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 לבנון הרפובליקה שלאישור ההסכם הימי בין מדינת ישראל לבין 

 הצעה להחלטה

 מ ח ל י ט י ם:  

בעניין "קידום הנחת ההסכם הימי בין ישראל  12.10.2022מיום  1897מס'  בהמשך להחלטת ממשלה

)א( 10לידיעת הכנסת בהתאם לסעיף הימי ההסכם בחלוף שבועיים מיום הבאת בכנסת", לבין לבנון 

בפני הובאו על ההסכם, אשר  ובשים לב לתוצרי הפיקוח של הכנסת ,36-לתקנון עבודת הממשלה ה

  –חברי הממשלה 

לבנון, המצורף בזאת  הרפובליקה שלאת ההסכם הימי בין מדינת ישראל לבין לחתימה לאשר  .1

 ההסכם הימי(.  – )להלן

 זה, ובכלל לבצע החלטה זו לאישור ההסכם הימילהסמיך את ראש הממשלה ושר החוץ  .2

הודעה הכוללת את רשימת נקודות הציון  כניסת ההסכם הימי לתוקף,ביום , להגיש לאו"ם

לבנון בצורה הרפובליקה של הגיאוגרפיות לתיחום הגבול הימי בין מדינת ישראל לבין 

 ההפקדה הנוכחית(.  -המפורטת בנספח ב' להסכם הימי )להלן 

ההפקדה הקודמת  נשוא 1-ו 35, 34נקודות ציון  את מחליפהיובהר כי ההפקדה הנוכחית  .3

מיום  3452בהתאם להחלטת ממשלה מס'  12.07.2011ביום באו"ם שערכה מדינת ישראל 

צפוני של מימי החופין והאזור הכלכלי הבלעדי בעניין "קביעת קו התיחום הימי ה 10.07.2011

נקודות הציון הגיאוגרפיות נשוא . ההפקדה הקודמת( –)להלן  של מדינת ישראל בים התיכון"

 –ו 32, 31קילומטרים הקרוב לחוף )נקודות ציון  5-מתייחסות לאזור הההפקדה הקודמת, ש

 (, נשארות בתוקף ואינן מוחלפות בהפקדה הנוכחית.33

קוו בקרבת החוף, לרבות  ההסכם הימי, הסטטוס )ב( של1יובהר, כי בהתאם לחלק עוד  .4

קובע פתרון  שמר כפי שהוא וכי ההסכםינוכחי, יקו המצופים ה ,ידי-לאורך, וכפי שמוגדר על

 קבוע והוגן של הסכסוך הימי.       

 - א"התשי( לחוק נכסי המדינה, 2)א()6בהתאם לסעיף ובכפוף לכניסת ההסכם הימי לתוקף,  .5

המנהל הכללי של משרד האנרגיה, לייצג  ביחד עםלהרשות את סגן בכיר לחשב הכללי  - 1951

ללא הגבלה  ,(כלכליהההסכם  –)להלן  הימילהסכם  2המצוין בחלק בהסכם את הממשלה 

ובכלל זה הסכם המסגרת  ,כלכליההסכם לנה על כל מסמך הנוגע בסכום, ולחתום בשם המדי

להליכים ולהיתרים הנדרשים לפי כל דין בכפוף  ,יגובש ההסכם הכלכלי שעל פי עקרונותיו

 .יםהאמור מיםהסכלאישור ה

 כלכליועדת מכרזים מיוחדת לקידום ההסכם ה כי הוקמהלרשום את הודעת החשב הכללי  .6

 .1993-בהתאם לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג

( I()ב()2)3לפי סעיף  מיוחדתשר האוצר לעשות שימוש בסמכותו וליתן הרשאה להנחות את  .7

  .ימיההסכם השל  2חלק , לצורך מימוש 1939לפקודת המסחר עם האויב, 
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 דברי הסבר

בהצעת ההחלטה מוצע לאשר לחתימה את ההסכם הימי בין ישראל לבין לבנון, בחלוף שבועיים 

, 36-ה)א( לתקנון עבודת הממשלה 10מיום הבאת ההסכם הימי לידיעת הכנסת בהתאם לסעיף 

בשים לב לתוצרי הפיקוח של הכנסת על ההסכם ותוך קבלת החלטות נוספות שנוגעות ליישומו של 

 ההסכם כמפורט בהצעה.

 רקע כללי .א

בין ישראל לבין לבנון אין יחסים דיפלומטיים, וכיום אין קו גבול מוסכם ביניהן במרחב הימי. 

