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1 He Government of the State of Israel and the 
Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region of the People's 
Republic of China ("Hong Kong Special 
Administrative Region") having been' duly 
authorized by the Central People's Government 
of the People's Republic of China, 

DESIRING to improve, trough cooperation 
and mutual legal assistance in crirninal matters, 
the effectiveness of law enforcement of both 
Parties in the investigation, prosecution and 
prevention of crime and the forfeiture of 
criminal proceeds, 

HAVE AGREED as follows: 

ARTICLE 1 
SCOPE OF ASSISTANCE 

1. The Parties shall provide, in accordance 
with the provisions of this Agreement, mutual 
assistance in the investigation, prosecution and 
prevention of offences and in proceedings 
related to criminal matters. 

 ממשלת מדינת ישראל וממשלת האזור המינהלי המיוחד הונג
 קונג של הרפובליקה העממית של סין(״האזור המינהלי

 המיוחד התג קונג״), שהוסמכה כדין ע״י הממשלה העממית
 המרכזית של הרפובליקה העממית של סין,

 ברצותן לשפר, באמצעות.שיתוף פעולה וסיוע משפטי הדדי
 בעניינים פליליים, את יעילות אכיפת החוק אצל שני הצדדים

 בחקירה, בהעמדה לדין ובמניעת פשיעה, ובחילוט רכוש
 שמקורו בעבירה,

 הסכימו לאמור:

 סעיף 1
 היקף העזרה

 1. הצדדים יעניקו, בהתאם להוראות הסכם זה, עזרה הדדית
 בחקירה, בהעמדה לדין ובמניעת עבירות ובהליכים הקשורים

 לעניינים פליליים.
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2. Assistance shall include 

(a) identifying and locating persons; 

(b) serving of documents; 

(c) obtaining of evidence, articles or 
documents, including execution of letters 
rogatory; 

(d) executing requests for search and seizure; 

(e) facilitating the personal appearance of 
witnesses; 

(f) effecting the temporary transfer of persons 
in custody to appear as witnesses or for 
other assistance under this Agreement; 

(g) obtaining the production of judicial or 
official records; 

(h) tracing, restraining, and forfeiting the 
proceeds and instrumentalities of criminal 
activities; 

 2. עזרה תכלול:

 (א) זיהוי בני אדם ואיתורם;

 (ב) אמצאתמסמכים;

 (ג) השגת ראיות, פריטים או מסמכים, כולל ביצוע בקשות
 לעזרה משפטית

 (ד) ביצוע בקשות חיפוש ותפיסה;

 (ה) סיוע להופעתם האישית של עדים;

 (0 ביצוע העברה זמנית של אנשים במישמורת לשם
 הופעתם כעדים או לשם עזרה אחרת לפי הסכם זה;

 (ז) השגת רשומות שיפוטיות או רשמיות 5

 (ח) מעקב, הקפאה וחילוט של רכוש שמקורו בעבירה ושל
 אמצעים לביצועה;
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(i) providing information, documents and 
records; 

(j) delivery of material, including lending 
exhibitions; and 

(k) providing any other form of assistance not 
consistent with the laws of the Requested 
Party. 

3. The Parties may, in accordance with their 
laws, grant assistance in fiscal offences, but 
shall refuse assistance if the primary purpose if 
the request is the assessment or collection of 
taxes. 

4. This Agreement is intended solely for 
mutual assistance between the Parties. The 
provisions of this Agreement shall not give rise 
to any right on the part of any private person to 
obtain, suppress or exclude any evidence or to 
impede the execution of a request. 

 (ט) מסירת מידע, מסמכים ורשומות;

 (י) מסירת חפצים, כולל השאלת מוצגים: וכן

 (יא) מתן כל עזרה אחרת שאיננה עומדת בסתירה לדיני הצד
 המתבקש.

 3. הצדדים רשאים, בהתאם לחוקיהם, להעניק עזרה בעבירות
 פיסקליות, אך יסרבו להעניק עזרה אם המטרה העיקרית

 לבקשה היא שומת מסים או גבייתם.

 4. הסכם זה מיועד אך ורק לעזרה הדדית בץ הצדדים.
 מהוראות הסכם זה לא תצמח לאדם פרטי כלשהו זכות

 כלשהי להשיג, לבטל או למנוע קבלת ראיה כלשהי או לשבש
 ביצוע בקשה.
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ARTICLE 2 
CENTRAL AUTHORITY 

 סעיף 2
 דשות מדמית

1. Each Party shall establish a Central 
Authority for the purpose of this Agreement. 

2. (a) The Central Authority for Israel for the 
purpose of 

submitting requests under this 
Agreement shall be the Attorney 
General or an official designated by the 
Attorney General; the Central Authority 
for Israel for the purpose of accepting 
requests under this Agreement shall be 
the Minister of Justice, or an official 
designated by the Minister of Justice; 

(b) The Central Authority for the Hong 
Kong Special Administrative Region 
shall be the Secretary for Justice or his 
or her duly authorized officer. 

3. Either Parry may change its Central 
Authority in which case it shall notify the other 
of the change. 

 1. ל צד יקים רשות מרכזית למטרות הסכם זה.

 2. (א) הרשות המרכזית של ישראל למטרות הגשת בקשות
 לפי

 הסכם זה תהיה היועץ המשפטי לממשלה או פקיד
 שמונה על ידו ן הרשות המרכזית של ישראל

 למטרת קבלת בקשות לפי הסכם זה תהיה שר
 המשפטים, או פקיד מוסמך מטעמו.

 (ב) הרשות המרכזית של האזור המינהלי המיוחד הונג
 קונג תהיה שר המשפטים או פקיד מוסמך כדין

 מטעמו.

