיתוהבין־לאומיתעהסטנדרטים
שקבעהארגוןמחייביםאתכלמדינותהעולםומטילים
חובותבתחוםאיסורהלבנתהוןומימוןטרורעמדינהשאינה
מציגה אינה או הארגון המלצות עם פעולה משתפת
התקדמותמספקתבתיקונםשלליקוייםשאותרו,חשופה
לסיכוןשלהכללתהב"רשימההשחורה"שמפרסםהארגוןע
שליליות השלכות בחובה טומנת זו ברשימה היכללות
רבות,לרבותפגיעהמשמעותיתבמוניטיןהמדינהובמידת
האטרקטיביותשלהלהשקעות,ומסכלתאתיכולתםשל
בזירה לפעול במדינה הפעילים הפיננסיים המוסדות

הפיננסיתהבין–לאומיתע

הוראות קובעת 2FATF–ה המלצות של 6 המלצה
בנושאהטלתןשלסנקציותפיננסיותממוקדותבנושאטרור
ומימוןטרורשמטרתןלהקפיאכספיםאונכסיםאחרים

הנמצאיםבבעלותושלאדםאוגוףמוכרזמכוחההכרזות
תחתפרק7לאמנתמועצתהביטחוןעבמסגרתההמלצה
נדרשמהמדינותלאמץאתהכרזותמועצתהביטחוןשל
האו"ם)להלן-מועצתהביטחון(בנושאטרורומימוןטרור
"באופןמיידי")"withoutdelay"(עלעמדתה–FATFמדובר
בפרקזמןשלכמהשעותממועדההכרזהבאו"ם,וזאתכדי
לאפשרלמדינהלהקפיאאתנכסיהמוכרזבאופןמיידי

ולמנועאתהברחתהנכסיםע

המדינותעומדותבהמלצותהארגון לוודאכי כדי
ומיישמותאותןבאופןאפקטיבי,נערכותבמדינותביקורות
ו200 בשנים בישראל נערכו כאלה ביקורות תקופתיותע
Moneyval,שהואארגוןאזורישל ו־2013עלידיארגון
מועצתאירופהבסגנוןה–FATFעבחודשיוני2016צורפה
ישראללארגוןה–FATFבמעמדשלמדינהמשקיפהוזאת
כחלקמהליךהצטרפותהשלהמדינהלארגוןכחברהעהישג
משמעותיזהיאפשרלמדינהלהשתתףבהתווייתהמדיניות
העולמיתולמצבאותהכשחקןמשפיעבתחוםעבהתאם
מלאה חברה של מעמד תקבל המדינה הארגון, לכללי
מקיפה בין־לאומית בביקורת בהצלחה תעמוד אם רק

שתתקייםבשנת2017ע

במסגרתדוחהביקורתעלישראלמשנת2013,נמתחה
ביקורתעלכךשהליךאימוץההכרזותשלמועצתהביטחון
הזמן שמסגרת כך על וכן מיידי" "באופן מתבצע אינו
מדי ארוכה הביטחון מועצת הכרזות לאימוץ הנוכחית
ואינהעומדתבדרישההבין־לאומיתעדוחהביקורתהגדיר

מסגרתזמןזוכ–"insufficientlyprompt"ע

ידי על כונסה אשר חירום בוועידת כי יצוין עוד
ארגוןה–FATFבדצמברע201בעקבותאירועיהטרורבפריז
למאבקבאיומי ולשםגיבושתכניתפעולהבין־לאומית
הטרור,נדונהסוגייתההכרזותוהוחלטכימדינותאשרלא
מאמצותאתהכרזותמועצתהביטחוןשלהאו"םעלפי
דרישותהארגוןיוכרזוכמדינותבסיכוןמוגברלמימוןטרורע

לאימוץ בנוגע בישראל, ההכרזה הליך התמשכות
הכרזותשלמועצתהביטחון,נובעתמכמהשלביםבהליך
ההכרזהעבהתאםלהוראותסעיף11)ב()1(לחוק,וכןסעיף
2)ד(לחוקאיסורמימוןטרורשקדםלו,ועדתהשריםאינה
רשאיתלהכריזעלארגוןטרורזר,אםקיימתהכרזהשל
שרהביטחוןעלהארגון)לפיסימןא'לפרקב'בחוק,אולפי
החיקוקיםשהסדירוזאתלפניחקיקתחוקהמאבקבטרור(,

ס"חהתשע"ו,עמ'ו9וע 1

htmlעorg/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendationsעfatf-gafiעhttp://wwwע 2
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בסעיף10לחוקהעיקרי,בהגדרה"זר",בפסקה)2(,במקום"מרכזפעילותו"יבוא"מי2עתיקוןסעיף10
שמרכזפעילותו"ע

