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פרטים על המוצר המבוקש -חלק א' 

 :הבקשהפרטי היצואן מבקש    10
מכתב מלווה תאריך*מכתב מלווה *סימוכין  שם היצואן*

(שם ומספר) יחידת משנה/ מפעל*מספר יצואן באפ"י

 פרטי המוצר:  6.0

שדות חובה*

 (:Xסמן )מהות המוצר * (תווים 40עד )מוגבל  -אנגלית מידת הצורך בבובעברית חובה : שם מלא של המוצר*
 ,טובין  ידע , שירות

 מק"ט יצרן למוצר::תאריך פרסום מפרט טכני*:פרסום מפרט טכני' מס*

:תיאור מפורט של המוצר בעברית*

 שמות מסחריים/שיווקיים נוספים

*601 המוצר נמצא בשלב (סמן אופציה אחת בלבד):   קונספט   בדיקת התכנות   פיתוח   זמין 
חלל   ימי , אווירי , קרקעי X :)סמן )יישומי המוצר  606*

 (:Xסמן )  מקור המוצר 602*

יצור עצמי על סמך 1.3.2

אחר (פרט): ___________________
 ידע עצמי,         ספרות גלויה,         פטנט רשום,        ידע זר  

      ממדינות: _______________________________,
 (כולל תתי מכלולים עיקריים) רכש 1.3.1

 מישראל     ותזר ותמדינ :_________________________ 

  IWTSD / TSWG 1.3.3 מימון/סיוע כספי/שת"פ עם מדינה זרה או גוף בטחוני או

     לא
 כן, מדינה _________________ 

IWTSD/ TSWG

כן        לא  מכיל ידע/השתתפות/מימון של משהב"ט 4.4*

אחר
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מדינה זרה: על ידי הצהרה בדבר מוצרים/רכיבים/ידע או שירות הנדרשים לפיקוח* . 3

 :חוק הפיקוח/תכולה בצו*.  4

(.272-9375793: לשאלות בנושא הצפנה, יש לפנות ישירות לתחום הצפנה באפ"י בטלפון ) :עיסוק בהצפנה*  .5

חובה על חברות מונחות מלמ"ב למלא*  : הסיווג הביטחוני שנקבע ע"י מלמ"ב0 6

מתייחס למוצר ומרכיביו –י מערכת הביטחון "שימוש/כוונה להצטיידות ע* .7 

שדות חובה*

 )כולל תתי מכלולים עיקריים(:  בקשה זומוצר בכי ה, מ מצהיר בזאת"הנני הח

  י מדינה זרה"נדרשים בפיקוח עהידע או שירות /ציוד/מוצר המכיל רכיביםהינו 

     ותחייב ברישיון המשך במדינ ________________ 

     במדינות ________________ אינו חייב ברישיון המשך 

 י מדינה זרה"ידע או שירות שנדרשים בפיקוח ע/ציוד/מוצר המכיל רכיבים אינו

 לא ידוע בשלב זה 

המוצר מפוקח בהתאם ל: 
 צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד לחימה), התשס"ח-1002, סעיף מס' (כולל תתי סעיף) :_________________      

      צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד טילים), התשס"ח-1002: 
, סעיפים: _________        קטגוריה 1 

__________ :       קטגוריה 1, סעיפים:____________   מכיל רכיב קטגוריה 1 , סעיפים 
צו  צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד דו-שימושי מפוקח), התשס"ח-1002, סעיף מס' (כולל תתי סעיף): __________      

     ידע בטחוני כהגדרתו בסעיף מספר 2(1) / 2(2)   בחוק הפיקוח על יצוא ביטחוני, התשס"ז-1002: __________ 
 _____________________

 מנגנוני הצפנה כלשהם/משולבים ולא נעשה שימוש באמצעי לא במוצר. 

 מנגנוני הצפנה/נעשה שימוש באמצעי כן במוצר. 

 בידי המבקש רישיון עיסוק בהצפנה .     