 3. כל צד רשאי להחליף את הרשות המרכזית שלו, ובמקרה
 זה יודיע לצד האחר על השינוי.
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; 4. Requests under this Agreement shall be 
) made by the Central Authority of the 
: Requesting Party to the Central Authority of 
the Requested Party. 

ARTICLE 3 
OTHER ASSISTANCE 

The Parties may provide assistance to each 
other pursuant to other applicable International 
Agreements or through the provisions of their 

\ domestic laws. The Parties may also provide 
assistance pursuant to any applicable bilateral 
arrangement or agreement, provided such 
assistance is consistent with the laws of the 
Requested Party. 

ARTICLE 4 
LIMITATIONS ON ASSISTANCE 

1. The Requested Party may, or if so required 
by its laws shall, deny assistance if it 
determines that: 

(a) the request for assistance impairs the 
; sovereignty, security or public order of the 

 4. בקשות לפי הסכם זה יוגשו ע״י הרשות המרכזית של הצד
 המבקש לרשות המרכזית של הצד המתבקש.

 סעיף 3
 עזרה אחרת

 הצדדים רשאים להושיט עזרה זה לזה בהתאם להסכמים
 בינלאומיים אחרים או באמצעות הוראות החוקים הפנימיים
 שלהם. כן רשאים הצדדים להושיט עזרה בהתאם לכל הסכם
 או הסדר דו-צדדי אחר, ובלבד שעזרה כאמור מתיישבת עם

 דיני הצד המתבקש.

 סעיף 4
 הגבלות על עזרה

 1. הצד המתבקש רשאי, או אם חוקיו מחייבים אותו לכך-
 חייב, לסרב מתן עזרה, אס הוא קובע כי:

 (א) הבקשה לעזרה פוגעת בריבונות, בביטחון או בתקנות
 הציבור של מדינת ישראל, או במקרה של האזור
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State of Israel or, in the case of the 
Government of the Hong Kong Special 
Administrative Region, the People's 
Republic of China; 

(b) granting the request would seriously impair 
essential interests; 

(c) the request for assistance relates to an 
offence of a political character; 

(d) the request for assistance relates to an 
offence under military law which would not 
be an offence under ordinary criminal law; 

(e) there are substantial grounds for believing 
that the request for assistance will result in 
a person being prejudice on account of his 
race, religion, nationality, sex, social origin 
or political opinions; 

(f) the request for assistance relates to the 
prosecution of a person for an offence in 
respect of which the person has been 
convicted, acquitted or pardoned in either 
Party; 

 המינהלי המיוחד הונג קונג, של הרפובליקה העממית של
 סין;

 (ב) היענות לבקשה תפגע פגיעה חמורה באינטרסים
 החיוניים שלו;

 (ג) הבקשה לעזרה מתייחסת לעבירה בעלת אופי פוליטי;

 (ד) הבקשה לעזרה מתייחסת לעבירה לפי החוק הצבאי,
 אשר אינה מהווה עבירה לפי הדץ הפלילי הרגיל;

 (ה) יש יסוד מהותי להניח כי הבקשה תגרום לכך שייגרם
 לאדם עוול בגץ גזעו, דתו, הלאום שלו, מינו, מוצאו

 החברתי או דעותיו הפוליטיות:

 (0 הבקשה לעזרה מתייחסת להעמדת אדם לדין בגין עבירה
 אשר לגביה הורשע אותו אדם, זוכה או קיבל חנינה ע״י

 אחד הצדדים:
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(g) the Requesting Party cannot comply with 
any conditions of the Requested Party in 
relation to confidentiality or limitation as to 
use of the material provided; 

(h) the acts or omissions alleged to constitute 
the offence would not, if they had taken 
place within the jurisdiction of the 
Requested Party, have constituted an 
offence; 

(i) the request is not made in conformity with 
this Agreement; or 

(j) the request will impose an excessive burden 
on the resources of the Requested Party. 

2. For the purpose of paragraph (1) (b), the 
Requested Party may include in its 
consideration of essential interests whether the 
provision of assistance could endanger the 
safety of any person. 

 (ז) הצד המבקש אינו יכול למלא אחר תנאיו של הצד
 המתבקש ביחס לסודיות או להגבלה בנוגע לשימוש

 בחומר שנמסר;

 (ח) המעשים או המחדלים המהווים לכאורה את העבירה,
 לא היו מהווים עבירה לו היו מתרחשים בתחום שיפוטו

 של הצד המתבקש,׳

 (ט) הבקשה לא נערכה בהתאם להסכם זה! או

 (י) הבקשה תטיל נטל בלתי סביר על משאביו של הצד
 המתבקש.

 2. למטרות ס״ק 1 (ב), הצד המתבקש רשאי לכלול בשיקולי
 האינטרסים החיוניים שלו את השאלה האם הענקת העזרה

 עשוי לסכן את שלומו של אדם כלשהו.
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3. The Requested Party may refuse assistance 
if the request relates to an offence which 
carries the death penalty in the Requesting 
Party but in respect of which the death penalty 
is either not provided1 for in the Requested 
Party or not normally carried out unless the 
Requesting Party gives such assurances as the 
Requested Party considers sufficient that the 
death penalty will not be imposed or, i f 
imposed, will not be carried out. 

4. The Requested Party may postpone 
assistance if execution of the request would 
interfere with an ongoing investigation or 
prosecution in the Requested Party. 

