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 הקדמה

 לתשומת ליבכם,

  האתר תומך בדפדפןChrome  ודפדפןInternet Explorer  ומעלה. 11מגרסה

  הכניסה לאתר אפשרית רק ליצואנים הרשומים רישום תקף במרשם היצוא הביטחוני של אגף הפיקוח
 על היצוא הביטחוני )אפ"י(.

 ר רשומים ברישומי היצואן כניסה ונגישות להגשת בקשות באופן מקוון, אפשרית רק לבעלי תפקידים אש
וברשותם שם משתמש וסיסמה  מטעם היצואן. 'בקשות מגיש' -כ במרשם היצוא הביטחוני רישום תקף

 eCom . לכניסה לאתר 

 למשתמשים חדשים בלבד –  
  : eComלקבלת שם משתמש וסיסמה לכניסה לאתר  

  ecom1@mod.gov.ilפנות בקשה בכתב לכתובת מייל: הניתן ל
 או 

 למשרדי סיב"ט מראש, להגיע לאחר תיאום 
  32:33-10:33ה'  –בזמני קבלת קהל בימים א' 

 233חדר  2כתובת משרדי האתר: הקריה תל אביב בניין סיב"ט קומה 
    33-6077633 -יש לתאם הגעה מראש בטלפון 

  והדרכהתמיכה

 חשוביתיתמיכה והדרכה מ

תמיכה וסיוע  תקבלפנות לאפ"י לניתן ל ,ובמהלך ההגשה המקוונתלאחר כניסה לאתר, 

 :באמצעות

   כתוב אלינו

Api_outreach@mod.gov.il   

שאל אותנו

 מרכז השירות ליצואן

 ה'  -ימים: א'בהמרכז פעיל 

 32:33 - 16:33בין השעות 

373-2367433 מענה באמצעות טלפון

  תמיכה טכנית 

-ניתן לקבל תמיכה באמצעות , בשלבי הכניסה לאתרחסימה או תקלה כלשהי באם ישנה 

 מלנדסק 

 .(3)שלוחה   073-3876340טלפון מענה באמצעות 

mailto:ecom1@mod.gov.il
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ECOM  הביטחוניים היצואנים קהילת לאתר כניסה - א' שלב

/https://www.exporters.mod.gov.ilכניסה לאתר הינה באמצעות הכתובת הבאה:  .א

מתקבל מסך הכניסה לאתר:  .ב

לאתר אפשרית רק ליצואנים הרשומים רישום תקף במרשם היצוא הביטחוני של אגף ונגישות כניסה  .ג

 .eCom ברשותם שם משתמש וסיסמה לכניסה לאתר ו, )אפ"י( הפיקוח על היצוא הביטחוני

 .(ראה מדריך ליצואן חדש) .יצואן חדש באפ"י יש ללחוץ על יצואן חדשבמידה והנך מבקש להירשם כ .ד

כניסה ונגישות להגשת בקשות באופן מקוון, אפשרית רק לבעלי תפקידים אשר רשומים ברישומי  .ה

 מטעם היצואן. 'מגיש בקשות' -קף כהיצואן במרשם היצוא הביטחוני רישום ת

את  'סיסמה'בשדה ואת שם המשתמש  'שם משתמש'יש להזין בשדה  משתמשים רשומיםלכניסה ל .ו

 .'כניסה' עלאחר מכן יש ללחוץ על כפתור ול שקיבלתם בעת רישומכם, סיסמהה

https://www.exporters.mod.gov.il/
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 םיהביטחוני ניםמשמש כפורטל היצואנים הביטחוניים בישראל, והוא נועד להציג ליצוא eComאתר  .ז

ואגף סיב"ט במשרד  יהפיקוח על היצוא הביטחונמידע רלוונטי ועדכני אשר מפורסם על ידי אגף 

 הביטחון. 