  בהתאם  י לקבלת רישיון עיסוק בצופן"בידי המבקש רישיון עיסוק בהצפנה והוא מתחייב לפנות לתחום הצפנה באפאין

רישיון יצוא  או/ס רישיון שיווק ו"טרם ביצוע פעולות ע(, עיסוק באמצעי הצפנה)שירותים ו לצווי הפיקוח על מצרכים

 .שיינתן  ככל

 בלמ"ס ,   שמור  , ,סודי   סודי ביותר

 (0הנני מאשר שהסיווג הביטחוני המסומן מעלה הינו הסיווג שנקבע ע"י הגוף הביטחוני המוסמך במשרד הביטחון )מלמ"ב 

עדכון הסיווג  - את התשומות הנדרשות יש לתת לכך: ככל שלאחר מילוי המסמך סיווגו אינו ברמת בלמ"ס 4.06בהתייחס למסמך 

 .'וכואופן שמירת המסמך  ,בהעברה לאפ"י

סימוכין מלמ"ב:____________________                         תאריך:____________________ 

חתימה:______________________   שם ממונה הביטחון: ______________________________

לא בשימוש ואין כוונת הצטיידות      
 לא בשימוש ולא ידוע על כוונת הצטיידות 

 לא בשימוש אך קיימת התעניינות/הזמנה צפויה 
 בשימוש מערכת הביטחון, שם המוצר במערכת הביטחון ___________________

  גרסת יצוא - מספר סימוכין _______________                                   הוגדרו הגנות ייעודיות
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. *תתי מכלולים עיקריים:8 

 וסיווג בטחוני יש למלא את כל העמודות למעט מספר מוצר אפ"י, במידה ותת המכלול אינו רשום באפ"י **

יובהר כי ציוד בדיקה ייעודי לציוד ביטחוני נכנס תחת "ציוד נלווה", "מערכות נלוות", "ציוד קשור" או "עזרים ** 

 קשורים", לציוד ביטחוני מפוקח, בכל מקום בו ההגדרות האמורות מופיעות בצו ציוד לחימה

: הצהרת המבקש  -  'חלק ב

לצרף לטופס זה את המסמכים הבאים : יש -' חלק ג
1. מכתב מלווה – המפרט את מהות הבקשה וכולל תאריך וסימוכין 

6. מסמך מפרט טכני – יש לצרף מסמך מפרט טכני המפרט מהו המוצר/הידע/השירות המבוקש לשיווק/יצוא + ניתוח  
. MTCR מפורט במידת הנדרש. (הסבר מופיע בעמוד הטפסים באתר אפ"י: "מדריך לכתיבת מפרט טכני")

*שדות חובה 

ככל שיחול שינוי באחד הסעיפים על היצואן להגיש טופס בקשה לעדכון מוצר תוך 30 יום ממועד השינוי. 

exportctrl.mod.gov.il   :רח' קפלן 62,   הקריה תל-אביב  2642666,   ת.ד 4.02,         טלפון: 073-4067400,                 אתר

 מספר מוצר מס"ד

 ** אפ"י

 תיאור תת מכלול

בטחוני
מדינת  שם יצרן 

יצרן

?MTCR האם
MTCRלא  

MTCR1

MTCR2

MTCR2מכיל 
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 אני הח"מ, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן
 .הנני מוסמך לחתום ולהתחייב בשם מבקש הבקשה לרישום מוצר חדש  .1

  ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם . והמסמכים שצורפו אליו, נכונים ומלאיםהנני מצהיר כי מכלול הפרטים שמולאו בטופס זה   .1

נכונים או החסרת פרטים או אי מתן דיווח בכתב על שינוי שחל בפרטים שנמסרו, עלולים להביא לסירוב לבקשת המבקש לקבלת רישיון שיווק      

  לרישיון ו/או לביטול רישיון כלשהו אם ביטחוני ו/או להסרת או להשעיית הרישום במרשם ו/או לסירוב לבקשה 

   יינתן בעתיד או לאי טיפול בבקשה.     

 המסמכים וההצהרות הנמסרים, ניתנת גם בהסתמך על הפרטים, ידוע לי כי החלטת הרשות המוסמכת בבקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני. 3

 . ןבבקשה זו והמהווים חלק בלתי נפרד מתנאי הרישיון אם וככל שיינת

ידוע לי . הנני מתחייב לדווח בכתב לאלתר לאגף הפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון על כל שינוי בפרט מהפרטים המצוינים בבקשה זו .4

על פי דין הרשות המוסמכת רשאית לשקול מחדש את החלטתה בקשר לבקשה זו ולרישיון שיווק ביטחוני אם יינתן ובפרט לאור כל   כי

 רטים כאמור.בפ שינוי 

  המוסמכת רשאית לשקול מחדש את החלטתה לגבי סיווגו הביטחוני של המוצר בכל עת.  הרשות כיידוע לי . 5 

שם מגיש הבקשה המוסמך: ..............................    תפקיד : ............................................. ת"ז.: ....................... 

טלפונים לברורים ....................................             טלפון נייד:   .......................................................   פקס : ................................................. 

כתובת למשלוח דואר : ...............................................................דוא"ל:.........................................  ............................................................................     

תאריך : ....................     חתימה וחותמת: ............................................... חתימה  ממונה פיקוח:.........................................

סיווג
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