צדדי, קואורדינטות גיאוגרפיות -הפקידה לבנון באו"ם לראשונה, באופן חד  2010בחודש יולי

(. "23המגדירות בראייתה את תביעתה לקו התיחום הדרומי של השטחים הימיים שלה )להלן: "קו 

בעניין "קביעת קו התיחום הימי  3452התקבלה החלטת ממשלה מס'  10.07.2011בעקבות כך, ביום 

להלן: "החלטת  (והאזור הכלכלי הבלעדי של מדינת ישראל בים התיכון"הצפוני של מימי החופין 

"(. במסגרת החלטה זו, החליטה הממשלה למסור הודעה לאו"ם, בערוצים 3452הממשלה מס' 

המקובלים, ולייפות את כוחו של שר החוץ להוציא לפועל את ההחלטה, להפקיד באו"ם את 

לקו התיחום הימי הצפוני שלה, בינה לבין לבנון הקואורדינטות המהוות את תביעת ישראל ביחס 

 "(.1)להלן: "קו 

הימי לבין התביעה הלבנונית   קו התיחוםכ 1השטח הנתחם בין התביעה הישראלית לקביעת קו 

קמ"ר, הוא השטח הימי המצוי במחלוקת בין  870-, העומד על ככקו התיחום הימי 23לקביעת קו 

 המדינות )להלן: "אזור המחלוקת"(.

  2011צדדי, החלו בשנת-ידי כל אחת מהמדינות באופן חד-בהמשך להפקדת הקווים באו"ם על

מגעים בין ישראל לבין לבנון בנושא תיחום הגבול ביניהן, בניסיון להגיע להסכם בנוגע לאזור 

, לאחר תקופה ממושכת של מגעים 2020המחלוקת, וזאת בתיווכה של ארה"ב. בחודש ספטמבר 

סכימו ישראל ולבנון לראשונה, בתיווך אמריקאי, לתנאים במסגרתם יתקיים בסיוע ארה"ב, ה

המשא ומתן בין הצדדים. תנאים אלו עוגנו במכתב שנשלח מטעם ארצות הברית לישראל וללבנון, 

 .29.9.2020ביום 

במסגרת זו  , החל המשא ומתן בין הצדדים, בתיווכה של ארה"ב.2020חודש לאחר מכן, באוקטובר 

, במשך תקופה מסוימת, סבבי משא ומתן בבסיס יוניפי"ל שבנאקורה בתיווך אמריקאי. התקיימו

לאחר מכן, עם מינוי שליח האנרגיה האמריקאי, מר עמוס הוכשטיין, למתווך במשא ומתן, הוא 

החל במלאכת התיווך באמצעות "דילוג" בין הצדדים ואינטנסיביות המגעים התעצמה. המתווך 

 ים מפגשים בנפרד עם כל אחד מהצדדים במטרה להגיע להסכמות.קיים במשך מספר חודש

הניח  בהמשך להתקדמות במשא ומתן לגיבוש ההסכם ומעת שהמחלוקות הלכו והצטמצמו,

המתווך האמריקאי נוסח מתקדם של טיוטת ההסכם בפני הגורמים האמונים על המשא ומתן 

 .בישראל ובלבנון

  עיקרי ההסכם .ב

בקיבוע הסטאטוס קוו הקיים באזור הקרוב לחוף )קו המצופים(,  עיקרו של ההסכם הימי הוא

מסוף קו המצופים ועד קצה  הרפובליקה של לבנוןגבול ימי קבוע בין מדינת ישראל לבין  תיחום

המים הכלכליים, הסכמה כי ההסכם הימי הוא הסכם קבוע והוגן המהווה את סוף הסכסוך ביחס 
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אופן פיתוחו של המאגר חוצה הגבולות ת כללית באשר לבקביעת מסגרלשטח הימי שבמחלוקת וכן 

 הקיים בשטח הימי שבמחלוקת.

יובהר כי ההסכם צפוי להיעשות בצורה של חילופי מכתבים בין ישראל לבין ארה"ב וחילופי 

תנאי ההסדר  וארה"ב. במכתב שארה"ב העבירה לכל אחת מן המדינות נכללבין למכתבים בין לבנון 

התחייבויות משפטיות באשר לאופן תיחום הגבול הימי ביניהן ולהפקדה מוסכמת של  –

הקואורדינטות של הסדר התיחום בין המדינות באו"ם, וכן הסדרים שקשורים לפיתוח מאגר הגז 

שתקבל  תמורהלביחס  כלכליחוצה הגבולות. בנוסף, ההסכם קובע כי ישראל תחתום על הסכם 

ויות הכלכליות שלה במאגר. כל אחת מן המדינות צפויה להשיב לארה"ב במכתב תגובה בעבור הזכ

ידי -שליחת מכתב ההסכמה עלידי ארה"ב מקובלים עליה. -על ווצעהרשמי כי תנאי ההסדר ש

ההסכם ייכנס לתוקף בתאריך שבו עם זאת, יודגש כי  ישראל תהווה, למעשה, חתימה על ההסכם.