בסעיף11לחוקהעיקרי-3עתיקוןסעיף11

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"רשאיתועדתהשרים"יבוא"רשאישרהביטחון",אחרי )א(
"להכריז"יבוא"בצו"ובמקום"אםישלה"יבוא"אםישלו";

בסעיף10לחוקהעיקרי,בהגדרה"זר",בפסקה)2(,במקום"מרכזפעילותו"יבוא"מי2ע
שמרכזפעילותו"ע

תיקוןסעיף10

תיקוןסעיף11בסעיף11לחוקהעיקרי-3ע

בסעיףקטן)א(- )1(

בפסקה)1(,במקום"רשאיתועדתהשרים"יבוא"רשאישרהביטחון",אחרי )א(
"להכריז"יבוא"בצו"ובמקום"אםישלה"יבוא"אםישלו";

אואםקיימתהיתכנותלהכרזה"פנימית"כזועהסיבהלכך
היאשכאשרמדוברבארגוןטרורשפועלנגדמדינתישראל
אושישלוזיקהמובהקתלישראל,ישלהעדיףהליךהכרזה
ישראליראשוני,שמשמעותובחינהיסודיתשלהתשתית
הראייתיתנגדהארגוןשתבססאתההצדקהלהכרזהעליו,
וזאתנוכחההשלכותמרחיקותהלכתשלהכרזהמסוגזה:
כגוןהעמדהלדיןשלחבריהארגוןוהמסייעיםלו,חילוט
רחבהיקףשלרכושהארגון,ועודעככלשישהיתכנותלעשות
שימושבאמצעיאכיפהאלה,ראויכיהדברייעשהלאחר
כלל ובחינת מעמיק בדיקה הליך על המבוססת הכרזה
הראיותהנוגעותבדבר,לרבותהליךשימוע,שקייםרקלגבי

הכרזותהנעשותעלידישרהביטחוןלפיסימןא'כאמורע

משמעותהשלהוראהזוהיאכיבטרםאימוץהכרזה
זרהבישראל,עלגורמיהביטחוןלקייםבחינהמקצועית
לגביהארגוןהמוכרז,לבחינתהיתכנותהכרזהבישראל
במסלול"הפנימי"עלידישרהביטחוןעבחינהזועשויה
חודשים,ועדלהשלמתהלאניתןלהתקדם לארוךכמה

בהליךאימוץההכרזההזרהבישראלע

"אור וקבלת האמורה הבדיקה השלמת לאחר גם
ירוק"לאימוץההכרזההזרהבמסלולשלסימןב'לפרק
ב'לחוק)לאחרשלאנמצאמקוםלהכרזהעלהארגוןלפי

הנובע ממושך, אישור בתהליך מדובר עדיין א'(, סימן
ממשלתיתע שרים לוועדת זה בנושא הסמכות מהקניית
הצעההמובאתלאישורועדתהשריםעוברתהליךהכנה
הצעת העברת לרבות בטרור, ללוחמה במטה ממושך
ההחלטהלסבבהתייחסויותשלגורמיהמקצועבמשרדים

השונים,לקראתהבאתהלאישורהוועדהע

כלאלהמביאיםלכךשלוחהזמניםלאישורההכרזה
בישראלחורגבמידהניכרתמהסטנדרטהנדרשבביקורת

הבין־לאומיתבנושאע

נוכחכלהאמור,החוקהמוצעבאלפתוראתהקשיים
שפורטו,בשתידרכיםעיקריות:

הראשונה,עלידיהעברתסמכותההכרזהמוועדת
השריםאלשרהביטחון,בדומהלהכרזותהפנימיותעל
ארגוניםבישראללפיסימןא'עהשלמתההליךהמינהלי
לאימוץההכרזהעלידיגורםממשלתייחידתאפשרטיפול
מהירויעיליותרבהליךההכרזהעמכיווןשמדוברבהכרזות
עלארגוניטרורשנעשועלידימועצתהביטחון,ממילא
נוספת, בדיקה כל אימוץההכרזהבישראלאינומצריך
פרטלהגבלהעלהכרזהכפולהכאמורלעילעלפיכךאין
צורךממשיבמנגנוניבדיקהואישורממושכיםומסורבליםע

בנוסחו לחוק, 11)ד( בסעיף כי זה, בהקשר יוזכר,
המוצעבסעיף3)4(להצעתהחוק,מוצעלקבועכיבמקרים
מיוחדים,רשאיראשהממשלהלקבועכיהכרזהמסוימת
תיעשהבכלזאתעלידיועדתהשריםאוהממשלה,זאת
על הפנימיות ההכרזות לגבי הקיימת לסמכות בדומה
ארגוניםבישראללפיסימןא'לפרקב',בסעיף3)ד(לחוקע
בכךנשמרת,גםלגביהכרזותזרות,הסמכותלהביאהכרזות
לאישורהממשלהאםבנסיבותהענייןנמצאכיישמקום

