
  ה"תשס 510 - ' מס מ"מנל חוזר לישראל טכנולוגי מכון - הטכניון
  5002 בינואר 13 למחקר לנשיא המשנה לשכת 

 
  ת"תמ תיק   

 
  האקדמיות היחידות ראשי :אל

  סנטיים מחקר ומרכזי מכוני ראשי 
 
 

   למחקר לנשיא המשנה :מאת
 
 

  5002 - ד"התשס -( והגרעיני ביולוגיה, הכימי בתחום יצוא על פיקוח) והיצוא היבוא צו :הנדון
 

 קיבלה, וגרעיני ביולוגי, כימי נשק הפצת למניעת בינלאומית מפעילות כחלק, ישראל מדינת כי לבך לתשומת להביא ברצוני 
 7 37.702 -מ החל התקף חדש יצוא-יבוא צו לאחרונה

 
 או, וגרעיני ביולוגי, כימי, נשק ליצור במישרין שמשיםהמ וטכנולוגיות שרותים, טובין של היצוא על חל, הצו באמצעות הפיקוח 

 7 שלהם האזרחיים לשימושים במקביל זה נשק של ויצור בפיתוח לשמש עלולים
 

 7 מהן וחלקים רכיבים לרבות ציוד ומערכות ציוד, ביולוגיים גורמים, חומרים כוללת טובין הגדרת 
 

 הראשונה בתוספות הנכלל פריט כל של לייצור או לפיתוח הדרוש( טכני ועסי או טכניים נתוני) מידע כוללת טכנולוגיה הגדרת 
 7 הציבור נחלת שהוא מידע למעט, הצו של והשניה

 
 דווחל, עליהם חלה חובה אולם, שכזה יצוא רשיון לקבלת מהדרישה גבוהה להשכלה המוסדות את פטרה אמנם, המדינה 

 7 עליו חל שהצו יצוא ביצוע על חודשים 6-ל אחת לרשויות
 

'( וכו תעשיתיים גורמים, מהאקדמיה שותפים) שונים גורמים אל וטכנולוגיות מידע פרטי, חומרים העברת של נוהג קיים בטכניון 
 את המסדיר חוזה נערך לא; פיקוח ללא, סגל חברי י"ע נעשות אלו העברות: לדוגמא) בנושא בקרה קיימת לא רבות ופעמים
 (7 ודוע זאת בהעברה הקשורות החובות

 
 עבירה מהווה הצו הפרת כי לציין למותר7 אלו חומרים העברת על לדווח ובחובה החדש בצו, בדבר העוסקים את ליידע אבקשך 

 (7  הצו של 35 סעיף) פלילית
 

 להם ידוע שהצו להצהיר החוקרים יתבקשו ( ובו5' עמ) מחקר הצעת רישום בטופס הצהרה הערת הוספנו, החוקרים לנוחיות 
 7 אליו קשור לא או קשור םושמחקר

 
   והתעסוקה המסחר, התעשיה משרד של האינטרנט באתר מתפרסם שבו הרשימות על הצו 

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

 , בברכה 

    
  איזנברג משה' פרופ 

 
 

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

 
 
 


