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חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה 
היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן, התשע"ח-2017*

בחוקזה,"ההסכם"-ההסכםביןממשלתמדינתישראללביןממשלתהרפובליקה1רהגדרה
היווניתבדברהמעמדשלכוחותיהן,שנחתםבתלאביבביוםג'באבהתשע"ה)19

ביולי2015(ר

להוראותההסכםשנוסחובעבריתמובאבתוספת,למעטסעיף9שבו,יהיהתוקףשל2רתוקףההסכם
חוק,והןיחולועלאףהאמורבכלדיןר

שרהביטחוןממונהעלביצועחוקזהר3רביצועותקנות )א(

כלשר,ובכללזהשרהביטחון,רשאי,בהסכמתשרהמשפטים,להתקיןתקנות )ב(
הדרושותלביצועחוקזהבתחוםהענייניםהמסוריםלסמכותור

תחילתושלחוקזהביוםכניסתולתוקףשלההסכםכאמורבסעיף18להסכם;4רתחילהותוקף )א(
ביוםהאמוריפרסםשרהחוץברשומותהודעהעלכניסתולתוקףשלההסכםר

חוקזהיעמודבתוקפוכלעודההסכםעומדבתוקפו;נמסרההודעהעלסיום )ב(
ההסכםלפיסעיףקטן4שלסעיף18להסכם,יפרסםשרהחוץהודעהברשומותעל

מועדסיומושלההסכםר

תוספת
)סעיף2(

הסכם

בין

ממשלת מדינת ישראל

לבין

ממשלת הרפובליקה היוונית  

בדבר המעמד של כוחותיהן

מ ב ו א

ממשלתהרפובליקהההלניתוממשלתמדינתישראל)להלן:"הצדדים"(;

בהכירןבחשיבותושלשיתוףפעולהמועילבתחומיהצבא,הביטחוןוההגנה;

בהביעןאתרצונןלקדםהבנההדדית,המבוססתעלכבוד,אמוןוהכרהבאינטרסים
הצבאייםשלשניהצדדים;

ברצותןלקבועתנאיםכללייםאשריסדירואתמעמדהכוחותבמסגרתשיתוףפעולה
צבאיעתידיותרגיליםאחרים,

הסכימולאמור:

סעיף 1

הגדרת מונחים

"מדינהשולחת"פירושוהמדינהשאליהשייךהכוחהמבקר; 1ר

"מדינהמארחת"פירושוהמדינהשבההסגלשלהמדינההשולחתמבקר; 2ר

התקבלבכנסתביוםב'בכסלוהתשע"ח)20בנובמבר2017(;הצעתהחוקודבריהסברפורסמובהצעותחוק *
הממשלה-1146,מיוםט"זבתמוזהתשע"ז)10ביולי2017(,עמ'1186ר

הערות
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"סגל"פירושוהסגלהצבאיהשייךלחילותהיבשה,היםוהאוויר,וכןסגלאזרחי 3ר
נלווה,המשתתף,אוקשור,לפעילויותהצבאיות;

"סגלאזרחי"פירושוסגלשאינוצבאישלהמדינההשולחתהמתלווהלכוחות 4ר
הצבאייםשלהמדינההשולחתושאינםתושביהמדינההמארחת,ושהינםעובדיםשל

הכוחותהמזויניםשלהמדינההשולחת;

"פעילויותצבאיות"פירושו: 5ר

ביקוריספינותו/אוכליטיס;או א(

תרגיליםאואימוניםוהכשרהצבאייםמשותפים)ביןאםבתוךשטחיהצדדיםאו ב(
מחוץלהם(;או

תרגיליםאואימוניםצבאייםשלהסגלשלהמדינההשולחתבשטחהמדינה ג(
המארחת,ללאהשתתפותישירהשלהסגלשלהמדינההמארחת;או

פרויקטיםמשותפיםשלמחקרופיתוחביטחונישאושרוע"יהממשלהר ד(

כלצורהאחרתשלשיתוףפעולהביטחונישהצדדיםהסכימועליהר ה(

"צדשלישי"פירושואדם,ישותאוממשלהשאינםהצדדים)לרבותקבלנים 6ר
ממשלתיים(שלהצדדיםר

סעיף 2

מטרה והיקף

הסכםזהיקבעאתהתנאיםוהדרישותהעקרונייםהמסדיריםומגדיריםאתמעמדהסגל
שלהצדדים,בקשרעםהפעילויותהצבאיותכהגדרתןבס"ק5לסעיף1ר

