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 רקע כללי

 

מוש אזרחי ומוצרים שימושיים לשי-מקיימת משטר פיקוח על יצוא מוצרים, טכנולוגיות ושירותים דומדינת ישראל 

בתחום האב"כ, במטרה לשמור על יציבות השלום העולמי, למנוע פגיעה בביטחון מדינת ישראל ולקדם את יחסי החוץ 

 חומים הללו.שלה. לשם כך מצייתת מדינת ישראל לאמנות הבינלאומיות המסדירות את הסחר בת

צו היבוא שימושי והאב"כ מכוח -משרד הכלכלה והתעשייה הינו הגוף האמון על יישום משטר הפיקוח על יצוא הדו

וצו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין,  2004-, תשס"דוהיצוא )פיקוח על יצוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני(

והעלייה על היצוא . לאור ההתפתחויות הגלובליות בתחום הפיקוח 2006-שימושיים( , תשס"ו-שירותים וטכנולוגיה דו

בחשיבותו, בייחוד על רקע ההתפתחויות הטכנולוגיות בשנים האחרונות והמובילות הישראלית בהן, החליט המשרד 

. אגף 2019שימושי והאב"כ בשנת -דיל את המשאבים המוקדשים לנושא והקים את האגף לפיקוח על היצוא הדולהג

שימושי ואב"כ. האגף מפרסם את רשימות הפיקוח -הפיקוח על היצוא הוא הרשות המוסמכת לרישוי יצוא דו

פרטיים, המבקשים לייצא  המבוססות על האמנות הבינלאומיות להן ישראל מצייתת. יצואנים, חברות או אנשים

מוצרים הנמצאים בפיקוח, נדרשים לפנות לאגף לקבלת רישיון ייצוא. האגף מקיים ביקורות תקופתיות ומבצע אכיפה 

 במקרים הנדרשים. במקביל מקיים האגף הדרכות ומנגיש מידע לגבי משטר הפיקוח הישראלי ואופן קבלת הרישיונות.

ית האגף, ביסוסו והנגשתו לתעשייה. זאת על רקע משבר הקורונה אשר השפיע הייתה המשך של תהליך בני 2020שנת 

 הן על התעשייה והן על פעילות האגף. במהלך השנה נכנסו לתוקף מספר עדכונים שנועדו להקל על תהליך הרישוי

נועד לעדכן  התבצעו מספר ביקורי פיקוח והדרכה. כל זאת במקביל לטיפול השוטף בבקשות לרישיונות. המסמך להלןו

 .2020לגבי סטטוס האגף ולסכם את פעילותו בשנת 

 

  

https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a9-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a9-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a9-2006.pdf
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 מבנה אגף הפיקוח על היצוא הדו שימושי והאב"כ

 

סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה. האגף מורכב  שימושי והאב"כ פועל תחת מינהל־אגף הפיקוח על היצוא הדו

האגף עובד  ,כמו כן, מידע וקשר עם התעשייה. םמארבעה תחומים: רישוי, פיקוח ואכיפה, רגולציה וקשרים בינלאומיי

עם יועצים טכנולוגיים חיצוניים אשר מספקים חוות דעת מקצועיות בנושאים טכנולוגיים הקשורים לבקשות, סיווג 

 וועדות תחולה. מוצרים

 

 

 

 

 

 

 רגולציה וקשרים בינלאומיים

שימושי והאב"כ הוא הרשות המוסמכת להענקת רישיונות יצוא עבור מוצרים, ־אגף הפיקוח על היצוא הדוכאמור, 

צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא בתחום על מכוח ושימושי האזרחי והאב"כ. האגף פ־טכנולוגיות ושירותים בתחום הדו

שימושיים(, -נולוגיה דווצו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכ 2004-הכימי, הביולוגי והגרעיני(, תשס"ד

רים את עבודת הרשות. הצווים קובעים כי רשימות הפיקוח יתבססו על ההסדרים הבינלאומיים: י, המסד2006-תשס"ו

 Nuclear Suppliers Groupקבוצת ספקי הגרעין )ו (Australian Group – AGהסדר וואסנאר, הקבוצה האוסטרלית )

– NSG את רשימות הפיקוח הישראליותבהתאם (. האגף עוקב אחר עדכונים של ההסדרים הבינלאומיים ומעדכן ,