לכךע

השנייה,עלידיקביעתמנגנוןשלאימוץאוטומטישל
ההכרזהבישראל,באופןזמניעכדישלאלעכבאתההכרזה
בתקופתהבדיקהשלגורמיהביטחוןלגביהיתכנותהכרזה
במסלולהפנימילענייןארגוןטרור,אובדיקתהאזרחותאו
התושבותלענייןפעילטרור,מוצעלקבועכיהכרזהשל
האו"םעלפעילטרור,אועלארגוןטרורשלאהוכרזקודם
לכןבישראל,תאומץאוטומטיתבישראל,בלאכלהליך
מדוברב"אימוץ מוגבלתע תקופה למשך אישוראקטיבי,
זמנישלהכרזה",כאשרבמהלךתקופהזויושלמוהבדיקות
הנדרשותכאמור,ולאחריהןתתבצעהכרזהאקטיביתעל
ידישרהביטחוןעהכרזהעלארגוןטרורתיעשהלפיסימןא'
לפרקב',אםנמצאכיישבסיסלהכרזהעלהארגוןבמסלול
הפנימי)לגביארגוןשמרכזפעילותובישראלאושפועל
לביצועמעשיטרורשהדיןהישראליחללגביהם(,אולפי
סימןב'לפרקהאמור-כאימוץשלהכרזהזרהעהכרזהעל
פעילטרורתיעשהעלפיהמוצע,לאחרבדיקהשתוודאכי
איןהמדוברבאדםשהואאזרחישראליאותושבישראל,
שעליולאניתןלהכריזבישראלשהואפעילטרור,בהתאם

להגדרה"זר"שבסעיף10לחוקע

הדרושות ההגדרות את קובע לחוק 10 סעיף  סעיף 2 
לסימןב'בפרקב'לחוקעמוצעלערוךתיקוןטכני 
בהגדרה"זר"שבאותוסעיףכךשהוראותפסקה)2(להגדרה

האמורהישתלבועםהרישהשלהע

לפסקה )1( סעיף 3 

11לחוקעניינובהכרזתועדתשריםעל סעיף 
ארגוןטרוראועלפעילטרור,בשלהכרזהמחוץלישראלע
בסעיףקטן)א(שלהסעיףהאמורנקבעותדרכיההכרזהע
פסקאות)1(ו–)2(שלסעיףקטן)א(עניינןבהכרזהעלארגון
טרוראופעילטרורעלסמךהכרזהשלגורםמוסמךמחוץ
לישראל,ופסקה)3(עניינהבהכרזהעלארגוןטרוראופעיל

טרורעלסמךהכרזהשלמועצתהביטחוןע

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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)2(,במקום"והיהלוועדתהשרים"יבוא"והיהלשרהביטחון", בפסקה )ב(
במקום"רשאיתהיאלהכריז"יבוא"רשאיהואלהכריזבצו",במקום"בבואה
להפעילאתסמכותה"יבוא"בבואולהפעילאתסמכותו",ובמקום"רשאיתועדת

השרים"יבוא"רשאישרהביטחון";

במקוםפסקה)3(יבוא: )ג(

שהיא מי או המאוחדות האומות של הביטחון מועצת הכריזה )3("
הסמיכהלכך)בסעיףזה-מועצתהביטחון(כיחברבניאדםזרהואארגון
טרורולאהוכרזעליושהואארגוןטרורלפיסימןא',אוהכריזהמועצת

הביטחוןכיאדםזרהואפעילטרור,יחולוהוראותאלה:

יראואתחברבניהאדםהזראואתהאדםהזר,בתקופההאמורה )א(
בפסקתמשנה)ב(,כאילוהוכרזעליובישראלשהואארגוןטרוראו

שהואפעילטרור,לפיהעניין)בסעיףזה-אימוץזמנישלהכרזה(;

פרסוםהכרזת ייכנסלתוקףבמועד אימוץזמנישלהכרזה )ב(
מועצתהביטחוןבאתרהאינטרנטשלה,ויעמודבתוקפועדהמועד

כמפורטלהלן,לפיהעניין:

מוצעלתקןאתהסעיףכךשהסמכותלהכריזעלארגון
מהפסקאות אחת כל לפי זר טרור פעיל על או זר טרור
האמורותתעבורמוועדתהשריםלידישרהביטחון,זאת
ב'ע לפרק א' סימן לפי טרור ארגוני על להכרזה בדומה
כאמורלעילבחלקהכללישלדבריההסבר,השלמתההליך
יחיד ממשלתי גורם ידי על ההכרזה לאימוץ המינהלי