במקרהשהצדדיםיסכימושהסדריםנוספיםנדרשים,עלמנתלהסדירהיבטיםנוספים
שלהפעילויותהצבאיות,הצדדיםרשאיםלהסכיםעלהסדריםכאלובמסגרתשל

הסכמייישום,העוליםבקנהאחדעםהוראותהסכםזהר

סעיף 3

ציות לדין במדינה המארחת

הסגלשלהמדינההשולחתיצייתלחוקיםולתקנותשלהמדינההמארחת,ויימנעמכל
פעילותשאיננהעולהבקנהאחדעםהסכםזהר

סעיף 4

כניסה ויציאה

הסגלשלהמדינההשולחתייכנסוייצאמהמדינההמארחתעם: 1ר

הדרכוניםהלאומייםהתקפיםשלהם; -

מסמךנסיעהמוכר; -

המדינההשולחתתעביראתכלהפרטיםהנדרשיםביחסלכוחאדם,ציוד,כלי 2ר
נשק,כלירכב,כלישיט,כליטיסוטוביןמסוכניםהמועברים,15יוםלפניהגעתםלשטח
המדינההמארחתכפישמוסכםביןהצדדיםראשרותכניסהויציאהלאיידרשומראשר

סעיף 5

משמעת

למדינההשולחתתהיההזכותלממשסמכותשיפוטבלעדיתעלהסגלשלהמדינה 1ר
השולחת,ביחסלעבירותשאופייןמשמעתיבלבדר

"סגל"פירושוהסגלהצבאיהשייךלחילותהיבשה,היםוהאוויר,וכןסגלאזרחי 3ר
נלווה,המשתתף,אוקשור,לפעילויותהצבאיות;

"סגלאזרחי"פירושוסגלשאינוצבאישלהמדינההשולחתהמתלווהלכוחות 4ר
הצבאייםשלהמדינההשולחתושאינםתושביהמדינההמארחת,ושהינםעובדיםשל

הכוחותהמזויניםשלהמדינההשולחת;

"פעילויותצבאיות"פירושו: 5ר

ביקוריספינותו/אוכליטיס;או א(

תרגיליםאואימוניםוהכשרהצבאייםמשותפים)ביןאםבתוךשטחיהצדדיםאו ב(
מחוץלהם(;או

תרגיליםאואימוניםצבאייםשלהסגלשלהמדינההשולחתבשטחהמדינה ג(
המארחת,ללאהשתתפותישירהשלהסגלשלהמדינההמארחת;או

פרויקטיםמשותפיםשלמחקרופיתוחביטחונישאושרוע"יהממשלהר ד(

כלצורהאחרתשלשיתוףפעולהביטחונישהצדדיםהסכימועליהר ה(

"צדשלישי"פירושואדם,ישותאוממשלהשאינםהצדדים)לרבותקבלנים 6ר
ממשלתיים(שלהצדדיםר

סעיף 2

מטרה והיקף

הסכםזהיקבעאתהתנאיםוהדרישותהעקרונייםהמסדיריםומגדיריםאתמעמדהסגל
שלהצדדים,בקשרעםהפעילויותהצבאיותכהגדרתןבס"ק5לסעיף1ר

במקרהשהצדדיםיסכימושהסדריםנוספיםנדרשים,עלמנתלהסדירהיבטיםנוספים
שלהפעילויותהצבאיות,הצדדיםרשאיםלהסכיםעלהסדריםכאלובמסגרתשל

הסכמייישום,העוליםבקנהאחדעםהוראותהסכםזהר

סעיף 3

ציות לדין במדינה המארחת

הסגלשלהמדינההשולחתיצייתלחוקיםולתקנותשלהמדינההמארחת,ויימנעמכל
פעילותשאיננהעולהבקנהאחדעםהסכםזהר

סעיף 4

כניסה ויציאה

הסגלשלהמדינההשולחתייכנסוייצאמהמדינההמארחתעם: 1ר

הדרכוניםהלאומייםהתקפיםשלהם; -

מסמךנסיעהמוכר; -

המדינההשולחתתעביראתכלהפרטיםהנדרשיםביחסלכוחאדם,ציוד,כלי 2ר
נשק,כלירכב,כלישיט,כליטיסוטוביןמסוכניםהמועברים,15יוםלפניהגעתםלשטח
המדינההמארחתכפישמוסכםביןהצדדיםראשרותכניסהויציאהלאיידרשומראשר