בנוסף, תחת תחום הרגולציה וקשרים בינלאומיים, האגף ו. שימושי ורשימת האב"כ־הכוללות את רשימת הציוד הדו

סטנדרטים הבינלאומיים וכי בעומד משטרי פיקוח של מדינות אחרות על מנת לוודא כי משטר הפיקוח הישראלי מנתח 

ר שינויים במדיניות במדינות אחרות, מנתח את השפעתם האפשרית על טהוא תואם למערכות בינלאומיות. האגף מנ

. האגף מקיים וקי היצוא התחרותייםשב פגיעה לרעה בתעשייה ולסייע לה להתמודד למניעתהתעשייה הישראלית ופועל 

ולשתף מידע בתחומים של שיטות עבודה והתנסויות להחליף  בשבילים בחו"ל קשרים שוטפים עם גופים מקביל

 (.best practices)מיטביות 

העדכונים של הסדר וואסנאר, המפורסמים בסוף  ,משנה זו .סנאראאימוץ דחוי של רשימות ווהנהיג האגף  2020בשנת 

לאפשר לתעשייה ישראלית  המטרהעוקבת. זאת בבאוקטובר של השנה  1-השנה, יכנסו לרשימות הפיקוח של  ישראל ב

. הרשימה עודכנה אב"כעודכנה וטויבה רשימת ה 2020בשנת בנוסף, ו .במדינותזמן הסתגלות לשינויים כפי שנהוג 

 איחוד ראשי הפרקים.עדכני תוך כפילויות ומידע לא נמחקו , הבינלאומייםפיקוח הלפרסום עדכונים של משטרי בהתאם 

מנהל האגף 

תחום מידע וקשר עם  
התעשייה

תחום רגולציה  
וקשרים בינלאומיים

תחום פיקוח ואכיפה תחום רישוי

https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a9-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a9-2006.pdf
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לשינויי להצעות העברת הערות האגף לקריאת מחלקת הסחר האמריקאית לענה במסגרת ניטור שינויי רגולציה בחו"ל 

עריכה לוהכנסת תוכנה ( foundational technologiesטכנולוגיות בסיס ) בפיקוח עלבנוגע לשינויים  חקיקה בארה"ב

 פיקוח.תחת גנטית 

 רישוי

 

והאב"כ הוא הרשות המוסמכת להענקת רישיונות יצוא עבור מוצרים, טכנולוגיות שימושי ־אגף הפיקוח על היצוא הדו

ביולוגי צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא בתחום הכימי, השימושי האזרחי והאב"כ. על פי  ־ושירותים בתחום הדו

, 2006-שימושיים( , תשס"ו-צו היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דוו 2004-והגרעיני(, תשס"ד

ימי עבודה, למעט במקרים חריגים.  20רים את עבודת הרשות המוסמכת, על האגף להשיב לבקשת רישיון תוך יהמסד

קבלת החלטה לגבי בקשת הצווים קובעים גם כי על הרשות לקבל את חוות הדעת של משרדי הביטחון והחוץ טרם 

 רישיון. 

ה על החזקהוא רישיון בו רישיון יצוא סופי . )זמני( 'רישיון יצוא לשעה'-ו 'רישיון יצוא סופי'סוגי הרישיונות מתחלקים ל

החזקה על המוצר נשארת הוא רישיון בו ישיון יצוא לשעה )זמני( את. רשאינו החברה המייצ ,המוצר עוברת לידי גורם זר

כל '. הדגמה, תערוכה, תיקון וכו :לדוגמא ,אך חוזר לישראל בסוף התהליך ה המייצאת. כלומר המוצר מיוצאאצל החבר

תהליך ה. שונ והטיפול בו מתנהל בצורה ,סוג רישיון מאפיין מסלול עסקה אחר ובהתאם דורש מידע ומסמכים אחרים

הפיקוח המדובר.  שלו, אמנת הפיקוח וסעיףהרישוי בוחן את מדינת היעד, לקוח הקצה, המוצר בדגש על השימושים 

 .שקלול כל הגורמים הנ"ל משפיע על סוג הבקשה, זמן הטיפול וכן הבחינה של הבקשה

נתון המעיד על ירידה  ,בקשות לרישיון יצוא 740התקבלו  2020כרות גם בתחום הרישוי. בשנת יהשפעות משבר הקורונה נ

