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 כללי:

  .ולקביעת סיווגו הביטחוניבאפ"י בקשה לרישום מוצר חדש  הגשת -מטרת הטופס .1

רישום מוצר חדש וקביעת סיווגו הביטחוני מהווים תנאי לתחילת טיפול בבקשה לרישיון שיווק  .2

 או יצוא.

 

  :עקרונות למילוי הטופס

מוצר חדש יוגש ע"י יצואן שהוא היצרן ו/או הבעלים של הציוד/ ידע/ טופס בקשה לרישום  .1

 .לרישום שירות ביטחוני המבוקש

לצורך הגשת הבקשה על היצואן להיות בעל רישום תקף במרשם היצוא הביטחוני באפ"י, או  .2

 באופן מקוון באמצעות אתר האיקום. בקשה לרישום במרשם 2.82להגיש בנוסף לטופס 

לפנות  יוואן מונחה ע"י מלמ"ב )הממונה על הביטחון במערכת הביטחון(, עלבמקרים בהם היצ .3

ב בטרם הגשת טופס זה, לשם קבלת הסיווג עות ממונה הביטחון של החברה למלמ"באמצ

 עםלהגיש טופס זה  היצואן, על למוצר לאחר קבלת הסיווג הביטחוני ממלמ"ב .ביטחוני למוצר

 .2על ההצהרה שבסעיף מת ממונה הביטחון בחברה יחת

שייחתם ע"י מגיש הבקשה  , הכולל תאריך וסימוכין,את הבקשה יש להגיש בצירוף מכתב נלווה .4

כמו כן, באפשרות היצואן להציע מטעמו  ייעודו ויכולותיו.ויכלול הסבר קצר על מהות המוצר, 

ארץ ומות מהסיווג ביטחוני למוצר ולנמק את הצעתו וכן, לצרף פרסומים של מערכות ד

 .ומהעולם

 .שהסיווג ייקבע בהתאם להמלצת היצואןצואן תילקח בחשבון, אין זה מחייב על אף שהצעת הי .5

. מולאו כהלכה שדותה וכליש להגיש כמסמך "מקור" כאשר הוא מודפס  טופס הבקשהאת  .2

השלמת המידע הנדרש לצורך קבלת החלטה בעניינה, תוחזר למבקש לבקשה שלא תכיל את כל 

  פרטים.

 

 הנחיות למילוי הטופס

 פרטים על המוצר המבוקש – חלק א'

 :)שדה חובה( פרטי היצואן/יצרן מבקש הבקשה:   1סעיף 

ותאריך כולל מספר סימוכין  ישרשום במרשם היצוא הביטחוני באפ" יש למלא את פרטי היצואן כפי .1

  מכתב המלווה.של ה
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מיועד רק ליצואן/תעשיה גדולה, שבה החברה מחולקת למפעלים או  "יחידת משנה/מפעלה" שדה .2

 ליחידות משנה.

 

  :)שדה חובה( פרטי המוצר -  2 סעיף 

 על היצואן למלא את הפרטים המלאים לגבי המוצר: .1

 

 )שדה חובה(: מלא של המוצר שם 1.1

 שם המוצר בעברית ואחריו באנגלית )השם באנגלית לא הכרחי(. .1.1.1

מכ"מ "בעברית יתאר בקצרה את מהות המוצר )למשל:  ששם המוצרחשוב  .1.1.2

 וכו'(" מערכת לחסימת רחפנים", "מערכת תצפית", "ימי

 .תווים 48השדה מוגבל ל  .1.1.3

 

. ניתן לסמן מספר שירות/ ידע/ טובין : יש לסמן האם המוצר הוא)שדה חובה( מהות המוצר 1.2

 אפשרויות בהתאם למהות המוצר.

 .עברת ידענה השרטוטים ללא יצוא חלקים בפועל היאו הבהרה: העברת מפרטים 

 

שמצורף על המפרט הטכני  :()שדה חובה מספר פרסום מפרט טכני ותאריך פרסום מפרט טכני 1.3

 ומספר סימוכין. פרסום לכלול תאריך לבקשה 

 

 למלא במידה וקיים. – מק"ט יצרן למוצר 1.4

 

 :)שדה חובה( תיאור מפורט של המוצר בעברית 1.5

מאפיינות התכונות ה לרבות תיאור כללי של המוצר,יש לתמצת במספר משפטים  1.5.1

שימושים עיקריים, מכלולים הסבר על מהות המוצר ויעודו,  של המוצר, עיקריותה

  וכו'עיקריים  

לרישום משפחה יש לציין בשדה זה את שם אב המשפחה ושמות  נהבמידה והבקשה הי 1.5.2

 ל את תכונות הבנים.. אב המשפחה ייבחר כמוצר הכולהבנים

 

 וקיים.למלא במידה  – שמות מסחריים/ שיווקיים נוספים 1.2
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 יש לסמן אופציה אחת בלבד )שדה חובה(: –שלב המוצר  1.1

שיווק כדי להציג  רישיוןשלב מקדים להחלטה לפתח מוצר, לרוב לטובת  - קונספט  1.1.1

 .קונספט ללקוחות פוטנציאלים

 .של המוצראו טכנולוגית שלב לבחינה טכנולוגית עסקית  –בדיקת התכנות  1.1.2

  שלבי הפיתוח השונים עד לסגירת תצורה סופית של המוצר.  –פיתוח  1.1.3

   .מוצר זמין ליצוא עם אפיון ומפרטים סגורים –זמין   1.1.4

 

ניתן לשימוש קרקעי /אווירי /ימי. יש לסמן האם המוצר מיועד  –)שדה חובה( יישומי המוצר  1.0

 לסמן מספר אפשרויות בהתאם למהות המוצר.

