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 פרטי המבקש.  1

י"יצואן באפ' מס : ____________________________________________          שם המבקש

______ : מיקוד__________ : עיר_______________ : שכונה/אזור___ : 'מס_________________ : רחוב : כתובת 

 : ________________   ל"דוא________ : פקס__________ : טלפון נייד  _______________ :טלפון : אמצעי קשר

שינוי שימוש סופי /מכוחו מתבקשים העברת המשךפרטי רישיון היצוא הביטחוני .   2

 __________: תאריך גמר תוקף לרישיון________ : תאריך תחילת תוקף הרישיון ___________  : רישיון יצוא' מס

 .ל"הנ ב צילום טופס רישיון היצוא"   רצ

 .ל"הנ   שניתן לרישיון היצואEUCב צילום טופס  "   רצ

.  שירות הנמצאים בפיקוח/ידע/ציודים/מוצרים/   לא נדרש אישור מדינה זרה ליצוא המשך לרכיבים

____________________________________________________________________  : פרט ,    כן נדרש

או רישיון שינוי שימוש סופי /מוצרים המבוקשים לקבלת רישיון העברת המשך ו.   3
 קוד מוצר  

 ברישיון היצוא
' יח MTCR תאור המוצר ברישיון היצוא הביטחוני

 מידה

 כמות ברישיון

       היצוא
כמות מבוקשת 

המשך  להעברת  לא כן

 ?ׂשבחוק ( MTCR )האם מי מבין המוצרים לגביהם מבוקש הרישיון  נכלל בהגדרת ציוד טילים  - MTCRפריט 
 לא נכלל    

____ : ' פריט מס____  : קטגוריה ' ציין מס, כן נכלל   

____ : ' פריט מס____  : קטגוריה ' ציין מס

..................................................................................................... מידע אודות השימוש הסופי המבוקש  – שינוי השימוש המבוקש  . 4

 ......................................................................................................................       

.  ל המבקש לשנות את השימוש הסופי"  מצורף מכתב הלקוח בחו

 פרטי העברת המשך.   5

___________________   : מדינה  _______________________________________________________ : שם 

___________________ : עיר     _____________________________________________________ : כתובת 

 : ___________________  ל"דוא_______________ :  פקס _________________________________  :טלפון 

 מתווך  תעשיה   חברת סחר  ממשל  :     סוג לקוח

________________________________________________ :  מידע אודות השימוש הסופי אשר מבוקש להתיר

_________________________________________________ :     ציין מסלול השינוע המבוקש להעברת המשך 

 ___________________________________________________: (אם קיימים)   ציין גורמים מעורבים נוספים 

.  מהמשתמש הסופי החדשEnd Use/User Certificate:  ב אישור מקורי "  רצ

 .או שינוי שימוש סופי/ל המבקש לבצע העברת המשך ו"ב  מכתב הלקוח בחו"  רצ

קו
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 :מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן, ני החתום מטהא.   6

 1 .

. 2 .הנני מוסמך לחתום ולהתחייב בשם מבקש הבקשה לרישיון יצוא ביטחוני
  ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם. נכונים ומלאים, הנני מצהיר כי מכלול הפרטים שמולאו בטופס זה  והמסמכים שצורפו אליו

עלול להביא לסירוב לבקשת המבקש לקבלת ,     נכונים או החסרת פרטים או אי מתן דיווח בכתב על שינוי שחל בפרטים שנמסרו

.  או לסירוב לבקשה לרישיון /או להסרת או להשעיית הרישום במרשם ו/    רישיון יצוא ביטחוני ו

3 .

ידוע לי כי החלטת הרשות המוסמכת כמשמעה  בחוק בבקשה לקבלת רישיון יצוא ביטחוני ניתנת גם בהסתמך על פרטים 

הנני מתחייב לדווח בכתב לאלתר לאגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון על כל שינוי .      ומסמכים  הנמסרים בבקשה

 משתמש –בכל מקרה של שינוי באחד או יותר מהפרטים , ומבלי לגרוע מכלליות חובתי זו, לרבות)    מהפרטים המצוינים לעיל 

רכיבים ובפרטים אודות הציוד , רכיבים ממדינה זרה ששולבו במוצר, יעד היצוא/מדינת, שימוש סופי, משתמש ביניים,     סופי

ממועד חתימתי שלהלן וכל עוד לא ניתנה החלטת הרשות המוסמכת , אם יחול שינוי במי מהם (או השירות הביטחוני/או הידע ו/    ו

ידוע לי כי הרשות המוסמכת עשויה לשקול מחדש את החלטתה בבקשה לקבלת רישיון .      בבקשה לקבלת רישיון שיווק  ביטחוני

.      יצוא ביטחוני לאור כל שינוי בפרטים כאמור

4 .