באתר אפ"י. בזהה להודעות שמעודכנותההודעות באתר מעודכנות 
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מקוון רישוי – ב' שלב

 באתר. מקוונת יוכל להגיש בקשה  'מגיש בקשה'        -   ♥ שים

באתר. בסטטוסיםבלבד יוכל לצפות  'מקבל מידע' 

לכניסה להגשת בקשה מקוונת .א

                        בתפריט הראשי לחץ על

.ליצואן האפשרויות המקוונות שניתנותהמכיל את כל  'רישוי מקוון'יפתח עמוד  .ב

מקווןרישוי רישוי ופיקוח
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תחת או                                   בהתאם לצורך לחץ על                                  .ג

' ם במרשם היצוא הביטחונירישו'הכותרת 

♥ שים

מחדש. אישיותודורש העלאת מסמכים אישיים מכל  שנים 0חידוש רישום במרשם נדרש כל 

 אחרון שלב במידת הצורך, + שלבים המחולקים ללשוניות הזנה 0-הגשת בקשה מורכבת מ .ד

 .הבקשה חתומה ע"י עו"דשל העלאת 

.ה, טרם סיום הזנה בלשונית בה הנך נמצאלא ניתן להתקדם ללשונית ההזנה הבא .ה

ללשוניות הקודמות ע"י לחיצה על לשינויים אחורה לאחר סיום הזנה, ניתן לחזור  .ו

 שמירת טיוטא .ז

ניתן לעצור בכל שלב במהלך מילוי הבקשה. בקשה במצב זה נשמרת בסטאטוס טיוטא למשך  (1

ואף לערוך ולשנות את  יום. במהלכם ניתן לחזור ולהמשיך את מילוי הבקשה מאותה נקודה 14

 .הבקשה

♥שים  (2

 תמחק ללא יכולת לשחזרה.טיוטת הבקשה יום,  14לאחר 

 אפשרות עריכת מסמך בסטטוס טיוטא, קיימת רק ליוצר הבקשה. (3

מילוי ושליחת בקשה מקוונת תתאפשר רק למשתמש המוגדר כ'מגיש בקשות' מטעם היצואן,  (4

 ובתנאי שהוא יוצר הבקשה.

♥ שים .ח

)כוכבית( צמודה למלל המתאר את השדה.  *קיימים שדות חובה, בדרך כלל מסומנים ע"י 

לא ניתן להתקדם שלב/לעבור ללשונית הבאה באם לא הוזנו הפרטים המלאים בכל השדות 

 כנדרש.

תוכן בקשתך.ל ובהתאםמלא את פרטי הבקשה עפ"י המצוין בלשוניות  .ט

 פרטים במרשםעדכון 

בקשה חדשה

חידוש רישום במרשם
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 הנלווים מכיםהמסלה  יצורפו שלא אובמלואה  מולאת ולא במידה טיפול ללא לשולח וחזרת בקשה .י

.כנדרש ומהחת היהת לאאו  ,הנדרשים

עם מחיקות או תוספות לבקשה.  לא יתקבלו מסמכים מתוקנים בכתב יד, .יא

 חל אם כי יצוין ,בחוק כאמור הביטחוני היצוא במרשם הרשום על החלות הדיווח מחובות לגרוע מבלי .יב

 לאגף כך על לדווח במרשם הרשום או/ו המבקש מחויב הרשומים תחת מרשם החברה, בזהות שינוי

.השינוי ממועד ימים 30 בתוך הביטחון במשרד הביטחוני היצוא על הפיקוח

: (בהתאם לתוכן הבקשה (לצרף שיש מסמכים .יג

 המפרט את מהות הבקשה.  המבקש מאת רשמי מלווה מכתב -
ממונה מכתב מינוי ממונה פיקוח; על כל תאגיד לדאוג לכך שבמרשם היצוא הביטחוני ימונה  -

 פיקוח, ממונה של במעמד התאגיד במרשם לרשום פיקוח על היצוא הביטחוני מטעם החברה. ניתן
 )יועץ ולא (התאגיד עם עבודה יחסי המקיים התאגיד של עובד  ,לחילופין או התאגיד, ל"את מנכ

 הכפוף ישירות למנכ"ל התאגיד.
מעודכן  חברה נסח רה, יצרףבמידה ונעשו שינויים בבעלי המניות בחב שהוא תאגיד; מבקש -

 ספח בעלי מניות. כולל החברות, מרשם
ניתן להגדיר אישיות במרשם החברה )שאינה במעמד של נושא משרה/ממונה פיקוח( כך שתוכל  -

לקבל מידע מאפ"י באשר לכל נושאי החברה. לצורך כך יש למלא את המכתב מאתר אפ"י ולצרפו 
 לבקשה. 