"ב המאשרת כי שני הצדדים אישרו את התנאים הקבועים במכתב תתקבל הודעה מממשלת ארה

 של ארה"ב.

 הליך אישור ההסכם בממשלה .ג

העלתה מספר שאלות משפטיות אשר , ובפרט בתקופת בחירות ,על ההסכם הימי בכלל החתימה

האם יש מניעה משפטית לקדם את ההסכם בתקופת הובאו לבחינת הייעוץ המשפטי לממשלה: 

מהו הליך האישור ו ;האם חוק יסוד: משאל עם חל על ההסכם ;ליום הבחירות בחירות ובסמיכות

 הדרוש, בשים לב לצורך בפיקוח פרלמנטרי של הכנסת על ההסכם בתקופת בחירות. 

ובמכתבה של  11.10.22העמדה שהוצגה בחוות דעת המשנים ליועצת המשפטית לממשלה מיום 

כפי שעלו  ודחיפות חיוניות טעמי לאור כי , היאהמצ"ב 11.10.22היועצת המשפטית לממשלה מיום 

 בעת הזו, זה הסכם מלקדם מנועה איננה ישראל ממשלת, מהחומר שהציגו הגורמים המקצועיים

אין מניעה משפטית לנקוט חלופה של הנחת ההסכם וכי  ,הבחירות ליום ובסמוך בחירות תקופתב

 . הכל כפי שפורט שם.לידיעת הכנסת למשך שבועיים

ביטחוני לדון בטיוטת ההסכם. במהלך הישיבה הוצג -התכנס הקבינט המדיני 12.10.2022ביום 

כמו כן, הציגו  ידי היועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל וכן על ידי מנכ"ל משרד האנרגיה.-ההסכם על

ראש חטיבת המודיעין  היועץ לביטחון הלאומי וראש המל"ל, הרמטכ"ל, ראש המוסד, ראש אמ"ן,

רמים נוספים שורה של שיקולים ביטחוניים ומדיניים כבדי משקל התומכים בחתימה על באמ"ן וגו

ההסכם; תוך שהם עומדים על חיוניותו, נחיצותו והדחיפות שנוצרה באישורו של ההסכם בעת 

, חברי הקבינט החליטו לאמץ את סיכום ראש 38הנוכחית. בהמשך לכך, במסגרת החלטה ב/

 ם הליכי אישור ההסכם על ידי הממשלה.הממשלה ולהביע תמיכה בקידו

, בהתאם בישיבה הוצגו פרטי ההסכם וכן .התכנסה מליאת הממשלה 12.10.2022ביום לאחר מכן, 

התקיים דיון בנוגע לאופן הבאת ההסכם בפני הכנסת, לפי  לעמדת היועצת המשפטית לממשלה,

 . 36-לתקנון עבודת הממשלה ה 10סעיף בהחלופות הקבועות 

הכלכלי. בתוך -האנרגטיר מישיבת הממשלה הוקדש לסקירות מהתחום הביטחוני, המדיני וחלק ניכ

כך, נשמעו בפני חברי הממשלה גורמי מקצוע רבים מתחום הביטחון, החוץ והאנרגיה, ובכלל זאת 

הרמטכ"ל, ראש אגף המודיעין בצה"ל, ראש אגף המבצעים בצה"ל, ראש אגף אסטרטגיה בצה"ל, 

ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, גורמי משרד החוץ  ,ומי וראש המל"להיועץ לביטחון לא

ובעלי תפקידים נוספים, אשר הבהירו את עמדתם המקצועית באשר לשיקולים הביטחוניים 
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מדיניים כבדי המשקל לחתימה על ההסכם וכן על הנחיצות, החיוניות והדחיפות בהשלמת הליך הו

. כל אלה תמכו באישור ההסכם. בנוסף, היועצת המשפטית אישורו של ההסכם בעת הנוכחית

לשרי הממשלה בדיון את המצב המשפטי, בהמשך למפורט במכתב ששלחה יום  הציגהלממשלה 

  .קודם לכן לחברי הממשלה

הרלוונטיות בישיבת הממשלה בחנה הממשלה את שתי החלופות לעניין הבאת ההסכם בפני הכנסת, 

הממשלה: האחת, הנחת ההסכם המתגבש על שולחן הכנסת למשך הנתונות לה בתקנון עבודת 

)א( לתקנון עבודת הממשלה, בטרם יובא לאישור 10שבועיים ויידוע חברי הכנסת בפרטיו, לפי סעיף 

הממשלה; השנייה, הבאת ההסכם לאישור במליאת הכנסת, בהתאם לשיקול הדעת המסור לה, לפי 

 )ה( לתקנון עבודת הממשלה.10סעיף 

קידום הנחת ההסכם הימי בין "בעניין  1897ישיבה זו קיבלה הממשלה את החלטה מס' בתום 

ישראל לבין לבנון בכנסת", כדלקמן: "מחליטים, לתמוך בקידום הליכי אישור ההסכם הימי בין 

