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 פרטי יצואן 



 פרטי מבקש   1
 
 סוג עיסוק 

בסעיף זה יש לפרט מה  

היא ליבת הפעילות של 

 החברה הישראלית
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 יש למלא את פרטי החברה המייצאת פרטי כתובת 
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 פרטי איש קשר 

.                         פרטי איש הקשר משמשים עבור תקשורת שוטפת עם מגיש הבקשה

 יש לוודא שהפרטים נכונים ושהדואר האלקטרוני הוא כתובת רשמית של החברה



 פרטי הטובין   2
 
 או הטכנולוגיה והשירותים המיועדים ליצוא/פרטי הטובין ו 

שירותים או  , קטגוריה מפוקח הטוביןיש לציין תחת איזו 

שני  של במקרה שהפיקוח נובע מרשימת הפיקוח . טכנולוגיה

על יצוא  פיקוח שהוא צו המחמיר מבינם יש לציין את , הצווים

 ביולוגי וגרעיני, כימי
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 מפרט טכני 

 .הרלוונטית הפיקוח ברשימת העמוד מספר

  המספר את לציין יש שימושי בדו ,לדוגמא

 .ואסנאר הקוד נמצא בו עמוד

  לרשום יש ,הבקשה עבור הפיקוח קוד מה

 .המרבית הפירוט ברמת הקוד את

 6A2a3f :אופטית מצלמה עבור ,לדוגמא

 .המפוקח הפריט עבור מדויק טכני מפרט לצרף יש

 יש ,מפוקח פריט המכילה במערכת ומדובר במידה

 המפוקח הפריט ושל המערכת של מפרט לצרף

 .בנפרד

 פריט כל עבור מפרט להוסיף ניתן ,מזאת יתרה

 יכולה לרישיון בקשה .נפרד פיקוח קוד עם מפוקח

 מדובר עוד כל ,שונות בכמויות מוצרים מספר להכיל

 .זהה בלקוח
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יש לספק הסבר כיצד נקבע 

סיווג המוצר ומהם המאפיינים  

 בגינם הוא מפוקח

,  האם מדובר בטובין

 שירותים או טכנולוגיה
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סעיף זה קובע גם את סוג הרישיון   

שהיצואן מבקש בהתאם להנחיות  

 המפורסמות באתר משרד הכלכלה

כאן החברה יכולה להרחיב על  

 סוג היצוא ומהות העסקה
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בתהליך  ניתן לצרף מסכים נוספים שיתמכו  מסמכים נוספים 

 הרישיון המבוקשהבדיקה בהתאם לסוג 
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 פרט מכס 

 ספרות 8ברמה של 

חייב להיות זהה  

למפרט הטכני וכן  

לשם המופיע על 

 תעודות השילוח

נקבע על פי ספר 

ויחידת  במידה . המכס

שונה מזו  המידה 

שמוגדרת בספר  

המכס יש לציין זו  

 ביחידת מידה נוספת



 פרטי הטובין   2
 
 פרטי עסקה קודמת 

בעבר התבצעה  האם היא לברר מטרת סעיף זה 

ידי החברה  על , לאותו לקוחאותו מוצר מכירה של 

מספר  לדעת מה נבקש , וכןבמידה . המייצאת

 .בבקשהמידע זה יעזור בזירוז הטיפול . הרישוי
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 הלקוח הוא המשתמש הסופי: 'מצב א אופי הקשר 

האם יש גורם ביניים בעסקה  

או שהמכירה מתבצעת  

 .הסופיישירות למשתמש 
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פרטים מלאים על הלקוח הסופי   הלקוח הוא המשתמש הסופי: 'מצב א פרטי משתמש סופי 

כתובת מלאה  , כולל פרטי קשר

 ועוד
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 פרטי משתמש סופי 

 הלקוח הוא המשתמש הסופי: 'מצב א

כתובת אינטרנט  

פעילה ורשמית של  

 החברה

תיאור השימוש  

הסופי של המוצר  

אצל הלקוח כפי 

שהצהיר בהצהרת  

 משתמש סופי
יש לצרף הצהרת משתמש סופי בהתאם  

.  הכלכלהלפורמט שנמצא באתר משרד 

 .פורמטים אחרים לא יתקבלו



 ל"פרטי היבואן בחו   3
 
 הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב אופי הקשר 

 מקרה שבו יש גורם ביניים בתהליך העסקה

 (גורם הביניים)מה העיסוק של היבואן 
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 הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב ל"פרטי כתובת היבואן בחו
פרטים מלאים על הגורם 

ביניים כפי שמופיע גם  

 בהצהרת משתמש סופי

יש לצרף קישור לאתר האינטרנט  

 . של החברההפעיל והרשמי 

ואין לחברה אתר אינטרנט  במידה 

לרשום  יש , פעיל

www.nointernetsite.com 

גורם ביניים הוא גורם אשר 

מקבל חזרה על 

 שירותים או טכנולוגיה/הטובין
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 הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב ל"פרטי איש הקשר של היבואן בחו

 ל"פרטי קשר של הגורם ביניים בחו
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 הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב פרטי משתמש סופי 

פרטים על המשתמש הסופי  

 שמקבל את המוצר מהגורם ביניים
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 הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב ל"פרטי כתובת היבואן בחו 

פרטי קשר של המשתמש  

 הסופי ומדינת היעד
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 הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב ל"פרטי איש קשר של היבואן בחו 

פרטי קשר של המשתמש  

 הסופי ומדינת היעד
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 הצהרת משתמש סופי 

תיאור השימוש הסופי  

של המוצר אצל  

הלקוח כפי שהצהיר  

בהצהרת משתמש  

 סופי

יש לצרף הצהרת משתמש סופי בהתאם לפורמט שנמצא  

הכלכלה כאשר המשתמש ביניים חתום על באתר משרד 

 .פורמטים אחרים לא יתקבלו. ההצהרה
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 פרטי רישיון באנגלית  

יש למלא חלק זה רק  

אם היצואן מעוניין  

לקבל עותק של  

 הרישיון באנגלית
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 רשימת שאלות מנחות לחברות העוסקות ביצוא 

שאלות אלה באות  

לבדוק האם היצואן  

ביצע בדיקה על 

הלקוח הסופי  

 והעסקה
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 רשימת שאלות מנחות לחברות העוסקות ביצוא 
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 רשימת שאלות מנחות לחברות העוסקות ביצוא 
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 מכתב מנמק 

חובה לצרף לבקשה מכתב מנמק על פי הפורמט שנמצא  

 .טפסים אחרים לא יתקבלו. באתר הכלכלה

מטרת המכתב המנמק היא לתת ליצואן אפשרות להוסיף  

 מידע נוסף על הבקשה במטרה לקדם את תהליך הרישוי
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 אישור החברה
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 אישור החברה