סעיף 5

משמעת

למדינההשולחתתהיההזכותלממשסמכותשיפוטבלעדיתעלהסגלשלהמדינה 1ר
השולחת,ביחסלעבירותשאופייןמשמעתיבלבדר
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הסגלשלהצדדיםימשיךלהיותכפוףלציותלחוקיהםותקנותיהםהלאומיים 2ר
המדינה בשטח בהיותם שלהם, המשמעתיים האכיפה אמצעי לרבות, בהתאמה,

המארחתר

לבקש תחפוץ המארחת המדינה הצבאיות, הפעילויות במהלך עת בכל אם, 3ר
אתסילוקומשטחהמדינההמארחתשלאישהסגלשלהמדינההשולחת,המדינה
המארחתתציגבקשהזולמפקדהכוחשלהמדינההשולחת,ביחדעםהסברמפורט
לבקשהרבמקרהשבעקבותההתייעצותעםמפקדהכוחשלהמדינההשולחת,המדינה
המארחתתאשרמחדשאתבקשתהלסילוקאישסגלשלהמדינההשולחתמשטחה,
המדינההשולחתתמלאמידאתהבקשהעלידיהעברתהאדםהאמורמחוץלשטח

המדינההמארחת,בתוךפרקזמןסבירר

סעיף 6

נשיאת נשק ואבטחה

הסגלהצבאישלהמדינההשולחתרשאילהחזיקברשותוולשאתנשקבשטח 1ר
המדינההמארחת,רקבמהלךביצועפעילויותצבאיותבמסגרתהסכםזה,בתנאישהינו
מורשהלעשותכןעלידידיניהמדינההשולחתובכפוףלכלהסדרשיוסכםעליומראש

עםרשויותהמדינההמארחתר

כנדרש השולחת המדינה של והציוד הסגל את תאבטח המארחת המדינה 2ר
וכמוסכםביןהצדדיםר

הסגלשלהמדינההשולחתיעשהשימושבנשקבהתאםלחוקיםולתקנותשל 3ר
המדינההמארחתר

סעיף 7

מדים

במהלךביצועהפעילויותהצבאיות,הסגלשלהמדינההשולחתמורשהללבושאת
מדיובהתאםלתקנותבנותההחלהשלהמדינההשולחתר

סעיף 8

רישיונות נהיגה

המדינההמארחתתקבלכתקפים,ללאמבחןאואגרהאוכלדרישהאחרת,את 1ר
היתריאורישיונותהנהיגהעלכלירכב,שהונפקועלידיהרשותהמוסמכתבמדינה
השולחת,ובלבדשההיתראוהרישיוןהינובתוקףבמדינההשולחתררישיוןאוהיתר
כאמוריישארובתוקףבשטחהמדינההמארחתלמשךשנהממועדהכניסההאחרון
שלאישהסגללשטחהמדינההמארחתרלמטרותסעיףזה,"מועדהכניסההאחרון"
פירושוהכניסהשלפניהאישהסגלהיהמחוץלשטחהמדינההמארחתלמשךיותר

מ־3חודשיםר

השימושברישיונותנהיגהאליומתייחססעיףזהיהיהכפוףלהשעיותזמניותכפי 2ר
שיוחלטעלידיהרשויותהמוסמכותשלכלאחדמהצדדים,בהתאםלחוקיםוהתקנות

החליםאצלם,כתוצאהשלעבירותתנועהשבוצעועלידיבעלהרישיוןר

סעיף 9

סמכות שיפוט

למדינההשולחתתהיהזכותראשוניתלממשסמכותשיפוטפליליתעלהסגלשל 1ר
המדינההשולחת,ביחסלעבירותשאירעובמהלךביקורלמטרותפעילויותצבאיות:
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הנובעותממעשהאומחדלשנעשהבמילויתפקידרשמי;ו/או אר

אךורקנגדאדםאורכוששלהסגלשלהמדינההשולחתר בר

במקרהשהמדינההשולחתשהינהבעלתהזכותהראשוניתלממשסמכותשיפוט
פלילית,לפיהוראותס"קזה,מחליטהלאלממשה,היאתודיעלמדינההמארחת
בהקדםהאפשרי,בהתאםלבקשהבכתבשלהמדינההמארחת,עלכוונתהלוותרעל
זכותההראשוניתלסמכותשיפוטרהמדינההשולחתתימנעמלממשכלסמכותשיפוט

עלמקרהמסויםזהבעתידר

למדינההמארחתתהיהזכותראשוניתלממשסמכותשיפוטפליליתעלהסגלשל 2ר
המדינההשולחת,הממוקםבשטחהמדינההמארחת,אךורקביחסלעבירותהעולות

ממעשיםאומחדליםהעומדיםבכלהתנאיםהבאים,במצטברולאבנפרד:

