
שימושיים למול הפיקוח  -סיווג מוצרים דו
למה ואיך מתמודדים עם + הישראלי 

הפיקוח האמריקאי

ל "אור מנכ-אייל בר: מרצה  SAFE-ZONE

+972542000245

www.szexportcontrol.com 

Hashomer 4 St, Haifa

eyal@szexportcontrol.com



? למה בכלל צריך פיקוח 

• או רכיבים /מוצרים ו,אמצעי ייצור ואמצעי פיתוח , טכנולוגיהשליטה על 

וחומרי גלם( הצפנה, חומרה, תוכנה)

• מסויימיםמניעת הגעתם למשטרים 

מניעת הגעתם לגופי טרור

• שמירה על שלום העולם                                  

לנו כישראלים 

יש אינטרס אמיתי

שהפיקוח יצליח



YES! THE TRADE
WAR AFFECTS YOUR 
INVESTMENT AS WELL!



(כ"אב/וואסנאר)שימושי -מה זה מוצר דו

• מוצר אזרחי לחלוטין

• פותח לשימושים אזרחיים בלבד

!(אבל לא רק)נבחן לפי תקנים אזרחיים 

חוצה סף

...צבא עני



?מי אחראי לסיווג המוצר 

האחריות לסיווג המוצר 

בהיבטי הפיקוח הישראלי חלה  

על היצואן



?לפי איזה אמנות אני חייב לבחון המוצר שלי 

וואסנאר

שימושי-דו

רשימות חימוש  

ישראליות

כ הישראליות"רשימות האב



הכנסת מוצר אזרחי לפיקוח–סיכוני הרכש 
רכיבים אמריקאיים  , טכנולוגיה–הכנסת המוצר הסופי לפיקוח אמריקאי 

מפוקחים ללא מודעות לטיפול הנכון( הצפנה,תוכנה, חומרה)

•

•

•

•

•



ציוד טילים MTCR

אוויוניקה-11פריט 

תמיכה בשיגור12פריט 

מחשבים13פריט 

ממירים אנלוגי דיגיטלי14פריט 

ציוד ואמצעים לניסויים15פריט 

סימולציות מידול 16פריט 

חמקנות17פריט 

הגנה מאפקטים גרעיניים18פריט 

מערכות שיגור מלאות אחרות19פריט 

תת מערכות שיגור אחרות  20פריט 

מערכות שיגור מלאות1פריט 

תת מערכות שיגור  2פריט 
מלאות

רכיבי הנעה וציוד הנעה3פריט 

חומרי הדף כימיקלים4פריט 

שמור לשימוש עתידי5פריט 

חומרי מבנה מרוכבים6פריט 

שמור לשימוש עתידי7פריט 

שמור לשימוש עתידי-8פריט 

ציוד ניווט ומציאת כיוון9פריט 

בקרת טיסה10פריט 
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כולל ציוד אזרחי  

לחלוטין 



ציוד לחימה

כלי נשק-1

כלי נשק נוספים-2

תחמושת-3

פצצות רקטות טילים ועוד-4

ציוד בקרת אש-5

כלי רכב יבשתיים-6

ביולוגים ועוד,כ "חל-7

חומרים אנרגטיים-8

כלי שייט-9

כלי טייס-10

מ  "כטב-א10

ציוד אלקטרוני  -11

מערכות נשק אנרגיה קינטית-12

ציוד שריון או מיגון  -13

ציוד לאימונים וסימולציה  -14

לייזר, ציוד דימות אמצעי מנגד-15

חישולים יציקות ועוד-16

ציוד כללי חומרים וספריות  -17

.ל"ציוד ייצור ובדיקה של צ-18

מערכות נשק אנרגיה מוכוונת  -19

ציוד קריוגני  -20

ציוד וידע לכוחות ביטחון פנים-21
מערכות חלל והתוצרים -22

ל"תוכנה של צ-23

ל"ידע של צ-24



ציוד דו שימושי וואסנאר

Materials Advancedחומרים מתקדמים -1קטגוריה 
Processing Materialsעיבוד חומרים -2קטגוריה 
Electronicsאלקטרוניקה -3קטגוריה 
Computersמחשבים -4קטגוריה 
 Telecommunicationsטלקומוניקציה -(1)5קטגוריה 
Information Securityביטחון מידע -(2)5קטגוריה 
Sensor & Lasersחיישנים ולייזרים -6קטגוריה 
& Avionicsניווט אויוניקה -7קטגוריה 

Navigation 
Marineימי -8קטגוריה 
Propulsionאווירי והנעה -9קטגוריה 



THE SOLUTION

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•



FPGA Spec



Drag & Drop the specification to Safe –Zone system



Final Report - Safe Zone system- EAR
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Country Chart / Reason for Control EAR
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Exemption Status EAR



KYC + Supply chain verification
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The Entity 
Warren Sumaylo at 

Philippines is in the 
Consolidated 
Screening List

Entity List - Consolidated Screening List- SZ

This is why 



Consolidated Screening List of Chinese OEMs

• SZ has developed a comprehensive and 

agile e-service platform called 

SZ SCL-CN (Consolidated Screening List 

of Chinese Entities).

• This proprietary database is based upon 

the robust platform that Safe-Zone 

developed several years ago, to check 

entities against the various lists of 

prohibited or sanctioned entities issued by 

the United States or the United Nations.

Section 889, US National Defense
Authorization Act (2019) 



Final Report



WHY SAFE-ZONE ?
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WHY Now ?

•
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•

•

•



Eyal Bar-Or


