
   eComמדריך להגשה מקוונת באתר 

26מתוך  0עמוד     6102בקשה לרישיון שיווק שיווק בלמ"ס , אפ"י, יח' הדרכה, מאי 

api_outreach@mod.gov.il 

ע

מ

ו

ד

|

1

 ליצואן הביטחונימדריך 
בלמ"ס שיווק רישיון ל הלהגשת בקש

  ןבאופן מקוו
 eComבאמצעות אתר 

אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני  
 6102דרכה, מאי יח' ה     
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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(.

 פשרית רק לבעלי תפקידים אשר רשומים ברישומי כניסה ונגישות להגשת בקשות באופן מקוון, א
וברשותם שם  מטעם היצואן. 'בקשות מגיש' -כ היצואן במרשם היצוא הביטחוני רישום תקף

 eCom .  משתמש וסיסמה 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 
  00:00-10:00ה'  –בזמני קבלת קהל בימים א' 

 202חדר  2כתובת משרדי האתר: הקריה תל אביב בניין סיב"ט קומה 
 02-7077700 -יש לתאם הגעה מראש בטלפון 

 תמיכה והדרכה

 תמיכה והדרכה מחשובית 

 , ובמהלך ההגשה המקוונתלאחר כניסה לאתר, 

 רישיונותנושאי כל שאלה הנוגעת לל ומענהלקבל תמיכה ניתן 

 באמצעות: ישום במרשםור

  ליצואן השירות מרכז

 ה'  -ימים: א'המרכז פעיל 

 00:20 - 17:00בין השעות 

 172-6127611 מענה באמצעות טלפון

 ה טכנית תמיכ 

 , בשלבי הכניסה לאתרחסימה או תקלה כלשהי 

   -ניתן לקבל תמיכה באמצעות

 מלנדסק 

.(2)שלוחה   073-3876340טלפון מענה באמצעות 

mailto:ecom1@mod.gov.il
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eCom      טחוניים יקהילת היצואנים הב כניסה לאתר -שלב א' 

/https://www.exporters.mod.gov.ilהכתובת הבאה: כניסה לאתר הינה באמצעות  .א

 :מתקבל מסך הכניסה לאתר .ב

♥שים 

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

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

, אפשרית רק לבעלי תפקידים אשר רשומים ברישומי ת באופן מקווןלהגשת בקשוכניסה ונגישות  .ד

 מטעם היצואן. 'מגיש בקשות' -היצואן במרשם היצוא הביטחוני רישום תקף כ

 סיסמהאת ה 'סיסמה'בשדה ושם המשתמש את  'שם משתמש'בשדה לכניסה לאתר יש להזין  .ה

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

https://www.exporters.mod.gov.il/
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, והוא נועד להציג ליצואן הביטחוני בישראל הביטחוניים היצואנים פורטלמשמש כ eComאתר  .ו

 מידע רלוונטי ועדכני אשר מפורסם על ידי אגף אפ"י ואגף סיב"ט במשרד הביטחון. 

ההודעות באתר מעודכנות בדומה לעדכון שנעשה באתר אפ"י.
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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

.המכיל את כל המידע ליצואן 'רישוי מקוון'יפתח עמוד  .ב

 'בקשות לרישיונות שיווק ביטחוני'תחת הכותרת                                לחץ על  .ג

♥ שים

 . בלמ"ס בלבדלשימוש האתר מאושר 

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

מקווןרישוי רישוי ופיקוח

הגשת בקשה חדשה
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.שלבים המחולקים ללשוניות הזנה 7-מהגשת בקשה מורכבת  .ד

בה הנכם נמצאים.יום הזנה בלשונית לא ניתן להתקדם ללשונית ההזנה הבאה, טרם ס .ה

רה ללשוניות הקודמות ע"י לחיצה על  ולאחר סיום הזנה, ניתן לחזור אח .ו

 שמירת טיוטא .ז

ה יש לבצע הליך . לצורך עצירה ושמירת הבקשעצור בכל שלב במהלך מילוי הבקשהניתן ל (0

 בהזנת הבקשה. האהב מעבר ללשונית

 :♥שים 

 קיים לחצן שמירה !!!לא 

 הבאה. ההזנה מתבצעת אוטומטית ע"י המערכת במהלך המעבר ללשוניתהשמירה 

יום. במהלכם ניתן לחזור ולהמשיך  14בקשה במצב זה נשמרת בסטאטוס טיוטא למשך  (6

 את מילוי הבקשה מאותה נקודה.