. זאת 672לעומת  589: 2020דומה חלה ירידה במספר הרישיונות שנחתמו בשנת  שיעורביחס לשנה הקודמת. ב 12%של 

 . 2019בשנת  53לעומת  52מספר החברות המבקשות רישיונות יצוא נותר כמעט ללא שינוי ועמד על שבעוד 

רישיונות מה 12%  ;היו עבור יצוא סופי כהחזרה לספק 6%בעוד  ,מהרישיונות שנחתמו היו עבור יצוא סופי ללקוח 82%

רם ניתנו רישיונות משקפים את ו% עבור תיקון. יעדי היצוא עב5-עבור הדגמה או תערוכה ו 7% ;הונפקו עבור יצוא זמני

עם  ארה"בכאשר מרבית הרישיונות ניתנו עבור ארה"ב והאיחוד האירופי. המדינות המובילות הן  ,מפת היצוא הישראלי

 2020. זמן הטיפול הממוצע עמד בשנת 4.5%עור הרישיונות לסין עמד על . שי10%ובריטניה עם  14%, גרמניה עם 16%

 ימים. 13על 

 מיליון דולר אמריקאי.  400 -עומד על כ 2020)יצוא סופי( עליהן ניתן רישיון בשנת  העסקאותסה"כ ערך 

 על את תהליך הרישוי:יבמהלך השנה המשיך האגף בצעדי שיפור שנועדו לי

המוסמכת במטרה לקבל קביעה רשות ליכולים יצואנים ישראלים לפנות  שבמסגרתה ,החלה לפעול ועדת תחולה .1

 ברורה האם מוצר מפוקח או לא. הקביעה מעניקה ליצואנים וודאות במקרה שבו לא ברור האם המוצר מפוקח. 

https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%91%d7%99%d7%95%d7%9c%d7%95%d7%92%d7%99-%d7%9b%d7%99%d7%9e%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%a8%d7%a2%d7%99%d7%a0%d7%99-2006.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2020/05/%d7%a6%d7%95-%d7%94%d7%99%d7%91%d7%95%d7%90-%d7%95%d7%94%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%a4%d7%99%d7%a7%d7%95%d7%97-%d7%a2%d7%9c-%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%90-%d7%93%d7%95%d7%a9-2006.pdf
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המאפשר לחברות ישראליות לבצע מכירה רחבה של מוצרים למפיץ במדינת יעד מוגדרת  'רישיון מפיץ'הושק  .2

אותו מפיץ רשאי למכור את המוצר ללקוחות אזרחיים באותה מדינת יעד. רישיון זה יוצר וודאות  , כאשרמראש

 ,כמו כןתר. עסקית וחופש פעולה רחב יותר ליצואן הישראלי ומאפשר לחברות ישראליות להגיע לקהל יעד רחב יו

 מפחית את כמות הבקשות שחברה צריכה להגיש בעשרות אחוזים.זה רישיון 

לצורך  ע"י הלקוח חזר הורישיון לייצא מוצר שהצואן אשר קיבל רישיון יצוא רשאי במסגרת י–תיקון תקולים  .3

 מקורי. עד לעדכוןשנים מיום הנפקת הרישיון ה 10לאותו לקוח לתקופה של  - תיקון בישראל )מוצר מתוקן או חדש(

מספק . תיקון זה לאחר שתוקנו או הוחלפו מוחזרים ללקוחה צוא תקוליםינדרש יצואן להגיש בקשה נפרדת ל ,זה

ם מוצרימהיר ויעיל יותר עבור השירות ללקוחותיו לאורך זמן ודאות עסקית ליצואן הישראלי בכך שיוכל לתת ו

 צריכה להגיש.מספר הבקשות שחברה וריד את ומ הנמכרים להם,

 פיקוח ואכיפה

עשה ברישיון ייצוא מוצרים, טכנולוגיה ושירותים מפוקחים ישלוודא  כדיהאגף מקיים פעילות פיקוח ואכיפה שוטפת 

ניתן. האגף מקיים ביקורים תדירים אצל לשמו התאם לרישיון שפועל בוכי יצוא אשר ניתן עבורו רישיון יתבצע ב

תכנית ציות ', האגף מקדם אימוץ בו בעתיצואנים שקיבלו רישיונות ויצואנים אשר יתכן ונדרשים לבקש רישיונות. 