לקבוע כי   36 -)א( לתקנון עבודת הממשלה ה10ישראל לבין לבנון, המצורף בזה, ובהתאם לסעיף 

החוץ יעביר למזכיר הכנסת את נוסח ההסכם על מנת שהוא יביאו לידיעת חברי  ראש הממשלה ושר

הכנסת לפני הבאתו לאישור על ידי הממשלה, זאת בהמשך לדיון בוועדת השרים לענייני ביטחון 

  "(.1897ולהחלטה שהתקבלה בסופו" )להלן: "החלטת ממשלה  12.10.2022לאומי מיום 

על ידי הגורמים שהוצגו בפני הממשלה לקידום ההסכם בעת הזו יצוין כי טעמי הדחיפות והחיוניות 

 .עומדים בעינם המקצועיים,

 הליך הפיקוח הפרלמנטרי .ד

, פנה מזכיר הממשלה למזכיר הכנסת במכתב בו נמסר כי 1897בהמשך להחלטת הממשלה מס' 

הימי בין ישראל לבין לבנון, על מנת  ראש הממשלה ושר החוץ מבקש להביא בפניו את ההסכם

)א( לתקנון עבודת הממשלה. למכתבו של מזכיר 10להביאו לידיעת חברי הכנסת, בהתאם לסעיף 

ותרגומו לעברית; דברי הסבר המפרטים את עיקרי  הממשלה צורפו עותק של נוסח ההסכם

 ם.וכן מסמכים נוספי שהובאו בפני חברי הממשלה גלויותהדעת הההסכם; חוות 

צעדים נוספים  , ננקטו 12.10.22ובהמשך לדברי ראש הממשלה בישיבת הממשלה מיום בנוסף, 

להגברת הפיקוח הפרלמנטרי, ביניהם דיון בוועדת החוץ והביטחון בנוגע להסכם ופרטיו, אשר כלל 

ח גם דיון חסוי ולאחריו דיון גלוי הפתו -דיון חסוי בוועדת המשנה וכן שני דיונים במליאת הוועדה  

התכנסה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת לדיון בפרטי  19.10.2022ביום לציבור. בהתאם לכך, 

סיווג הדיון הראשון התקיים ברמה  .ההסכם הימי עם לבנון לשם ניהול הליך של פיקוח פרלמנטרי

רי סודי ביותר בוועדת המשנה לענייני מודיעין, שו"ן ושירותים חשאיים. דיון שני סגור היה לחב

המליאה וממלאי מקום בועחו"ב בלבד והדיון השלישי היה פתוח לכלל חברי הכנסת וכן הוזמנו 

 נציגי חברה אזרחית. 

האופוזיציה לעדכון אודות פרטי ההסכם ולקבלת סקירה  ראשכמו כן, ראש הממשלה הזמין את 

באופוזיציה, מקיפה של מכלול השיקולים שעל הפרק. בנוסף, ראשי סיעות בכנסת, לרבות סיעות 

זומנו לפגישה בהשתתפות גורמי המקצוע הרלוונטיים לשם קבלת סקירה של פרטי ההסכם ומכלול 

 השיקולים שעל הפרק.

 ההליכים בבג"ץ .ה
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; 6664/22; בג"צ 665422)בג"צ עתירות  ארבע בשבתו כבג"צ בין לבין, הוגשו לבית המשפט העליון

שאלות משפטיות עיקריות הנוגעות להסכם: שלוש אשר יחדיו העלו ( 6784/22; בג"צ 6712/22בג"צ 

יסוד: משאל עם, חל בעניינו של ההסכם; השאלה השנייה היא -השאלה ראשונה היא האם חוק

האם התגבשה מניעה משפטית  –יסוד: משאל העם אינו חל בעניינו של ההסכם -בהנחה שחוק

סמוך למועד בתקופת בחירות ולחתום על ההסכם בעת הנוכחית, בהינתן העובדה שאנו מצויים 

האם קיימת חובה משפטית מכוחה חבה הממשלה להביא את  –בחירות; והשאלה השלישית 

 אישור במליאה, קודם לאישורו הסופי בממשלה. לההסכם לפני הכנסת 

הגישה המדינה תגובה לבית המשפט ביחס לטענות שהעלו העותרים בעתירותיהם.  19.10.2022ביום 

התקיים דיון בבית המשפט ביחס לעתירות שהוגשו, כולל דיון חסוי במסגרתו  20.10.2022ביום 

הציגו גורמי החוץ והביטחון את עמדתם המקצועית באשר לשיקולים הביטחוניים והמדיניים 

השלמת הליך אישורו של ההסכם לנחיצות, חיוניות ודחיפות  והדגישו כי קיימתלחתימה על ההסכם 

פה אחד לדחות את ארבע העתירות )כאשר הנימוקים  בג"צ החליט 23.10.2022בעת הנוכחית. ביום 

 יינתנו בנפרד(. 