 

 מקור הידע לפיתוח המוצר. במידה והמוצר מבוסס על ידע זרמהו  –)שדה חובה(  מקור המוצר 1.1

 יש לציין את המדינות.

יש להתייחס במילוי סעיף זה גם  לרכש תתי מכלולים עיקריים של  -)שדה חובה(  רכש 1.18

בטופס הדן  3סעיף את ולמלא  ותש לציין את שם המדיני ותזר ינותדהמוצר. במידה ויש רכש ממ

 .ותהזר ותבנושא הפיקוח של המדינ

 TSWG/IWTSDמימון/סיוע כספי/שת"פ עם מדינה זרה או גוף בטחוני או  1.11

 )שדה חובה(

 )שדה חובה( מכיל ידע/השתתפות/מימון של משהב"ט 1.12

 

לפיקוח על ידי מדינה זרה )שדה הצהרה בדבר מוצרים/רכיבים/ידע או שירות המדרשים  – 3סעיף 

 :חובה(

בטופס  2.3.2במידה ובמוצר כלול מוצר/רכיב/ידע או שירות שנרכשו ממדינה זרה )כמפורט בסעיף 

יין באם הבקשה כוללת פריטים שנדרשים בפיקוח ע"י המדינה צ( יש לסמן את השדות המתאימים ול2.82

 הזרה ובמידה ו"כן" האם נדרש רישיון המשך.

 

 :  תכולה בצו/חוק הפיקוח )שדה חובה( 4סעיף 

מופיע בצווי  /ידע/שירותכללי: על היצואן חלה החובה על פי החוק לבדוק באופן עצמאי האם המוצר .1

 הפיקוח על היצוא הביטחוני )להלן רשימות הפיקוח( ובהתאם, האם נדרש או לא נדרש בפיקוח.
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 .כנולוגית באפ"י כמפורט באתר אפ"יהערה: במידה ונדרש סיוע , ניתן לפנות לחטיבה הט      

 http://www.exportctrl.mod.gov.il/Hakika/Pages/PIKHA.aspx : למסמכי הפיקוח קישור .2

הסעיף הרלוונטי הפיקוח כלול המוצר המבוקש וכן חובה לפרט את סעיפי צווי יש למלא באיזה מ .3

 .ר הסעיף(פ)מס מתוך צו הפיקוח הרלוונטי

ותחת איזה סעיף  (ראשונה או שנייה)יש לציין עפ"י איזו קטגוריה  MTCRדובר בפריט ככל שמ .4

ינמק על פי מפרט המוצר מדוע המוצר  MTCRניתוח ה  .כלול המוצר MTCRבנספח הציוד של ה 

 . MTCRאינו /הינו

   עיסוק בהצפנה )שדה חובה(: - 5סעיף 

ם או מנגנוני הצפנה והאם בידי היצואן מגיש הבקשה רישיון אם המוצר מכיל אמצעיביש לפרט  .1

 .מתאים

 812-3115131לשאלות בנושא הצפנה ניתן לפנות לתחום הצפנה באפ"י  .2

 מלמ"ב(:חברות מונחות על  חלההסיווג הביטחוני שנקבע ע"י מלמ"ב )שדה חובה  - 6סעיף 

חברות מונחות מלמ"ב )הממונה על הביטחון במערכת הביטחון( מקבלות סיווג לפני הגשת הבקשה 

 .עבור המוצר ביטחוני שנקבע ע"י מלמ"בה ההצהרה בהתאם לסיווגלרישום מוצר ולכן עליהן למלא את 

 ההצהרה תיחתם ע"י ממונה הביטחון של החברה. 

 

 רכת הביטחון )שדה חובה( ע"י מעשימוש שימוש/כוונה ל – 7סעיף 

 .אם ידועה כוונה להצטייד בוהמערכת הביטחון או או  אם המוצר נמצא בשימוש צה"להלציין  יש .1

 .יש לציין זאתטחון יאו מערכת הבבמידה והמוצר בשימוש צה"ל תחת שם אחר בצה"ל  .2

 .יש לציין את הסימוכין למוצר במידה ויש גרסת יצוא .3

    .יש לסמן למוצר במידה ומומשו הגנות ייעודיות .4

 

 תתי מכלולים עיקריים )שדה חובה( – 8סעיף 

 .תתי המכלולים העיקרייםכל העמודות עבור את יש למלא  .1

 .במידה ולמכלול קיים מספר מוצר באפ"י יש לציין בטבלה את מספרו ואת הסיווג הביטחוני שלו .2

 .ומספר הפריט אצל היצרןש לציין את מדינת היצרן שם היצרן לגבי פריטים שאינם רשומים באפ"י י .3

כל מפרט יכלול תאריך  .חובה לצרף מפרטים מלאים של תתי המכלולים שאינם רשומים באפ"י .4

 .וסימוכין

  .הצב"ד בטבלת תתי המכלולים את במידה ויצואן מעוניין לייצא צב"ד ייעודי כחלק מהמוצר יש לציין .5

http://www.exportctrl.mod.gov.il/Hakika/Pages/PIKHA.aspx
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 הצהרת המבקש חלק ב'

 יטחוני של היצואן באפ"י. ע"י מי שמוגדר כ"מגיש בקשות" במרשם הייצוא הברק  ההצהרה תיחתם .1

 .במידה ומגיש הבקשה אינו ממונה פיקוח הרשום במרשם היצואן, תתווסף חתימת הממונה .2

 

 חלק ג' מסמכים שיש לצרף לבקשה

 יש להיצמד להנחיות המפורטות באתר אפ"י לגבי כתיבת מפרט טכני. .1

סימוכין וחתימה של  המצורפים לבקשה יכללו תאריךפרט הטכני והמסמך המלווה מהיש לוודא כי  .2

 .מורשה החתימה


