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בעולם הפיקוח על היצוא 

  הסדרים של גלובאלית מערכת

 הסחר על ובקרה לפיקוח ואמנות

    :ל"הבינ

 ,WA, AG-וואסנאר ,NSG הסדרי

CWC, ורשימותיהם 

 ; גם אם לא חברה בהם, מדינת ישראל מצייתת להסדרים אלה

 כ בִמנהל לסחר חוץ "שימושי והאב-האגף לפיקוח על היצוא הדו
 במשרד הכלכלה והתעשייה פועל כרשות המוסמכת למתן  

 ליצואנים המייצאים  ( ש"דו)שימושיים -רישיונות יצוא למוצרים דו
 : מתוקף, מוצרים אלה

שירותים  , פיקוח על יצוא טובין)צו היבוא והיצוא 

 ;  2006, ו"התשס, (שימושיים-וטכנולוגיה דו

 הביולוגי     , פיקוח על יצוא בתחום הכימי)צו היבוא והיצוא 
 .  2004, ד"התשס, (והגרעיני
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 "  פנימיתכנית ציות "    
 ?ְלמה היא טובה-         

 עם רישיונות     ש"דוכדי לסייע להם בכך ובכדי שייצאו  .כ חייבים לעמוד בדרישות החוק"והאב ש"הדויצואני   

                     :י אימוץ"ע, מנגנון פנימי להגברת הציות -א בארגונו "כ, ממליץ האגף ליצואנים כי ייבנו, יצוא מתאימים 

 

 

    

 אך קיומה הנו חיוני בכל ארגון מודרני העוסק ביצוא של טכנולוגיות   , התכנית אינה חובה על פי חוק    

 .  החלת התכנית בארגון משפרת מאד את כושרו התחרותי ומיצובו בעיני לקוחותיו; שימושיים-ומוצרים דו   

 

 ("ICP – Internal Compliance Program)פנימי תכנית ציות "
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 :עקרונות מרכזיים 9 –הפנימי תכנית הציות 

קצין פיקוח יצוא  "מינוי . 1

 CECO - Chief) "ראשי
Export Control Officer  )

הקמת יחידת פיקוח על  + 

 היצוא בתוך הארגון

הדרכת  . 2

הגורמים בארגון  

העוסקים ביצוא  

 באופן פעיל

נהלים  . 3

 פנימיים  
 

בדיקת  . 4

תכולת פיקוח  

 וסיווג עצמי
 

"  שימוש סופי"בדיקת . 6

(End Use )משתמש  "ו

 (  End User" )סופי

מעקב אחר  . 7

הדינים והרשימות  

והשינויים שחלים  

 בהם  

דרישה לניהול  . 9

 ארכיון מסמכים

אישור  . 5

 עסקאות היצוא

השתתפות    . 8

בהדרכות  

הרשות  

 המוסמכת
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 סיכום –הפנימי תכנית הציות 

במקרה של  )בבואה לבחון בקשות חדשות לרישיונות או ביטול רישיונות קיימים •
(  ICP" )תכניות ציות פנימי"פיתוח ויישום הרשות המוסמכת תיקח בחשבון , (עבירה

 .  י העקרונות המומלצים לעיל"בחברות היצואניות עפ

מעודדת את החברות היצואניות להגיש לבחינתה  הרשות המוסמכת , בנוסף•
הגם  , קיומן של תכניות אלה. שהן מכינות הציות הפנימי תכניותובדיקתה את 

בביקורי פיקוח הנערכים  ייבדק במפגשים או , י הדינים הרלוונטיים"שאינו נדרש עפ
ובהם תינתן הערכה כללית  , בחברות באופן סדיר ביוזמת הרשות המוסמכת

 .כ"והאב ש"הדולמידת ציות החברה היצואנית לחוקים ולתקנות הפיקוח על הייצוא 
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 ?מהו ביקור פיקוח יזום. 1