נעשועלידיהסגלשלהמדינההשולחתבתוךהטריטוריההריבוניתשל אר
המדינההמארחתאועלסיפוןכלישיטאוכליתעופההרשוםבמדינההמארחת;

נעשובמהלךביקורלמטרותפעילויותצבאיות;וכן בר

אינןמכוסותעלידיס"ק1לסעיףזהר גר

למעןהסרספק,ובכפוףלס"ק1לעיל,המדינההמארחתלאתממשכלסמכותשיפוט
עלכלאישסגלשלהמדינההשולחתבגיןכלפעולהשאיננהמכוסהעלידיס"ק2זהר

במקרהשהמדינההמארחתשהינהבעלתהזכותהראשוניתלממשסמכותשיפוט
לממשה,היאתודיעלרשויותהמדינה מחליטהלא פלילית,לפיהוראותס"קזה,
רשויות בעתידר זה מסוים מקרה על שיפוט סמכות כל מלממש ותימנע השולחת,
המדינההמארחתבעלתהזכותהראשוניתישקלובאהדהבקשהמצדרשויותהמדינה
השולחתלוויתורעלזכותה,במקריםשבהםהמדינההשולחתרואהויתורכזהכבעל

חשיבותמיוחדתר

הצדדיםיעניקוסיועהדדיביחסלענייניםהעוליםבקשרלסעיףזה,במיוחד, 3ר
בניהולחקירותובאיסוףראיות,בהתאםלדיןברההחלהולאמנותהנוגעותבדברבין

הצדדיםר

כלגזרדיןפלילייבוצעעלידימערכתהענישהשלהמדינההשולחת,בכפוף 4ר
לסעיפים3ד,14,13,12,11,10,9,8,7ו־15,לאמנההאירופיתבדברהעברתנידונים,

ולהצהרותשנעשועלידיהצדדיםר

סעיף 10

תביעות ואחריות

כלצדמוותרעלכלהטענותכנגדמשנהובנסיבותשבהןכלאישהסגל1ר )א(
שלהצדדיםנפצעאונהרג,אורכוששלהצדדיםאבד,ניזוקאונהרס,במהלך

אוכתוצאהמביצועפעילויותצבאיותבמסגרתהסכםזהר

במקרהשצדיידרשלשלםפיצוילאישהסגלשלהצדהאחר,כתוצאה )ב(
מתביעהשהוגשהעלידיאותואישסגלבקשרלנזקיםהמפורטיםבתת־ס"ק)א(,
הצדהאחריחזירלאותוצדאתמלואהסכוםרהחזרכאמוריכלולאתהעלויות

וההוצאותשלניהולההליכיםר

תביעות)שאינןתביעותחוזיותואלהשעליהןחלס"ק3(הנובעותמנזקשנגרם 2ר
לצדדיםשלישייםשנעשהבמהלךאוכתוצאהמביצועפעילויותצבאיותבמסגרת

הסכםזה,יטופלועלידיהמדינההמארחתבהתאםלהוראותהבאות:

וייושבואויוכרעובהתאםלחוקיםולתקנותשל יידונו תביעותיוגשו, )א(
המדינההמארחתביחסלתביעותהעולותמפעילויותשלהכוחותהמזויניםשלה

עצמה;

הנובעותממעשהאומחדלשנעשהבמילויתפקידרשמי;ו/או אר

אךורקנגדאדםאורכוששלהסגלשלהמדינההשולחתר בר

במקרהשהמדינההשולחתשהינהבעלתהזכותהראשוניתלממשסמכותשיפוט
פלילית,לפיהוראותס"קזה,מחליטהלאלממשה,היאתודיעלמדינההמארחת
בהקדםהאפשרי,בהתאםלבקשהבכתבשלהמדינההמארחת,עלכוונתהלוותרעל
זכותההראשוניתלסמכותשיפוטרהמדינההשולחתתימנעמלממשכלסמכותשיפוט

עלמקרהמסויםזהבעתידר

למדינההמארחתתהיהזכותראשוניתלממשסמכותשיפוטפליליתעלהסגלשל 2ר
המדינההשולחת,הממוקםבשטחהמדינההמארחת,אךורקביחסלעבירותהעולות

ממעשיםאומחדליםהעומדיםבכלהתנאיםהבאים,במצטברולאבנפרד:

נעשועלידיהסגלשלהמדינההשולחתבתוךהטריטוריההריבוניתשל אר
המדינההמארחתאועלסיפוןכלישיטאוכליתעופההרשוםבמדינההמארחת;

