
 

 לביטול הכרזה/בקשה שלא להכריז/ בקשה למתן ארכה/בקשה למידע נוסףבקשה      
 2012 –הכרזות מכוח חוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, התשע"ב 

 מידע כללי
  

בקשה שלא 

 להכריז 

כגורם זר מסייע הרואה את עצמו נפגע מכוונה להכריז על גורם זר  )א(  .1

או ( 2012 -לחוק המאבק בתכנית הגרעין של איראן, תשע"ב  3)לפי סעיף 

 , רשאי להגישלחוק( 9)לפי סעיף  כתאגיד המקיים קשר עסקי עם איראן

לוועדה המייעצת באמצעות מטה הסנקציות, בקשה שלא להכריז  בכתב,

  .ימים מיום פרסום ההודעה על כוונה להכריז 45כאמור, בתוך 

המיועד לכך, באמצעות הטופס  למטה הסנקציות, )ב( הבקשה תוגש

 באתר מטה הסנקציות.  פורסםמה

יפרט המבקש את כל העובדות שעליהן הוא  ,בבקשה שלא להכריז)ג( 

 מבסס את בקשתו ויצרף את המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.

למתן בקשה 

 ארכה

סעיף קטן )א(, הוועדה המייעצת רשאית להאריך ב האמורעל אף  (ד) 

את התקופה להגשת בקשה שלא להכריז, ובלבד שהוגשה לה באמצעות 

 מטה הסנקציות, בקשה מנומקת לכך ומתקיים אחד מאלה:

הוועדה המייעצת שוכנעה כי העיכוב בהגשת הבקשה  (1)   

היה משום שהמבקש לא ידע על הכוונה להכריז מטעמים 

ימים מיום  30שאינם תלויים בו, והבקשה הוגשה בתוך 

 שהכוונה להכריז הובאה לידיעת המבקש;

הוועדה המייעצת מצאה כי הדבר מוצדק מטעמים  (2)   

 אחרים שיירשמו.

דיוני הוועדה 

המייעצת 

בבקשה שלא 

 להכריז 

הזדמנות בקשה שלא להכריז הוועדה המייעצת תיתן למבקש  )א(  .2

לטעון את טענותיו ולהציג לפניה מידע לביסוס טענותיו, בכתב או בעל 

עדים ולדרוש שיומצאו לה  פה, והיא רשאית לשם דיון בבקשה להזמין

 מסמכים

המלצת 

הוועדה 

המייעצת 

לא בבקשה ש

 להכריז 

הוועדה המייעצת תמסור לוועדת השרים את המלצתה המנומקת  )א(  .3

תימסר לוועדת השרים בהקדם  כאמור,המלצה . כריזבבקשה שלא לה

 . יחד עם זאת ימים ממועד הגשת הבקשה 60מתום  האפשרי ולא יאוחר

להאריך את התקופה , וועדה המייעצת, מנימוקים מיוחדיםרשאית ה

 כאמור ככל שהדבר דרוש לה לצורך גיבוש המלצתה.למתן ההמלצה 



 

אינם כוללים מידע חסוי שהחלקים בהמלצת הוועדה המייעצת  )ב(  

 יישלחו למבקש, לא יאוחר משבעה ימים מיום מתן ההמלצה. 

החלטת 

ועדת השרים 

בבקשה שלא 

 להכריז 

ימים  30ועדת השרים תיתן את החלטתה בבקשה שלא להכריז בתוך   .4

שאית היא, מטעמים הוועדה המייעצת ור שנמסרה המלצתמיום 

, להאריך את התקופה למתן ההחלטה כאמור בתקופות נוספות מיוחדים

תינתן בכתב ותהיה ; החלטת ועדת השרים יום כל אחת 30יעלו על שלא 

מנומקת והעתק ההחלטה ונימוקיה יומצאו למבקש ואולם לא יומצאו 

 חלקים הכוללים מידע חסוי.

בקשה 

לביטול 

 הכרזה 

הרואה את עצמו נפגע מהכרזה, רשאי להגיש לוועדה המייעצת,  )א(  .5

יפרט זו בבקשה  .בקשה לביטול ההכרזה ,באמצעות מטה הסנקציות

המבקש את כל העובדות שעליהן הוא מבסס את בקשתו ויצרף את 

למטה הסנקציות וגש הבקשה ת המסמכים שבידיו הנוגעים לעניין.

 טופס המפורסם באתר המטהבאמצעות ה

דיוני הוועדה המייעצת בבקשה לביטול הכרזה, המלצתה והחלטת ועדת   

 בשינויים המחובים 2-4השרים זהים להליך המתואר בסעיפים 

זכות עיון 

לצורך הגשת 

  בקשה

רשאי, לצורך  ,רזהלביטול הכ שלא להכריז או  בקשההזכאי להגיש   .6

הנוגע להכרזה אשר הועבר לוועדת השרים , לעיין במידע הגשת הבקשה

ואולם לא  .יות או אשר הועבר לוועדה המייעצתעל ידי מטה הסנקצ

בעניין ציבורי , כי גילויו עלול לפגוע נקבעיהיה רשאי לעיין במידע שלגביו 

 לחוק(. 19)סעיף  חשוב

 