 המסמכים שמונחים בפני חברי הממשלה לצורך הצעת ההחלטה .ו

 יצוין כי לקראת הדיון בהצעת החלטה זו, צורפו לסדר היום לישיבת הממשלה המסמכים הבאים: 

שהועברו בהמשך לידיעת ו) 12.10.2022רשימת המסמכים שצורפו לישיבת הממשלה מיום  .1

נוסח ההסכם באנגלית, תרגום ההסכם לעברית, חוות הדעת של : (12.10.2022הכנסת ביום 

בעניין הסכם לתיחום הגבול הימי הצפוני,  11.10.2022היועצת המשפטית לממשלה מיום 

ליועצת )משפט בין לאומי( המשנה  צת המשפטית לממשלהחוות דעתם של המשנה ליוע

)ציבורי  צת המשפטית לממשלהמינהלי( והמשנה ליוע –)משפט ציבורי  המשפטית לממשלה

חוות דעת , בעניין חתימה על הסכם לתיחום הגבול הימי הצפוני 11.10.2022חוקתי( מיום  –

של מינהל אוצרות הטבע במשרד האנרגיה בעניין היתרונות האנרגטיים הצפויים למדינת 

חוות הדעת , 2.10.2022לה הימי הצפוני מיום לגבו ישראל מהגעה להסכמות ביחס

בעניין בקשה לקדם  9.10.2022המשפטית של המטה לביטחון לאומי ומשרד החוץ מיום 

הליך אישור חתימה במהלך תקופת בחירות על הסכם בין ישראל ללבנון על הסדרת סוגיות 

ן ההסכם )בג"ץ כתבי הטענות בעתירות בעניי ,געות לשטח הימי שבמחלוקת ביניהןהנו

לביא זכויות אזרח, מינהל  6664/22פורום קהלת )ע"ר( נ' שר ראש הממשלה, בג"ץ  6654/22

החלטת בית ו עבודי נ' ראש הממשלה( 6712/22תקין ועידוד התיישבות נ' שר החוץ ובג"ץ 

 עבודי נ' ראש הממשלה. 6712/22המשפט העליון בבג"ץ 

 

ת הנלווית מטעם משרד חוות הדעת המשפטי: נוספים המצורפים כעתרשימת מסמכים  .2

חוות הדעת של אגף היועץ המשפטי במשרד לאישור ההסכם הימי,  זו החלטההחוץ להצעת 

תגובת , בעניין בחינת מעמד קו התיחום הימי הצפוני של ישראל 2.10.2022החוץ מיום 

תגובת , 19.10.2022ביום  המדינה שהוגשה לבית המשפט העליון במענה לעתירות האמורות

היועצת המשפטית של הכנסת שהוגשה לבית המשפט העליון במענה לעתירות האמורות 

 (יינתנו בנפרד פסיקת בית המשפט העליון הדוחה את העתירות )נימוקים ,19.10.2022ביום 

  .19.10.2022מישיבת ועדת החוץ והביטחון מיום  127פרוטוקול מס' ו 23.10.2022מיום 
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 חוץ ועדת ר"יו של מכתבו: מהכנסת שיתקבלו ככל, בהמשך יצורפו הבאים המסמכים כי יצוין

 הכנסת מזכיר של מכתב, 19.10.2022 מיום בוועדה שהתנהלו הדיונים סיכום את המפרט וביטחון

 אחרת פעולה כל, נוספים גלויים פרוטוקולים בצירוף השונות בוועדות התקיימו דיונים אילו שמפרט

 כםשההס השבועיים במהלך הכנסת חברי שהעבירו פנייה וכל (ננקטה באם) הכנסת ידי על שננקטה

 . בכנסת הונח

 בעניין זה הועמדו לעיון חברי הממשלה במזכירות הממשלההמסווגות כמו כן, יצוין כי חוות הדעת 

 .וכן ליום ישיבת הממשלה הנוכחית 12.10.2022ביום ישיבת הממשלה מיום 

 

 הסבר פרטני לסעיפי ההצעה .ז

 להצעת ההחלטה 1 ףלסעיהסבר 

, בחלוף שבועיים מיום הבאת ההסכם הימי לידיעת הכנסת 1897בהמשך להחלטת ממשלה מס' 

, ובשים לב לתוצרי הפיקוח של הכנסת על 36-)א( לתקנון עבודת הממשלה ה10בהתאם לסעיף 

את ההסכם לחתימה ההסכם, אשר הונחו בפני חברי הממשלה )כפי שתואר לעיל(, מוצע לאשר 

 הימי, שעיקריו פורטו לעיל. 

