
(י"אפ)אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני , משרד הביטחון, מדינת ישראל

בקשה לעדכון/ביטול פרטי מוצרים

סיווג המסמך: בלמ"ס          עמוד 1 מתוך 3 7      מהדורה מספר 3 מתאריך  08.01.2023 טופס מספר:  0.2

: הבקשה מבקש היצואן פרטי 10

 7.א. שינוי שם מוצר
שם המוצר החדש - (עד .4 תווים) 

7.ב. שינוי שם שיווקי  (במידה והעדכון הינו רק שינוי שם שיווקי ניתן להגיש בקשה במייל ללא צורך בטופס 70.2 )
שם שיווקי ביטול הוספת שם שיווקי

7.ג. שינוי בתכולות/תכונות המוצר
תאריך פרסום מפרט טכני חדש  מספר פרסום מפרט טכני חדש  

תיאור מילולי של השינוי המבוקש:

 עמוד+  סעיףבמפרט/ נוספה  תכונה מעודכנתתכונה קיימת במפרט

במפרט המעודכן

שדה חובה*

*שם היצואן            *סימוכין מכתב מלווה   *תאריך מכתב מלווה       יחידת משנה/ מפעל *מספר יצואן  אפ"י

* מספר מוצר

* שם מוצר

2. *עדכון / שינוי במוצר (נא מלא – לשינויים בלבד) : 



(י"אפ)אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני , משרד הביטחון, מדינת ישראל

בקשה לעדכון/ביטול פרטי מוצרים

סיווג המסמך: בלמ"ס          עמוד 2 מתוך 3 טופס מספר:  70.2     מהדורה מספר 3 מתאריך 08.01.2023

 שנוספועיקריים  0 תתי מכלולים3
המוצר  מספר מס"ד

 )**( אפ"י
   ? MTCR שם יצרן              מדינת יצרן     האם      

MTCR לא
MTCR1

MTCR2

MTCR2 מכיל
12

1

2

3

4

 0במידה ותת המכלול אינו רשום באפ"י, יש למלא את כל העמודות למעט מספר מוצר אפ"י וסיווג בטחוני **

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

 מקום בו ההגדרות האמורות מופיעות בצו ציוד לחימה0קשורים", לציוד ביטחוני מפוקח, בכל 

423212   כולל תת סעיף(  'מס פיםסעי 2880צו הפיקוח על יצוא בטחוני )ציוד לחימה( התשס"ח(__________________

423222   2880צו הפיקוח על יצוא בטחוני )ציוד טילים( התשס"ח    

42322212   פיםסעי 1קטגוריה :_______________ 

42322222   פיםסעי 2קטגוריה _______ :  פיםסעי 2מכיל רכיב קטגוריה ______

  צו הפיקוח על יצוא בטחוני (דו שימושי מפוקח) התשס"ח 2880 סעיפים מס' (כולל תת סעיף)  _________423232
  ידע בטחוני כהגדרתו בסעיף מס'  2(1) / 2(2) בחוק הפיקוח על יצוא בטחוני, התשס"ז 2007 ______________ 423242

424. עיסוק בהצפנה  

 במוצר לא משולבים ולא נעשה שימוש באמצעי/מנגנוני הצפנה כלשהם.424212
 במוצר כן נעשה שימוש באמצעי/מנגנוני הצפנה.424222

 4242221.  בידי המבקש רישיון עיסוק בהצפנה.  
 4242222    אין בידי המבקש רישיון עיסוק בהצפנה והוא מתחייב לפנות לתחום הצפנה באפ"י לקבלת רישיון עיסוק בצופן. 

424. שימוש/כוונה להצטיידות ע"י מערכת הביטחון- מתייחס למוצר ומרכיביו: 

424212  2לא בשימוש ואין כוונת הצטיידות

424222  2לא בשימוש ולא ידוע על כוונת הצטיידות

424232   לא בשימוש אך קיימת התעניינות/הזמנה צפויה

424242   2במערכת הביטחון בשימוש מערכת הביטחון, שם המוצר_______________

  גרסת יצוא - מספר סימוכין _______________    הוגדרו הגנות ייעודיות424242

 סיווג 
בטחוני 

תיאור תת המכלול 

4. עדכוני שדות בתשתית הקיימת של המוצר הנובעים מעדכון המוצר (לסמן רק במידה וחל 
שינוי, או שת"ז המוצר אינה מלאה) 

אחר 421. המוצר נמצא בשלב (סמן X אחד):    קונספט  בדיקת התכנות   פיתוח  זמין     
4.2 ישומי המוצר (סמן X):    קרקעי   אווירי   ימי    חלל 

423. המוצר מפוקח בהתאם ל: 



(י"אפ)אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני , משרד הביטחון, מדינת ישראל

בקשה לעדכון/ביטול פרטי מוצרים

טופס מספר:  70.2       מהדורה מספר 3  מתאריך 808.01.2023             סיווג המסמך: בלמ"ס           עמוד 3 מתוך 3

0 ג0(7נדרש בעדכון מוצר סעיף )  הסיווג הביטחוני שנקבע ע"י מלמ"ב 540

*˷ˣ˶˟˥˪ ˢ˟ˣ˥ ˢˡת מונחות מלמ"ב
 בלמ"ס     שמור     סודי     סודי ביותר

  "ב(0 מלמבמשרד הביטחון ) המוסמך הביטחוניי הגוף "המסומן מעלה הינו הסיווג שנקבע ע הביטחוניהנני מאשר שהסיווג 

עדכון הסיווג  -: ככל שלאחר מילוי המסמך סיווגו אינו ברמת בלמ"ס יש לתת לכך את התשומות הנדרשות 70.2בהתייחס למסמך 

 בהעברה לאפ"י, אופן שמירת המסמך וכו'0

____________________תאריך ___________________________________סימוכין מלמ"ב 

________________ חתימה: ____________שם ממונה הביטחון: __________________

אפ"יהרשומים ב םגריעת מוצרי  650
השיווק למוצר  רישיונותהערה: גריעת מוצר מבטלת את כל 

שם המוצר )ציוד/ ידע/שירות ביטחוני(מספר מוצר באפ"י

*הצהרת המבקש: 760
אני הח"מ, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן: 

א.  הנני הח"מ מצהיר בזאת כי מכלול הפרטים שמולאו בטופס זה נכונים ומלאים והם יהוו חלק בלתי נפרד מרישיונות השיווק והייצוא ככל שקיימים 
או אם יינתנו. 

ב.   ידוע לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים או השמטת פרטים, או אי מתן דיווח בכתב על שינוי שחל בפרטים שנמסרו עלולים להביא להסרת או 
להשעיית רישום המבקש במרשם היצוא הביטחוני ו/או לביטול או התליית רישיונות היה ויינתנו. 

ג.     ידוע לי גריעת מוצרים תבטל את הרישיונות שניתנו בגין מוצרים אלה ולא יהיו לי כל טענות בשל כך. 

שם מגיש הבקשה המוסמך:               ת"ז: _____________ 

טלפון נייד:___________     פקס: ___________ טלפונים לברורים:_________     

  חתימה חותמת :______________

דוא"ל: __________________________ 

תאריך: ___________ 

שם ממונה פיקוח: ________                           מספר טלפון נייד: _______________         חתימת ממונה הפיקוח: __________ 

*שדה חובה

exportctrl.mod.gov.il :רח' קפלן 73, הקריה תל-אביב 6423474, ת.ד 2.03, טלפון ..23-7.624. אתר

@

תפקיד

______________________________________________________

http://www.exportctrl.mod.gov.il/
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