  ,סחורות המייצאות חברות באתרי מתקיימים יזומים פיקוח ביקורי
   .מישראל - כ"אב / שימושיים-דו (ידע=) וטכנולוגיות שירותים

   .הרלבנטיים היצוא על הפיקוח לצווי מייצאת חברה של הציות מידת את לבדוק :מטרתם
  :מרכזיים אלמנטים בשני מתמקדת זאת בדיקה

  מלאה (ICP – Internal Compliance Program) "פנימי ציות תכנית" של קיומה1.
 היצוא על פיקוח - שמטרתם פעילות וכללי נהלים של תשתית או ,היצואן בארגון

 .שימושי-הדו
  היא בו והאופן זאת תכנית של היישום מידת תיבדק ,בארגון פנימי ציות תכנית שקיימת במידה•

  פעילותה בעיקר ,שלה השוטפים העבודה ובתהליכי החברה של הארגוני במבנה מתבטאת
   .היצוא וניהול ותפעול המלאי אחסון ,הלוגיסטית

 בארגון הקיימים העבודה ותהליכי נהלי ייבדקו ,פנימי ציות תכנית בארגון קיימת שלא במידה•
   .שימושי-הדו היצוא וניהול לתפעול הנוגעים

 היצוא לרישיונות והתאמתם היצוא משלוחי מסמכי של מדגמית / פרטנית בדיקה2.
  .לביקור שקדמו העבודה שנות 2-3 במהלך ,החברה וקיבלה יתכן או ,שקיבלה
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  .כ"ואב שימושי-דו יצואניות בחברות מתקיימים יזומים פיקוח ביקורי

  :הבאות מהקטגוריות אחת מכל להיות יכולות אלה חברות

  
לקבלת רישיון   שלא פנה עד כה לאגף הפיקוחכ "אב/ שימושי -כל יצואן המייצא דו1.

 (.  ללא רישיוןייצא מוצרים מפוקחים  –כלומר )יצוא 

  ,האחרונות השנים 5-שפנה לאגף הפיקוח ב כ"אב/ שימושי -כל יצואן המייצא דו2.
 (.  ויתכן גם שלא קיבל)וביקש לקבל רישיונות יצוא ליצוא מוצריו המפוקחים 

 .בתגובה לבקשותיו אלה שפנה וקיבל רישיונות יצואכל יצואן 3.

י  "עפ ביצע בפועל לפחות משלוח יצוא אחדהשנים האחרונות  5-כל יצואן שב4.
 .  הרישיונות שקיבל

  

 ?באלו חברות יתקיימו ביקורי פיקוח יזומים. 2
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  היצואן יקבל הודעה מקדימה על הכוונה לבקרו  . 
    ומועד הביקור יתואם עם נציג החברה , התראה זו לא תהיה קצרה משבועיים, בכל מקרה   
 .  מראש   

בביקור ייבדקו  : 
קיומה של תכנית הציות הפנימי בארגון 

  מסמכי משלוחי היצוא שביצע היצואן והתאמתם לרישיונות שניתנו לחברה בתקופת הזמן
 .  המוגדרת

   (פירוט להלן)לכל ביקור סדר יום קבוע ואחיד 

 ?כיצד מתבצע ביקור פיקוח יזום ומה הוא כולל. 4
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הפיקוח והאכיפה באגף הפיקוח על היצוא ' פתיחה והצגה כללית קצרה של יח1.
 ;שימושי ופעילותה-הדו

 ;הצגה כללית קצרה של היצואן ופעילותו העסקית2.

 :סקירת היצואן בהיבט הפיקוח על היצוא שתכיל התייחסות להיבטים הבאים3.
 שיווקי/ סקירה מסחרית קצרה בדגש טכנולוגי •

 בחברההנהוגה סקירה על תכנית הציות הפנימי •

 סקירה לוגיסטית ותפעולית של תהליך היצוא   •

 ת בנושאים לעיל"שו/ דיון 4.

