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 השלישיתהצעת חוק לקריאה השנייה ולקריאה 
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 2016–וחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני )תיקון(, התשע"

 

(, העיקרי החוק – להלן) 20071–ז"התשס, ביטחוני יצוא על הפיקוח בחוק  .1  2 סעיף תיקון

" הסמיכו" המילה עד הרישה במקום", המוסמכת הרשות" בהגדרה, 2 בסעיף

 עובד או הביטחוני היצוא על לפיקוח האגף ראשאו , הכללי המנהל" יבוא

שהוא לפחות ראש חטיבה או יחידה מקבילה לה,  האמור האגף של בכיר

 ".הסמיכם הכללי שהמנהל

 : יבוא( ב) קטן סעיף במקום, העיקרי לחוק 14 בסעיף  .2  14 סעיף תיקון

 סעיף לפי ביטחוני שיווק רישיון לקבל מהחובה פטור לקבוע רשאי השר (ב")  

 שירותים או ביטחוני ידע, ביטחוני ציוד של סוגים לגבי, השאר בין, זה

 ." מסוימות ביטחוני שיווק פעולות לגבי או ביטחוניים

 : יבוא( ב) קטן סעיף במקום, העיקרי לחוק 15 בסעיף  .3 15 סעיף תיקון

 סעיף לפי ביטחוני יצוא רישיון לקבל מהחובה פטור לקבוע רשאי השר (ב")  

 שירותים או ביטחוני ידע, ביטחוני ציוד של סוגים לגבי, השאר בין, זה

 ." מסוימות ביטחוני יצוא פעולות לגבי או ביטחוניים

 : יבוא( ב) קטן סעיף במקום, העיקרי לחוק 19 בסעיף  .4 19 סעיף תיקון

 ביטחוני ציוד יצוא רישיון לקבל מהחובה פטור לקבוע רשאי השר (ב")  

 לגבי או במעבר ביטחוני ציוד של סוגים לגבי, השאר בין, זה סעיף לפי במעבר

 ." במעבר ביטחוני ציוד יצוא של מסוימות פעולות

 : יבוא( ב) קטן סעיף במקום, העיקרי לחוק 21 בסעיף  .5 21 סעיף תיקון

 לפי חוץ גורמי בין תיווך רישיון לקבל מהחובה פטור לקבוע רשאי השר (ב")  

 מסוימות פעולות לגבי או ביטחוני ציוד של סוגים לגבי, השאר בין, זה סעיף

 ."חוץ גורמי בין תיווך של

                                                                     
 .398"ח התשס"ז, עמ' ס 1
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 האגף לראש" יבוא" המוסמכת לרשות" במקום, העיקרי לחוק 35 בסעיף  .6 35 סעיף תיקון

 או כולו, זה חוק לעניין הסמיכו הכללי שהמנהל הביטחוני היצוא על לפיקוח

 ".הוא רשאי" יבוא" היא רשאית" ובמקום(" הממונה – זה בפרק) חלקו

 יבוא" המוסמכת לרשות" במקום, מקום בכל, העיקרי לחוק 36 בסעיף  .7  36 סעיף תיקון

 ". הוא רשאי" יבוא" היא רשאית" ובמקום" לממונה"

 יבוא" אינה רשאית המוסמכת הרשות" במקום, העיקרי לחוק)א( 38 ףבסעי .8 38ף סעי תיקון

 ". רשאי אינו הממונה"

 יבוא" המוסמכת הרשות" במקום, מקום בכל, העיקרי לחוק 39 ףבסעי  .9 39סעיף  תיקון

 ."הממונה"

 בתי חוק תיקון

 לעניינים משפט

  מינהליים

, הראשונה בתוספת, 20002–ס"התש, מינהליים לעניינים משפט בתי בחוק .10

 ". הממונה" יבוא" המוסמכת הרשות" במקום(, 4)32 בפרט
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