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  הגדרת שרשרת האספקה ואיום הטרור
יצרו  את  הצורך  בהגדרות  ברורות  של  התחומים ,  בתורן,  של  חוקים  ותקנות  אשראיום  הטרור  הוליד  שפע  

הגדרה  ברורה  ואחידה  של  פעילויות  מסחריות  ושל  תהליכים ,  לדעתנו.  בהם  נדרשים  פיקוח  ושליטה
תיצור  מסגרת  מוחשית  וברורה  יותר  בתוכה  ניתן  יהיה ,  מסחריים  הנכללים  במסגרת  שרשרת  האספקה

  החוק  נדרש  כדי  ליישם –אך  דבר  אחד  ברור  ,    ואוניברסאליות  אינן  קלות  למציאההגדרות  ברורות.  לפעול
  .אותן

על  הממשלות  לשקול  מספר  נושאים  כדי  שניתן  יהיה  לקבוע  מה  צריך  להיכלל ,  טרם  ביצוע  תהליך  החקיקה
  .במסגרת החוק ומה לא

קיים ,  ומי  הטרורלאור  אי".  שרשרת  האספקה"חשוב  להגדיר  קונספט  אוניברסאלי  של  ,  לעניות  דעתנו
קשה  לשלוט  בתחומים  בהם  קיים  סיכון ,  וללא  הגדרה  ברורה,  צורך  לזהות  את  המקור  לסכנות  אפשריות

  ".שרשרת האספקה"היה ולא ניתן לזהות בברור את המצב או את אחד הצדדים המעורבים כמשתייך ל

רות  עיקריות  מגדירות  את ניתן  לומר  כי  שתי  מסג,  המחקרים  שבצענו  בתחום  זה  מראים  לנו  כי  באופן  כללי
צדדים .  הראשונה  מביניהן  היא  המסגרת  המסחרית  ואילו  השנייה  היא  המסגרת  המשפטית.  תחום  המסחר

המסגרת  המסחרית  מוסדרת  על  ידי .  אשר  יוצרים  את  המסגרת  המסחרית,  מגיעים  להסכמים  מסוגים  שונים
  השיפוטית  לה  כפופים  אותם בכפוף  לסמכות,  אשר  כוללת  מספר  סוגים  של  חוקים,  המסגרת  המשפטית

  .הצדדים

. אלא  כרשתות,  ניתן  לראות  כי  הן  אינן  פועלות  כשרשרות,  כאשר  בודקים  את  שתי  המסגרות  ורכיביהן
כי  ייתכן  שמכאן  נובעת  הבעיה  המלווה  את  הניסיון  למצוא  הגדרה  אוניברסאלית  אשר  תפעל ,  ניתן  לומר

  .ולא כרשת אספקה, כשרשרת אספקה

אנו  מציעים  כי  רשת  האספקה ,  רה  אשר  תעבוד  היטב  בתוך  שתי  המסגרות  שזוהובניסיון  ליצור  הגד
, תוגדר  כתהליך  באמצעותו  הצדדים  מתקשרים  חוזית  והדדית  זה  עם  זה  באופן  מסחרי)  שרשרת  האספקה(

ונמצאים  במקביל  תחת  הפיקוח ,  שאינם  בהכרח  בעלי  קשר  ישיר,  במסגרת  סוגים  שונים  של  קשרים  חוזיים
בכפוף  לסמכות  השיפוטית ,  המסגרת  המשפטית  המורכבת  מהחוק  על  צורותיו  השונותהרגולטורי  של  

  .הישימה

ונקדם  בברכה  כל  הערה  ביחס  להגדרה ,  אנו  מציעים  הגדרה  זו  ככזאת  הניתנת  ליישום  באופן  אוניברסאלי
  .זו

  

לכתובת ,  בולגרית  או  רוסית,  ספרדית,  ניתן  לפנות  אלינו  בשפות  אנגלית,  אם  ברצונכם  ליצור  עימנו  קשר
  .com.pysdens@info: הדואר האלקטרוני הבאה
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  :כתובתנו
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אין  אנו  יכולים  לייעץ  לצד  כלשהו  לפעול .  האמור  לעיל  אינו  מהווה  ייעוץ  משפטי:  הגבלת  אחריות  כללית
ח  זה  הן  דעותיהם "הדעות  המובעות  בדו.  מבלי  שנועץ  קודם  לכן  בעורך  דין  מומחה,  ח  זה"בהתבסס  על  דו
  )2007פברואר . (של הכותבים
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