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ה, תשע"חשווןב ד'         

       28.01.2104 

 7.0 מהדורה:      

מסמך מפרט טכניהסבר ל

 רקע:

 ( נדרש באחד או יותר מארבעת המצבים הבאים:2מסמך המפרט הטכני )להלן עמ' 

 "בקשה לרישום מוצר חדש". – 2.12בעת הגשת טופס  .א

. במקרה זה נדרש משנה את יכולותיו ו/או תכונותיוה הרשום באפ"י בעת שינוי במוצר .ב

 ".בקשה לעדכון/ביטול פרטי מוצרים ברישיון שיווק" – 2.17להגיש טופס 

, כאשר שילוב  מספר מוצר באפ"י , גם אם יש להםבעת שילוב מספר מוצרים/מערכות .ג

 המוצרים/המערכות יוצר יכולת/יכולות סינרגטיות. 

  בעת תהליך טיוב המידע אודות המוצר באפ"י )המתבצע בתיאום עם היצואן(.   .ד

לכל ( 2עמ' )להלן  טכני מפרטה מסמךאת על יצואן, הרשום במרשם היצוא הביטחוני,  לצרף 

 .מוצר פשוט בעל ברושורלמוצר, גם 

 שיטת העבודה:

( תוך התייחסות לכל הנושאים 2"מסמך המפרט הטכני" )להלן עמ'  יכין אתהיצואן  .0

 שצוינו וע"פ הכותרות המפורטות בו. 

 ליחידת קליטה וניתוב באפ"ישהכין  את "מסמך המפרט הטכני" העבירלעל היצואן  .2

 ד.-בהתאם למקרים המפורטים לעיל בסעיפים א

http://www.exportctrl.mod.gov.il/ExportCtrl/Information/Kesher/
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מסמך מפרט טכני

תאריך עדכון ומספר בתוספת  יכלול את הנתונים הבאיםמפרט טכני שיוגש עבור כל מוצר, מסמך 

:)במידה וקיים מספר מהדורה( מהדורה

 תאריך עדכון ומספר מהדורה של המפרט הטכני .1

 הגדרה ותיאור המוצר:  .2

 ובאנגלית שם המוצר בעברית .2.0

 תמונת המוצר .2.2

 שמות נוספים של המוצר .2.2

 /כינוייםם מסחרי/שיווקי/צבאיש

 תיאור כללי של המוצר .2.4

  /אחרה/ מערכת/ מכלול מתוך פלטפורמהפלטפורמ

 תכולת המוצר .2.2

 סכמת בלוקים של המוצר ותתי מערכותיו/מכלוליו .2.2.0

 העיקריים המרכיבים את המוצר תתי המכלוליםפירוט/תיאור  .2.2.2

כן/לא. אם  MTCRפירוט והגדרת תתי המכלולים הראשיים, לכל תת מכלול האם  

 יש לצרף מפרט ביצועים. -MTCRכן, לציין סעיף. עבור כל פריט החשוד כ

 המוצר ותתי המכלולים תיאור תפקיד  .2.5.2

/מכלוליםהמערכת וברמת תתי מערכות כלל ברמת  –יש לצרף מפרט ביצועים טכני 

 פרטים אודות המכלולים .2.2.4

 אם קייםמספר מוצר באפ"י  תוצרת יצרן/יצואן, 

 פיקוח ע"י מדינה זרה .2.2

 מתוצרת מדינה זרה המפוקחים ע"י אותה מדינההאם המוצר/מכלול מכיל רכיבים פירוט 

 שימושים אפשריים  .2.7

שימושים ולקוחות אפשריים למוצר: פירוט הלקוחות )דוגמא: משטרה, צבא, שירותי 

 המוצרהביטחון( וצורות השימוש של 

 הערות כלליות .2.8

 סוג מוצר .2

 תיוג המוצר למוצר אב ובנים

אפ"י של המוצרים הקיימים במערכת בגרסאות שונות וסיווגם  רישום מספרי מוצר

 הביטחוני

 חתימת היצואן .4

ותפקידו. המסמך יוגש ע"ג תבנית מסמכים של החברה  יש לציין את שם כותב המסמך

  .וחתימת כותב המסמך ויכלול את סמל החברה