נעשובמהלךביקורלמטרותפעילויותצבאיות;וכן בר

אינןמכוסותעלידיס"ק1לסעיףזהר גר

למעןהסרספק,ובכפוףלס"ק1לעיל,המדינההמארחתלאתממשכלסמכותשיפוט
עלכלאישסגלשלהמדינההשולחתבגיןכלפעולהשאיננהמכוסהעלידיס"ק2זהר

במקרהשהמדינההמארחתשהינהבעלתהזכותהראשוניתלממשסמכותשיפוט
המדינה לממשה,היאתודיעלרשויות מחליטהלא פלילית,לפיהוראותס"קזה,
רשויות בעתידר זה מסוים מקרה על שיפוט סמכות כל מלממש ותימנע השולחת,
המדינההמארחתבעלתהזכותהראשוניתישקלובאהדהבקשהמצדרשויותהמדינה
השולחתלוויתורעלזכותה,במקריםשבהםהמדינההשולחתרואהויתורכזהכבעל

חשיבותמיוחדתר

הצדדיםיעניקוסיועהדדיביחסלענייניםהעוליםבקשרלסעיףזה,במיוחד, 3ר
בניהולחקירותובאיסוףראיות,בהתאםלדיןברההחלהולאמנותהנוגעותבדברבין

הצדדיםר

כלגזרדיןפלילייבוצעעלידימערכתהענישהשלהמדינההשולחת,בכפוף 4ר
לסעיפים3ד,14,13,12,11,10,9,8,7ו־15,לאמנההאירופיתבדברהעברתנידונים,

ולהצהרותשנעשועלידיהצדדיםר

סעיף 10

תביעות ואחריות

כלצדמוותרעלכלהטענותכנגדמשנהובנסיבותשבהןכלאישהסגל1ר )א(
שלהצדדיםנפצעאונהרג,אורכוששלהצדדיםאבד,ניזוקאונהרס,במהלך

אוכתוצאהמביצועפעילויותצבאיותבמסגרתהסכםזהר

במקרהשצדיידרשלשלםפיצוילאישהסגלשלהצדהאחר,כתוצאה )ב(
מתביעהשהוגשהעלידיאותואישסגלבקשרלנזקיםהמפורטיםבתת־ס"ק)א(,
הצדהאחריחזירלאותוצדאתמלואהסכוםרהחזרכאמוריכלולאתהעלויות

וההוצאותשלניהולההליכיםר

תביעות)שאינןתביעותחוזיותואלהשעליהןחלס"ק3(הנובעותמנזקשנגרם 2ר
לצדדיםשלישייםשנעשהבמהלךאוכתוצאהמביצועפעילויותצבאיותבמסגרת

הסכםזה,יטופלועלידיהמדינההמארחתבהתאםלהוראותהבאות:

וייושבואויוכרעובהתאםלחוקיםולתקנותשל יידונו תביעותיוגשו, )א(
המדינההמארחתביחסלתביעותהעולותמפעילויותשלהכוחותהמזויניםשלה

עצמה;
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המדינההמארחתתהיהרשאיתליישבכלתביעהכאמור,ותשלוםהסכום )ב(
שנקבעבהליךמשפטיייעשהעלידיהמדינההמארחתבמטבעשלה;

תשלוםכאמור,ביןשייעשהבכפוףלהסדראועלפיהכרעתדיןשלהתיק )ג(
עלידיערכאהשיפוטיתמוסמכתבמדינההמארחת,אוהכרעתדיןסופיתעל
ידיערכאהשיפוטיתכזוהשוללתתשלוםיהיומחייביםוסופייםביחסלצדדים;

כלתביעההמשולמתעלידיהמדינההמארחתתועברלמדינההשולחת, )ד(
עםפירוטמלאוחלוקהמוצעתבהתאמהלס"ק)ה(;

מקוםשהמדינההשולחתאחראיתלבדה,סכוםהפיצויהמוענקאונפסק )ה(
יחולקבאופןיחסישל75אחוזלזכותהמדינההשולחתו־25אחוזלזכותהמדינה
המארחתרכאשרלאניתןלייחסאתהנזקבמובהקלאחדהצדדיםאוכששני
בין בשווה שווה יחולק נפסק או המוענק הסכום אחריות, חולקים הצדדים

הצדדים,ללאקשרלהיקףחלקםהיחסיבאחריותר
תביעותצדשלישיהנובעותמנזקיםשנגרמומחוץלביצועפעילויותצבאיותעל 3ר

