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 פעילות הרגולטור:  –חלק א 

 האינטרס הציבורי ועיקרי הפעילות של הרגולטור בתחום  .א

  2007-פי חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-פעילות על –ייצוא ביטחוני פיקוח על  .1

במשרד הביטחוני ייצוא הפיקוח על האגף  -ידי הרשות המוסמכת -המנוהלת על

 הביטחון:

יטחוני ורישיונות אדם במדינת ישראל זכאי להגיש בקשות לרישיונות שיווק ב .1.1

 ייצוא ביטחוני רק במידה והוא רשום במרשם הייצוא הביטחוני.

חוק זה מטיל חובה על כל אזרח, תושב או תאגיד בישראל, לקבל רישיונות  .1.2

שיווק ביטחוני ורישיונות ייצוא ביטחוני מהרשות המוסמכת, בטרם ביצוע 

שירותים ביטחוניים  פעולות שיווק או ייצוא של ציוד ביטחוני, ידע ביטחוני או

 כהגדרתם בחוק. 

,  1974-פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )עיסוק באמצעי הצפנה(, תשל"ה-על .1.3

לא יעסוק אדם באמצעי הצפנה מבלי שיקבל לכך רישיון מאת המנהל הכללי של 

 משרד הביטחון.

פי קיום הוראות החוק, במטרה לוודא שהוראות החוק נשמרות ובכלל -פיקוח על .1.4

פי הוראות החוק  -שפעולות השיווק והיצוא הביטחוני מתבצעות על זה,

מטרת חוק הפיקוח: להסדיר את הפיקוח של  והרישיונות הפרטניים שניתנו.

המדינה על יצוא של ציוד ביטחוני, העברת ידע ביטחוני ומתן שרות ביטחוני 

שם מטעמים של ביטחון לאומי, יחסי החוץ של המדינה והתחייבויות בינ"ל ול

 שמירה על אינטרסים חיוניים אחרים של המדינה.

פעולותיו הרלוונטיות כרגולטור היא מתן אישור  –שירות ההתגוננות האזרחית  .2

 לממ"דים ולמרחבים מוגנים.

בהסברה וחינוך הציבור למוכנות למקרי חירום ואסון וכלה פועל בעיקר  פקע"ר

רפואה ובתי חולים שדה בניהולם. פקע"ר לאורך השנים הוציא משלחות חילוץ, 

לאירועי אסון שהתרחשו ברחבי העולם. לפקע"ר שני גופים האחראים על חילוץ והצלה, 

ות ככוננים המבוססות על כוחות סדירים ומשמש הראשון הוא פלוגות חילוץ והצלה

למקרי חירום ואסון בארץ. הגוף השני הוא יחצ"א, המבוסס על אנשי מילואים עם 

 מהירות של אנשיה.יכולות גיוס וניוד 

במתן  פועל בעיקר -)עבר למנה"ר(  אגף מבצעים לוגיסטיים –רישיונות יבוא לכלי ירייה  .3

קבלת רישיון מותנית בעמידה בתנאי סף ובאחד מהעילות  - רישיונות לייבוא כלי ירייה

ן, וכן בקבלת המלצות ממשטרת בתיאום עם גורמי הביטחווהקריטריונים שקבע השר 
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הרישיונות ניתנים הן  לא נדרש. לאזרחים וארגונים -צו יבוא חופשיעל פי  ישראל

לאנשים פרטיים והן לארגונים. חלק מן התבחינים שנקבעו לגבי אדם פרטי חלים גם על 

 .ארגונים המבקשים רישיון

 

 הבסיס החוקי לפעילות  .ב

ת שוקובע את סמכות הרחוק זה  – 2007-חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, תשס"ז –אפ"י  .1

ורישיונות  רישיונות יצוא ביטחונישרד הביטחון לתת רישיונות שיווק, המוסמכת במ

, מקנה את הסמכות לאכוף את קיום הוראות החוק וכן להטיל נוספים על פי חוק

לצד החוק נקבעו צווים  על מי שהפרו את הוראות החוק.ומנהליות סנקציות כספיות 

שמפרטים את משפחות המוצרים שעליהם יחול הפיקוח. צווים אלו נשענים על משטרי 

( שישראל מחוייבת להם ואיננו רשאים MTCRספקים בינ"ל )הסדר ואסנאר ומשטר 

 להסיר מפיקוח מוצרים שנכללים ברשימות הפיקוח של המשטרים הנ"ל.