ניתן להגדיר עובד חברה )שאינו נכלל תחת הגדרת "נושא משרה" כפי שמופיעה בחוק( כבעל  -
סמכות חתימה להגשת בקשות באפ"י. לצורך כך יש למלא את המכתב מאתר אפ"י ולצרפו 

 לבקשה.
מעביד עם -במידה והנך מעוניין לרשום תחת מרשם התאגיד אישיות שאין לה יחסי עובד -

 תב התחייבות יועצים חיצוניים מאתר אפ"י ולצרפו לבקשה. התאגיד, יש למלא כ

 בחוק כמשמעו בלבד משרה לנושאי תינתן החתימה סמכות, בתאגיד מדובר כאשר כי מובהר .יד
 להגשת חתימה סמכות מכתב עבורם שצורף ,בתאגיד לעובדים או, 1999 – ט"התשנ, החברות
 .י"אפ באתר שמפורסם נוסח לפי ל"המנכ י"ע וחתום מנומק ,בקשות

 וטפסי ביטחוני אבחון טופס למלא יידרשו אלו םאישיבמקרים של הוספת אישים למרשם החברה,  .טו
 העלאת מסמכים אישייםבאתר באופן אישי  ( ולצרפם1.34, 1.30, 1.33ביטחונית )טפסים  בדיקה

 . המיועד לכך
יש לסיים עם העלאת טפסים אלה באתר המסמכים האישיים בטרם הגשת הבקשה המקוונת. - ♥שים 

https://documentsuploader.mod.gov.il/
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♥שים  .2.2

 ישנם סעיפים בהם המערכת מציגה ברירת מחדל עבור הסעיף. 

המידע/מילוי הטופס הנך נדרש לבדוק באם ברירת המחדל המוצגת מתאימה בעת הזנת 

 עבור בקשתך. באם לא, אנא וודא לשנותה בהתאם.

ידע .הזנת המגלול את המסך מטה להמשך  .2.1

יצואן 2

כאשר עומדים עם 

סמן העכבר על שדה 

יפתח שדה מידע  –

 רלוונטי
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לאחר סיום הזנת המידע ולמעבר ללשונית הבאה, לחץ על  .2.3

 הגדרות:  .2.4

שמור ועבור לאישים 

יםמוצרל
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לעדכון אישיות קיימת התחל להקליד את שם האישיות ולחץ על  .1.2

, לחץ על וספת אישיות חדשהלה .1.1

 מילוי שדות בטופס .1.1.2

באמצעות מנגנון במילוי השדות בטופס הדיגיטלי, המערכת מאפשרת למשתמש לקבל עזרה 

 'השלמה אוטומטית' אשר מנגיש למשתמש את מאגר המידע הקיים עבורו.

, ניתן גם על מנת להשתמש במנגנון זה יש להקליד את תחילת מספר/שם הנתון המבוקש

 ולבחור את ההשלמה המתאימה מתוך האפשרויות שיוצגו.להקליד אותיות אמצע מהמילה 

אישים 1

המערכת מאפשרת 

מנגנון      

השלמה אוטומטית

אישיותהוסף 

אישיות מהרשימה הצג



   eComמדריך להגשה מקוונת באתר 

33מתוך  21עמוד      1027 פרילא, אפ"י, יח' הדרכה, ם/חידוש/עדכון במרשם היצוא הביטחוניבקשה לרישו

api_outreach@mod.gov.il 

ע

מ

ו

ד

|

1

2

"הסר שיוך האישיות ליצואן"הסרת אישיות קיימת בחר , במקרה של אישיותהזן את פרטי ה .1.3
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♥ םשי .1.4

מדובר במסמכים אישיים מכיוון ש 1.30, 1.34, 1.33כל אישיות חדשה נדרשת למלא טפסים 

אופן באתר המסמכים האישיים של משהב"ט ב למלא הטפסים ולהעלותםכל אישיות נדרשת  -

 .אישי

 חדשה.האישיות הלאחר מכן נדרש להגיש את הבקשה עבור 

 מסך.כל לינק לאתר המסמכים האישים ניתן למצוא בתחתית 

 .בסוף החוברתהסבר מפורט על נושא זה ניתן 

לחץ על אישיות בסיום הזנת פרטי ה .1.5

 על ו/או                           לחץ על .1.6

 צרופות רשות הנן צרופות שהמבקש רואה לנכון להוסיף לבקשה, במידה ויש כאלה. 