 להצעת ההחלטה 2+3הסבר לסעיפים 

ככל שממשלת ישראל תאשר את ההסכם לחתימה, להלן מספר פעולות מרכזיות שיתבצעו לאחר 

 מכן: 

הסכמת ממשלת ישראל לתנאים המפורטים בהסכם ראש הממשלה ושר החוץ יחתום על  .1

כפי שהובאו במכתב מטעם ממשלת ארצות ) נספח ג' להסכם הימיהימי בצורה המפורטת ב

 לממשלת ארצות הברית.  יועבר. המכתב החתום (18.10.2022-הברית שנשלח ביום ה

שבו ממשלת ארצות הברית תשלח הודעה לצדדים  ביוםיצוין כי ההסכם הימי ייכנס לתוקף 

  שבה היא מאשרת כי כל צד הסכים לתנאים המפורטים בהסכם.

ביום כניסת ההסכם לתוקף, תוגש לאו"ם הודעה הכוללת את רשימת נקודות הציון  .2

 כפי שנקבע הרפובליקה של לבנוןהגיאוגרפיות לתיחום הגבול הימי בין מדינת ישראל לבין 

 .ההפקדה הנוכחית( –)להלן  להסכם הימי בצורה המפורטת בנספח ב' להסכם 1בחלק 

ההפקדה ישראל תודיע לממשלת ארצות הברית כאשר במסגרת ההסכם הימי עוד נקבע כי  .3

 לאו"ם. תוגש הנוכחית

 מוצע בסעיף זה להסמיך את ראש הממשלה ושר החוץ לבצע החלטה זו. בהתאם לכך, 

בעניין "קביעת קו התיחום  3452התקבלה החלטת ממשלה מס'  10.07.2011כפי שצוין לעיל, ביום 

להלן:  ( לי הבלעדי של מדינת ישראל בים התיכוןהימי הצפוני של מימי החופין והאזור הכלכ

. במסגרת החלטה זו, החליטה הממשלה למסור הודעה לאו"ם, ("3452"החלטת הממשלה מס' 

בערוצים המקובלים, ולייפות את כוחו של שר החוץ להוציא לפועל את ההחלטה, להפקיד באו"ם 

הימי הצפוני שלה, בינה לבין את הקואורדינטות המהוות את תביעת ישראל ביחס לקו התיחום 

 "(.1לבנון )להלן: "קו 
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לתיחום גבול ימי מוסכם )למעט ביחס לחלק הקרוב לראשונה  הגיעו בהסכם הימי, ישראל ולבנון

לשמור על סטאטוס קוו(, אשר קובע בעבור ישראל קואורדינטות שונות מאשר אלו  הוסכםלחוף בו 

 . 1שהופקדו באו"ם לפי קו 

להחליף את הקואורדינטות שמופקדות כיום באו"ם, ההסכם הימי קובע בחלק  בהתאם לכך, וכדי

כי ישראל ולבנון יגישו לאו"ם במקביל הודעה הכוללת את רשימת נקודות הציון הגיאוגרפיות  1

החדשות לתיחום הגבול הימי, כפי שמפורט בהסכם, בצורות המפורטות בנספח א' )עבור לבנון( 

יובהר כי לפי ההסכם הימי ההודעות יוגשו לאו"ם ביום ההודעה של ובנספח ב' )עבור ישראל(. 

 ארצות הברית כי ההסכם נכנס לתוקף. 

 1-ו 35, 34כי ההפקדה הנוכחית מחליפה את נקודות ציון בהתאם לכך, מובהר בהצעת ההחלטה 

בהתאם להחלטת ממשלה  12.07.2011נשוא ההפקדה הקודמת שערכה מדינת ישראל באו"ם ביום 

בעניין "קביעת קו התיחום הימי הצפוני של מימי החופין והאזור  10.07.2011מיום  3452מס' 

ההפקדה הקודמת(. נקודות הציון  –הכלכלי הבלעדי של מדינת ישראל בים התיכון" )להלן 

קילומטרים הקרוב לחוף )נקודות  5-הגיאוגרפיות נשוא ההפקדה הקודמת, שמתייחסות לאזור ה

 , נשארות בתוקף ואינן מוחלפות בהפקדה הנוכחית.(33 –ו 32, 31ציון 

 להצעת ההחלטה 4הסבר לסעיף 

יצוין כי העדר ) במסגרת ההסכם הימי מוסכם על שימור הסטאטוס קוו באזור קו המצופים

להשליך על תיחום  גם מכך שיש טענה שיש בו כדיההסדרה המלאה ביחס לקו זה נובעת, בין היתר, 

. לפיכך, סוכם כי הגבול הימי באזור זה יתוחם בהקשר (קו גבול יבשתי עתידי בין ישראל לבין לבנון

או לאחר שהצדדים יקבעו את הגבול היבשתי, וכי הפקדות הצדדים באזור זה יוותרו על כנן. בפועל, 

ו זה, יישאר על כנו, ההסכם כולל הכרה ב"קו המצופים" כחלק מן הסטאטוס קוו והסכמה כי ק

)ה( 1חלק והוא מהווה בפועל קו התיחום באזור זה )גם אם לא בגדר קו גבול מוסכם(. ובלשון 

)ב(, קובע פתרון קבוע והוגן 1: "הצדדים מסכימים שהסכם זה, כולל כמתואר בחלק הימי להסכם

 של הסכסוך הימי ביניהם".