אשר נועדה לסייע לחברות לעמוד בדרישות  ,על ידי חברות יצואניות (ICP-Internal Compliance Program' )תפנימי

  החוק ולפעול לפיו.

ביקורי פיקוח. החברות אצלן  13 2020על אף הסגרים והנחיות הריחוק החברתי בשל מגפת הקורונה, קיים האגף בשנת 

זי שירות ותחזוקה של חברות לאומיות, מרכ-ביקורים כללו יצרני מוצרים מפוקחים, מרכזי פיתוח של חברות רבהנערכו 

טק, -אלקטרוניקה, מוליכים למחצה, יצרני ציוד, הייזרות וחברות הזנק. תחומי הפעילות של החברות הללו הם 

ות חברות זעיר 3-חברות בינוניות ו 3חברות גדולות,  7 בהן: קרוישב לפי גודלן תקשורת ופלסטיקה. התפלגות החברות

למעגל ישראליות חדשות סייעו לצרף חברות שר א ",Outreachביקורי " 11במהלך השנה בוצעו , יתר על כןעד קטנות. 

 הרישוי והפיקוח.

הוקם צוות עבודה משותף עם המכס כדי ליעל את שיתוף הפעולה באכיפה ולתת מענה לסוגיות שוטפות  2020בשנת 

 בנוסף לשיפור זרימת המידע בין הגופים. 

תר האגף והוצגו בהדרכה שהתקיימה בחודש יוני. אלה פורסמו באש תהאגף גיבש קווים מנחים לתכנית הציות הפנימי

 הציפיות והדרישות והוצג וכןכוללים תיאור בעלי תפקידים שיש למנות בארגון, נהלי עבודה ומסמכים שיש לשמור. 

 ביקור פיקוח.תקיים ימחברה בה 

ל חברות בתחומים ניתוח מאגרים שונים ש באמצעות האגף בפרויקט איתור חברות הדורשות פיקוחהחל  ,ד בבדב

ים להיות וירלוונטיים. המוצרים של חברות אלה נבחנים ביחס לדרישות הפיקוח. חברות אשר נמצא כי מוצריהם עש

 .Outreach-תחת פיקוח נכנסות למאגר החברות המשמש ל
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 הדרכה וקשר עם התעשייה

 

מידע  תפיקוח בקרב התעשייה, הנגשלת מודעות אמאמץ שוטף להעל מקיים תחום ההדרכה וקשר עם התעשייה האגףב

 יםווירטואלי. האגף מקיים סמינרים פיזיים ותפיקוח על היצוא ותכניות ציות פנימי יצואנים בנושאי דרכתבתחום ולה

יציגים דוגמת התאחדות התעשיינים, מכון היצוא, איגוד לשכות המסחר כלכליים  שותפים ציבוריים )ארגונים יחד עם 

כדי להגיע לחברות שעשויות  Outreach, האגף מבצע מאמצי יתר על כןכדי להגיע לקהלים רחבים ככל האפשר. וכד'( 

 להגדיל את מעגל החברות המפוקחות. , ובכךלייצא מוצרים מפוקחים ואינן מכירות את משטר הפיקוח

המרכז את כל המידע הנחוץ לתעשייה בתחום הפיקוח. האתר כולל קישור  חדשאינטרנט אתר השיק האגף  2020בשנת 

למערכת המקוונת להגשת בקשות לרישיון וכן עדכונים שוטפים וחדשות מהעולם בתחום הפיקוח. האגף הוסיף להפיץ 

, התקיים אירוע הדרכה בשיתוף מכון היצוא והתאחדות כמו כןכונים לתעשייה באופן שוטף. ניוזלטרים עם עד

חברות. ובנוסף, נציגי האגף השתתפו באירוע שקיים אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד  20התעשיינים בו השתתפו 

 הביטחון, אשר קהל היעד שלו חופף באופן חלקי לקהל היעד של האגף.

תשפר קיימת. המערכת החדשה מידע הותנע תהליך בניית מערכת מחשוב חדשה אשר תחליף את מערכת הבמהלך השנה 

ק מקוון נוח ש, המערכת תאפשר ממכמו כןמנגנון הרישוי והאכיפה ותאפשר ניהול טוב יותר של תהליכי העבודה.  את

 יותר ליצואנים ומגישי הבקשות.

https://israel-trade.net/licensingdualuseexports/