לצרף לבקשה, בהתאם לפרטים שמולאו קודם  חייבצרופות נדרשות הנן צרופות שהמבקש 

 מצוין שם הצרופה המבוקשת.  חובה תלכן. ליד כל צרופו

 + הוסף צרופות

שמור ועבור להוספת צרופות

רשות + הוסף צרופות
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 הצרופות שהוספוכל את  העלהבחר את כל הקבצים שברצונך להעלאות ולחץ על  .1.7

 .)הקבצים צריכים להיות בעלי שם משמעותי שמעיד על תוכנם(

, אם לא נמצא הסוג המבוקש בחר בשדה סוג במקרה של קובץ רשות בחר את סוג הקובץ

 .אחר

.כל אחד מן הקבצים עבור 'התקבל בהצלחה'המתן מספר שניות עד לקבלת סטאטוס  .1.8

 אישיםשמור ועבור ללחץ על    -להמשך  .1.9
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, החל סעיפים הקודמיםהפעולות המפורטות בחזור על  נוספיםאישים  /לעדכןלהזיןאם ברצונך  .1.20

 בנפרד. אישיותעבור כל   -. 2.1 מסעיף  

צרופות טעינתעבור ל לחץ על : צרופות היצואן, עבור לכלל האישיםבסיום הזנת  .1.22
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רשמי וצרופות נוספות על פי  מכתב מלווה ותכוללה (היצואןהבקשה )העלה צרופות ברמת  .3.2

  .הצורך

, ולאחר עבור כל אחד מן הקבצים 'התקבל בהצלחה'מתן מספר שניות עד לקבלת סטאטוס ה .3.1

 .להצהרותמכן עבור 

צרופות היצואן 3
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 ולחץ על טבלת הבעלים, כל פעם בעלים אחד את  /עדכןהוסף .4.2

 על פעולה זו עבור כל בעלים נוסף.חזור  .4.1

, עדכן את הפרטים ולחץ על תהרלוונטילחץ ערוך בשורה  מתבעלים קייטבלת על מנת לערוך  .4.3

עצמאי/עוסק שהוא תאגיד )לא חובה רק ליצואן חדש הינה טבלת הבעלים מילוי שים לב:  .4.4

  .(מורשה

בעלים והצהרות נוספות4

 לטבלההוסף 

לטבלההוסף 
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אישור טרם שליחה טבלת בעלים וסימון כל ההצהרות לחץ על בסיום הזנת  .4.5

צרופותל
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, המסך מחולק בהתאם ללשוניות תהליך מילוי הבקשה. טיוטאמתקבל מסך  .5.2

 מסך זה מכיל את כל פרטי הבקשה כפי שנקלטו במערכת.

בפועל זהו מסך גלילה ארוך. הטיוטא מוצגת כאן בחלקים. 

בדוק שאכן כל הפרטים שנקלטו הינם אכן נכונים ומתאימים לבקשתך. .5.1

שליחת בקשה לאפ"י / נעילת הטיוטא והדפסה לאישור עו"ד 5
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ראה לחצני  –בכל כותרת לשונית, בהתאם לצורך ניתן לחזור ולעדכן  .5.3

 בתחתית כל כותרת לשונית.

חזור ל.....