 של מסמכי משלוחי היצוא auditביצוע 5.

 הביקור( סדר היום של)מבנה . 5
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 outreach: ביקור
  אך ,שימושיים-דו טכנולוגיה / שירות / ציוד ומייצא יתכן או שמייצא יצואן אצל ביקור

 יצוא רישיונות בבקשת היצוא על הפיקוח אגף אל (שהיא סיבה מכל) פנה לא כה עד
   .לאגף מּוּכר ואינו

 הפיקוח חוקי של לקיומם בנוגע והדרכתית הסברתית ,חינוכית פעילות כולל זה ביקור
   :י"ע ,אלה לחוקים לציית לאחריותו - ומשכך ,היצואן על ולתחולתם היצוא על
  של לגודלו בהתאם - היצוא על לפיקוח תפעול נהלי או פנימית ציות תכנית יסוד     

   ולצרכיו הארגון 

 במסמכים וגיבויה ,אלה וכללים לנהלים בהתאם שוטפת יצוא שגרת תפעול    

 

 

 

 

 

  ”outreach“ יש גם ביקור המכונה. 3

במידה ונמצא כי אכן . בעת הביקור נבחנים המוצרים המיוצאים ומידת היותם מפוקחים

 !  היצואן חשוף לצעדים פליליים שעלולים אף להסתיים במאסר, היצוא שבוצע טעון רישיון
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 : מפוקחים, או ידע, הערה בנוגע ליצוא טכנולוגיה

ל  "הרי הם אינם נשלחים לחו? טכנולוגיה, ידע: דהיינו, מוחשיים-כיצד נבדק יצוא של טובין בלתי

 ...דרך נמלי האוויר או הים

 

 :   לבדיקה זוbest practice -יש המלצה ל  Wassenaarלהסדר 

1. The imposition of a requirement on industry, academia, and individuals to keep 
records, for an appropriate period of time, that clearly identify all controlled 
technology transferred, the dates between which it was transferred, and the 
identity of the end-user of all intangible transfers of technology for which licenses 
have been issued that may be inspected by, or otherwise provided to, export 
control authorities upon request;  

2. Regular compliance checks of those that transfer controlled technology by 
intangible means. 
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אם כי במקרים לא מעטים הוא עשוי  , כ יארך הביקור כשעתיים"בד

שעות   3-כמומלץ לחברות להקצות פרק זמן של . לארוך יותר זמן

 .  לכל היותר לקיום הביקור

תוכל החברה המארחת לכלול בו תכנים נוספים  , במידת העניין

אך הדבר  , ('כגון סיור במפעל או במתקנים אחרים של החברה וכד)

הפיקוח והאכיפה המבצעת את  ' ייעשה בתיאום מראש עם יח

 .הביקור ובכפוף לזמן המוקצב לביקור
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(בהתאם לצורך)חובת השלמת מסמכים : י החברה המבוקרת"ע 

י הרשות המוסמכת"ע : 

 :  ובו, ח סיכום רשמי לביקור"דו הוצאת1.
 פרוטוקול הביקור המפרט את מהלך העניינים המרכזי  ⁻

 הממצאים העיקריים  ⁻

 י החברה המבוקרת  "רשימת הפעולות הנדרשות לתיקון הליקויים ע⁻

 :  ישוקלל מהמרכיבים הבאים אשר, "ציות לפיקוח יצוא"ציון מתן 2.
 קיום תכנית ציות פנימית או חליפית בארגון-אי/ עצם קיום ⁻
 הנהלים הרלבנטיים באופן כללי/ רמת יישום התכנית וההקפדה על קיום התכנית ⁻
רמת הדיוק וההתאמה בין הרישיונות שנופקו לחברה לבין מסמכי המשלוחים שבוצעו  ⁻

 לפיהם  

 :לאחר הביקור. 6
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 !תודה רבה

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

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