פיהסכםזה,יטופלובאופןהבא:
רשויותהמדינההמארחתידונובתביעהויעריכואתהפיצוילתובעבאופן )א(
הוגןומוצדק,וייקחובחשבוןאתכלנסיבותהמקרה,לרבותהתנהגותהאדם
הנפגע,ויכינודוחעלהעניין,וייקחוכמוכןבחשבוןכלהערהכפישנמסרהעל

ידיהמדינההשולחת;
הדוחיימסרלרשויותהמדינההשולחת,אשריחליטואזללאדיחויהאם )ב(

יציעותשלוםלפניםמשורתהדין,ואםכןבאיזהסכום;
אםהוצעההצעהלתשלוםלפניםמשורתהדין,והתקבלהעלידיהתובע )ג(
להסדרהמלאהשלתביעתו,רשויותהמדינההשולחתיבצעואתהתשלום

בעצמןויודיעולרשויותהמדינההמארחת,עלהחלטתםועלהסכוםששולם;
איןבס"ק3דברשישפיעעלסמכותהשיפוטשלבתיהמשפטשלהמדינה )ד(
המארחתלטפלבתביעהכנגדכלאישסגלאלאאםכןועדאשרבוצעתשלום

להסדרתמלואהתביעהר
בהתאם צבאיות פעילויות מביצוע כתוצאה שלא שיתרחשו דרכים תאונות 4ר
להסכםזה,ייפסקבהןבהתאםלחקיקההלאומיתשלהמדינההמארחתרהמדינה
השולחתתוודאשכלכליהרכבהמנועייםשאינםצבאייםשיהיוזמיניםלחבריהסגל

שלהמבוטחיםבהתאםלחקיקתהמדינההמארחתר
המדינההשולחתוהסגלשלהלאיהיוכפופיםלסמכותשיפוטשלבתיהמשפט 5ר
שלהמדינההמארחתבכלתביעהשהוגשהעלנזקיםשנגרמובמהלךאוכתוצאה

מביצועפעילויותצבאיותר
הצדדיםמתחייביםלשתףפעולהבאופןמלאזהעםזהביחסלהוראותסעיףזהר 6ר

סעיף 11

גילוי מידע

כלהפרסומיםבנוגעלפעילויותשלאחדהצדדיםאושניהםבהקשרשלפעילויות
שני ידי על מראש מאושרים להיות חייבים ,1 לסעיף 5 בסעיף כהגדרתן צבאיות,

הצדדיםר

סעיף 12

שירותים רפואיים

לסגלשלהמדינההשולחתתהיהגישהלשירותיעזרהראשונהבמהלךהפעילויות 1ר
הצבאיותאשריסופקועלידיהמדינההמארחת,באותםתנאיםהשוויםלאלהשלהסגל

שלהמדינההמארחתר
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במקרהחירום,חבריהסגלשלהמדינההשולחתיקבלוטיפולרפואיוטיפולי 2ר
שיניים,לרבותאשפוז,באותםתנאיםכמוחבריהסגלשלהמדינההמארחתרפעולות

רפואיותשיבוצעובמקרההאמור,כמוגםפינוייחירום,יסופקוללאתשלוםר

כלהשירותיםהרפואייםהאחריםשאינםחירוםבבתיחוליםצבאייםאואזרחיים, 3ר
וכןפינוייםרפואיים,יישארובאחריותהמדינההשולחתר

סעיף 13

מסים ומכס

כלהמסים,תשלומיחובהוחיוביםאחריםהקשוריםעםייבואאוייצואשל 1ר
חומרים,אספקה,ציוד,רכושושירותיםעלידיהמדינההשולחת,שייעשובקשרעם

הפעילויותהצבאיות,אםיחולו,יהיופטוריםבמדינההמארחתר

הנ"ליחולגםעלחומרים,אספקהוציודשיישארובמדינההמארחת,כלעוד 2ר
יישארובבעלותהמדינההשולחת,ומיועדיםלשימוששלהמדינההשולחתאושימוש

משותףשלהמדינההשולחתוהמדינההמארחתעלפיהסכםזהר

כלשארהחומרים,אספקהוציודהמיובאיםאלהמדינההמארחתעלידיהמדינה 3ר
השולחת,ייוצאועלידיהמדינההשולחתכאשראינםנדרשיםעודלצורךהסכםזהר

ס"ק3לאיחולעלסחורות,כגוןמוצרימזוןותחמושת,שנצרכובמהלךיישום 4ר
הסכםזהראולם,במקריםאחריםכאשרסעיף3יחול,המוצריםיסולקובתיאוםעם