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

  – במערכת

לחץ כאן לחזרה למסך 

 ההזנה 



   eComמדריך להגשה מקוונת באתר 

33מתוך  12עמוד      1027 פרילא, אפ"י, יח' הדרכה, ם/חידוש/עדכון במרשם היצוא הביטחוניבקשה לרישו

api_outreach@mod.gov.il 

ע

מ

ו

ד

|

2

1



   eComמדריך להגשה מקוונת באתר 

33מתוך  11עמוד      1027 פרילא, אפ"י, יח' הדרכה, ם/חידוש/עדכון במרשם היצוא הביטחוניבקשה לרישו

api_outreach@mod.gov.il 

ע

מ

ו

ד

|

2

2

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

  –במערכת 

לחץ כאן לחזרה למסך 

 ההזנה 

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

  –במערכת 

לחץ כאן לחזרה למסך 

 ההזנה 
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, תיקונה ואישורהבסיום בדיקת הטיוטא  .5.4

לחץ על  לצורך העברת הבקשה לאפ"יו

♥שים  .5.5

במקרה זה לא יופיע כפתור שליחת  ישנם מקרים בהם נדרשת חתימת עו"ד על הבקשה.

 הבקשה לאפ"י ויופיע כפתור  

 .זה במדריך 6 ולקפוץ לשלב ,להחתים עו"ד ,במקרים אלה יש להדפיס את הטיוטא

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

  –במערכת 

לחץ כאן לחזרה 

 למסך ההזנה 

שליחת הבקשה לאפ"י

 נעילת הטיוטא והדפסה לעורך דין



   eComמדריך להגשה מקוונת באתר 

33מתוך  14עמוד      1027 פרילא, אפ"י, יח' הדרכה, ם/חידוש/עדכון במרשם היצוא הביטחוניבקשה לרישו

api_outreach@mod.gov.il 

ע

מ

ו

ד

|

2

4

שליחת הבקשה לאפ"י הינה פעולה סופית, לאחריה לא ניתן לתקן, לשנות ו/או לערוך את  .5.6

 .הבקשה

:מספר האסמכתאלאחר שליחת הבקשה לאפ"י,  תתקבל ההודעה הבאה ובה  .5.7

מספר אסמכתא הינו מספר בעזרתו תוכל לפנות לאפ"י לצורך זיהוי הבקשה במערכת הרישוי  .5.8

 באפ"י.

 : קישור לקובץ אקרובט .5.9

המכיל את  PDFיפתח בפניך קישור לקובץ  "מצ"ב קישור לקובץ אקרובט"ע"י לחיצה על  

 תך.  ניתן לראות ו/או להדפיס ו/או לשמור את הקובץ במחשבך האישי.תדפיס בקש

באתר קהילת היצואנים  "סטאטוס בקשות"לעקוב אחר סטאטוס הבקשה במסך  ניתן .5.20

 .eCom הביטחוניים 
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)לאחר סריקה(. יש להיכנס ממוחשב לאחר שיש בידך את הטיוטא חתומה ע"י עורך דין כקובץ  .6.2

 רישוי מקוון רישוי ופיקוח בתפריט הראשי לחץ על  eComשוב ל 

תחת רישם במרשם היצוא הביטחוני. בקשות ממתינות לחתימת עו"דחץ על ל .6.1

לחץ על סיום הבקשה בשורה המתאימה. .6.3

העלאת טיוטא חתומה ע"י עו"ד 6
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העלה את הקובץ החתום ע"י עורך דין ואשר את ההצהרה. .6.4

לחץ על  .6.5

שליחת הבקשה לאפ"י הינה פעולה סופית, לאחריה לא ניתן לתקן, לשנות ו/או לערוך את  .6.6

 .הבקשה
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:מספר האסמכתאלאחר שליחת הבקשה לאפ"י,  תתקבל ההודעה הבאה ובה  .6.7

מספר בעזרתו תוכל לפנות לאפ"י לצורך זיהוי הבקשה במערכת הרישוי מספר אסמכתא הינו  .6.8

 באפ"י.

