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 2020מאי 

 לבניית ( best practices)שיטות עבודה מומלצות 

   (l Compliance ProgramsInterna"ציות פנימי" )תכניות 

 שימושיים-וידע דו טכנולוגיות  ,מוצריםפיקוח על ל - קרב חברות מייצאותב

 

- דו ושירותים או מצייתת להסדרי הפיקוח הבינלאומיים על סחר במוצרים מדינה המשתתפת לכל 

אינה חברה בהסדרי הפיקוח  לפיקוח ובקרה על הסחר הבינ"ל שלה. ישראל מערכת  שימושיים, יש

   .(" "WA " ,"AG" ,CWC - ואסנאר" ", NSG"  י)הסדר מצייתת להסדרים אלו הבינ"ל  אך 

ל ועפ סחר חוץ במשרד התעשייה והכלכלהלבמנהל אב"כ הו שימושי-הדוהאגף לפיקוח על היצוא 
ליצואנים המייצאים מוצרים  )דו"ש( שימושיים -כרשות המוסמכת למתן רישיונות יצוא למוצרים דו

-תשס"והשימושיים(, -צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו מתוקףאלה, 

 ,)פיקוח על ייצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני)צו היבוא והיצוא  והיצואהיבוא   וצו .2006
שימושי מהאגף -בדרישות החוק ולקבל רישיונות לייצוא דו וד  לסייע ליצואנים לעמכדי    - 2004תשס"ד

מנגנון לציות   - הנדרשת לרישיונות ייצוא דו"שכל חברה יצואנית ב לבנותהאגף ץ ילפיקוח, ממל

  בארגון. (" ICP – Internal Compliance Programע"י אימוץ "תכנית לציות פנימי )פנימי  

 

ובהתאם  הבאים, בהתאם לצורך,  את העקרונותלשלב בהתאם לכך, ממליצה הרשות המוסמכת 

 ( בחברה היצואנית.ICP" )לציות פנימי תכנית "  פיתוחלגודלה ולאופייה של החברה היצואנית, ב

 

  – בחברה המייצאת( ICP)  פנימי ציותכניות ת המלצות למרכיבי 

 דו"שמוצרים יצוא  לפיקוח  על 

 

 CECO - Chief Executive Compliance) "פנימי  ציותראשי ל"קצין מינוי  .1
Officer) והקמת יחידת פיקוח על היצוא:  

לתפקיד קצין  או נציג מטעמו אשר מונה על ידו , המנכ"לשהוא , בארגון נציג בכיר  של מינוי בכתב

 . מכיוון שלמינוי כזה יש היבטים משפטיים, אנו ממליצים שהמינוי יבוצע  בחברה ראשיפנימי ציות 

מכלול ניהול ליהיה אחראי הראשי  הפנימי הציות צין ק ע"י המחלקה המשפטית בחברה היצואנית.

  :בותלר ,בחברההפנימי ציות פיקוח על היצוא וההיבטי ה

   ;במידת הצורך(ם וזרים י)ישראליבנושא זה שחלים עם הדינים מעמיקה  היכרות •

ה המעשית אחריותהבנת והיצואנית, חלתן על החברה ההפיקוח על היצוא וגזירת משמעויות  •

והתקנות דינים כלל הלציית למתחולה זו בפני החוק, לרבות חובתה כתוצאה משתמעת ה

   שחלים בעניין זה;

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/services_technology_exports_regulation_order
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/services_technology_exports_regulation_order
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/services_technology_exports_regulation_order
https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/services_technology_exports_regulation_order
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/chemical_biological_nuclear_export_regulation_order/he/sahar-hutz_tzav-abach-2004.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/chemical_biological_nuclear_export_regulation_order/he/sahar-hutz_tzav-abach-2004.pdf
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  ףהשוטניהול התפעולי בוהטמעתן פיקוח על היצוא הוקבלת החלטות מושכלת בהקשרי דיון  •

   )בהיבט הלוגיסטי(; יצואוההבינ"ל , השיווק תהליכי הייצור של החברה, בעיקר ב

ייסוד   בהתאם לצורך וכן בהתאם לגודלה ולרמת פעילותה המסחרית של החברה היצואנית: •

ומינוי קצין פיקוח על היצוא העומד   עוסקת בפיקוח על היצוא,בתוך החברה ה ת ארגונייחידה 

 בחברה; תכנית הציות הפנימי השוטף של  האחראי ליישומבראשה, ה

את מבטיחים וכללים לציות פנימי המוכתבים מגודלה ומאופייה של החברה, וחיבור נהלים  •

 פיקוח על היצוא;  בנושא השל החברה חלקה ה ההתנהלות

נהלי  וחים  של מוצרים מפוק  היצואתפעול    כינוגע להליבהעובדים  עריכת הדרכות פנימיות לכלל   •

של הקצין הראשי לציות   , לפחות אחת לשנה,והשתתפותלפחות אחת לשנה, ובהציות הפנימי  

 .  פנימי בארגון

ציות הפנימי  פיקוח על היצוא, במידה שקיים, ידווח לקצין הציות הפנימי הראשי; קצין ה קצין ה •

 הראשי ידווח ישירות למנכ"ל. 

