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פרטי מבקש1

פרטי יצואן



סוג עיסוקפרטי מבקש1

בסעיף זה יש לפרט מה  

היא ליבת הפעילות של 

החברה הישראלית



פרטי כתובתפרטי מבקש1

יש למלא את פרטי החברה הישראלית המייצאת

דואר אלקטרוני כללי של  

החברה הישראלית

אתר אינטרנט רשמי של  

החברה הישראלית



פרטי איש קשרפרטי מבקש1

.                         פרטי איש הקשר משמשים עבור תקשורת שוטפת עם מגיש הבקשה

יש לוודא שהפרטים נכונים ושהדואר האלקטרוני הוא כתובת רשמית של החברה

,  הודעות מהמערכת

,  בקשות השלמת מידע

רישיונות ועוד ישלחו  

לכתובת מייל זו



או הטכנולוגיה והשירותים המיועדים ליצוא/פרטי הטובין ופרטי הטובין2

/שירותים/יש לציין תחת איזו קטגוריה מפוקח הטובין
במקרה שהפיקוח חל על פי רשימות הפיקוח של  . טכנולוגיה

יש לציין את המחמירה מבניהן שהיא תחת צו , שני הצווים

ביולוגי וגרעיני, פיקוח על יצוא כימי



מפרט טכניפרטי הטובין2

.הרלוונטיתהפיקוחברשימתהעמודמספר

המספראתלצייןיששימושי-בדו,לדוגמה

.ואסנארהקודנמצאבועמוד

לרשוםיש,הבקשהעבורהפיקוחקודמה

.המרביתהפירוטברמתהקודאת

6A2a3f:אופטיתמצלמהעבור,לדוגמא

.המפוקחהפריטעבורמדויקטכנימפרטלצרףיש

יש,מפוקחפריטהמכילהבמערכתמדובראם

המפוקחהפריטושלהמערכתשלמפרטלצרף

.בנפרד

פריטכלעבורמפרטלהוסיףיש,מזאתיתרה

יכולהלרישיוןבקשה.נפרדפיקוחקודעםמפוקח

.זההבלקוחמדוברעודכלמוצריםמספרלהכיל



פרטי הטובין2

יש לספק הסבר כיצד נקבע 

סיווג המוצר ומהם המאפיינים  

המרכזיים בגינם הוא מפוקח

הסבר על אופי הפריט

מוצר מוחשי–טובין 

תחזוקה/הדרכות–שירותים 

העברת ידע–טכנולוגיה 

תוכנה

האם המוצר מיוצר בישראל או במדינה  

אם זהו מוצר אשר מיוצר ברובו  . אחרת

בישראל אך מכיל בתוכו רכיב מפוקח  

זר יש לסמן ארץ ייצור ישראל



פרטי הטובין2

המטרה היא לקבל מידע על  

עסקאות דומות כדי לזרז את  

.תהליך הרישוי

במקרה זה מדובר במכירת  

המשך לאותו לקוח ובאותה  

מדינה

שם הלקוחמספר הרישיון הקודם שניתן

פרטי עסקה קודמת

מדינת היעד

מידע זה עוזר לנו בזירוז תהליכי  

הבדיקה ומתן מענה מהיר יותר  

לבקשת הרישיון



פרטי הטובין2

מקרה המתאר פריט שנמכר 

.לאותו לקוח אך במדינה שונה

Xלדוגמא מכרנו ללקוח 
באנגליה וכעת מוכרים לאותו  

ב"אבל בארהXלקוח 

שם הלקוחמספר הרישיון הקודם שניתן

פרטי עסקה קודמת

מדינת היעד

מידע זה עוזר לנו בזירוז תהליכי  

הבדיקה ומתן מענה מהיר יותר  

לבקשת הרישיון



פרטי הטובין2

מקרה המתאר פריט שנמכר 

בעבר לאותה מדינה אך 

. ללקוח שונה

Xלדוגמא מכרנו ללקוח 
באנגליה וכעת מוכרים ללקוח  

באנגליהYאחר 