תאפשרטיפולמהירויעיליותרבהליךההכרזהע

עודמוצעלערוךשינוייםנוספיםבהליךההכרזהעל
ארגוןטרורזרועלפעילטרורזרשהוכרזועלידימועצת
הביטחון,במטרהלהתאיםאתלוחהזמניםלאישורההכרזה

בישראללסטנדרטיםהבין–לאומייםהנדרשיםע

פסקה)3(שלסעיף11)א(לחוק,שעניינהבהליךהכרזה
זה,קובעתהיוםלאמור:

הכריזהמועצתהביטחוןשלהאומותהמאוחדות )3("
אומישהיאהסמיכהלכךכיאדםזרהואפעילטרוראו
כיחברבניאדםזרהואארגוןטרור,רשאיתועדתהשרים,
בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(,להכריזעלאותואדםשהוא

פעילטרוראועלאותוחברבניאדםשהואארגוןטרורע"

מוצעלהחליףאתהוראותפסקה)3(האמורהולקבוע,
בפסקאותמשנה)א(ו–)ב(שלה,כאמורלעילבחלקהכללי
לדבריההסבר,מנגנוןשלאימוץזמנישלהכרזתמועצת
הביטחון,שייכנסלתוקפובאופןאוטומטיממועדפרסום
הכרזתמועצתהביטחוןבאתרהאינטרנטשלהעכניסתה
ממועד בישראל, הביטחון, מועצת הכרזת של לתוקף
פרסומה,תאפשרעמידהבדרישההבין־לאומיתלאימוץ
לגופים ותאפשר אפקטיבי באופן ההכרזה של מיידי
הפיננסייםלפעולבאופןמיידילהקפאתרכושולהקפאת
פעולותפיננסיותבחשבונותיהםשלהארגוניםוהפעילים

המוכרזים,כמתחייבלגביהםע

עלפיהמוצעיחולולענייןהאימוץהזמנישלההכרזה
הוראותאלה:

-לענייןהכרזהעלחברבניאדםזרשהואארגוןטרור-
האימוץהזמנישלההכרזהיעמודבתוקפולכלהיותרעד
תוםשלושהחודשיםממועדהפרסוםשלהכרזתמועצת
להלןע שיפורט כפי הארכה לאפשרות בכפוף הביטחון,
במהלךתקופהזויושלמוהבדיקותלגביההיתכנותלהכריז
עלהארגוןבמסלולההכרזההפנימילפיסימןא'לפרקב'
בחוק,ובהתאםלתוצאותבדיקהזויחליטשרהביטחוןהאם
להכריזעלהארגוןלפיסימןא',במסלולהמפורטבסעיף3
לחוק,אולפיסימןב',בהתאםלהוראותפסקתמשנה)ג(
שלפסקה)3(המוצעתעהאימוץהזמנישלההכרזהיפקע
במועדהכרזתשרהביטחוןכאמור,או,אםהחליטשלא
זועבהעדרהכרזה להכריזעלהארגון-במועדהחלטתו
אוהחלטהכאמור,יפקעהאימוץהזמנישלההכרזהבתום
שלושהחודשיםממועדתחילתתוקפהעעלפיהמוצע,
תקופהזוניתנתלהארכהלפיהצורך,למשלבנסיבותשבהן
מסתמן,במסגרתבדיקותגורמיהביטחון,כיעשוילהיות
בסיסלהכרזהעלהארגוןלפיהוראותסימןא'לפרקב'לחוק,
ואולםהשלמתהבדיקהואיסוףהמידעלענייןזה,כדילבסס
אתההכרזה,מצריכהפרקזמןנוסףכאמור,ובלבדשסךכל

תקופותההארכהלאיעלהעל90ימיםע

מועצת הכרזת של זמני לאימוץ ההסדר כי יובהר
הכרזותשל לגבי ארגוןטרור,רלוונטירק הביטחוןלגבי
מועצתהביטחוןבנוגעלארגוןטרורשלאהוכרזעליוקודם
לכןבישראללפיסימןא'לפרקב'עאםהוכרזעלהארגון
כארגוןטרורבמסגרת"הכרזהפנימית"כמובןשאיןכבר
צורךבהחלתההסדרשכןלגביארגוןזהקיימתכברהכרזה
תקפההעומדתממילאבדרישותהבין־לאומיות,ואשריש
להעדיפותעלפניאימוץשלהכרזהזרה,בהתאםלקבוע

בסעיף11)ב(לחוקע

-לענייןהכרזהעלאדםזרשהואפעילטרור-מכיוון
א' סימן במסגרת טרור פעיל על להכריז אפשרות שאין
לפרקב',אלאבמסגרתאימוץשלהכרזהזרהבלבדלפי