קוו -)ב( של ההסכם הימי, הסטטוס1לק לח לכך מוצע להבהיר בהצעת ההחלטה כי בהתאם בהתאם

 , ישמר כפי שהוא וכי ההסכםידי קו המצופים הנוכחי-בקרבת החוף, לרבות לאורך, וכפי שמוגדר על

   קובע פתרון קבוע והוגן של הסכסוך הימי.       

 להצעת ההחלטה 5+6הסבר לסעיפים 

החברות שייחתם בין מדינת ישראל לבין כלכלי להסכם הימי מתייחס, בין היתר, להסכם  2חלק 

(. בחלק זה של ההסכם הימי מצוין כי כלכליההסכם ה –)להלן  הלבנוני 9בלוק המפעילות את 

"הצדדים מבינים כי ישנו מבנה גיאולוגי העשוי להכיל פחמימנים אשר ההיתכנות המסחרית שלו 

ולפחות  של לבנון, 9הוא בלוק לא ידועה כיום, שקיים לפחות חלקית באזור שהצדדים מבינים כי 

 הפרוספקט". "של ישראל, המכונה להלן  72חלקית באזור שהצדדים מבינים כי הוא בלוק 

מקיימים דיונים  9קובע עוד כי: "הצדדים מבינים כי ישראל ומפעיל בלוק  הימי להסכם 2חלק 

ממפעיל בלוק רה תמובנפרד לקביעת היקף הזכויות הכלכליות של ישראל בפרוספקט. ישראל תקבל 

יחתמו על  9עבור זכויותיה בכל מרבץ פוטנציאלי בפרוספקט ולמטרה זו, ישראל ומפעיל בלוק  9

 ".9( של מפעיל בלוק "FID") לפני החלטת ההשקעה הסופית כלכליהסכם 
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,ישראל לא תממש זכויות  9להסכם הימי קובע כי: "בכפוף להסכם עם מפעיל בלוק  2בנוסף, חלק 

לפיתוח משאבי פחמימנים בפרוספקט וכן היא לא תתנגד ולא תנקוט פעולות המעכבות יתר כלשהן 

 ".על המידה פעילויות סבירות לקידום פיתוח הפרוספקט על ידי לבנון

צפויה לארוך זמן רב, בין היתר משום  כלכלימאחר שהגעה להסכמות בנוגע לכלל פרטי ההסכם ה

חישוב התמורה נדרש ת הגז במאגר ובחלק של ישראל, ולבחינת קיומו של גז במאגר וכמושלצורך 

, ועל מנת להבטיח את זכויותיה של השטרם בוצעאקספלורציה לקבל הערכות, שמבוססות על 

, שיהווה בסיס להסכם מסגרתחתימה על הסכם תדון ישראל על מדינת ישראל, בשלב ראשון 

מובהר בהסכם המסגרת באופן כפי ש , ויסדיר את היחסים בין הצדדים עד לחתימתו.הכלכלי

להסכם הימי והחתימה עליו אינה  2מפורש, הסכם המסגרת אינו ההסכם הכלכלי המוזכר בחלק 

 מזכה בזכות או סעד שלא הוגדרו בו מפורשות. 

שתקבל ישראל עבור זכויותיה בכל מקבץ תמורה שייחתם יסדיר את גובה ההכלכלי ההסכם בנוסף, 

. 1951-ביצוע "עסקה" כמשמעותו בחוק נכסי המדינה, תשי"אהדבר פוטנציאלי בפרוספקט מהווה 

בכפוף בהתאם לכך, ו ., בהתאם להוראות חוק זהמוצע להסדיר את ההרשאות הנדרשות על כן,

לכניסת ההסכם הימי לתוקף, מוצע להרשות את סגן בכיר לחשב הכללי ביחד עם המנהל הכללי של 

, ללא הגבלה בסכום, ולחתום בשם המדינה על כלכלימשרד האנרגיה, לייצג את הממשלה בהסכם ה

