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סדנה בנושא חוקי פיקוח היצוא האמריקני( EAR ,דו שימושי)
מרץ  ,2019ישראל
תיאור הסדנה :
רפורמת הפיקוח על ייצוא מארה"ב הוכרזה ע"י ממשל אובמה ומאפשרת למעצמה האמריקאית,
לבצע מעקב מדוקדק אחר מוצרים אמריקניים המיוצאים למדינות זרות ולפקח פיקוח הדוק עוד יותר
על פריטים וסחורות המיוצאות או עוברות דרך ארה"ב .
בין היתר הוקמה יחידת אכיפה חזקה של ה  )Bureau of Industry and Security( BISאשר פועלת
נמרצות ומטילה סנקציות ועונשים גם בערוץ המנהלי וגם בערוץ המשפטי .

במהלך שנת  2017הטילה היחידה קנסות בסך המתקרב למיליארד דולר (רק על עבירות
בתחום הדו-שימושי !) .
הרגולציה בתחום הינה אחת המורכבות והקשות ביותר להבנה וליישום.
חברת  SAFE-ZONEהישראלית בשת"פ עם " התאחדות התעשיינים בישראל " מזמינה
אותך לסדנא ייעודית בנושא.
הסדנה תועבר על ידי שני דוקטורים מארה"ב ,המומחים והמקצועניים בתחום זה בעולם ,שמלמדים
את אנשי הממשל האמריקאי ומטעמם ,רגולטורים ,אנשי מכס ומנהלי חברות בעשרות מדינות בעולם
מזה כשני עשורים.
הסדנא הקודמת שחברת סייף זון קיימה איתם ,בשת"פ עם התאחדות התעשיינים הייתה הצלחה
מסחררת וזכתה לרישום יתר – גם כעת טרם הפרסום הרשמי כבר  50%מהמקומות נתפשו והשאר
הן בשיטת כל הקודם זוכה.
הסדנא הפעם תכלול דוגמאות אכיפה רלוונטיות וכן התייחסות לכל נושא הפיקוח האמריקאי על
טכנולוגיות מתקדמות – שינוי מהותי בהיקף וברמת הפיקוח.
בנוסף לסדנא בת היומיים יקבלו משתתפי הסדנא את היום שלישי כבונוס – תרגול מעשי לבחינת
מוצרים למול ה EAR -תוך שימוש בכלים הממוכנים של חברת  - SAFE-ZONEכולל בחינת נושא
הצורך ברשיונות ייצוא המשך והיכולת להשתמש בפטורים הקיימים ב.EAR-
בנוסף ביום הבונוס תינתן גם הרצאה מרתקת בנושא חשיבות יישום תוכנית ציות אמריקאית בחברה
– כולל הצגת אבני הבניין לתוכנית שכזו.
דגש מיוחד יינתן בסדנא גם לחברות הייטק – סטארטאפים ומשקיעים – איך הפיקוח האמריקאי
משפיע על החברה מנהליה ומשקיעיה.
יבואנים ויצואנים ביטחוניים ודו שימושיים ,מנהלי חברות היי-טק ,קרנות ומשקיעים
קהל היעד :
המעונינים להקטין חשיפתם לנושא הפיקוח האמריקאי הבינ"ל.
מטרות הסדנה :
• מתן ידע כלים והבנה בתחום הרגולציה האמריקאית בנושא הפיקוח הדו שימושי
.Export Administration Regulations -EAR
• תרגול מעשי תוך שימוש בסט הכלים הממוכנים של חברת  – SAFE- ZONEלבחינה וסיווג מוצרים
עפ"י הרגולציה האמריקאית.
מרצי הסדנה :
Dr. Scott Jones
Dr Anupam Srivastava
Lt Col (res) Eyal Bar Or
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------נושאים עיקריים:
• מדוע על היצואנים הישראלים להבין את חוקי פיקוח הייצוא של ארה"ב ולדבוק בהם ?
• מערכת פיקוח ייצוא ארה"ב – סקירה כללית :
 )1מבוא לחוקים ולתקנות בארה"ב
 )2הגשת בקשה למוצר  EARע"י ישויות שאינן אמריקאיות
 )3רפורמת הייצוא והמדיניות של טראמפ
 )4אכיפת היצוא מחוץ לארה"ב
 )5שיטות עבודה מומלצות עבור ישויות שאינן אמריקאיות

•

•
•
•
•
•
•

חוקי  BISוOFAC -
 )1מבוא
 )2סנקציות  OFACלרוסיה ולאירן
 )3פעולות  OFACהאחרונות
 )4סנקציות ומשאבים
 )5הצעת חוק של  – FIRMMAפיקוח על טכנולוגיות מתקדמות
סמכויות השיפוט בסוכנויות השונות בארה"ב וההבדלים ביניהן
רפורמת היצוא של אובאמה והשפעתה על רשימות הדו שימושי
מע' האכיפה והבנת סדרה 600
הבנה של  Re-Exportו De Minimis -
הדגמה מעשית לסיווג מוצרים בעזרת מערכת Safe-Zone
הרצאת בונוס  :תכנית הציות האמריקני

תעודה:
תעודה מטעם חברות  SAFE ZONEו TRADE SECURE
היקף הסדנה:
שלושה ימים הכוללים שני ימי הדרכה  +יום תרגול מעשי (בונוס :ללא עלות )
(המחיר כולל ארוחת בוקר ,קפה ועוגה בהפסקה וארוחת צהריים עשירה ומפנקת).
מועדי הסדנה :

28/03/2019 – 26/03/2019

שעות הקורס08:30-17:00 :
 – 08:30התכנסות וארוחת בוקר
 – 11:00 – 09:00הרצאות
 -11:00הפסקת קפה ומאפה
 – 13:00 -11:30הרצאות
 -13:00ארוחת צהריים
 -17:00 -14:00הרצאות
מחיר הסדנה  + $ 1800 :מע"מ
*מחיר מיוחד לחברי התאחדות התעשיינים ולקוחות  + $ 1400 SAFE ZONEמע"מ
בנוסף החל מהמשתתף השני מאותה חברה  + $ 1200מע"מ
* גם חברה ששולחת מעל  5משתתפים תזכה במחיר הנ"ל.
השתתפות רק ביום הבונוס בעלות של  + $ 600מע"מ
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דרכי רישום :
פניה באמצעות מייל tirtzasafezone@gmail.com :
פניה טלפונית  – 054-5760224 :תרצה
מתלבט/ת ורוצה יותר מידע – אייל 054-2000245-או איציק 054-9876305
אמצעי תשלום  :העברה בנקאית לאחר הרישום – פרטים אצל תרצה
מיקום הסדנה" :לאגו" ראשון לציון מערב | רח' המאה ועשרים  | 6פארק האגם
דרכי הגעה :

https://goo.gl/maps/oxFCr8Qkhf22

לפרטים נוספים  :נא לפנות לתרצה 054-5760224

tirtzasafezone@gmail.com

בונוס מיוחד לחברי התאחדות התעשיינים ולקוחות
 – SAFE-ZONEוואוצ'ר של ₪ 1000
לקורס הייצוא הביטחוני שייפתח במאי 2019
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