פיקוח על היצוא בתחום הכימי ,הביולוגי והגרעיני

6.3

 .1מבוא
–1א
כחלק ממאמצי מדינת ישראל לסייע בשמירת השלום בעולם ,יציבותו ובמניעת תפוצת נשק בלתי
קונבנציונלי וטרור בלתי קונבנציונלי ,נחקק צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי ,הביולוגי
והגרעיני) התשס"ד – ( 4002להלן  -הצו).

–1ב
הפיקוח באמצעות הצו יחול על יצוא של חומרים וטכנולוגיות המשמשים במישרין ליצור נשק
להשמדה המונית ועל חומרים העלולים לשמש בפיתוח ויצור של נשק להשמדה בצד השימושים
האזרחיים שלהם ( .) dual useכיום ישראל מפקחת על היצוא של הכימיקלים דרך התוספת
השלישית בצו יצוא חופשי וכן מסייעת ליבואנים לעמוד בדרישות היבוא של האמנה הכימית,
ראה הוראה מס' " 4.2פיקוח על יבוא חומרים במסגרת האמנה הכימית ."CWC -

–1ג
הצו אוסר על היצוא של טובין ,טכנולוגיות ,ושירותים המיועדים לשימוש בייצור של נשק כימי ,ביולוגי
או גרעיני.
הצו דורש קבלת רשיון יצוא של טובין ,טכנולוגיה או שירותים המופיעים ברשימות המתפרסמות
באתר האינטרנט של המשרד ושנמצאים בלשכות המחוזיות של התמ"ת.

 .2הגדרות
 – 2א "הרשות"
מנהל מינהל כימיה ואיכות הסביבה או סגנו.

 – 2ב "רשימות"
 )1רשימות בתחום הכימי ,הביולוגי והגרעיני ,המבוססות על האמנות הבין-לאומיות
הרלוונטיות ,שראשי הפרקים שלהן מפורטים בתוספת הראשונה והשניה לצו.
 )4חובת קבלת רשיון היצוא נקבעת על-פי הרשימות כפי שהן מתפרסמות באתר האינטרנט
של משרד התמ"ת ,והמתעדכנות מידי פעם לפי האמנות הבין-לאומיות.

 .6כללי
–6א
יצוא בתחום הכימי ,הביולוגי והגרעיני ייעשה בהתאם לכל אמות המידה הבאות:

הצו מגדיר באילו מקרים על היצואן לקבל רשיון יצוא לפריטים הכלולים ברשימות שבתוספת לצו
ובאילו מקרים פוטר מחובת רישוי מוסדות (כהגדרתם בצו) המייצאים למדינות הרשומות בתוספת
השלישית.
הצו קובע תחומי אחריות בין המשרדים :התמ"ת ,הביטחון והחוץ וכן משרד החקלאות ומשרד
הבריאות בהתאם לעניין .הצו קובע לוחות זמנים למתן האישור.

–6ב
באתר האינטרנט של המשרד נמצאים הפרטים הבאים:


צו היבוא והיצוא (פיקוח על יצוא בתחום הכימי ,הביולוגי והגרעיני) התשס"ד – .4002



תרגום לאנגלית של צו היבוא והיצוא (לא רשמי).



רשימות המבוססות על האמנות הבין-לאומית הרלוונטיות.



טופס בקשה לרשיון יצוא.



אישור משתמש סופי.



טופס דיווח.

–6ג
הבקשה תוגש על-פי ההוראות והחוקים המנויים בסעיף -2א ו-2 -ב לעיל .הטפסים ימולאו בהדפסה.

 .4חובת דיווח
על-פי סעיף  10בצו ,חלה על היצואן חובת דיווח בין אם הוא בעל רשיון יצוא ובין אם הוא גוף הפטור
מרשיון.

רענן דינור
המנהל הכללי

ירושלים ,כד' בסיוון תשס"ד
 12ביוני 4002