5. Before denying or postponing assistance 
pursuant to this Article, the Requested Party, 
through its Central Authority, shall; 

(a) promptly inform the Requesting Party of 
the reason for the denial of postponement; 
and 

(b) consult with the Requesting Party to 
determine whether assistance may be given 

 3. הצד המתבקש רשאי לסרב להושיט עזרה אם הבקשה
 מתייחסת לעבירה שדינה מוות אצל הצד המבקש אבל ביחס

 אליה עונש המוות איננו קבוע או איננו מבוצע בדרך כלל אצל
 הצד המתבקש אלא אם כן הצד המבקש יעניק ביטחונות, ככל
 שייראו מספיקים לצד המתבקש כי עונש המוות לא יוטל, או

 אם יוטל, לא יבוצע.

 4. הצד המתבקש רשאי לדחות את מועד הענקת העזרה אם
 ביצוע הבקשה יפריע לחקירה או לתביעה הנמצאת בעיצומה

 אצל הצד המתבקש.

 5. לפני סירוב או דחיית מועד של הושטת עזרה לפי סעיף זה,
 הצד המתבקש, באמצעות הרשות המרכזית שלו:

 (א) יודיע במהרה לצד המתבקש מהי הסיבה לסירוב או
 לדחייה; וכן

 (ב) ייוועץ בצד המבקש על מנת להחליט אם ניתן להעניק
 את העזרה בכפוף לתנאים ולהתניות ככל שירא הצד
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suoject to such terms and conditions as the 
Requested Party deems necessary; if the 
Requesting Party accepts assistance subject 
to such terms and conditions, it shall 
comply with those terms and conditions. 

 המתבקש לנחוץ; אם הצד המבקש מוכן לקבל עזרה
 בכפוף לתנאים ולהתניות הללו, הוא ימלא אחר התנאים

 וההתניות האמורים.

ARTICLE 5 
REQUESTS 

 סעיף צ
 בקשות

1. Requests for assistance shall be made in 
writing and shall include the following: 

 1. בקשות לעזרה יוגשו בכתב ויכללו את המפורט להלן!

(a) the name of the authority on behalf of 
which the request is made; 

 (א) שם הרשות המוסמכת שמטעמה מוגשת הבקשה,־

(b) a description of the purpose of the request, 
the nature of the assistance requested, and 
the connection between the assistance 
sought and the criminal matter to which it 
relates; 

 (ב) תיאור מטרת הבקשה, מהות העזרה המבוקשת, והזיקה
 שבין העזרה המבוקשת לבץ העניין הפלילי שאליו היא

 מתייחסת;

(c) a description of the nature of the 
investigation, prosecution, offence or 
criminal matter, including the criminal laws 
which relate to the offence; 

 (ג) תיאור מהות החקירה, ההעמדה לדין, העבירה או העניין
 הפלילי, לרבות החוקים הפליליים המתייחסים לעבירה;

í5Íf <|c 
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(d) a statement of whether criminal 
proceedings have been instituted in the 
matter, and if so, details of the proceedings; 

(e) a summary of the relevant facts and laws; 

(t) any requirements for confidentiality; 

(g) details of any particular procedure that the 
Requesting Party wishes to be followed; 
and 

(h) details of the period within which the 
request should be complied with. 

2. The Requested Parry shall use its best 
efforts, in accordance with its law, to keep 
confidential a request and its contents except 
where otherwise authorized by the Requesting 
Party. 

3. The request and all documents submitted in 
support of a request shall be in English or shall 
be accompanied by a translation into English. 

 (ד) הודעה האם נפתחו הליכים פליליים בעניין, ואם כן,
 פרטי ההליכים ז

 (ה) סיכום העובדות והחוקים הנוגעים בדברז

 (ו) כל דרישה לסודיות:

 (ז) פרטיו של כל נוהל מסוים שהצד המבקש מעוניין שינהגו
 לפיו בביצוע הבקשה; וכן

 (ח) פרטי פרק הזמן שבמסגרתו יש לבצע את הבקשה.

 2. הצד המתבקש יעשה כמיטב יכולתו, בהתאם לדיניו,
 לשמור בסוד את הבקשה ואת תוכנה למעט מקום שהוא

 מורשה לנהוג אחרת ע״י הצד המבקש.

 3. הבקשה וכל המסמכים המוגשים בתמיכה לבקשה יהיו
 בשפה האנגלית או ילוו בתרגום לשפה האנגלית.
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ARTICLE 6 
EXECUTION OF REQUESTS 

1. The Central Authority of the Requested 
Party shall promptly execute the request or 
arrange for its execution through its competent 
authorities. 

2. A request shall be executed In accordance 
with the law of the Requested Party and, to the 
extent not prohibited by thelaw of the 
Requested Party, in accordance with the 
directions stated in the request so far as 
possible. 

3. The Requested Party shall promptly inform 
the Requesting Party of any circumstances 
which are likely to cause a significant delay in 
responding to the request 

4. The Requested Party shall promptly inform 
the Requesting Party of a decision not to 
comply in whole or in part with a request for 
assistance and the reason for that decision. 

 סעיף 6
 ביצוע בקשות

 1. הרשות המרכזית של הצד המתבקש תבצע במהרה את
 הבקשה או תסדיר את ביצועה באמצעות הרשויות המוסמכות

 שלה.

 2. בקשה תבוצע בהתאם לדיני הצד המתבקש, ובמידה
 שאיננה אסורה על פי דיני הצד המתבקש, בהתאם להנחיות

 המפורטות בבקשה במידה שהן מעשיות.

 3. הצד המתבקש יודיע מיד לצד המבקש על נסיבות כלשהן
 שסביר כי תגרומנה לדחייה משמעותית במועד ההיענות

 לבקשה.

 4. הצד המתבקש יודיע ללא דיחוי לצד המבקש על החלטה
 שלא להיענות לבקשה לעזרה, כולה או מקצתה, ועל הסיבה

 להחלטה זו.
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5. Each Party shall respond promptly to 
reasonable inquiries from the other Party 
concerning the execution of the request or the 
proceedings in the Requesting Party to which 
the request relates. 