ר ב ס ה י  ר ב  ד
דבריהסבר
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לענייןארגוןטרור-עדלהכרזהשלשרהביטחוןעל )1(
ארגוןהטרורלפיפסקתמשנה)ג(אולפיסימןא'ואםהחליט
שרהביטחוןשלאלהכריזכאמור-עדלמועדהחלטתו,או
עדתוםשלושהחודשיםממועדהפרסוםשלהכרזתמועצת
הביטחון,לפיהמוקדםמביניהם;שרהביטחוןרשאי,מטעמים
שיירשמו,ביוזמתואולבקשתראששירותהביטחוןהכלליאו
מישהואהסמיךלענייןזה,להאריךאתהתקופההאמורה
בתקופותנוספותובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלה

על90ימים;

לענייןפעילטרור-עדלהכרזהשלשרהביטחוןעל )2(
)ג(ואםהחליטשרהביטחון פעילהטרורלפיפסקתמשנה
תום עד או החלטתו, למועד עד - כאמור להכריז שלא
30ימיםממועדהפרסוםשלהכרזתמועצתהביטחון,לפי

המוקדםמביניהםע

שרהביטחוןרשאי,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(,להכריזבצו )ג(
עלחברבניהאדםהזרשהואארגוןטרוראועלהאדםהזרשהוא

פעילטרורע";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"ועדתהשריםלאתכריז,לפיהוראותסעיףקטן)א(" )א(
יבוא"שרהביטחוןלאיכריזלפיהוראותסעיףקטן)א()1(או)3()ג(";

בפסקה)2(,בכלמקום,במקום"סעיףקטן)א(""סעיףקטן)א()1(או)3()ג("; )ב(

סעיףקטן)ג(-בטל; )3(

לענייןארגוןטרור-עדלהכרזהשלשרהביטחוןעל )1(
ארגוןהטרורלפיפסקתמשנה)ג(אולפיסימןא'ואםהחליט
שרהביטחוןשלאלהכריזכאמור-עדלמועדהחלטתו,או
עדתוםשלושהחודשיםממועדהפרסוםשלהכרזתמועצת
הביטחון,לפיהמוקדםמביניהם;שרהביטחוןרשאי,מטעמים
שיירשמו,ביוזמתואולבקשתראששירותהביטחוןהכלליאו
מישהואהסמיךלענייןזה,להאריךאתהתקופההאמורה
בתקופותנוספותובלבדשסךכלתקופותההארכהלאיעלה

על90ימים;

לענייןפעילטרור-עדלהכרזהשלשרהביטחוןעל )2(
)ג(ואםהחליטשרהביטחון פעילהטרורלפיפסקתמשנה
תום עד או החלטתו, למועד עד - כאמור להכריז שלא
30ימיםממועדהפרסוםשלהכרזתמועצתהביטחון,לפי

המוקדםמביניהםע

שרהביטחוןרשאי,בכפוףלהוראותסעיףקטן)ב(,להכריזבצו )ג(
עלחברבניהאדםהזרשהואארגוןטרוראועלהאדםהזרשהוא

פעילטרורע";

בסעיףקטן)ב(- )2(

בפסקה)1(,במקום"ועדתהשריםלאתכריז,לפיהוראותסעיףקטן)א(" )א(
יבוא"שרהביטחוןלאיכריזלפיהוראותסעיףקטן)א()1(או)3()ג(";



בפסקה)2(,בכלמקום,במקום"סעיףקטן)א(""סעיףקטן)א()1(או)3()ג("; )ב(

סעיףקטן)ג(-בטל; )3(

סימןב'לפרקהאמור,הבדיקההיחידההנדרשתלגביפעיל
טרורשהוכרזהיאהאםקיימתמניעהלאימוץההכרזה
בשלהיותואזרחישראליאותושבישראל,כלומרבשל
10לחוקעעלפיהמוצע כךשאינו"זר"כהגדרתובסעיף
מודלהאימוץהזמנישלהכרזתמועצתהביטחוןבמנגנון
האוטומטייחולרקלגביאדם"זר"עהסדרזהנובעמהתפיסה
שלפיהאיןמקוםלהכריזעלאזרחאותושבישראלשהוא
פעילטרור,ולנקוטנגדואתהצעדיםהמינהלייםהנובעים
הדרך שכן וכיו"ב(, חשבונותיו )הקפאת כזו מהכרזה
הראויההיאלהעמידולדיןפליליבישראלבגיןפעילותו,
ולנקוטנגדוצעדיםעונשיים)לרבותחילוטרכוש,במקרים
הרלוונטיים(,באמצעותהסנקציותהפליליותשרשאיבית

