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 תקציר 

 

ולעודד יצואנים לפעול על פי משטר הפיקוח הישראלי,  שימושי ואב"כ-במטרה לעלות את המודעות לפיקוח על יצוא דו

"( מאפשר לתקופה המוסמכתהרשות ימושי ואב"כ במשרד הכלכלה והתעשייה )להלן "ש-אגף הפיקוח על היצוא הדו

התחייב ימושים ואב"כ, שייצאו בעבר מוצרים מפוקחים ללא רישיון, להירשם באגף ולש-מוגבלת ליצואנים של מוצרים דו

מוצרים עבר של רישיונות יצוא עבור משלוחים עתידיים מבלי שינקטו נגדם הליכים משפטיים עבור יצוא לפנות לקבלת 

 . יצוא ןרישיוללא מפוקחים שימושיים ואב"כ -דו

 רקע כללי

 

באמצעות הגברת  לשמירת השלום והיציבות העולמיתהבינלאומיים מדינת ישראל משתתפת באופן פעיל במאמצים 

להשמדה שימושיים, ובמניעת תפוצת נשק  -לאומית בפיקוח על יצוא טובין, טכנולוגיה, ושירותים דונהאחריות הבי

לאומיים בתחום, וזאת על ידי עיגונם נהפיקוח והרישוי בהסדרים בי עקרונותישראל את  . בהקשר זה, אימצההמונית

היבוא והיצוא )פיקוח על  וצו 2004 – צוא בתחום הכימי, הביולוגי והגרעיני(, התשס"דיהיבוא והיצוא )פיקוח על י צוב

  (."הצווים" )להלן 2006 –שימושיים( התשס"ו -יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו

 מהם מוצרים מפוקחים

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


 
 

 

מדינת ישראל מאמצת את רשימות הפיקוח של הסדרים בינלאומיים שעל בסיסם מורכבות רשימות הפיקוח 

למשתמש אזרחי או מוצר אב"כ  שימושי-ברשימת הדושימושי הנמצא -הישראליות. יצואן המעוניין לייצא מוצר דו

 .הרשות המוסמכתחייב ברישיון יצוא מ ברשימת האב"כהנמצא 

 עונשין 

וחשוף  1979 – ]נוסח חדש[, תשל"ט היבוא והיצואבפקודת )א( 7יצואן המייצא מוצר מפוקח ללא רישיון מפר את סעיף 

 לענישה בהתאם לפקודה.

 תנאים לרישום מונע

 

 עשה בתום לב.תו הומלא נהכהפניה לרישום מונע תהייה  .1

 . הרשות המוסמכתידי  בדיקה בעניין המבקש על לא נערכה חקירה או מונעלרישום במועד הפניה  .2

יצוא מפוקח ללא רישיון של מגיש מידע הקשור להרשות המוסמכת אין בידי רישום מונע במועד הפנייה ל .3

 .הבקשה

 די משטרת ישראל בעניין הקשורי-על לא נערכה בדיקה או חקירה בעניין המבקש,רישום מונע במועד הפנייה ל .4

 רישום מונע.לבקשה ל

 השנים שקדמו למועד הבקשה. 3-בבקשה לרישיון יצוא ברשות המוסמכת יש הבקשה לרישום מונע לא פנה למג .5

והתעשייה הכלכלה הרשות המוסמכת במשרד הבקשה והרישום המונע נוגעים אך ורק ליצוא המפוקח על ידי  .6

 ולא מתייחסים ליצוא המפוקח על ידי רשות מוסמכת אחרת.

כיצואן ביטחוני במרשם היצואנים של אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני )להלן "אפ"י"( מגיש הבקשה אינו רשום  .7

 במשרד הביטחון.

 דרך פעולה

 

וסמך הבלעדי לאשר את הבקשה )להלן: "הגורם מההוא שימושי ואב"כ -על היצוא הדומנהל אגף הפיקוח  .1

 המוסמך"(.

יתר, שמות המבקשים ומספר מזהה: אם הרישום יהיה כן ויכלול את כל המידע הרלוונטי לבקשה, ובין ה .2

המבקש הוא אדם פרטי יינתנו שם מלא ומספר ת"ז, אם המבקש הוא חברה יצואנית יינתנו מספר שם החברה 

ומספר ח.פ., כתובת, אתר אינטרנט )אם קיים(, המוצרים המפוקחים המיוצאים: שם המוצר ומק"ט, קטגוריית 

יעדי היצוא. לבקשה יצורפו מפרטים טכניים של המוצרים הפיקוח על פי רשימות הפיקוח הישראליות, 

 המפוקחים. 