ובכלל זה הסכם המסגרת שעל פי עקרונותיו יגובש ההסכם , כלכליההסכם לכל מסמך הנוגע 

 .יםהאמור מיםבכפוף להליכים ולהיתרים הנדרשים לפי כל דין לאישור ההסכו, הכלכלי

הוקמה ועדת מכרזים מיוחדת לקידום ההסכם כי  הכלליהחשב  הודעת לרשום אתכמו כן, מוצע 

לאוקטובר  24ביום  . יוער בהקשר זה כי1993-חובת המכרזים, התשנ"ג  לתקנותבהתאם הכלכלי 

, המורכבת מנציגי משרד האוצר ומשרד כאמור, מינה החשב הכללי, ועדת מכרזים מיוחדת 2022

 .  כלכליהההסכם  המסגרת ולאחר מכן את האנרגיה, שתקדם את אישור הסכם

 להצעת ההחלטה 7הסבר לסעיף 

הפקודה(, קובעת איסור פלילי על כל מסחר עם אויב או  –)להלן  1939פקודת המסחר עם האויב, 

לטובתו. לעניין זה יראו אדם כאילו סחר עם האויב אם היו לו כל קשרים מסחריים, כספיים או 

מדינות האויב לצורך הפקודה, הן איראן, עירק, סוריה ולבנון,  קשרים אחרים עם האויב או לטובתו.

 . 2022כאשר לגבי עיראק קיים היתר כללי לסחור עימה עד לסוף שנת 

האיסור על סחר עם מדינות אויב חל הן על סחר ישיר עם גורם כלשהו במדינת אויב, והן על סחר 

בפועל כל סוג של פעילות כלכלית עם עקיף. היקף האיסור שמטילה הפקודה הינו נרחב מאוד וכולל 

עם מדינות אויב או לטובתן אין חריגים בחוק והדרך היחידה  סחרלאיסור על  .אויב או לטובתו

 ., באופן כללי או באופן מיוחדלאפשר פעילות כלכלית שכזו הינה היתר הניתן על ידי שר האוצר

הגבול  תיחוםעבור לבנון דרומית ל 9ההסכם הימי מסדיר את התנאים לפעילות שיבצע מפעיל בלוק 

להסכם קובע כי: "הצדדים  2. כך, למשל, חלק , ככל שתבוצעשייקבע בין ישראל לבין לבנון הימי

הצדדים מצפים  מבינים כי חיפוש בפרוספקט צפוי להתחיל מיד לאחר כניסת הסכם זה לתוקף.

יצטרך לעבור דרך אזורים  9יחקור ויפתח את הפרוספקט. לשם כך, מפעיל בלוק  9שמפעיל בלוק 

כגון תמרוני  . ישראל לא תתנגד לפעילויות סבירות והכרחיות,לתיחום הגבול הימימסוימים מדרום 

חיפוש והפיתוח בקרבתו המיידית בביצוע ה תיחום הגבול הימימבצע מדרום ל 9ניווט, שמפעיל בלוק 
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, כל עוד פעילויות כאמור מתקיימות עם הודעה מוקדמת של 9של הפרוספקט על ידי מפעיל בלוק 

 לישראל".  9מפעיל בלוק 

החברות המפעילות את מאגר חוצה הגבולות דורשת היתר מכוח הפקודה בשל פעילות זו של 

 פעילותה מול אויב ולטובתו בשטח המאגר.

להסכם  2את פעילות החברות במאגר חוצה הגבולות ואת מימוש חלק שר בהתאם לכך, ועל מנת לאפ

לפי  מיוחדתוליתן הרשאה להנחות את שר האוצר לעשות שימוש בסמכותו  5, מוצע בסעיף הימי

 . להסכם הימי 2חלק , לצורך מימוש 1939( לפקודת המסחר עם האויב, I()ב()2)3סעיף 

 נתונים כלכליים והשפעה על משק המדינה:

 )או הקיים הגבולות במאגר חוצה גז שיתגלה ככל פוטנציאליות, כלכליות משמעויות להסכם

וכן יתרונות אנרגטיים וכלכליים נוספים, כפי שמפורטים בחוות  (עתידיים גבולות חוצי מאגרים

 .הדעת הגלויות והחסויות של משרד האנרגיה המצורפות להחלטה זו

 תקציב:

 .לא רלוונטי

 מצבת כוח האדם:השפעת ההצעה על 

 לא רלוונטי.   

 עמדת שרים שההצעה נוגעת לתחום סמכותם:

 יושלם בהמשך.

 החלטות קודמות של הממשלה

בעניין "קידום הנחת ההסכם הימי בין ישראל לבין  12.10.2022מיום  1897החלטת ממשלה מס' 

 לבנון בכנסת"

 ץ המשפטי של משרד החוץעמדת היוע

 מצ"ב

 סיווגים

 ורמאלי פסיווג ראשי: 

 חוץ וביטחוןסיווג משני: 

 תחום פעולה עיקרי: 

      

 ידי ראש הממשלה ושר החוץ ושרת האנרגיה-מוגש על 

 








































