 אפשרות עריכת מסמך בסטטוס טיוטא, קיימת רק ליוצר הבקשה. (2

מוגדר כ'מגיש בקשות' מטעם מילוי ושליחת בקשה מקוונת תתאפשר רק למשתמש ה (6

 היצואן, ובתנאי שהוא יוצר הבקשה.

♥ שים .ח

לא  צמודה למלל המתאר את השדה.)כוכבית(  *מסומנים ע"י  ך כללחובה, בדרקיימים שדות 

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

 כנדרש.

תוכן בקשתך.ל ובהתאםמלא את פרטי הבקשה עפ"י המצוין בלשוניות  .ט
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לחץ על לאחר סיום הזנת המידע ולמעבר ללשונית הבאה,  .0.0

פרטי הבקשה 0

כאשר עומדים עם 

סמן העכבר על שדה 

יפתח שדה מידע  –

 רלוונטי

ע
ד
מי

עבור למוצרים
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לחץ על להזנת מוצרים לבקשה,  .6.0

♥ שים .6.6

 מילוי שדות בטופס .6.6.0

שדות בטופס הדיגיטלי, המערכת מאפשרת למשתמש לקבל עזרה באמצעות במילוי ה

 מנגנון '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

ך האפשרויות שיוצגו.ולבחור את ההשלמה המתאימה מתואמצע המילה מלהקליד אותיות 

מוצרים 6

הוסף מוצר
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 מוצרים .6.6.6

במידה ואין ברשותכם את שם/מספר המוצר כפי שמופיע ברישומי אפ"י,  אנא פנו  הערה:

 באמצעות מייל לאפ"י/קליטה וניתוב לקבלת המידע הדרוש.

 ניתן להגיש בקשה רק עבור מוצרים הרשומים ברישומי אפ"י ובתנאי ש: (0

 המוצר/ים.יצרן  -מגיש הבקשה רשום ברישומי אפ"י כ 

 או  

 קיים בידי היצואן רישיונות  המוצרים משויכים ליצואן אשר מגיש את הבקשה(

 .שיווק למוצרים האמורים(

 או  

 מוצרים מוגדרים כמיוצרים ע"י 'יצרנים שונים בארץ' או 'יצרנים שונים בחו"ל' ה

)אינם משויכים ליצרן ספציפי(. זאת, בתנאי שהיצואן מגיש הבקשה, קיבל בעבר 

 ישיון שיווק למוצר הספציפי האמור.ר

 ובתנאי ש: /שונים מכלולים של יצרנים אחרים-ניתן להזין תתי (6

  מגיש הבקשה יקליד את מספר המוצר ואת שם המוצר כפי שמופיע ברישומי

)אין בידי המגיש רישיון שיווק  והמוצר אינו משויך למגיש הבקשה מאחראפ"י. 

 השלמה אוטומטית'.גנון המערכת לא תאפשר 'מנ ,למוצר האמור(

 או  

 אזי,  המכלולים האמורים.-ק שמכיל את תתיקיים בידי מגיש הבקשה רישיון שיוו

 המכללים באמצעות 'מנגנון השלמה אוטומטית'.-יוכל המגיש להזין את תתי

, הסתיים סיווגו ,לא ניתן להקליד למערכת מוצר חדש טרם אושרה קליטתו באפ"י (2

 ם הקודמים.לגביו הסעיפי ומתקיימים 

לא ניתן להגיש בקשות עבור מוצרי סיב"ט. (6

./סוכנים/מתווכיםגיציצואן מי -לא ניתן להגיש בקשות כ (5
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את פרטי המוצרזן ה .6.2

המערכת מאפשרת 

 מנגנון השלמה
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לחץ על בסיום הזנת פרטי המוצר  .6.6

