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 עבודת יועצים מול הרשות המוסמכת עדכון בדבר הנחיות חדשות לעניין

לטיוב הרגולציה והטמעתה בקרב המוסמכת כצעד  תהרשולשם ייעול והסדרת דרכי פעילותה של 
 אגף הפיקוח על היצוא הביטחונילעניין עבודת יועצים מול  מעודכנותלהלן הנחיות , היצואנים

 :(אפ"י –)להלן 

 

 :בקשות רישום במרשם

, מכוחו והתקנות( הפיקוח חוק –להלן) 1002-ז"התשס, ביטחוני יצוא על הפיקוח חוק ./
 הביטחוני היצוא במרשם להירשם, ביטחוני וביצוא בשיווק לעסוק המעוניין אדם כל מחייבים
 .הפיקוח חוק מכוח לרישיונות בקשות להגשת הכללים את וקובעים

או תחת  ;הוא עובדתחת שם חברת הייעוץ שבה  ;כיועץ עצמאילהירשם במרשם רשאי יועץ  .1
 שירותי ייעוץ בתחומי שיווק ויצוא ביטחוני.לה  שהוא מספקחברה 

החברה  רישום במרשם של יועץ, תחת רישומה של חברה, מותנה בקבלת בקשה בכתב ממנכ"ל .3
היצוא ם שת בטופס "בקשה לרישום יועץ במרוובכפוף להתחייבויות החברה כפי שמפורט

 (.מצ"ב) "הביטחוני
 

 :בקשות לרישיונות

 בקשות, 1002-בהתאם להוראות תקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני )רישיונות(, התשס"ח .4
עובד אחר של החברה אשר או בידי  נושא משרה בחברהרק בידי  יחתמו ויוגשו לרישיונות
  .(בקשות ימגיש –)להלן ר' אפ"יוקיבל את אישור  ידההוסמך על 

 לספק לאפ"י השלמות לבקשות או מסמכים אחרים ויוכל מגישי בקשות בחברהבהתאם, רק  .5
  ידי האגף.-שנדרשו על

 יינתנו ECOMבאמצעות אתר היצואנים וצפייה בסטטוס בקשות הרשאות להגשת בקשות  .6
 למגישי בקשות בחברה בלבד.

 

 :מול אפ"י ותקשורת מידע העברת

בקשות  ימגיששל החברה ל שיווק ו1או יצוא ביטחוני בנוגע לרישיונותאפ"י ימסור מידע  .2
 .בלבד בחברה

עובדים אחרים או יועצים, הרשומים מגישי בקשות בחברה רשאים להעביר מידע כאמור ל .2
"ל )לרבות הודעות דוא"ל דוא הודעותב שהתקבל מידעלרבות  ,תחת החברה במרשם

 או בכתב פניותבו במכתביםמהיחידה המטפלת על השלמות נדרשות או על סטטוס בקשות(, 
 .אחר תקשורת אמצעי בכל

עובדים אחרים או יועצים, הרשומים  "יאפמול  בתקשורתמגישי בקשות בחברה רשאים לערב  .9
 בכל או, פה בעל שיחותב, בכתב פניותב, ובכלל זה בהודעות דוא"ל, תחת החברה במרשם

  .אחר תקשורת אמצעי

 

 :בדיונים שונים נוכחות

ועדות הנוגעות לחברה תחתיה הוא ו פגישות עבודה, ביקורות, להשתתף בשימועיםיועץ רשאי  .0/
מטעם החברה, ובלבד שקיימת גם נוכחות של עובד  בכפוף לתיאום מראשרשום במרשם, 

  מטעם החברה הרשום במרשם. 

 

 הודעה זו.יום מיום פרסום  06 ף תוךו לתוקסההנחיות ייכנ

 לאמור בהודעה זו יבוטלולתשומת ליבכם הרשאות שלא בהתאם 


