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התשס"ח-2008 מפוקח), דו–שימושי (ציוד ביטחוני יצוא על הפיקוח צו

לחוק   2 שבסעיף מפוקח" דו–שימושי  "ציוד  להגדרה (1) פסקה  לפי סמכותי  בתוקף
ועדת  ובאישור החוק), וסעיף 45 לחוק, (להלן - התשס"ז-12007  ביטחוני, יצוא על הפיקוח

לאמור: מצווה של הכנסת, אני והביטחון החוץ

שנקבעההגדרה דו–שימושיים  וטכנולוגיות הטובין  רשימת - "הרשימה" זה,  בצו .1
שלה עותק  ואשר  בתוספת מפורטים  שלה הפרקים  ראשי אשר  ואסנאר, הסדר  בידי 
שכתובתו שלה האינטרנט  ובאתר המוסמכת הרשות במשרדי הציבור לעיון   מופקד

.http//www.exportctrl.mod.gov.il

דו–שימושי ציוד
מפוקח

ביטחוני, הם לשימוש נועדו ואשר לזמן, מזמן כעדכונה ברשימה, המנויים (א) פריטים .2
מפוקח. דו–שימושי ציוד

עותק  את שנה, כל  של בדצמבר ב–31  לשנה, אחת תעדכן המוסמכת הרשות (ב)
שלה. האינטרנט ובאתר המוסמכת הרשות במשרדי הציבור לעיון המופקד הרשימה

תוספת
(1 (סעיף

בידי טובין וטכנולוגיות דו–שימושיים שנקבעה  רשימת
פרקים ראשי - ואסנאר ואסנארהסדר הקטגוריה כמפורט בהסדר מס'

(Advanced Materials) מתקדמים 1חומרים קטגוריה

(Materials Processing) חומרים 2עיבוד קטגוריה

(Electronics) 3אלקטרוניקה קטגוריה

(Computers) 4מחשבים קטגוריה

(Telecommunications) 5(1)טלקומוניקציה קטגוריה

פריטים (למעט  (Information Security) מידע ביטחון 
ושירותים מצרכים על הפיקוח צו במסגרת המפוקחים

התשל"ה-21974) הצפנה), באמצעי (עיסוק

(2)5 קטגוריה

(Sensors and Lasers) ולייזרים 6חיישנים קטגוריה

(Navigation and Avionics) ואוויוניקה 7ניווט קטגוריה

(Marine) 8ימי קטגוריה

(Propulsion) 9הנעה קטגוריה

(Definitions) הגדרות

(31 בדצמבר 2007) בטבת התשס"ח כ"ב
ברק אהוד  (3-3758 (חמ

הביטחון שר   

__________
1 ס"ח התשס"ז, עמ' 398.

.1107 עמ' התשנ"ח, 2 ק"ת התשל"ה, עמ' 46;

לשטחי המועבר מפוקח דו–שימושי (ציוד ביטחוני יצוא על הפיקוח צו
התשס"ח-2008 שעה), (הוראת הפלשתינית) האזרחית האחריות

על  הפיקוח 2 לחוק בסעיף מפוקח" דו–שימושי "ציוד להגדרה פסקה (2) לפי סמכותי  בתוקף
לאמור: מצווה אני הכנסת, של והביטחון החוץ ועדת ובאישור התשס"ז-12007, ביטחוני, יצוא

מפוקח.1. דו–שימושי הוא ציוד המנוי בתוספת הדו–שימושי הציוד

(31 בינואר 2008).2. בשבט התשס"ח עד יום כ"ד זה של צו תוקפו

תוספת
(1 (סעיף

נפוץמס"ד נוספיםשם נוסחה כימיתכיתוב לועזידגשים/שמות

כלוראטים1 דגש על:מלחים
כלוראט פוטסיום
כלוראט וסודיום

Chlorate salts:
(Potassium 
chlorate, Sodium 
chlorate)

NaCIO
3

KCIO
3

פרכלוראטים2 דגש על:מלחים
פרכלוראט פוטסיום
פרכלוראט וסודיום

Perchlorate 
salts: (Potassium 
perchlorate, 
Sodium 
perchlorate)

NaCIO
4

KCIO
4

מעל3 (בריכוז חמצן מי
(18%

Hydrogen 
peroxide

H
2
O

2

חנקתית4 Nitric acidHNOחומצה
3

קסילן5 קסילולמושק Musk xyleneCמושק
12
H

15
N

3
O

6

כספית6 (כולל כספית
רפואיים) לצרכים

MercuryHg

 ,Methenamineהקסמין7
HMTA

HexamineC
6
H

12
N

4

 Potassium saltPotassiumפוטסיום פרמנגנט8
permanganate

KMnO
4

גופרתית9 למצבריםחומצה חומצה
Oleum

Sulfuric acidH2SO
4

ציאניד10 Potassium cyanideKCNפוטסיום

Sodium cyanideNaCNסודיום ציאניד11

SulfurSגופרית12

לבן/אדום13 ,White phosphorusזרחן
Red phosphorus

PhosphorusP

אלומיניום14 חמרןאבקת
Aluminum

Aluminum 
poweder

Al