ת הינה האמצעים הנוקטים לשם התגוננות מפני התגוננות אזרחי –חוק הג"א  –פקע"ר  .2

כל התקפה או סכנת התקפה על האוכלוסייה האזרחית או לשם צמצום תוצאותיה של 

 התקפה כזאת, להוציא אמצעי לחימה שלא להגנה עצמית.

החוק מגדיר את הגופים הרשאים לבקש  -חוק רישיון ייבוא לכלי ירייה צבאי  –מנה"ר  .3

לים בעיקר חברות המספקות שירותי אבטחה ושמירה, יישובים, רישיון ארגוני והם כול

מפעלים ומשרדי ממשלה וכן ארגונים המשתמשים בכלי ירייה כמו מטווחי ירי ובתי 

 . ויצרני נשק צבאי לצה"ל וליצוא מסחר לכלי ירייה

 לות הרגולטורפעיתיאור  .ג

ביטחוניים, במתן רישיונות אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני עוסק ברישום היצואנים ה .1

שיווק, רישיונות יצוא, רישיונות העברת המשך ורישיון שינוי שימוש סופי. רישיון יצוא 

בשנת ציוד במעבר ורישיון תיווך בין גורמי חוץ נכללים בחוק אך עדיין אינם מיושמים. 

מהסוגים רישיונות יצוא, ורישיונות בודדים  8,324רישיונות שיווק,  38,191אושרו  2016

 האחרים. 

פקע"ר עוסק בהתגוננות אזרחית מפרטים רישיונות לבניית מקלטים, ממ"דים מרחבים  .2

 מוגנים וציוד ושילוט במקלטים ובמחסים ציבוריים.

 מנה"ר עוסקת ברישיון ייבוא כלי ירייה צבאיים. .3

 רגולציה ורגולטורים משיקים  .ד
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ה, שהינה הרשות המוסמכת שימושי מפוקח גם על ידי משרד הכלכל-יצוא של ציוד דו .1

למתן רישיונות יצוא לציוד ביטחוני דו שימושי לשימוש סופי אזרחי, על פי צו היבוא 

 .2006-שימושיים(, תשס"ו-והיצוא )פיקוח על יצוא טובין, שירותים וטכנולוגיה דו

פקע"ר משולב עם המשרד להגנת הסביבה בתהליכי רישוי וחקיקה אחודים על מנת  .2

ת הרגולטורים מול האזרח, דוגמה לכך היא החקיקה הירוקה שמובלת להפחית את כמו

 על ידי המשרד להגנת הסביבה.

הנושא היה בסמכותה של הממשלה. התהליך בוצע בפועל על ידי משרד הכלכלה -מנה"ר .3

ומשרד לביטחון פנים. הצו שנחקק מקנה סמכות בלעדית למשרד הביטחון. הקלת 

 והנגשת הטיפול מול היבואן.
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 סיכום השיח מול בעלי העניין  –חלק ב 

העומסים הרגולטורים,                     השיח מול בעלי העניין, רשימת העומסים שמופו ופירוט 

להלן רשימת העומסים המטופלים כפי שעלו מדדי הלקוחות ומטופלים ע"י הגורמים 

 הרלוונטיים:

דימוי כללי נתפס כמשאבים מוגבלים, יחס עובדים אדיב, ערוצי התקשורת טעונות  –אפ"י  .1

אדם  חהעיקר נוגע לכ וקרתית.שיפור וזירוז התהליכים לקבלת האישורים התנהלותו בי

 חסר, עבודה שמבוססת בחלקה על כח אדם אירעי ולא מקצועי.

 *מצ"ב בנספח א' דו"ח עמדות של יצואנים לגבי תהליכי העבודה.

רפורמה ברישוי הכלולה בתכנית להפחתת הרגולציה תאפשר זמינות גבוהה יותר  –פקע"ר  .2

לאזרח, תוך חסכון בזמן, במשך התהליך ובמשאבים שנדרש להשקיע בכדי לקבל אישור 

 לממ"דים ולמרחבים מוגנים.