המשפטלהטיללאחרהרשעהבדיןע

לפיכךמוצעלקבועכיהאימוץהזמנישלההכרזה
עלפעילטרוריעמודבתוקפולכלהיותרעדתום30ימים
ממועדהפרסוםשלהכרזתמועצתהביטחוןואםהתקבלה
קודםלכןהחלטהלענייןהכרזהעליושהואפעילטרורלפי
פסקתמשנה)ג(שלפסקה)3(המוצעתאולענייןאי–הכרזה

כאמור-עדלמועדהחלטהזוע

מוצע המוצעת )3( פסקה של )ג( משנה בפסקת
להסמיךאתשרהביטחוןלהכריזבאופןאקטיביעלחבר
פעיל בניאדםזרשהואארגוןטרורועלאדםזרשהוא

טרור,בעקבותהכרזתמועצתהביטחון,וזאת-בלאתנאים
השרים לוועדת היום הנתונה לסמכות בדומה נוספים,
בסעיף11)א()3(לחוקבנוסחוהיוםעהכרזהזותהיההכרזה
לפי הביטחון שר להכרזת בדומה צו, באמצעות קבועה

סימןא'לפרקב'לחוקע

לפסקה )2(

סעיףקטן)ב(שלסעיף11לחוקמקנהעדיפותלהכרזה
לפיסימןא'בפרקב')הכרזהפנימית(עלפניהכרזהלפי
סימןב'לפרקהאמור)אימוץשלהכרזהזרה(עמוצעלתקן
אתסעיףקטן)ב(האמורולהתאימולסמכותשרהביטחון
להכריזעלארגוןטרורועלפעילטרורלפיסימןב'האמור,
כאמורבסעיףקטן)א(שלסעיף11,בנוסחוהמוצעעיצוין
כימתןהעדיפותכאמוראינורלוונטילגביאימוץזמנישל
הכרזה,אשרחלממילארקלגביארגוןשלאהוכרזקודם

לכןבידישרהביטחוןלפיסימןא'לפרקב'ע

לפסקה )3(

מוצעלבטלאתסעיףקטן)ג(שלסעיף11לחוקהקובע
לאמור:

")ג(שרהמשפטיםיפרסםבצוהכרזהלפיסעיףזהאו
ביטולהכרזהלפיסעיף13ע"

ר ב ס ה י  ר ב  ד
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בסופויבוא: )4(

ביוזמתו מיוחדים, במקרים בכך צורך ראה אם רשאי, הממשלה ראש ")ד(
)2( אולבקשתשרהביטחון,לקבועשהחלטהעלהכרזהלפיסעיףקטן)א()1(,

או)3()ג(תהיהשלועדתהשריםאושלהממשלה;קבעראשהממשלהכאמור,
תבואלענייןסימןזהועדתהשריםאוהממשלה,לפיהעניין,במקוםשרהביטחון,
למעטלענייןהסמכותלהאריךמועדיםלפיסעיףקטן)א()3()ב()1(אולפיסעיף
7)ד(כפישהוחלבסעיף13)א(;שרהביטחוןיפרסםבצוהכרזהלפיסעיףקטןזהע"

בסעיף12לחוקהעיקרי,במקום"לפיסעיף11"יבוא"לפיסעיף11)א()1(,)2(או)3()ג("4עתיקוןסעיף12
ובמקום"לפניועדתהשריםשתדוןבהמלצותותיתןאתהחלטתה"יבוא"לפנישר

הביטחוןשידוןבהמלצותוייתןאתהחלטתו"ע

בסעיף13לחוקהעיקרי-עעתיקוןסעיף13

בסעיףקטן)א(,במקום"לפיסעיף11"יבוא"לפיסעיף11)א()1(,)2(או)3()ג("ובמקום )1(
"לוועדתהשרים"יבוא"לשרהביטחון";

בסעיףקטן)ב(,במקום"מצאהועדתהשרים,מיוזמתהאולאחרשעיינהבבקשה" )2(
יבוא"מצאשרהביטחון,מיוזמתואולאחרשעייןבבקשה",במקום"לאחרשעיינה"
יבוא"לאחרשעיין",במקום"לפיסעיף11"יבוא"לפיסעיף11)א()1(,)2(או)3()ג("ובמקום
"תבטלאתההכרזהעלארגוןטרוראועלפעילטרורשנתנה"יבוא"יבטל,בצו,את

ההכרזהעלארגוןטרוראועלפעילטרורשנתן";

בסעיףקטן)ג(,במקום"ועדתהשריםרשאית,מיוזמתהאולאחרשעיינה"יבוא )3(
"שרהביטחוןרשאי,מיוזמתואולאחרשעיין"ובמקום"שנתנהלפיסעיף11,אםמצאה"

יבוא"שנתןלפיסעיף11)א()1(,)2(או)3()ג(,אםמצא";