לחץ על  .6.5

)הקבצים צריכים להיות  התחל העלאההעלאות ולחץ על בחר את כל הקבצים שברצונך ל .6.2

 .בעלי שם משמעותי שמעיד על תוכנם(

שמור ועבור להוספת צרופות

+ הוסף צרופות
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על כל אחד מן הקבצים ולאחר  בהצלחה התקבלהמתן מספר שניות עד לקבלת סטאטוס  .6.7

 .חזור לרשימת המוצריםמכן לחץ על 

צר בנפרד.פים הקודמים עבור כל מומוצרים נוספים חזור על הסעי ברצונך להזיןאם  .6.8

עבור ליעדים לשיווק לחץ על : ההבא שוניתלהמוצרים, עבור לכל בסיום הזנת  .6.9
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- ♥שים 

 משתמשי הביניים הקשורים אליו. אחד מסופי וכל משתמש כל יעד לשיווק הינו פירוט המידע על 

ביניים וגם עבור המשתמשי כל אחד מיש להזין 'פרטי משתמש' עבור כל משתמש בנפרד, גם עבור 

 סופי. המשתמש ה

ת את המשתמש לטבל להוסיףעבור כל אחד מהמשתמשים יש  טי משתמש''פרבסיום הזנת 

 .משתמשים

 'משתמש סופי'.-בטבלה מי מבין המשתמשים הוא ה לסמןיש  –בסיום הזנת המשתמשים 

 כל עבור בקבוצות המידעאת  להזין יש -ממשתמש סופי אחד  יותרבמידה והבקשה מוגשת עבור 

 .קיימים באם משתמש סופי ומשתמשי הביניים הקשורים אליו

 ראו פירוט בהמשך.

.הוסף יעד לשיווקלחץ על  .2.0

יעדי שיווק 2
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♥ שים .2.6

 משתמש סופי/משתמש ביניים -לקוחות חו"ל 

ניתן להגיש בקשה רק לרשימת מדינות שאושרו להגשה מקוונת. ישנן מדינות עבורן לא  .א

 ניתן להגיש בקשה מקוונת. 

ש סופי.מגבלה זו תקפה הן לגבי מדינות משתמשי ביניים והן לגבי מדינות משתמ .ב

הינו ממדינה עבורה לא   - ביניים או סופי -מגבלה זו תקפה גם אם רק אחד המשתמשים  .ג

 ניתן להגיש בקשה מקוונת.

 נושא זה. לתאום ליח' ההדרכה באפ"ילפנות רשאי ממונה פיקוח מטעם היצואן 

רק עבור  –משתמשי ביניים ו/או משתמש סופי  –ניתן להגיש בקשה עבור לקוחות חו"ל  .ד

 קוחות חו"ל הקיימים ברישומי אפ"י.ל

 /שם המשתמש, פרבמידה ואין ברשותכם את מס .ה

 או 

קבלת מידע בקשה ללאפ"י שהמשתמש אינו קיים ברישומי אפ"י, באפשרותכם להגיש 

הקמת משתמש )לקוח חו"ל( חדש, ובתנאי שמשתמש זה הינו לגבי לקוח חו"ל או ל

 .חת המדינות שאושרו להגשה מקוונתמא

יש להפנות לאפ"י מידע לגבי משתמשים קיימים / בקשה להקמת משתמש חדש,  לקבלת

 טרם הזנת הבקשה. 

 api_klita@mod.gov.ilלכתובת:  יל לאפ"י/קליטה וניתובאנא פנו באמצעות מי

שעות. 24הקמת משתמש ישלח מאפ"י תוך מידע ו/או מענה הכולל 

:כנדרש להלן אנא מלאו את הפרטים הבאים, וצרפו מידעבפנייתכם, 

שם מדינה פרטי לקוח

שם משתמש

חברת סחר/תעשיה/גורם ממשל/אחר סוג לקוח

אתר אינטרנט

עיר כתובת

רחוב

מס'

מיקוד

פרטי 
התקשרות

מס' טלפון

מס' פקס

איש קשר

דוא"ל
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♥שים 

ים סופיה יםמשתמשכל אחד מהעבור  המחולקות לקבוצותת ונפרדות רשימארגן לפניך 

   בנפרד.

