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   האקדמיות היחידות ראשי :אל
  סנטיים מחקר ומרכזי מכוני ראשי 

 
   למחקר לנשיא המשנה :מאת

 
  2004 - ד"התשס -) יניוהגרע הביולוגי, הכימי בתחום יצוא על פיקוח (והיצוא היבוא צו :הנדון

 
  :ולהבהיר להוסיף מבקש אני, ה"תשס – 015' מס מ"מנל לחוזר בהמשך

  
 לשם 1.7.04, -מה החל התקף יצוא-יבוא צו קיבלה ישראל מדינת, קונבנציונאלי בלתי נשק הפצת למניעת בינלאומית מפעילות כחלק
 האזרחיים לשימושים במקביל הגם (כזה נשק של ויצור בפיתוח שמשל ביכולתם שיש וטכנולוגיות שירותים, טובין של היצוא על פיקוח
 . )שלהם

 
 בהעברת גם מחקר ופעילות אקדמית פעילות במסגרת, שבשגרה כדרך עוסקים, גבוהה השכלה מוסדות כי בעובדה הכירה המדינה
 מהדרישה מצומצם פטור ליתן ביקשה כן לוע זה נשק ויצור לפתוח לתרום העלול ומידע טכנולוגיות גם כמו ביולוגיים וגורמים חומרים
 : הבאים המצטברים התנאים בכל העומדים מקרים לאותם, יצוא רשיון לקבלת

 
 . כימי חומר או גורם לאותו הקשורה טכנולוגיה לרבות, ביולוגי גורם של מישראל ביצוא עסקינן .1
 
 או רפואי מחקר או וטרינרי או רפואי טיפול, אבחון מטרותל ישמשו טכנולוגיה לרבות ביולוגי גורם שאותו מנת על נעשה היצוא .2

 . וטרינרי
 
, בלגיה, בולגריה, ב"ארה, ארגנטינה, אירלנד, איטליה, אוסטרליה, אוסטריה: הבאות מהמדינות באחת לגורמים נעשה היצוא .3

, כיה'צ, פינלנד, פורטוגל, פולין, ספרד, סלובקיה ,זילנד-ניו, נורבגיה, לוקסמבורג, יפן, יוון, הונגריה, הולנד, דנמרק, גרמניה, בריטניה
 . תורכיה, שוויץ, שבדיה, רומניה, קפריסין, קנדה, קוריאה דרום, צרפת

 
 טכנולוגיות או/ו שלהם יצוא ומתבקש שבמידה) רכיביהן לרבות (ציוד ומערכות ציוד, הביולוגיים והגורמים החומרים של פרוט להלן

 אלא יצוא רשיון לקבל עליו אותם לייצא מבקש טכניוני סגל וחבר ובמידה עליהם חל שהצו, בהם הקשורים שירותים או/ו בהם הקשורות
 :  לעיל התנאים בכל יעמוד אם

; *הגרעיני בתחום וחומר ציוד; *חיים בעלי של פתוגנים; *ביולוגיים גורמים; *צמחים של פתוגנים: מקור חומרי של שונים סוגים -
 . כימי נשק לפירוק האמנה לפי קליםכימי של 1' מס רשימה

 דו ביולוגי ציוד; שימושיים דו כימיים מקור חומרי; שימושיים הדו הכימיים הייצור וציוד היצור מתקני: שימושיים דו חומרים של סוגים -
 . גרעינית זיקה בעלי שימושיים דו נלווית וטכנולוגיה חומרים, ציוד; שימושי

 
   והתעסוקה המסחר, ההתעשיי משרד של האינטרנט באתר פירוט ראו* 

  http://www.moital.gov.il/NR/exeres/4B6AF770-81EA-49B0-806B-5C1B37E7217C.htm  
 

 :  לב שימו
  לעיל המצטברים התנאים מן יותר או באחד עומד שאינו) לעיל כאמור (וטכנולוגיות תיםשירו, טובין של ביצוא עסקינן בו מקרה כל

 !!! התעסוקהו המסחר, ההתעשיי משרד מאת ליצוא רשיון לקבל חובה
 
 בהן וכאלו הפטור לגדר הנופלים המקרים כל של, לרשויות חודשים 6 כל, הייצוא ביצוע על בדיווח חייב גבוהה להשכלה המוסד, כן כמו

 . ליצוא רשיון נדרש
 

 , בברכה 

    
  איזנברג משה' פרופ 

      נשיא :העתק
  הנהלה חברי 
   פ"למו המוסד מנהל 
  המחקר רשות מנהלת 
  לפיתוח עסקיםיחידהה מנהל 
  הקישור יחידת מנהל 
  פ"למו הטכניון מוסד, המשפטית היועצת 

 