בסעיףקטן)ד(,במקום"בהחלטתהעלביטולהכרזהלפיסעיףזהתקבעועדת )4(
השרים"יבוא"בהחלטתועלביטולהכרזהלפיסעיףזהיקבעשרהביטחון"ע

ההכרזה פרסום הסדרת לצורך נקבעה זו הוראה
ברשומות,כאשרההכרזההיתהנתונהלוועדתהשרים,
ונדרשלקבועהסדריעילוקונקרטיבדברהסמכותלפרסום
הצובדברההכרזהעכעת,משעוברתסמכותההכרזהלשר
הביטחון,ממילאיהיההואאחראיעלפרסוםהצובדבר

ההכרזה,בדומהלהכרזותלפיסימןא'לפרקב'לחוקע

לפסקה )4(

מוצעלאמץגםבסימןב'לפרקב'לחוקאתההסדר
הקבועבסעיף3)ד(לחוקהמקנהלראשהממשלהסמכות
להורותבמקריםמיוחדיםכילגביהכרזהמסוימתההחלטה
עלההכרזהתהיהבידיועדתהשריםאובידיהממשלהע
אםהחליטראשהממשלהכאמור-עדייןתישארהסמכות
להאריךמועדיםלפיסעיףקטן)א()3()ב()1(המוצעבידישר
הביטחון,בדומהלקבועבסעיף3)ד(לחוקעכמוכן,החלטה
שלראשהממשלהכאמור,משמעותהכיגםהליךביטול
ההכרזהיהיהבסמכותושלהגורםשהכריזעלהארגוןאו

עלפעילהטרור,כעולהמנוסחסעיףקטן)ד(המוצעע

לחוק ו–13 12 בסעיפים המוצעים התיקונים  סעיפים 
הםטכנייםבעיקרם,ונועדולהתאיםאתלשון 4ו־ע
וביטול ההכרזה סמכות להעברת הסעיפים 
לשנות בלי הביטחון, שר אל השרים מוועדת ההכרזה

אתההסדריםהמהותייםשנקבעובסעיפיםאלהלעניין
הביקורתהתקופתיתעלההכרזות,והליךביטולההכרזהע
יובהרכיהוראותאלהיחולורקעלהכרזותשלשרהביטחון
)הכרזותאקטיביות(ולאעלאימוץזמנישלהכרזה,אשר
עומדבתוקפוזמןקצרבלבדולפיכךאינומצריךביקורת

תקופתיתאובחינהיזומהשלאפשרותביטולוע

נוכחהעברתהסמכותלהכרזהעלארגוניםזרים  סעיף 7 
ופעיליטרורזריםאלשרהביטחון,וריכוזכלל 
סמכויותההכרזהבידיו,מוצעלתקןאתסעיף97בעניין
שר כי ולקבוע השונים, החוק חלקי לביצוע האחריות
הביטחוןממונהעלביצועכללהוראותפרקב'לחוק,ויהיה
ההכרזותלפיפרקב' שותףלקביעתהתקנותלגביכלל

האמורע

מוצעלקבועהוראותמעברלתיקוןהמוצעע סעיף 9

בסעיףקטן)א(מוצעלקבועכיעלהכרזותשל 
מועצתהביטחוןעלארגוניטרוראועלפעיליטרורשנעשו
טרםכניסתהחוקהמוצעלתוקףאךטרםאומצובישראל
עלידיועדתהשרים,יחולההסדרהמוצעלענייןאימוץ
זמנישלהכרזה,ואולםעלאףהוראותסעיף11)א()3()ב(
האימוץ החוק, להצעת 3 בסעיף המוצע בנוסחו לחוק,
הזמניייכנסלתוקפובמועדתחילתושלהחוקהמוצע)ולא
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בסעיף14)ב(לחוקהעיקרי,במקום"וכןתמליץלשרולוועדתהשריםבכלענייןאחר6עתיקוןסעיף14
שיביאולפניהוהנוגעלסמכויותיהםלפיפרקזה"יבוא"וכןתמליץלשרהביטחוןבכל

ענייןאחרשיביאלפניהוהנוגעלסמכויותיולפיפרקזה"ע

בסעיף97לחוקהעיקרי-7עתיקוןסעיף97

בסעיףקטן)ב(,במקום"סימןא'לפרקב'"יבוא"פרקב'"; )1(

בסעיףקטן)ד(,במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

הכרזותלפיפרקב'ובכללזהפרטיםשייכללובהכרזותכאמור;"ע )1("

בסעיף101)ג(לחוקהעיקרי,במקום"סעיף11)א()2(או)3("יבוא"סעיף11)א()2(או)3()ג("עועתיקוןסעיף101