ARTICLE 7 
REPRESENTATION AND EXPENSES 

1. The Requested Party shall make all 
necessary arrangements for the representation 
of the Requesting Party in any proceeding: 
arising out of a request for assistance and shall 
otherwise represent the interests of the 
Requesting Party, 

2. The Requested Party shall bear all ordinary 
expenses relating to the execution of a request, 
except for the following: 

(a) fees of legal counsel retained at the request 
of the Requesting Party 

(b) fees of experts; 

 5. כל צד ישיב במהרה על בירורים סבירים מהצד האחר
 בנוגע לביצוע הבקשה או ההליכים אצל הצד המבקש

 שהבקשה מתייחסת אליהם.

 סעיף 7
 ייצוג והוצאות

 1. הצד המתבקש יעשה את כל הסידורים הנחוצים לייצוג
 הצד המבקש בהליכים כלשהם הנובעים מהבקשה לעזרה

 המשפטית וכן ייצג את האינטרסים של הצד המבקש.

 2. הצד המתבקש יישא בכל ההוצאות הרגילות הקשורות
 לביצוע הבקשה, למעט האמור להלן:

 (א) שכר עורך דין הנשכר לבקשת הצד המבקש;

 (ב) שכרמומחים;

 m m*w®, n m m * m * ^ m m ה: - - ,m m m m 9 לל #9 .(5)
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(c) expenses of translation, interpretation and 
transcript; and 

(d) travel expenses and allowances of persons 
transferred pursuant to Articles 14 or 15 of 
this Agreement 

3. If during the execution of the request it 
becomes apparent that expenses of an 
extraordinary nature are required to mlfill the 
request; the Parties shall consult to determine 
the terms and conditions under which the 
execution of the request may continue. 

4. In the, case of requests of seizure, 
immobilization or forfeiture of assets or 
restraining orders pursuant to this Agreement, 
in which a court of the Requested Party in 
accordance with its laws, issues an order to 
compensate an injured party or requires the 
furnishing, of a bond or other security, those 
costs shall be bome by the Requesting Party 
unless otherwise agreed by the Parties. 

 (ג) הוצאות תרגום, מתורגמנות ותמלול; וכן

 (ד) הוצאות נסיעה וקצבאות האנשים המועברים בהתאם
 לסעיפים 14 או 15 להסכם זה.

 3. אם במהלך ביצוע בקשה מתברר שנדרשות הוצאות
 חריגות לביצוע הבקשה, ייוועצו הצדדים על מנת לקבוע את

 התנאים וההתניות שלפיהם ניתן להמשיך בביצוע הבקשה.

 4.במקרה של בקשות לתפיסה, הקפאה, חילוט של נכסים או
 צווי מניעה בהתאם להסכם זה, כאשר בית משפט של הצד

 המתבקש, בהתאם לדיניו, מוציא צו לפיצוי צד נפגע או
 מתייב אמצאת ערובה או בטוחה אחרת, יישא בהוצאות אלה

 הצד המבקש אלא אם כן הסכימו הצדדים אחרת.
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ARTICLE 8 
LIMITATIONS ON USE 

1. The Requested Party may require, after 
consultation with the Requesting Party, that 
information or evidence furnished to the 
Requesting Party be kept confidential or be 
disclosed or used only subject to terms and 
conditions as it may specify. 

2. The Requesting Party shall not disclose or 
use information or evidence furnished to it for 
purposes other then those stated in the request 
without the prior consent of the Requested 
Party. 

ARTICLE 9 
OBTAINING OF EVIDENCE 

1. Where a request is made that evidence be 
taken for the purpose of a proceeding in 
relation to a criminal matter in the jurisdiction 
of the Requesting Party, the Requested Party 
shall endeavor to have such evidence taken. 

 סעיף 8
 הגבלות על שימוש

 1. הצד המתבקש רשאי לדרוש, אחרי התייעצות עם הצד
 המבקש, שמידע או ראיות שנמסרו לצד המבקש יישמרו

 בסוד או ייחשפו או שיעשה בהם שימוש רק בכפוף לתנאים
 ולהתניות, ככל שהוא עשוי לפרט.

 2. הצד המבקש לא יגלה או ישתמש במידע או ראיות
 שנמסרו לו למטרות אחרות מאלה המפורטות בבקשה, ללא

 הסכמה מראש של הצד המתבקש.

 סעיף 9
 גביית עדויות

 1. מקום שהוגשה בקשה לגביית עדות לצורך הליך הקשור
 לעניין פלילי בתחום השיפוט של הצד המבקש, ישתדל הצד

 המתבקש שעדות כאמור תיגבה.
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2. For the purposes of this Agreement: 

(a) the giving or taking of evidence shall 
include the taking of statements and testimony, 
and the production of documents, records or 
other material; and 

(b) proceedings shall include investigations 
and prosecutions. 

3. For the purpose of requests under this 
Article, the Requesting Party shall specify the 
questions to be put to the witness or the subject 
matter about which they are to be examined. 

4. Where, pursuant to a request for assistance, 
a person is to give evidence for the purpose of 
proceedings in the Requesting Party, the 
parties to the relevant proceedings in the' 
Requesting Party, their legal representatives or 
representatives of the Requesting Party may, 
subject to the laws of the Requested Party, 
appear and question the person giving that 
evidence. 

 2. למטרות אמנה זו:

 (א) מסירת עדות או גבייתה תכלול גביית הודעות ועדויות,
 ואמצאת מסמכים, רשומות או חומר אחר:

 (ב) הליכים יכללו חקירות והעמדות לדין.

 3. למטרות בקשות לפי סעיף זה, הצד המבקש יפרט את
 השאלות שיוצגו לעדים ואת הנושאים שלגביהם הם עתידים

 להיחקר.

