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 מידע לחברות

 

 על רוסיה שהוטלו ,סנקציותחברות ישראליות הפועלות בשווקים בינ"ל צריכות להיות מודעות ל

חלק מהסנקציות הנ"ל עשויות להיות רלבנטיות ארה"ב.  ןוביניהעל ידי מדינות שונות  ובלרוס

חברה ישראלית המבקשת לסחור עם גורמים פרטיים או ממשלתיים לחברות ישראליות. על כן, 

 , צריכה לשים לב למספר נקודות חשובות:ובלרוס ברוסיה

מו מבקשים לסחור, גורם עיש לבדוק האם הגורמים המעורבים בעסקה, ובהם הגורם  .1

הגורמים שמופעלים נגדם המימון של העסקה או אמצעי השילוח, נמצאים ברשימת 

 . סנקציות

, או כפופהשברצונה לבצע  העסקה האםבמידה שכן, הרי שעל החברה הישראלית לבחון 

לאותן סנקציות. כך למשל, להבנתנו, העברת כספים המתבצעת דרך  עשויה להיות כפופה,

ממשק בארה"ב או מצב בו עובד חברה רלבנטי לעסקה הוא בעל אזרחות אמריקאית 

 עשוי להכפיף את העסקה לסנקציות שארה"ב הטילה. 

רוסיה גורמים בעם  יש לבדוק מול הבנק בישראל לגבי יכולתו לבצע העברת הכספים .2

 .  ובלרוס

דיקה מול חברת ביטוח סיכוני סחר ב -במדינות אלהככל שיש צורך במתן אשראי ללקוח  .3

 חוץ על מנת לבדוק אם יינתן כיסוי ביטוחי לעסקה. 

על מנת להבין אם ואיך  דוגמת משרד עו"ד,בנושא , ככלל, חיוני להתייעץ עם גורם מומחה .4

 לבצע את העסקה המתוכננת. 

יש מדינות נוספות שהטילו סנקציות ואף חברות שנקטו בצעדים באופן  עוד יובהר כי .5

 .תאגידית שלהןהמדיניות הכחלק מ וולונטרי
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סנקציות שהוטלו על ידי ארה"ב והאיחוד האירופי, נכון מידע על הלהלן ריכוז המקורות ל
 :2022מרץ ראשית חודש ל

 ארצות הברית:

לאיתור חברות, אישים וישויות אחרות הנתונות לסנקציות של מחלקת האוצר האמריקאית ראו 

 .קישור זהלדוגמא 

 (:OFACהמשרד לבקרת נכסים זרים ) סנקציות שפורסמו על ידי מחלקת האוצר האמריקאית,

U.S. Treasury Imposes Immediate Economic Costs in Response to Actions in the 

Donetsk and Luhansk Regions 

U.S. Treasury Targets Belarusian Support for Russian Invasion of Ukraine 

U.S. Treasury Announces Unprecedented & Expansive Sanctions Against Russia, 

Imposing Swift and Severe Economic Costs 

U.S. Treasury Imposes Sanctions on Russian Federation President Vladimir Putin and 

Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov 

Treasury Prohibits Transactions with Central Bank of Russia and Imposes Sanctions 

on Key Sources of Russia’s Wealth 

U.S. Treasury Takes Additional Steps to Strengthen Compliance with Russia-Related 

Sanctions 

Treasury Sanctions Russians Bankrolling Putin and Russia-Backed Influence Actors 

 

  שימושי דו יצוא על פיקוח

יצוא הפיקוח על הסנקציות, מחלקת המסחר האמריקאית הרחיבה את תכולות כללי מה כחלק

עשוי לחול על חברות ישראליות המייצאות לרוסיה ולבלארוס  ,שבין היתר ,האמריקאים באופן

או שתשתיות הייצור  , מיוצרים על טכנולוגיה אמריקאיתמוצרים המכילים רכיבים אמריקאים

 יה אמריקאית.שלהן מיוצרות על ידי טכנולוג

שפורסמו על ידי מחלקת המסחר האמריקאית, מחלקת התעשייה  ,לצעדי פיקוח יצוא למול רוסיה