באתר קהילת היצואנים  "סטאטוס בקשות"לעקוב אחר סטאטוס הבקשה במסך  ניתן .6.9

 .eCom הביטחוניים 
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כללי ומידע הערות
♥ שים

 . בלמ"ס בלבדבסיווג לשימוש האתר מאושר 

'שמור' ומעלה  –חל איסור להזין, לשמור ולשלוח מידע מסווג 

 דפדוף וחזרה בין לשוניות הבקשה .2

זור מסך אחד אחורה ע"י לחיצה על ניתן לחבכל שלב בתהליך 

 המופיע בחלקו הימני התחתון של המסך.  חזורלחצן 

 .וכך באופן משורשר ניתן לחזור אחורה עד למסך הראשון

שדות חובה .1

♥ שים

כוכבית הם תמיד שדות חובה ונדרש למלא אותם על מנת להתקדם שלב במילוי *שדות עם  

 הבקשה.

במידה ולא תמלא שדה חובה תוקפץ הודעה מתאימה, בה יפורטו השדות הנדרשים  .א

 להשלמה. 

הם יהיו שדות חובה. שדות אלו הם שדות . אך, כוכבית סימון היה לידםיייתכנו שדות שלא  .ב

 המקושרים לפרטים קודמים רלוונטיים שמילאת בבקשה.

ה שהוא שדה חובה, ולא הוזן בו מידע. בשלב מעבר ללשונית הבאה בבקשה שדכל עבור  .ג

 כל שדות החובה שלא הוזן בהם מידע.תפתח תיבת טקסט אדומה ובה יפורטו  -

 / הפסקת הזנת בקשהעצירה  .3

ל בקשה כלשהי בכל שלב ולחזור ולהמשיך מאותה נקודה. ש ניתן לעצור הזנה

♥שים  

לשונית או בצעת שמירה )במסכים בהם ישנה אפשרות בעזרת הזין מידע בבתנאי שסיימת ל זאת,

יום, לאחריהם תמחק ללא יכולת  14בסטאטוס טיוטא למשך הבקשה נשמרת .  שמירה( -כפתור 

 שחזור.
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 בסטטוס טיוטאשנמצאת  חזרה להזנת בקשה  .4

 על מנת לשוב לעבוד על בקשה שנמצאת בסטטוס טיוטא:

רישוי מקוון שוי ופיקוח ריבתפריט הראשי לחץ על  .א

.ם במרשם היצוא הביטחוניותחת רישטיוטות רשימת לחץ על  .ב

והמשך כרגיל. קשהבסימוכין לחץ על מספר  .ג

]הקלד ציטוט

מהמסמך או

סיכום של נקודה

מעניינת.

באפשרותך

תיבת למקם את

הטקסט בכל

מקום במסמך.

השתמש

בכרטיסיה 'כלי

לשנות כדי ציור'

תיבת את עיצוב

הטקסט 'ציטוט'.[

]הקלד ציטוט

מהמסמך או

סיכום של נקודה

מעניינת.

באפשרותך

תיבת למקם את

הטקסט בכל

מקום במסמך.

השתמש

בכרטיסיה 'כלי

לשנות כדי ציור'

תיבת את עיצוב

הטקסט 'ציטוט'.[
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םיאישי מסמכים העלאת אתר

https://documentsuploader.mod.gov.ilכניסה לאתר הינה באמצעות הכתובת הבאה:  .א

 מתקבל מסך הכניסה לאתר, לחץ על העלאת צרופות יצואנים.  .ב

 הכנס את פרטיך האישים לאימות ולחץ על שלח. .ג

https://documentsuploader.mod.gov.il/
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לסלולארי ולחץ על שלח.הכנס את קוד האימות שקיבלת  .ד



   eComמדריך להגשה מקוונת באתר 

33מתוך  31עמוד      1027 פרילא, אפ"י, יח' הדרכה, ם/חידוש/עדכון במרשם היצוא הביטחוניבקשה לרישו

api_outreach@mod.gov.il 

ע

מ

ו

ד

|

3

2

 .תלחץ על הוסף צרופו .ה

 בחר מהמחשב את הצרופה הרצויה. .ו

 בחר את סוג הקובץ מהרשימה. .ז

 האחרונים עבור כל הצרופות שברצונך להעלות. הסעיפים 3חזור על  .ח

.העלה את כל הצרופות שהוספוליד כל צרופה או על  העלהלחץ על  .ט

 .שלחבסוף העלאת כל הצרופות לחץ על  .י
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אישור שליחת הפנייה. מתקבל מסך .יא