.   ובהתאם לתנאיו, אם יינתן, ככל שייקבעו ברישיון זה, הנני מתחייב בזאת לקיים את ההוראות והתנאים 5 .

להתלותו , לבטלו, לרבות ההוראות בעניין סמכות הרשות המוסמכת לסרב לתת רישיון, הנני מצהיר כי ידועות לי הוראות החוק

. קנס אזרחי ועיצום כספי, וכן ההוראות לעניין עונשין, ההוראות בעניין הסרת רישום במרשם  היצוא הביטחוני,     או להגבילו

 .     הנני מצהיר כי ידועות לי החובות החלות על הרשום במרשם היצוא הביטחוני ועל המבקש והמקבל רישיונות  לפי החוק

6 .

, הנני מצהיר כי ידוע לי בפרט כי הרשות המוסמכת רשאית לסרב לתת רישיון,  לעיל5מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 

והמבקש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין החלטה של הרשות המוסמכת , להתלותו  או להגבילו בכל עת, לבטלו,     להתנותו בתנאים

 .    כאמור

................... .:ז.  ת ............................................: תפקיד ................................  : שם מבקש הבקשה המוסמך 

 ......................................: ל "דוא  .....................:  פקס ............................: טלפון נייד ........................................ :טלפונים לברורים

   ............................................................................................... : כתובת למשלוח דואר

  ...................................: חתימה  וחותמת       ....................: תאריך 

     :המסמכים המפורטים להלן וצרף לבקשה את  עותקים6- את הבקשה יש להגיש ב.   7     

. מכתב רשמי מאת המבקש.   א

.  ובהתייחס אליו מוגשת הבקשה הנוכחית, העתק רישיון היצוא הביטחוני אשר ניתן למבקש.   ב

. שהועבר יחד עם הבקשה לרישיון יצוא,  קודםEUCהעתק טופס .   ג

וכולל  , או שינוי שימוש סופי/המבקש לבצע העברת המשך ו, מכתב מאת המשתמש הסופי  הקבוע ברישיון היצוא הביטחוני.   ד

  . או השימוש הסופי המבוקשים/      מידע על העברת ההמשך ו

.  מאת המשתמש הסופי החדש המאשר כי הינו המשתמש הסופי החדש המיועד– מקורי-  חדש EUCאישור .   ה

 .אשר לדעת המבקש תומכים או מבהירים את הבקשה, ('א15)מסמכים נוספים כמפורט בטופס דברי ההסבר .      ו

 : __________מספר,  או רישיון שינוי שימוש סופי/רישיון העברת המשך ו

או רישיון שינוי שימוש /ניתן בזה רישיון להעברת המשך ו, 2007 –ז "התשס,בתוקף סמכותי לפי חוק הפיקוח על היצוא הביטחוני

: סופי כמפורט בפרטי הבקשה לעיל ובכפיפות לתנאים הבאים

.   הרישיון הוא לביצוע פעילות בהתאם לפרטים שבבקשה  זו בלבד.  1

: ויפקע בהתממש המוקדם מביניהם, תוקף הרישיון מוגבל בזמן ובהיקף שלהלן.  2

. כ ערך כמפורט בבקשה"הרישיון מוגבל לכמויות ולסה.    א

.  אלא אם נקבע אחרת, הרישיון תקף לתקופה של שנה אחת מהתאריך בו נחתם.    ב

על גבי טופס  ,  יום ממועד ביצועו30תוך ,  הנך חייב מכוח רישיון זה למסור עדכון על ביצוע בפועל של הייצוא– תנאי פיקוח.  3

. דיווח שבאתר האינטרנט של האגף

___________________________          –עד -מ :  תוקף הרישיון 

חתימה וחותמת שם     תאריך
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