.קיימים באם = משתמש סופי אחד בלבד וכל משתמשי הביניים הקשורים אליו קבוצה

משתמשהפרטי מלא את  .2.2

.לטבלת המשתמשיםלהוספת היעד   לחץ על בסיום מילוי הפרטים  .2.6
הוסף לטבלה
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אם נדרש, חזור על שני הסעיפים הקשורים לאותו משתמש סופי, להוספת יעדים נוספים  .2.5

 .המשתמשיםלטבלת והוסף את כולם  הקודמים.

תופיע טבלת המשתמשים שהוזנו עד כה.  -לטבלה'  לאחר לחיצה על 'הוסף

 ראה צילומי מסך בהמשך
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= משתמש סופי אחד בלבד וכל משתמשי הביניים  קבוצה)בסיום הוספת כל המשתמשים  .2.2

את מבין כל המשתמשים הקפד לסמן לטבלת המשתמשים, ( קיימים באם הקשורים אליו

.בהתאם ליעד הסופי                            לחץ על   - . סופי' משתמש'-ה

♥שים 

תקבל על כך הודעת שגיאה(תיניים ללא משתמש סופי )בלא יכול להיות משתמשי 

ישונו ההגדרות בהתאם: –לאחר קביעת משתמש סופי  .2.7

ניתן לשנות את בחירת המשתמש הסופי  ע"י לחיצה על   המופיע  .2.8

 אצל משתמש אחר בטבלה.

  לי לחיצה ע"עלהסיר משתמש מהטבלה ניתן  .2.9

 עליצה לחי "עש תמשהמי רטפ אתך רועל תןינ .2.01

קבע משתמש סופי

קבע משתמש סופי

סרה

רוךע
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וכל משתמשי הביניים  = משתמש סופי אחד בלבד קבוצה) ת הקבוצהזנהבסיום  .2.00

 ( לחץ עלקיימים באם הקשורים אליו

.סופיים משתמשים רשימת אתרק המכילה חדשה מתקבלת טבלה  .2.06

♥שים 
  כל משתמש סופי המוצג בטבלה קיימת קבוצה נפרדתעבור 

(קיימים באם וכל משתמשי הביניים הקשורים אליו = משתמש סופי אחד בלבד קבוצה)

שמור נתוני יעד לשיווק
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וכל משתמשי הביניים  = משתמש סופי אחד בלבד קבוצה)צה חדשה וקבניתן להוסיף  .2.02

 . הוסף יעד לשיווק על לחיצהע"י  (קיימים באם הקשורים אליו

אם נדרש, , נוסף/אחר משתמש סופיל קשורהמהווים קבוצה חדשה יעדים נוספים להוספת  .2.06

  .2.1-החל מ הסעיפים הקודמיםחזור על 

.ערוך ניתן לערוך )להוסיף ולהסיר משתמשי בייניים( בהתאם לצורך ע"י לחיצה על הלחצן .2.05

.הסרסופי עם כל משתמשים הביניים שלו ע"י הלחצן ניתן להסיר משתמש  .2.02

.עבור לטעינת מכתב מלווהלחץ על למעבר להמשך מילוי הבקשה,  .2.07
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.כצרופה לבקשה את המכתב המלווה הוסף .6.0

הקפד על  ,בעת הכנת הקבצים את הקבצים אותם הנך מעוניין לצרף.מראש הקפד להכין  .6.6

 .בקובץלתוכן המצורף  יהווה אינדיקציהכך ששם הקובץ קובץ, כל ל מתאיםשם  מתן

כצרופה  המיועדים להוספה את הקבצים המתאימים בחרסמן ו ה                      על  לחץ .6.2

 וצרף.

ואז מתבצעת העלאה                     , לחלופין ניתן ללחוץ על ליד כל קובץ העלהעל לחץ  .6.6

 .כל הקבצים שסומנוברצף של 

עבור כל אחד מהקבצים  התקבל בהצלחהשניות עד לקבלת סטאטוס  מספרהמתן  .6.5

 שהעלאת. 