רישיונות לפנות לרשות המוסמכת לקבלת התחייבות ( שיכלול נספח א'הפרטים ימולאו על גבי טופס ייעודי ) .3

די המבקש. במקרה י -המצ"ב לנוהל זה, כשהוא מלא וחתום על  –יצוא עבור יצוא עתידי של מוצרים מפוקחים 

 ה ייחתם הנספח על ידי מורשה חתימה.של חבר

 מצא הגורם המוסמך שאין לאשר את הבקשה, יודיע על כך למבקש. .4

https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2021/02/WA-DOC-19-PUB-002-Public-Docs-Vol-II-2019-List-of-DU-Goods-and-Technologies-without-ML-%d7%9c%d7%9c%d7%90-%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%94%d7%97%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%a9-1.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2021/06/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%9b-2020.pdf
https://israel-trade.net/wp-content/blogs.dir/49/files/2021/06/%d7%a8%d7%a9%d7%99%d7%9e%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%91%d7%9b-2020.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/265_033.htm#Seif7


 
 

 

 מצא הגורם המוסמך שהבקשה עומדת בתנאי הנוהל, יודיע למבקש שבקשתו מאושרת. .5

 פיקוח בכל עניין הקשור לבקשה לרישום מונע.ההמבקש ישתף פעולה באופן כן ומלא עם כל גורם רלבנטי באגף  .6

 . rishum@economy.gov.ilתוגשנה לגורם המוסמך אך ורק באמצעות דוא"ל רישום מונע הבקשות ל .7

 מדיניות העמדה לדין

 

א יועמד לדין פלילי על , ל30/9/2022-עד תאריך המבקש אשר ביצע הליך רישום מונע כאמור בנוהל זה וזאת  .1

ן הימנעות מהעמדה לדין הינה רק בגין יצוא מוצר מפוקח ללא רישיויודגש, כי  מפוקח ללא רישיון.יצוא מוצר 

 .ולא בגין הפרות אחרות של הצווים

וצו  2007 –חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז הליך רישום מונע לא יחול על יצוא ביטחוני מפוקח על פי  .2

 .2008 –שימושי מפוקח(, התשס"ח –הפיקוח על יצוא ביטחוני )ציוד דו

לעיל לא תחול על מגיש בקשה לרישום מונע שאחרי אישור בקשתו לרישום נתפס  1המדיניות האמורה בסעיף  .3

 מייצא מוצרים מפוקחים ללא רישיון.

 יודגש כי הימנעות מהעמדה לדין הינה רק באשר לפעולות שביצע המבקש טרם ביצוע הליך רישום מונע.  .4

 נוהל זה מחליף כל נוהל או הוראות ביצוע קודמות לעניין רישום מונע.  .5

 תחילה

 

 .30/09/2022נוהל זה יחול מיום פרסומו ועד ליום 

  

mailto:rishum@economy.gov.il
http://www.exportctrl.mod.gov.il/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20+%20%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D%20+%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%94%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%202008.doc
http://www.exportctrl.mod.gov.il/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20+%20%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D%20+%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%93%D7%95%E2%80%93%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%97%202008-.pdf
http://www.exportctrl.mod.gov.il/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20+%20%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D%20+%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%93%D7%95%E2%80%93%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%97%202008-.pdf
http://www.exportctrl.mod.gov.il/Documents/%D7%97%D7%95%D7%A7%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20+%20%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D%20+%20%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA/%D7%A6%D7%95%20%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%97%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%93%20%D7%93%D7%95%E2%80%93%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A9%D7%99%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%20%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A1%D7%97%202008-.pdf


 
 

 

 טופס רישום מונע –נספח א' 

 יצואנית: ______________________________________חברה /שם יצואן

 מספר ת"ז/מספר ח.פ.: ________________________________________

 : ___________________________________________________כתובת

 ______________________________________________ :אתר אינטרנט

 המוצרים המפוקחים המיוצאים:

סעיף פיקוח ברשימות  מק"ט שם מוצר מסחרי סוג המוצר

 הפיקוח הישראליות

    

    

    

    

    

 חובה לצרף מפרטים טכניים מלאים עבור כל המוצרים המפורטים לעיל.

 ______________________________________________ יעדי היצוא המרכזיים של החברה:

שימושי ואב"כ לקבלת רישיון יצוא עבור כל יצוא של -אני מתחייב/ת בזאת לפנות לאגף הפיקוח על היצוא הדו

יצוא בתחום הכימי, הביולוגי יל היבוא והיצוא )פיקוח ע צוטובין, שירותים או טכנולוגיה המפוקחים על פי 

שימושיים( התשס"ו -היבוא והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו צוו 2004 – והגרעיני(, התשס"ד

 היבוא והיצואפקודת . ידוע לי כי יצוא טובין, שירותים או טכנולוגיה מפוקחים ללא רישיון הוא עבירה על 2006 –

 וכי פעולה שכזו תבטל את החסינות הניתנת ברישום מונע.  1979 – ]נוסח חדש[, תשל"ט

 

 תאריך:________  שם מלא: _______________ חברה:___________________  חתימה:_________

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://www.nevo.co.il/law_html/law01/265_033.htm#Seif7
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/265_033.htm#Seif7