 

 הדרכה . 2

הפיקוח על היצוא וכלל הסוגיות , מרמת המנכ"ל ומטה, בדבר  בחברה היצואנית  כל העובדים  כתהדר

הקשורות בנושא. הדרכה זו צריכה להיות על בסיס קבוע, המלצתנו היא לפחות פעם בשנה, ולכלול 

   את עקרונות הפיקוח וכן עדכונים וחידושים בתחום.

 ראה גם את החקיקה בנושא :

 (.2006-שימושיים(, תשס"ו-צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו 

 

  נהלים פנימיים. 3

נהלים  על ה.  הפנימי  ציותהנהלים פנימיים אשר יחייבו את החברה בתחומי הפיקוח על היצוא ו  רוביח

להיות ברורים ובכתב, ועל דעת מנכ"ל החברה. הנהלים יתייחסו להיבטים תפעוליים ותהליכיים  

נושא הפיקוח על היצוא )זיהוי מבעוד  ת בניוקפד  שונים בתוך החברה, ותכליתם התמודדות מסודרת

הבנת הדרישות לגביהם, מניעת אפשרות לייצוא של מוצרים מפוקחים    של מוצרים מפוקחים, מועד  

 (.  כו'ללא רישיון, בדיקת רשימות שחורות ו

 

 עצמי סיווג. 4

  –שמטרתו ווג מוצרים, ידע או טכנולוגיה בחברה היצואנית  יהליך מסודר וקפדני של סיצירת 

 נמצאים ברשימות הפיקוח השונות,  המוצרים, הידע או הטכנולוגיה שברשות החברה אם הבדיקה 

 ואם כן, מהו הסיווג הנכון. 

 שימושיים -קבלת רישיון יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דוראה באתר : 

 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/legalInfo/services_technology_exports_regulation_order
https://www.gov.il/he/service/dual_use_export_license
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  ואעסקאות היצ אישור. 5

 דו"ש הבמדויק לדרישות החוק ורישיונות הייצוא  ןהתאמת עפ"י ייצוא, של עסקאותסינון ואישור 

שירות ו/או  אם הטובין ו/או הלקבוע הניתנים לחברה לפני ביצוע המשלוחים. מטרת התהליך 

  רלוונטיות  פיקוחברשימות  עקב הופעתםיצוא  דורשים רישיון ,בחברה היצואניתטכנולוגיות ה

 .  במידה ונדרש רישיון ייצוא מסמכיהן הרלוונטיים  םבקשות לרישיון עולהגיש 

 

  (End Users( ו"לקוחות סופיים" )End Useבדיקת "שימוש סופי" ). 6

של אופני השימוש   קפדנית הבדיק -המוצרים המיוצאים ע"י החברה הם מפוקחים במידה ש •

טובין האמורים להשתמש בהסופיים לקוחות הפרטי הסופי של הטובין המיוצאים ע"י החברה ו

 . אלה

אם הלקוח מופיע   יקהבד - (KYC – Know Your Customer) -"הכר את הלקוח שלך"  •

הלקוח ממקורות   אמינות קת יבד ; שאליהן ישראל מחוייבתהסנקציות" השונות רשימות " ב

 .ככל שניתןבמוצר והמשתמש הסופי למוצר המיוצא  השימוש המיועד  נתהב ;גלויים

 

  מעקב אחר הדינים והרשימות. 7

, ואחר  דינים זרים  גם    -  ותמעקב פעיל אחר הדינים הרלוונטיים בישראל ובמידת הרלוונטיע  וציב •

   .הרשימות המפורסמות תחת דינים והסדרים אלה, ומשתנות לעיתים קבועות

 עמידה בדרישות הדינים השונים, לרבות עמידה בדרישות אחסנה של  לוודאיצירת מנגנונים  •

 דרישות אחרות מהחברה בהקשר למוצרים  ומוצרים מפוקחים מיובאים )במידה שיש כאלה( 

 מפוקחים.  

 
 

 השתתפות בהדרכות הרשות המוסמכת. 8

 תיערך על ידי הרשות המוסמכת.  לפחות, אשר הדרכה אחת בשנה ב פותהשתת
 
 

  מסמכים ון ארכי . 9

כל המסמכים הנוצרים בעת ביצוע משלוחים של יצוא מוצרים  של בעותקים קשיחים שמירה תיעוד ו

לפרק זמן של  וכו'ר יצואן יצהתשטרי מטען, רשימוני יצוא, רישיונות הייצוא, חשבוניות, מפוקחים:  

 שנים.   7

 

 *  * 

 

הרשות )במקרה של עבירה(,  רישיונות קיימיםביטול או לרישיונות  חדשות בקשות בבואה לבחון

 .  היצואניותבחברות ( ICPציות פנימי" ) תכניות" פיתוח ויישום המוסמכת תיקח בחשבון 

את "תכניות לבחינתה ובדיקתה  ישלהג ותיצואניחברות ה את העודדת מהרשות המוסמכת בנוסף, 

( שהן מכינות. קיומן של תכניות אלה, הגם שאינו נדרש עפ"י הדינים  ICP)הציות הפנימי" 
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הנערכים בחברות באופן סדיר ביוזמת הרשות  ביקורי פיקוחבמפגשים או הרלוונטיים, ייבדק ב

לחוקים ולתקנות הפיקוח על   חברה היצואניתציות ה הערכה כללית למידתהמוסמכת, ובהם תינתן 

 . הייצוא