מכתב מלווה 6

התחל העלאה

 + הוסף צרופות
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עבור במידה וקיימות  צרופות נוספות שהנך מעוניין לצרף,  ,בסיום טעינת המכתב המלווה .5.0

  .נוספות צרופות טעינתל

 לחץ על  .5.6

במידה ולא קיימות צרופות נוספות,  .5.2

  או

 להצהרותעבור טעינתן, בסיום 

צרופות נוספות 5

עבור לטעינת צרופות נוספות

צהרותלהעבור 
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.קרא בעיון את ההצהרות .2.0

 . רותך לתוכן הבקשה וההצהאישוראת סמן  .2.6

לתוכן הבקשה וההצהרות. אישור ממונה פיקוחסמן כי קיים בידיך  .2.2

.אישור טרם שליחהבסיום, לחץ על  .2.6

הצהרות נוספות 2
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המכיל את כל פרטי הבקשה כפי שנקלטו במערכת. – טיוטאמתקבל מסך  .7.0

בדוק שאכן כל הפרטים נכונים. .7.6

המסך מחולק בהתאם לתהליך מילוי הבקשה. .7.2

ראה לחצני  –ניתן לחזור ולעדכן בהתאם לצורך  .7.6

♥שים 

בחלקים.  22-27בעמודים הטיוטא מוצגת 

 בפועל זהו מסך גלילה ארוך:

שליחת בקשה 7

חזור ל.....

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

לחץ כאן  -במערכת 

לחזרה למסך 

 ההזנה 
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המשך -טיוטא 
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המשך -טיוטא 

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

לחץ כאן  -במערכת 

לחזרה למסך 

 ההזנה 
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המשך -טיוטא 
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המשך -טיוטא 

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

לחץ כאן  -במערכת 

לחזרה למסך 

 ההזנה 

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

לחץ כאן  -במערכת 

לחזרה למסך 

 ההזנה 

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

לחץ כאן  -במערכת 

לחזרה למסך 

 הזנה ה
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חלק אחרון. –טיוטא 

 ואישורה,בדיקת הטיוטא  בסיום .7.5

לחץ על לצורך העברת הבקשה לאפ"י 

באם ברצונך לשנות 

ם כפי שנקלטו פרטי

לחץ כאן  -במערכת 

לחזרה למסך 

 ההזנה 

שליחת הבקשה לאפ"י
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:קבל ההודעה הבאה ובה מספר האסמכתאתת שליחת הבקשה לאפ"י, לאחר  .7.2

ה בבקשה שהוגשה.ניתן ללחוץ על הקישור לצורך צפיי
 ובמידת הצורך להפיק הדפסה.

ניתן לעקוב אחר סטאטוס הבקשה במסך "סטאטוס בקשות"

 .eCom באתר קהילת היצואנים הביטחוניים 
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 רות כלליותאה
(. 7מתוך  2אנו בשלב  -המודגם )במסך  בו אתם נמצאיםבכל שלב ישנו חיווי לגבי השלב  .0

זור מסך אחד אחורה ע"י לחיצה על בכל שלב בתהליך ניתן לח .6

  המופיע בחלקו הימני התחתון של המסך. חזורלחצן 

על מנת להתקדם שלב  כוכבית הם תמיד שדות חובה ונדרש למלא אותם* שדות עם  ♥ שים .2

 במילוי הבקשה.

 מלא שדה חובה תוקפץ הודעה מתאימה, בה יפורטו השדות הנדרשים להשלמה.במידה ולא ת .6

אלו הם שדות שדות . היה לידם כוכבית והם עדיין יהיו שדות חובהתו שדות שלא יתכני .5

 .בבקשה שמילאתרלוונטיים קודמים המקושרים לפרטים 
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ולחזור ולהמשיך מאותה נקודה. בכל שלב ניתן להפסיק ולעבוד על בקשה כלשהי  .2

 יום. 14למשך  אטיוט הבקשה נשמרת בסטאטוס

 ה שנמצאת בסטטוס טיוטא:על מנת לשוב לעבוד על בקש .7

רישוי מקוון רישוי ופיקוח בתפריט הראשי לחץ על  .א

.טיוטות בתהליך עבודהלחץ על  .ב

והמשך כרגיל. קשהבסימוכין לחץ על מספר  .ג




