
רחלי חן
י"אפ' דבר ר
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רישוי הוא מקצוע

מסורת של שירות מצוין
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במה התמקדנו
בשנה החולפת

יישום הרפורמה

שירות והנגשה ליצואנים

מחשוב תחום טכנולוגיות

יישום הרפורמה



הרפורמה
צמצום רשימת המוחרגים

טיוב תשתית המוצרים

ז מוצר.ת

איחוד משפחות מוצרים

MTCR2רכיבי 

בוצע
צמצום רשימת המוחרגים



מטוסי תדלוק

רשימת תחומים או מוצרים  
שהוסרו מרשימת המוחרגים

:ס למדינות המותרות"מוצרי בלמ

אמצעימטוסי משימה
ראיית לילה

יכולת שבירתסייבר
הצפנה

כלים
בלתי מאוישים

לוויינים
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MTCR2רכיבי 

בוצע
טיוב תשתית המוצרים



טיוב  
תשתית  
מוצרים

:התחלנו עם

15,400
7,750: מוצרים שבוטלו

2,000-כ: הופקו

:כמות צפויה בסיום

5,000
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ביצועי האגף

שיווק
יצואס וועדות"בלמ

עמידה בלוחות זמנים המוגדרים בחוק

20182016 2017

93%
75%80%

20182016 2017

88%78%
96%
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שירות והנגשה ליצואנים
:הרחבת מגוון ימי העיון

החוק ותהליכי הרישוי, יסודות הפיקוח▪
פיקוח ורישוי מתקדמים▪
▪MTCR
רפורמה בתהליך הרישוי▪
גריטת ציוד מפוקח▪

קיום ימי עיון
בצפון ובדרום

הדרכה למילוי טפסים
והגשה מקוונת
!אחת לחודש

מדריכים מקוונים ומצגות  
י"אפבאתר 

הדרכות פרטניות  
והנגשה ליצואנים
הרחבת השקיפות

כולל הרחבת הסטטוסים
קום-באי

שולחנות עגולים  
נוהל מזורזוקבוצות מיקוד

הרחבת מגוון ימי העיון

קיום ימי עיון בצפון ובדרום

–הדרכה למילוי טפסים והגשה מקוונת 
!אחת לחודש

י"מדריכים מקוונים ומצגות  באתר אפ

הדרכות פרטניות והנגשה ליצואנים

הרחבת השקיפות כולל הרחבת  
קום-הסטטוסים באי

שולחנות עגולים וקבוצות מיקוד

נוהל מזורז
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בשנה החולפת

יישום הרפורמה

שירות והנגשה ליצואנים

חשוב תחום טכנולוגיותממחשוב תחום טכנולוגיות



תחום  
טכנולוגיות

,  הקמת מערכת ממוחשבת שתאפשר מעקב
:ניהול ובקרה על התהליכים

רישום מוצר חדש

עדכון מוצר קיים

בחינת מוצר בצווי הפיקוח

בחינת תהליכים והפקת לקחים



מה השגנו עד כה
צמצום מהותי במספר הבקשות לרישיונות

שיפור ניכר בלוחות הזמנים למתן רישיונות

הקטנת הנטל הרגולטורי

שירות מצוין ושמירה על זמינות גבוהה

וכמובן
המשך שמירה על האינטרסים החיוניים 

של מדינת ישראל



מה צפוי  
בהמשך

המשך יישום והרחבת הרפורמה

קפיצת מדרגה בתחום טכנולוגיות

בחינת תהליכי הרישוי בצו הצופן

"שביט"חברת 

המשך יישום והרחבת הרפורמה



הזזת נקודת השיווק

פטור מרישיון שיווק  
ס"ב למוצרי בלמ"לארה

פטור מהרחבת גורם ביניים

עדכון צו ציוד לחימה

המשך יישום  
והרחבת  

הרפורמה

קידום מול ועדת
חוץ ובטחון

ז מוצר.השלמת ת



מה צפוי  
בהמשך

המשך יישום והרחבת הרפורמה

קפיצת מדרגה בתחום טכנולוגיות

בחינת תהליכי הרישוי בצו הצופן

"שביט"חברת 



פ עם התעשיות הביטחוניות  "שת
ליישום הרפורמה

בדיקת חברות

שינוי מדיניות

סעיף השתחררות מעסקה

אכיפה

OECD

נקודות 
ודגשים נוספים

OECD



תכנית ציות כתנאי  
לקבלת רישיונות

מחויבות ישראל 
ל"לסטנדרטים בינ

בחינת קיום תכנית  
ציות בביקורות

אחריות היצואנים לגיבוש 
וליישום תכנית ואמצעי ציות



פ עם התעשיות הביטחוניות  "שת
ליישום הרפורמה

בדיקת חברות

שינוי מדיניות

סעיף השתחררות מעסקה

אכיפה

OECD

MTCR-וEUהצהרות 

עימנוהתייעצו 

נקודות 
ודגשים נוספים

עימנוהתייעצו 



התייעצו  
עימנו

כתובת לשאלות כלליות
Api_outreach@mod.gov.il

י"אפאתר 

אתר היצואנים  
הביטחוניים

E-COM

מרכז שירות  
ליצואן

8:30-16:00-'ה-'א

אנשי קשר 
ופרטי התקשרות

קבלת קהל  
'ג-ו' ימים א

בתיאום מראש