 .זה קישור( ראו BISוהביטחון )

שפורסמו על ידי מחלקת המסחר האמריקאית, מחלקת  ,לצעדי פיקוח יצוא למול בלארוס

 .קישור זה( ראו BISהתעשייה והביטחון )

 

https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0602
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0607
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0608
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0610
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0612
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0624
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0624
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0628
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2022/02/us-department-commerce-bureau-industry-and-security-russia-rule-fact-sheet
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/03/commerce-imposes-sweeping-export-restrictions-belarus-enabling-russias
https://www.commerce.gov/news/press-releases/2022/03/commerce-imposes-sweeping-export-restrictions-belarus-enabling-russias
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 :איחוד אירופי

 EU Sanctions Mapריכוז הסנקציות האירופאיות מפורסמות כאן: 

 ההודעות לעיתונות בנושא: ואלו

 2022בפברואר  23חבילת הסנקציות הראשונה: 
 הודעה לעיתונות מס' החלטה מס' רגולציה 

1 CR 2022/263 2022/266CD  עה לעיתונותהוד 

2 CR 2022/262 CD 2022/264 

3 2022/260CIR  ,CR 2022/259 CD 2022/265 

4 CIR 2022/261 CD 2022/267 

 

 
 2022בפברואר  25השנייה: חבילת הסנקציות 

 הודעה לעיתונות מס' החלטה מס' רגולציה 

5 CR 2022/328 CD 2022/327 הודעה לעיתונות 

6 CR 2022/330 CD 2022/329  

7 CIR 2022/332 CD 2022/331  

 

 

 2022בפברואר  28חבילת הסנקציות השלישי: 
 הודעה לעיתונות מס' החלטה מס' רגולציה 

8 CR 2022/334 CD 2022/335  1הודעה לעיתונות ,
 2הודעה לעיתונות 

9 CIR 2022/336 CD 2022/337 

 

 

 2022במרץ  2חבילת הסנקציות הרביעית: 
 הודעה לעיתונות מס' החלטה מס' רגולציה 

10 CR 2022/335  הודעה לעיתונות 

 

 

https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0077.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0266&from=EN
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/23/russian-recognition-of-the-non-government-controlled-areas-of-the-donetsk-and-luhansk-oblasts-of-ukraine-as-independent-entities-eu-adopts-package-of-sanctions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0074.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0264&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0003.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0259&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0265&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2022.042.01.0015.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A042I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022D0267&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.049.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A049%3ATOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/25/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-imposes-sanctions-against-president-putin-and-foreign-minister-lavrov-and-adopts-wide-ranging-individual-and-economic-sanctions/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.051.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A051%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.053.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2022%3A053%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0334
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/eu-adopts-new-set-of-measures-to-respond-to-russia-s-military-aggression-against-ukraine/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/02/28/russia-s-military-aggression-against-ukraine-council-imposes-sanctions-on-26-persons-and-one-entity/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0336&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:063:TOC
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/03/02/russia-s-military-aggression-against-ukraine-eu-bans-certain-russian-banks-from-swift-system-and-introduces-further-restrictions/
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ומשכך המידע המובא  באוקראינההמצב  יסלים/שימשךכי הסנקציות עלולות להחריף ככל  יובהר

המידע המתפרסם בנושא בתקשורת העולמית  יש לעקוב אחר .במכתב זה עשוי להשתנות בהתאם

  כמו אלו שצוינו לעיל. םיובאתרים רלבנטי

עם סמינר  )שעון ישראל( 15:00בשעה  10.3.2022 ביום חמישימארגן והתעשייה משרד הכלכלה 

 להרשמהמומחים בינ"ל שיוכלו להרחיב על משמעות הסנקציות עבור חברות ישראליות. 

 

 

  

 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_X8QZfChtSZmcbMrneVS5GA
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_X8QZfChtSZmcbMrneVS5GA