 4. כאשר, בהתאם לבקשה לעזרה, אדם אמור למסור עדות
 למטרות הליכים אצל הצד המבקש, הצדדים להליך הנוגע

 בדבר אצל הצד המבקש, נציגיהם המשפטיים או נציגי הצד
 המבקש רשאים, בכפוף לדיני הצד המתבקש, להופיע ולחקור

 את העד.
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5. A person who is required to give evidence 
in the Requested Party pursuant to a request of 
assistance may decline to give evidence if the 
law of the Requested Party would permit that 
witness to decline to give evidence in similar 
circumstances in proceedings which originated 
in the Requested Party. 

6. If such person asserts a claim to immunity, 
incapacity or privilege under the laws of the 
Requesting Party, the evidence shall 
nonetheless be taken and the claim be made 
known to the Central Authority of the 
Requesting Party for resolution by the 
authorities of that Party. 

(7) Upon request, the Central Authority of the 
Requested Party shall furnish information in 
advance about the date and place of the taking 
of the evidence pursuant to this Article. 

(8) The Central Authority of the Requested 
Party may require that the Central Authority of 
the Requesting Party return any documents, 
records, or articles of evidence furnished to it 

 5. אדם הנדרש למסור עדות אצל הצד המתבקש בהתאם
 לבקשה לעזרה רשאי לסרב למסור עדות אם דין הצד

 המתבקש מתיר לאותו עד לסרב למסור עדות בנסיבות דומות
 בהליכים שמקורם אצל הצד המתבקש.

 6. טוען אדם כאמור לחסינות, מוגבלות או חסיון לפי דיני
 הצד המבקש, תיגבה העדות בכל זאת והודעה על הטענה

 תימסר לרשות המרכזית של הצד המבקש להחלטת הרשויות
 המוסמכות של אותו צד.

 7. לפי בקשה, הרשות המרכזית של הצד המתבקש תמסור
 מראש מידע על התאריך והמקום של גביית העדות בהתאם

 לסעיף זה.

 8. הרשות המרכזית של הצד המתבקש רשאית לדרוש כי
 הרשות המרכזית של הצד המבקש תחזיר כל מסמך, רשומה

 או ראיה שנמסרו לה במהלך ביצוע בקשה לפי הסכם זה
 בהקדם האפשרי.
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in the execution of a request under this 
Agreement as soon as possible. 

(9) If permitted by their laws, the Parties may 
agree in specific cases that the taking of 
evidence of a witness in accordance with this 
Article may take place by means of video 
conference or other technological means. 

ARTICLE 10 
LOCATION OR IDENTIFICATION OF 

PERSONS OR ITEMS 

The Requested Party shall, i f requested, 
endeavor to ascertain the location or identity of 
any person or item specified in the request. 

ARTICLE 11 
SERVICE OF DOCUMENTS 

1. The Requested Party shall use its best 
efforts to serve any document transmitted to it 
for the purpose of service, and to the extent 
possible, shall effect such service in the 
manner specified by the Requesting Party. 

 9. אם דיניהם מתירים זאת, רשאים הצדדים להסכים במקרים
 מסוימים כי גביית עדות של עד בהתאם לסעיף זה יכולה

 להתבצע באמצעות וידיאו-קונפרנס או אמצעי טכנולוגיה
 אחרים.

 סעיף 10
 איתור או דהוי של אנשים או פריטים

 הצד המתבקש, אם יתבקש, ישתדל להבטיח את איתורו או
 זהותו של כל אדם או פריט המפורט בבקשה.

 סעיף 11
 אמצאת מסמכים

 1. הצד המתבקש יעשה כמיטב יכולתו על מנת להמציא כל
 מסמך המועבר אליו למטרת אמצאה, ובמידת האפשר, יבצע

 אמצאה כאמור באופן המפורט ע״י הצד המתבקש.
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request for service of a document pertaining to 
a response or an appearance in the Requesting 
Party within a reasonable time before the 
scheduled response or appearance. 

3. A request for the service of a document 
pertaining to an appearance in the Requesting 
Party shall include such notice as the Central 
Authority of the Requesting Party is 
reasonably able to provide of outstanding 
warrants or other judicial orders in criminal 
matters against the person to be served. 

4. The Requested Party shall, subject to its 
law, return a proof of service in the manner 
required by the Requesting Party. If service 
cannot be effected, or cannot be effected in the 
manner specified, the Requesting Party shall be 
so informed and shall be advised of the 
reasons. 

5. A person who fails to comply with any 
process served on him shall not thereby be 
liable to any penalty or coercive measure 

u !2. הצד המבקש יעביר בקשה לאמצאת מט»ע׳10!ג 
 למענה או להופעה אצל הצד המבקש בתוך פרק זמן סביר

 לפני המענה או ההופעה המתוכננים.

 3. בקשה לאמצאת מסמך הנוגע להופעה אצל הצד המבקש
 תכלול הודעה מראש, ככל שהרשות המרכזית של הצד

 המבקש יכולה לתתה באופן סביר, על צווי מעצר תלויים
 ועומדים או צווים שיפוטיים אחרים בעניינים פליליים נגד

 האדם שמומצא לו המסמך.

 4. הצד המתבקש, בכפוף לדיניו, ייתן אישור אמצאה באופן
 הנדרש ע״י הצד המבקש. אם לא ניתן לבצע את האמצאה, או

 לא ניתן לבצע אותה באופן המפורט, יקבל הצד המבקש
 הודעה על כך ויימסרו לו הנימוקים.

 5. אדם שאינו ממלא אחר מסמך כלשהו שהומצא לו לא יהיה
 חייב, בגין כך, בעונש או באמצעי כפייה כלשהו בהתאם

 לדיני הצד המבקש או הצד המתבקש.
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pursuant to the law of the Requesting Party or 
Requested Party. 