הרשויותהרלוונטיותבמדינההמארחת,בהתאםלדיןהמקומיר

הסגלשלהמדינההשולחתיהיהכפוףלדיניותקנותהמכסשלהמדינההמארחתר 5ר
בפרט,למדינההמארחתתהיההזכותלבצעחיפושאצלהסגלשלהמדינההשולחת,
לבדוקאתהמטעןוכליהרכבשלהםולתפוספריטים,הכולבהתאםלחוקיםולתקנות

האמוריםר
סעיף 14

אבטחה והגנה של מידע

כלהמידעשהוחלףאונוצרביןהצדדים,בקשרעםהפעילויותהצבאיות,יהיהכפוף
להוראותהסכםהביטחוןביןממשלתהרפובליקהההלניתוממשלתישראל,שנחתם

ביום10לפברואר,1992ר

סעיף 15

חילוץ והצלה

למדינההמארחתישאחריותכוללתלמבצעיחילוץוהצלהבמקרהשלתאונה,תקרית
אומצבחירוםשיתרחשועקבהפעילויותהצבאיותמכוחהסכםזהבטריטוריהשלה,
במיםהטריטוריאלייםאובמרחבהאוויריאובלבהים,בטווחמרחבהפיקוחהתעופתי
שלהרנציגיהמדינההשולחתיורשולהשתתףבמבצעיםכאמור,בתיאוםעםהרשויות

המוסמכותשלהמדינההמארחתר

סעיף 16

חקירת תקריות

במקרהשלתקריתשתתרחשבטריטוריה,במרחבהאווירי,במיםהטריטוריאליים, 1ר
במרחבאוויריאובלביםבטווחמרחבהפיקוחהתעופתישלאחדמהצדדים,בקשר
עםהפעילויותהצבאיותשייעשועלפיהסכםזה,חקירתהבטיחותתתנהלבהתאם

לחוקיותקנותהמדינההמארחתר

כאשרבתקריתכזומעורבהסגלשלהמדינההשולחת,הסגלאונציג/יהמדינה 2ר
השולחתיורשהלהשתתףבחקירתהבטיחותכצופיםרהמדינההמארחתתשחרראת

ממצאיחקירתהבטיחותלמדינההשולחת,לבקשתהמדינההשולחתר

במקרהחירום,חבריהסגלשלהמדינההשולחתיקבלוטיפולרפואיוטיפולי 2ר
שיניים,לרבותאשפוז,באותםתנאיםכמוחבריהסגלשלהמדינההמארחתרפעולות

רפואיותשיבוצעובמקרההאמור,כמוגםפינוייחירום,יסופקוללאתשלוםר

כלהשירותיםהרפואייםהאחריםשאינםחירוםבבתיחוליםצבאייםאואזרחיים, 3ר
וכןפינוייםרפואיים,יישארובאחריותהמדינההשולחתר

סעיף 13

מסים ומכס

כלהמסים,תשלומיחובהוחיוביםאחריםהקשוריםעםייבואאוייצואשל 1ר
חומרים,אספקה,ציוד,רכושושירותיםעלידיהמדינההשולחת,שייעשובקשרעם

הפעילויותהצבאיות,אםיחולו,יהיופטוריםבמדינההמארחתר

הנ"ליחולגםעלחומרים,אספקהוציודשיישארובמדינההמארחת,כלעוד 2ר
יישארובבעלותהמדינההשולחת,ומיועדיםלשימוששלהמדינההשולחתאושימוש

משותףשלהמדינההשולחתוהמדינההמארחתעלפיהסכםזהר

כלשארהחומרים,אספקהוציודהמיובאיםאלהמדינההמארחתעלידיהמדינה 3ר
השולחת,ייוצאועלידיהמדינההשולחתכאשראינםנדרשיםעודלצורךהסכםזהר

ס"ק3לאיחולעלסחורות,כגוןמוצרימזוןותחמושת,שנצרכובמהלךיישום 4ר
הסכםזהראולם,במקריםאחריםכאשרסעיף3יחול,המוצריםיסולקובתיאוםעם

הרשויותהרלוונטיותבמדינההמארחת,בהתאםלדיןהמקומיר

הסגלשלהמדינההשולחתיהיהכפוףלדיניותקנותהמכסשלהמדינההמארחתר 5ר
בפרט,למדינההמארחתתהיההזכותלבצעחיפושאצלהסגלשלהמדינההשולחת,
לבדוקאתהמטעןוכליהרכבשלהםולתפוספריטים,הכולבהתאםלחוקיםולתקנות