פקע"ר מכשיר מהנדסים בקורס בקרים, יזם נוהל רישוי ממוחשב אל מול המתכננים 

 יוכלו לשלוח תכניות בקצבי מחשב למהנדסים לשם קבלת אישור.במסגרתו 

פורסם צו יבוא חופשי שמקנה סמכות בנושא למשרד הביטחון. הצו שנחקק   -מנה"ר  .3

 מקנה סמכות בלעדית למשרד הביטחון. הקלת והנגשת הטיפול מול היבואן.
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 תכנית המשרד להפחתת הנטל הרגולטורי –חלק ג' 

 אפ"י: .4

צמצום הדרישות מיצואנים, בבואם להירשם במרשם היצואנים הביטחוניים  .1.1

של הכנסת ונכנס לאחרונה  מהלך זה אושר בועחו"ב –שבמשרד הביטחון 

לתוקף, עם תיקון תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני )רישום במרשם היצוא 

. מדובר על הפחתת הפרטים הנדרשים מהמבקש 2008-הביטחוני(, תשס"ח

להירשם במרשם. בעל חברה לא יידרש לפרט עוד לגבי כל בעלי תפקידים שונים 

מאשרת את הצהרתו על כל בקשה עוד לחתימת עו"ד הכבעבר. כמו כן לא יזדקק 

 .ובקשה

מתוכנן  - 2008-עדכון צו הפיקוח על יצוא ביטחוני )ציוד לחימה(, תשס"ח .1.2

. מעדכן את רשימת הציוד הביטחוני המפוקח באופן 2017 -בלהיכנס לתוקף 

יצוא ביטחוני. העדכון ממתין ו שיווק שמצמצם את הציוד שנדרש עבורו רישיון

 ן בכנסת. לאישור ועדת חוץ וביטחו

החל מהשנה מתאפשר ליצואנים בעלי הרשאה לאתר  –הגשת בקשות מקוונות  .1.3

היצואנים הרשומים של משרד הביטחון, להגיש בקשות לרישיונות שיווק 

הושלם חיבורם של  2016בסוף ביטחוני עבור יצוא ציוד ביטחוני בלתי מסווג. 

ושרו ביטחונית חמשה יצואנים שמגישים את מירב הבקשות לרישיונות ואשר א

ע"י מלמ"ב אל הרשת המסווגת של אפ"י ובידם האפשרות להגיש באופן מקוון 

 גם בקשות שמסווגות ביטחונית עד לרמת "שמור".

-עדכון תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני )פטור מרישיון שיווק ביטחוני(, תשס"ח .1.4

שיון הרחבת רשימת פעולות השיווק הביטחוני אשר לא יידרש יותר רי - 2008

כתנאי לביצוען. העדכון ממתין לאישור ועדת חוץ וביטחון בכנסת. הרשימה 

 מדינות. 98 -מדינות ל 39הורחבה מ

-עדכון תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני )פטור מרישיון יצוא ביטחוני(, תשס"ח .1.5

הרחבת רשימת פעולות היצוא הביטחוני אשר לא יידרש יותר רישיון  – 2008

רים הבאים ותחת התניות מסוימות: יצוא זמני לתערוכה, כתנאי לביצוען במק

יצוא זמני להדגמה, החזרת מוצר ללקוח בחו"ל לאחר שתוקן בארץ, החזרת 

 פריט ליצרן המקורי בחו"ל. העדכון ממתין לאישור ועדת חוץ וביטחון בכנסת.
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פקע"ר פועל להנגשת המידע והידע באמצעות שדרוג אתר האינטרנט והפיכת מערכות  .5

ודרות למערכות אזרחיות ולשיפור זמינותן ואמינותן של המערכות, אשר כל אלו ממ

 יקלו על ממשק העבודה בין פקע"ר לאזרח. 

 ניתן לראות זאת ע"י מחלקת מיגון:

"ר מכשיר מהנדסים בקורס בקרים על פי גאנט שנקבע עם מנהל התכנון פקע .1.1

י רישוי אלו ירכזו . מכונ2017במשרד האוצר לקראת פתיחת מכוני הרישוי בשנת 

  קורסים בשנה(. 2-3ויזרזו את נושא הטיפול בהיתרים )מתוכננים 

עד לפתיחת מכונים אלו נוהל רישוי ממוחשב אל מול  פקע"ר יזם ומפתח .1.2

המתכננים במסגרתו יוכלו לשלוח תכניות מחשב למהנדסי פקע"ר לשם קבלת 

 70% -יועברו כ 2017רשויות והצפי הוא כי עד סוף  5 -אישור. פיילוט החל ב

 מההיתרים בצורה ממוחשבת )יוסדר עד סוף השנה(.