ARTICLE 12 
PUBLICLY AVAILABLE AND OFFICIAL 

DOCUMENTS 

1. Subject to its law, the Requested Party shall 
provide copies of publicly available 
documents. 

2. The Requested Party may provide copies of 
any document, record or information in the 
possession of a government department or 
agency, but not publicly available, to the same 
extent and under the same' conditions as such 
document, record or information would be 
available to its own law enforcement and 
judicial authorities. 

ARTICLE 13 
CERTIFICATION AND 

AUTHENTICATION 

Documents, transcripts, records, statements or 
other material which are to be transmitted to 

 סעיף 12
 מםמבים זמינים לציבור ומסמכים רשמיים

 1. בהתאם לדיניו, הצד המתבקש ימסור העתקי מסמכים
 הזמינים לציבור.

 2. הצד המתבקש רשאי למסור עותקים של כל מסמך,
 רשומה או מידע המצויים ברשות מחלקה או גוף ממשלתיים,

 אך אינם זמינים לציבור, באותו היקף ולפי אותם תנאים
 שלפיהם מסמך, תעודה או מידע כאמור היו זמינים לרשויות

 אכיפת החוק והשיפוט שלה.

 סעיף 13
 אישור ואימות

 מסמכים, תמלילים, רשומות, הודעות או חומר אחר
 המיועדים להעברה לצד המבקש יאושרו או יאומתו רק אם
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the Requesting Party shall only be certified or 
authenticated if the Requesting Party so 
requests. Material shall be certified or 
authenticated by consular or diplomatic 
officers only if the law of the Requesting Party 
specifically so requires. 

ARTICLE 14 
TRANSFER OF PERSONS IN CUSTODY 

1. A person in custody in the Requested Party, 
whose presence is requested in the Requesting 
Party for the purpose of providing assistance 
pursuant to this Agreement shall, i f the 
Requested Party consents, be transferred from 
the Requested Party to the Requesting Party for 
that purpose, provided the person consents and 
the Requesting Party has guaranteed the 
maintenance in custody of the person and his 
subsequent return to the Requested Party 
without the need for extradition proceedings. 

2. Where the sentence of imprisonment of a 
person transferred pursuant to this Article 
expires while the person is in the Requesting 
Party, the Requested Party shall so advise the 

 הצד המבקש דורש זאת. חומר יאושר או יאומת ע״י פקידים
 קונסולריים או דיפלומטיים רק אם דין המדינה המבקשת

 דורש זאת במפורש.

 סעיף 14
 העבדת אנשים הנתונים במישמורת

 1. אדם הנמצא במישמורת אצל הצד המתבקש, אשר נוכחותו
 מתבקשת אצל הצד המבקש למטרות מתן עזרה בהתאם

 להסכם זה, אם הצד המתבקש מסכים, יועבר מהצד המתבקש
 אל הצד המבקש למטרה זו, ובלבד שהאדם מסכים ושהצד

 המבקש ערב להחזקתו במישמורת ולהחזרתו לאחר מכן אל
 הצד המתבקש ללא צורך בהליכי הסגרה.

 2. מקום שעונש מאסר של אדם המועבר בהתאם לסעיף זה
 תם בעוד האדם נמצא בצד המבקש, יודיע על כך הצד

 המתבקש לצד המבקש, אשר יבטיח את שחרורו של האדם
 ממישמורת. אדם כאמור יהיה זכאי לקבל מהצד המבקש

 הקצבה והוצאות נסיעה לנסיעתו בחזרה אל הצד המתבקש,
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Requesting Party which shall ensure the 
person's release from custody. Such person 
shall be entitled to receive from the Requesting 
Party an allowance and travel expenses for his 
return travel to the Requested Party, if he 
returns to that Party. 

ARTICLE 15 
APPEARANCE OF OTHER PERSONS 

1. The Requesting Party may request the 
assistance of the Requested Party in inviting a 
person to travel to the Requesting Party for the 
purpose of providing assistance pursuant to 
this Agreement. 

2. The Requested Party shall, if satisfied that 
satisfactory arrangements have been made by 
the Requesting Party, request the person to 
travel to the Requesting Party to provide 
assistance. Such arrangements will include, but 
need not be limited to, ensuring the security of 
the person and providing traveling expenses 
and living allowances~ the person shall be 
under no compulsion to accept such invitation. 

 אם הוא חוזר אל אותו צד.

 סעיף 15
 הופעת אנשים אחרים

 1. הצד המבקש רשאי לבקש את עזרת הצד המתבקש
 בהזמנת אדם לנסוע אל הצד המבקש למטרות מתן עזרה

 בהתאם להסכם זה.

 2. אם נחה דעתו של הצד המתבקש כי נערכו סידורים נאותים
 ע״י הצד המבקש, יבקש מהאדם לנסוע אל הצד המבקש

 ולהעניק עזרה. סידורים כאמור יכללו, בין השאר, את הבטחת
 ביטחונו של האדם וקבלת הוצאות נסיעה וקצבאות מחיה;

 האדם לא יהיה חייב לקבל הזמנה כאמור.
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3. The Central Authority of the Requested 
Party shall promptly inform the Central 
Authority of the Requesting Party of the 
response of the person. 

ARTICLE 16 
SAFE CONDUCT 

1. A person who consents to provide 
assistance pursuant to Article 14 or 15 shall not 
be prosecuted, detained, or restricted in his 
personal liberty in the Requesting Party for any 
criminal offence which preceded his departure 
from the Requested Party, except as provided 
in Article 14. 