האמוריםר
סעיף 14

אבטחה והגנה של מידע

כלהמידעשהוחלףאונוצרביןהצדדים,בקשרעםהפעילויותהצבאיות,יהיהכפוף
להוראותהסכםהביטחוןביןממשלתהרפובליקהההלניתוממשלתישראל,שנחתם

ביום10לפברואר,1992ר

סעיף 15

חילוץ והצלה

למדינההמארחתישאחריותכוללתלמבצעיחילוץוהצלהבמקרהשלתאונה,תקרית
אומצבחירוםשיתרחשועקבהפעילויותהצבאיותמכוחהסכםזהבטריטוריהשלה,
במיםהטריטוריאלייםאובמרחבהאוויריאובלבהים,בטווחמרחבהפיקוחהתעופתי
שלהרנציגיהמדינההשולחתיורשולהשתתףבמבצעיםכאמור,בתיאוםעםהרשויות

המוסמכותשלהמדינההמארחתר

סעיף 16

חקירת תקריות

במקרהשלתקריתשתתרחשבטריטוריה,במרחבהאווירי,במיםהטריטוריאליים, 1ר
במרחבאוויריאובלביםבטווחמרחבהפיקוחהתעופתישלאחדמהצדדים,בקשר
עםהפעילויותהצבאיותשייעשועלפיהסכםזה,חקירתהבטיחותתתנהלבהתאם

לחוקיותקנותהמדינההמארחתר

כאשרבתקריתכזומעורבהסגלשלהמדינההשולחת,הסגלאונציג/יהמדינה 2ר
השולחתיורשהלהשתתףבחקירתהבטיחותכצופיםרהמדינההמארחתתשחרראת

ממצאיחקירתהבטיחותלמדינההשולחת,לבקשתהמדינההשולחתר
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המדינה השולחת, המדינה של סגל בה שמעורב קטלנית תקרית של במקרה 3ר
השולחתתהיהרשאיתשנציגה/יהישתתפ/ובאיסוףהגופהאושרידיהגופהר

במקרהשלתקריתקטלנית,המדינההמארחתתשחרראתהגופהלמדינההשולחת 4ר
לבקשתהמדינההשולחת,וללאביצועכלנתיחהשלאחרהמוותרהמדינההשולחת
למדינה לתקרית בקשר שתיערך המוות שלאחר נתיחה מכל ממצאיה את תשלח

המארחת,לבקשתהמדינההמארחת,בכפוףלהוראותסעיף14לעילר

ממצאיכלתחקירצבאי,שעורכתכלמדינה,יישארוחסוייםומסווגים,לרבותכל 5ר
הליךפלילי,מינהלי,אזרחיאואחרמכלסוגשהוא,גםבמדינההשולחתוגםבמדינה
בקשה, לפי שלישיים, לצדדים ממצאיה את לשחרר רשאית מדינה כל המארחתר

למטרותשיפוטיות,בכפוףלחוקיםולתקנותהלאומייםשלהר

סעיף 17

יישוב מחלוקות

להוציאכפישהוסכםאחרת,כלמחלוקתביחסלפרשנותואוליישומושלהסכםזה
תיושבבדרכינועםרקבמשאומתןישיר,ללאזכותפנייהלכליחיד,ערכאהשיפוטית

לאומיתאובין־לאומית,אוכלפורוםאחרלשםיישובר

סעיף 18

שונות

הסכםזהייכנסלתוקףבתאריךהאיגרתהדיפלומטיתהשנייהשלצדאחדהמודיע 1ר
לצדהאחרכיההליכיםהפנימייםשלולכניסהלתוקףשלהסכםזההושלמור

ניתןלתקןהסכםזהאולהוסיףעליובכתבבצינורותהדיפלומטייםבכלעת, 2ר
בהסכמההדדיתביןהצדדיםר

התיקוניםייכנסולתוקףבהתאםלהליךהמתוארבסעיף18)1(ר 3ר

הסכםזהיישארבתקפועדשיובאלידיסיוםבהסכמההדדיתשלהצדדים, 4ר
ערוצים באמצעות מראש, חודשים שישה של בכתב להודעה בכפוף עת בכל או

דיפלומטייםשלכלצדהמיידעאתהצדהאחרבדברסיומור

על חתמו ממשלתו, ידי על איש כדין מוסמכים בהיותם מטה, החתומים ולראיה
הסכםזהר

נחתםבתלאביבביוםג'באבהתשע"הלפיהלוחהעברי,שהואיום19ביולי2015,
בשניעותקיםבשפותיוונית,עבריתואנגלית,ולכלהנוסחיםדיןמקורשווהרבמקרה

שלהבדליפרשנות,יכריעהנוסחהאנגליר
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