עלאףהוראותסעיף11)א()3()ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,הכריזו9עהוראותמעבר )א(
מועצתהביטחוןשלהאומותהמאוחדותאומישהיאהסמיכהלכך,לפנייוםתחילתו
שלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(,כיחברבניאדםזרהואארגוןטרוראוכיאדם
זרהואפעילטרור,וועדתהשריםטרםהכריזהעליוכאמורלפיהוראותסעיף11לחוק
ביום ייכנסהאימוץהזמנישלההכרזהלתוקף העיקריכנוסחולפנייוםהתחילה,

התחילהותקופתתוקפותימנההחלביוםהאמורע

סמכויותשרהביטחוןלפיסעיפים12ו־13לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיפים4ו־ע )ב(
לחוקזה,יחולוגםלגביהכרזהעלארגוןטרוראועלפעילטרורשנעשתהבידיועדת

השריםלפנייוםהתחילהע



בסעיף14)ב(לחוקהעיקרי,במקום"וכןתמליץלשרולוועדתהשריםבכלענייןאחר6ע
שיביאולפניהוהנוגעלסמכויותיהםלפיפרקזה"יבוא"וכןתמליץלשרהביטחוןבכל

ענייןאחרשיביאלפניהוהנוגעלסמכויותיולפיפרקזה"ע

תיקוןסעיף14

תיקוןסעיף97בסעיף97לחוקהעיקרי-7ע

בסעיףקטן)ב(,במקום"סימןא'לפרקב'"יבוא"פרקב'"; )1(

בסעיףקטן)ד(,במקוםפסקה)1(יבוא: )2(

הכרזותלפיפרקב'ובכללזהפרטיםשייכללובהכרזותכאמור;"ע )1("

תיקוןסעיף101בסעיף101)ג(לחוקהעיקרי,במקום"סעיף11)א()2(או)3("יבוא"סעיף11)א()2(או)3()ג("עוע

עלאףהוראותסעיף11)א()3()ב(לחוקהעיקרי,כנוסחובסעיף3לחוקזה,הכריזו9ע )א(
מועצתהביטחוןשלהאומותהמאוחדותאומישהיאהסמיכהלכך,לפנייוםתחילתו
שלחוקזה)בסעיףזה-יוםהתחילה(,כיחברבניאדםזרהואארגוןטרוראוכיאדם
זרהואפעילטרור,וועדתהשריםטרםהכריזהעליוכאמורלפיהוראותסעיף11לחוק
ביום ייכנסהאימוץהזמנישלההכרזהלתוקף העיקריכנוסחולפנייוםהתחילה,

התחילהותקופתתוקפותימנההחלביוםהאמורע

הוראותמעבר

סמכויותשרהביטחוןלפיסעיפים12ו־13לחוקהעיקרי,כנוסחםבסעיפים4ו־ע )ב(
לחוקזה,יחולוגםלגביהכרזהעלארגוןטרוראועלפעילטרורשנעשתהבידיועדת

השריםלפנייוםהתחילהע

במועדפרסוםההכרזהבידימועצתהביטחון(עהוראהזו
באהלהבטיחהחלהמיידיתשלההכרזהבישראלבהתאם
לגורמי לאפשר זאת ועם החוק, הצעת של למטרותיה
הביטחוןלהשליםאתהבדיקותהנדרשותלצורךגיבוש
החלטהבענייןהמסלולהמתאיםלביצועההכרזהבישראלע

)ב(מוצעלקבועכיעםהעברתסמכות בסעיףקטן
ההכרזהוביטולההכרזהעלארגוניםזריםופעיליטרורזרים
אלשרהביטחון,תועבראליוגםהסמכותלביטולההכרזות
עלארגוניםזריםועלפעיליםזריםשנעשובעברבידיועדת
השרים,לפיהדיןהקודםעזאת,מאחרשעםביטולתפקידי
ועדתהשריםבענייןהכרזותאלה,איןעודמקוםלהביא

לביטול בקשות רבות, חלוףשנים לעתיםלאחר לפניהן,
הכרזה,ואיןכלקושיכישרהביטחוןיבחן,במועדבקשת
הביטול,אתכלהחומרהנוגעלענייןויקבלהחלטהבבקשהע
בהקשרזהיצויןכיהסמכותלבטלהכרזהישנה,עשויה
לחולהןעלהכרזהשנעשתהלפיחוקהמאבקבטרורוהן
עלהכרזהשנעשתהעודקודםלכניסתחוקהמאבקבטרור
2לחוקאיסורמימוןטרורעעלהכרזות לתוקף,לפיסעיף
חוק במסגרת שבוטל טרור, מימון איסור חוק לפי אלה,
בסעיף הקבועות המעבר הוראות חלות בטרור, המאבק
101)ב(ו–)ג(לחוקהמאבקבטרור,שלפיהןיראואתארגון
הטרוראואתפעילהטרורכאילוהוכרזעליהםלפיחוק

המאבקבטרורע
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