2. Paragraph 1. shall not apply if the person, 
not being a person in custody transferred under 
Article 14, and being free to leave, has not left 
the Requesting Party within a period of 15 
days after being notified that his presence is no 
longer required, or having left the Requesting 
Party, has returned. 

 3. הרשות המרכזית של הצד המתבקש תודיע ללא דיחוי
 לרשות המרכזית של הצד המבקש על תשובתו של האדם.

 סעיף 16
 מעבר חופשי

 1. אדם המסכים להעניק עזרה בהתאם לסעיפים 14 או 15 לא
 יועמד לדין, לא תעוכב ולא תוגבל חירותו האישית אצל הצד
 המבקש בגין עבירה פלילית כלשהי שקדמה ליציאתו מהצד

 המתבקש, למעט לפי הוראות סעיף 14.

 2. ס״ק 1 לא יחול אם האדם, שאינו במישמורת, המועבר לפי
 סעיף 14, ובהיותו חופשי לעזוב, לא עזב את הצד המבקש

 תוך תקופה של 15 ימים אחר שקיבל הודעה כי נוכחותו אינה
 דרושה עוד, או אם חזר אל הצד המבקש אחרי שעזב.
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3. A person who consents to give evidence 
under Article 14 or 15 shall not be subject to 
prosecution based on his testimony, except for 
perjury. 

4. A person who consents to provide 
assistance pursuant to Articles 14 or 15 shall 
not be required to give evidence in any 
proceedings other then the proceedings to 
which the request relates. 

5. A person who does not consent to give 
evidence pursuant to Article 14 or 15 shall not 
by reason thereof be liable to any penalty or 
coercive measure by the courts of the 
Requesting Party or Requested Party. 

ARTICLE 17 
SEARCH AND SEIZURE 

1. The Requested Party shall, insofar as its law 
permits, carry out requests for search, seizure 
and delivery of any material to the Requesting 
Party which is relevant to a proceeding or 
investigation in relation to a criminal matter if 

 3. אדם המסכים להעיד בהתאם לסעיפים 14 או 15 לא יהיה
 כפוף להעמדה לדין בהתבסס על עדותו, למעט על עדות

 שקר.

 4. אדם המסכים להעניק עזרה בהתאם לסעיפים 14 או 15 לא
 יידרש להעיד בהליך כלשהו מלבד ההליך שאליו מתייחסת

 הבקשה.

 5. אדם שאינו מסכים להעיד בהתאם לסעיפים 14 או 15 לא
 יהיה חייב, בגין כך, בעונש או באמצעי כפייה כלשהו מטעם

 בתי המשפט של הצד המבקש או הצד המתבקש.

 סעיף 17
 חיפוש ותפיסה

 1. הצד המתבקש, בהתאם למותר בדיניו, יבצע בקשות
 לחיפוש, תפיסה ומסירה של חומר לצד המבקש, הנוגע

 להליך או לחקירה בקשר לעניין פלילי, אם הבקשה תכלול
 ׳מידע המצדיק פעולה כאמור בהתאם לדיני הצד המתבקש.
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the request includes information justifying 
such action under the laws of the Requested 
Party, 

2. The Requested Party shall provide such 
information as may be required by the 
Requesting Party concerning the result of any 
search, the place of seizure, the circumstances 
of seizure, and the subsequent custody of the 
property seized. 

3. The Requesting Party shall observe any 
conditions imposed by the Requested. Party in 
relation to any seized property which is 
delivered to the Requesting Party including 
conditions deemed necessary to protect third 
party interests in the property delivered to the 
Requesting Party. 

ARTICLE 18 
PROCEEDS OF CRIME. 

1. The Requested Party shall, upon request 
endeavor to ascertain whether any proceeds or 
instrumentalities of a crime against the laws of 
the Requesting Party are located within its 

 2. הצד המתבקש ימסור מידע כאמור ככל שיידרש ע״י הצד
 המבקש בנוגע לתוצאה של חיפוש כלשהו, למקוס התפיסה,

 לנסיבות התפיסה, ולמשמורת לאחר מכן של הרכוש שנתפס.

 3. הצד המבקש יקיים כל תנאי שמטיל הצד המתבקש בקשר
 לרכוש כלשהו שנתפס ונמסר לצד המבקש, כולל תנאים

 הנראים דרושים להגנה על אינטרסים של צד שלישי ברכוש
 שנמסר לצד המבקש.

 .סעיף 18
 רכוש שמקורו בעבירה

 1. הצד המתבקש ישתדל, לפי בקשה, לוודא האם מצויים
 בתחום שיפוטו רכוש שמקורו בעבירה או אמצעים לביצוע
 עבירה בניגוד לדיני הצד המבקש, ויודיע לצד המבקש על

 תוצאות בירוריו. עם הגשת הבקשה, יודיע הצד המבקש לצד
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jurisdiction and shall notify the Requesting 
Party of the result of its inquiries. In making 
the request, the Requesting Party shall notify 
the requested Party of the basis of its belief that 
such proceeds or instrumentalities may be 
located in its jurisdiction. 

2. Where pursuant to paragraph 1. suspected 
proceeds or instrumentalities of crime are 
found, the Requested Party shall take such 
measures as are permitted by its law to prevent 
any dealing in, use of, transfer or disposal of, 
such suspected proceeds or instrumentalities of 
crime, pending a final determination in respect 
thereof by a court of the Requesting Party. 

3. Where a request is made for assistance in 
securing the forfeiture of proceeds or 
instrumentalities of crime, such assistance may 
be given by whatever means are appropriate 
under the laws of the Requested Party. This 
may include enforcing an order made by a 
court in the requesting Party and initiating or 
assisting in proceedings in relation to the 
proceeds or instrumentalities to which the 
request relates. 