מחלקת מיגון עומדת בקשר רציף עם משרדי הממשלה ופועלת להתאמת תקני  .1.3

המיגון לפערים המתגלים בשטח מתוך כוונה לזרז תהליכים ולהפחית את נטל 

הרגולציה עד כמה שניתן. באופן זה הותאמו תקני המיגון למתקני נופש 

 וכדו'. תיירות, מיגון קדמיו

הליך ההיתר למחזיקי חומרים מסוכנים כיום, מורכב ומסורבל מאחר שהוא  .1.4

כולל שלוש מערכות מחשוב שונות. צבאית, אזרחית ומערכת סגורה 

בעל מפעל מחזיק חומר נדרש בדיווח ע"י בניית אתר דווח אינטרנטי    נוספת.

ים היום, לשפר את הממשק חדש אחוד: "ההשחרה נועדה לספק מענה שלא קי

מול האזרח ע"י איחוד מערכות במחשב אחד ולפתוח פתח לשיתוף מידע עתידי 

 למול "לייעל את העבודה הפנימית ואת הטיפול והשיח עם המחזיק ע"י כב"ס.

  31.12.2017לסיום הביצוע במשרד  מועד

קדמי המחייב כיום  תיקון לתקנת מיגון בימים הקרובים יועלה לשר הביטחון .1.5

)צפי  ס"מ 40 -ס"מ בגבול הצפון כאשר בתיקון יפחת העובי ל 80 בניה בעובי של

 שבועות(. 2-3 -אישור שהב"ט

באגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים פורסם רק לאחרונה צו יבוא חופשי שמקנה סמכות  .6

בנושא למשרד הביטחון. בעבר, הנושא היה בסמכותה של הממשלה. התהליך בוצע 

בפועל על ידי משרד הכלכלה ומשרד לביטחון פנים. הצו שנחקק מקנה סמכות בלעדית 

 ן.למשרד הביטחון. הקלת והנגשת הטיפול מול היבוא

 ניתן לראות זאת ע"י:



9 

ריכוז הסמכות במשרד אחד ונגישות למידע בטחוני רגיש רלוונטי לקבלת  .1.1

 החלטה באופן יעיל יותר.

 פרסום נוהל להגשת הבקשה דרך אתר אינטרנט. .1.2

 הגשת בקשות מקוונות. .1.3
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 עמדות ותפישות של יצואנים
 לגבי תהליכי העבודה 

  –מול אפ"י 
 דו"ח מחקר איכותני

 2016ספטמבר 
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  מבוא ושיטה

  מטרה:

 עמדות, בירור מידת שביעות הרצון מתהליכי העבודה של יצואנים ביטחוניים מול אפ"י בכלל

 שעבר אפ"י ותפיסה כללית של אפ"י בעיני היצואנים בהיבטים:כלפי השינוי הארגוני  היצואנים

 דימוי כללי

 חזקות וחולשות באגף

 השפעת השינוי הארגוני

 מקצועיות העובדים

 מדיניות הפיקוח על היצוא הביטחוני

 הדרכות וכנסים שמקיים אפ"י לקהילת היצואנים

 ערוצי תקשורת בין אפ"י ליצואנים

 איכות השירות הניתן ע"י האגף

 שביעות רצון / אי שביעות רצון

 

 מחקר איכותני: -שיטה

, יצואנים ביטחוניים שרשומים באפ"י( 1400)מתוך כ  ביטחונייםיצואנים  12ראיונות עומק עם  •

 .הרישוי העובדים עם כל חטיבות

 בהתאם לגודלם. 1-3המרואיינים סווגו ע"י אפ"י לקב'  •

 עשרה ראיונות טלפוניים ושני ראיונות פנים מול פנים )לכל מרואיין ניתנה בחירה מראש(. •

 משך הראיונות היה כשעה עד שעה וחצי. •

 2016ספטמבר -הראיונות נערכו במהלך החודשים אוגוסט •

מחקר זה בוצע כסקר מקדים לקראת סקר רחב שיכלול מאות יצואנים ושיבוצע במהלך שנת  •

2017. 

, לא יוצגו בדו"ח זה תוצאות המחקר 2017בכדי שלא לפגוע במהלך הרחב שמתוכנן בשנת  •

 היצואנים. 12והעמדות כפי שהובעו ע"י 

 

 

 

 

 

 

, לא יוצגו 2017שמתוכנן בשנת של הסקר המלא גוע במהלך הרחב בכדי שלא לפ

 היצואנים. 12בדו"ח זה תוצאות המחקר והעמדות כפי שהובעו ע"י 

 



12 

 

 