 המתבקש על מה מתבססת סברתו כי ייתכן שרכוש או
 אמצעים כאמור נמצאים בתחום שיפוטו של הצד המתבקש.

 2. מקום שבהתאם לס״ק 1 נמצאו רכוש שמקורו בעבירה או
 אמצעים לביצוע עבירה, ינקוט הצד המתבקש אמצעים, ככל
 המותר בדיניו, כדי למנוע כל סחר, שימוש, העברה או סילוק

 של רכוש או אמצעים כאמור עד לפסיקה סופית בעניין ע״י
 בית משפט של הצד המבקש.

 3. מקום שהוגשה בקשה לעזרה בחילוט רכוש שמקורו
 בעבירה או אמצעים לביצוע עבירה, ניתן להעניק עזרה

 כאמור בכל אמצעי מתאים לפי דיני הצד המתבקש. הדבר
 עשוי לכלול אכיפת צו בית משפט של הצד המבקש ופתיחה

 בהליכים הקשורים לרכוש או אמצעים שהבקשה מתייחסת
 אליהם או סיוע בביצועם.
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4. Proceeds or instrumentalities forfeited 
pursuant to this Agreement shall be retained by 
the Requested Party unless otherwise agreed 
upon between the Parties. 

ARTICLE 19 
SETTLEMENT OF DISPUTES 

Any dispute arising out of the interpretation, 
application or implementation of this 
Agreement shall be resolved through 
diplomatic channels' if the Central Authorities 
have not succeeded in reaching an agreement. 

ARTICLE 20 
ENTRY INTO FORCE AND 

TERMINATION 

1. Each Contracting Party shall notify the 
other Contracting Party in writing of the 
completion of its internal" legal procedures 
required for the entry into force of this 
Agreement This Agreement shall enter into 
force thirty days after the date of the later of 
the two notifications. 

 4. רכוש שמקורו בעבירה או אמצעים לביצוע עבירה
 שחולטו בהתאם להסכם זה יוחזקו ע״י הצד המתבקש אלא

 אם כן הוסכם אתרת בין הצדדים.

 סעיף 19
 יישוב מחלוקות

 כל מחלוקת הנובעת מפרשנותו, החלתו או ביצועו של הסכם
 זה תיושב באמצעות הרשויות הדיפלומטיות, אם הרשויות

 המרכזיות לא הצליחו להגיע להסכם.

 סעיף 20
 כניסה לתוקף וסיום

 1. כל צד מתקשר יודיע לצד המתקשר האחר בכתב על
 השלמת הנהלים המשפטיים הפנימיים שלו הנדרשים

 לכניסתו לתוקף של הסכם זה. הסכם זה ייכנס לתוקף שלושים
 ימים אחרי תאריך ההודעה המאוחרת מבין שתי ההודעות.
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2. This Agreement shall apply to any request 
presented after its entry into force, even if the 
request relates to offences which occurred 
before that date. 

3. Either Party may terminate this Agreement 
by means of written notice to the other Party In 
that event the Agreement shall cease to have 
effect on the receipt of such notice. Requests 
for assistance which have been received prior 
to termination of the Agreement shall 
nevertheless be processed in accordance with 
the terms of the Agreement as if the 
Agreement was still in force. 

IN WITNESS THEREOF, the undersigned, 
being duly authorized by their respective 
Governments, have signed this Agreement. 

 2. הסכם זה יחול על כל בקשה שתוגש אחרי כניסתו לתוקף,
 גם אם הבקשה מתייחסת לעבירות שהתרחשו לפני תאריך זה.

 3. כל צד רשאי להביא הסכם זה לידי סיום בהודעה בכתב
 לצד האחר. במקרה זה יחדל ההסכם להיות בתוקף עם קבלת
 הודעה כאמור. בקשות לעזרה אשר התקבלו לפני סיומו של

 הסכם זה יטופלו בכל זאת בהתאם לתנאי ההסכם, כאילו
 ההסכם עדיין בתוקף.

 ולראיה החתומים מטה, שהוסמכו לכך כדין איש ע״
 ממשלתו, חתמו על הסכם זה.

(2) *Wsmmmvt&SLftBm&Wi&fi&fifá* • wm^mm-mmm 

 כתבי אמנה 1508, כרך 56. - הסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת האזור המינהלי המיו£:
 30 הונג קונג של הרפובליקה העממית של סין בדבר עזרה משפטית הדדית בעניינים פלי,^



DONE at Hong Kong this 26th day of July, 
2005, corresponding to the 19th day of Tamuz 
5765, in duplicate, in the Hebrew, Chinese and 
English languages, all texts being equally 
authentic. In case of divergence of 
interpretation; the English text shall prevail. 

For the Government 
of the State of Israel 

Mr. Eli Avidar 
Consul General 

For the Government 
of the Hong Kong 

Special 
Adniinistrative 
Region of the 

People's Republic of 
China 

Mr. Ambrus L i 
Minister of Defence 

 נעשה בהונג קונג ביום י״ט בתמוז התשם״ה, שהוא יום 26
 ביולי 2005, בשני עותקים, בשפות עברית, סינית ואנגלית,
 ולכל הנוסחים דין מקור שווה. במקרה של הבדלי פרשנות,

 יכריע הנוסח האנגלי.

 בשם ממשלת האזור
 המינהלי המיוחד הונג קונג

 של הרפובליקה העממית של
 סין

Mr. Atnbrus Li 
 שר ההגנה

 בשם ממשלת מדינת ישראל

 מר אלי אבידר
 קונסול כללי

ikw\m%m ״ m'^mt.2^iux •..*mu%kxxfr&mי .יי . 
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 קונג של הרפובליקה העממית של סין בדבר עזרה משפטית הדדית בעניינים פליליים 1