שם הלקוחמספר הרישיון הקודם שניתן

פרטי עסקה קודמת

מדינת היעד

מידע זה עוזר לנו בזירוז תהליכי  

הבדיקה ומתן מענה מהיר יותר  

לבקשת הרישיון



פרטי הטובין2

אם המוצר רשום גם במרשם 

אנא ציינו  י"אפהמוצרים של 

את מספר מוצרורישמו

י"באפמספר מוצר כפי שרשום 

מוצר מפוקח במקביל על ידי משרד הביטחון

מידע זה עוזר לנו בזירוז תהליכי  

הבדיקה ומתן מענה מהיר יותר  

לבקשת הרישיון



פרטי הטובין2

.  תיאור מפורט על הפריט

היכולות הטכניות שלו ומה  

השימוש האפשרי שלו במגוון  

.תרחישים

צירים 3מכונת חריטה : "לדוגמה

המכונה  . לעיבוד שבבים ומתכות

מיועדת לייצור תבניות לטלפונים  

חכמים אך יכולה לשמש לייצור  

חשוב לציין  . מגוון מוצרים אחרים

"שאין ביכולתה לייצר חלקי מנוע כפתור זה מאפשר להוסיף פריט נוסף  

בעת לחיצה ייפתח חלק נוסף  . לבקשה

שבו תצטרכו למלא את כל 2לפריט 

בכל בקשה  . המידע עבור הפריט החדש

פריטים שונים כל 10אפשר להגיש עד 

מדינת יעד  , עוד מדובר באותו לקוח קצה

.ועסקה

תיאור הפריט

מידע זה עוזר לנו בהבנת הפריט  

ומגוון היכולות שלו לא רק לעסקה  

.המדוברת



פרטי הטובין2
יש לבחור את סוג הרישיון אשר מתאים  

מידע נוסף על סוגי . למסלול העסקה

ההגבלות והמסמכים  , הרישיונות

בקובץ נהלי הרישוי  -הנדרשים להגשה 

שבאתר אגף הפיקוח על היצוא

כאן החברה נדרשת להרחיב על מסלול העסקה  

אם יש דגשים . המתוכנן וכן מידע נוסף על העסקה

.מיוחדים נא לציין

אנחנו עובדים רבות  . Xסופי ללקוח יצוא : "לדוגמה

עם לקוח זה אשר רוכש את הפריט לשימוש עסקי שלו  

"המוצר נשלח ישירות אליו. כדי לייצר מכונות כביסה

סוג הרישיון והעסקה

חשוב לוודא שסוג הרישיון תואם  

לאחר . לעסקה ולצורך העסקי

שנבחר סוג הרישיון חשוב להגיש  

את כל המסמכים בהתאם  

להנחיות שפורסמו באתר



מסמכים נוספיםפרטי הטובין2

אפשר לצרף מסכים נוספים שיתמכו בתהליך  

הבדיקה בהתאם לסוג הרישיון המבוקש



פרט מכספרטי הטובין2

ספרות8ברמה של 

חייב להיות זהה  

למפרט הטכני וכן  

לשם המופיע על 

תעודות השילוח

נקבע על פי ספר 

אם יחידת  . המכס

המידה שונה מזו  

שמוגדרת בספר  

יש לציין זו , המכס

ביחידת מידה נוספת

מספר פרטי המכס צריך להיות  

זהה למספר הפריטים שמולאו  

2אם הרישיון מכיל . בחלק העליון

פריטי  2פריטים שונים אז יש לציין 

מכס



יצואן הרשום במשרד הביטחוןפרטי הטובין2

חברות הרשומות במרשם היצואנים  

של משרד הביטחון מתבקשות  

ליידע אותנו



אופי הקשרל"פרטי היבואן בחו3

הלקוח הוא המשתמש הסופי: 'מצב א

האם יש גורם ביניים בעסקה  

או שהמכירה מתבצעת  

.ישירות למשתמש הסופי



פרטי משתמש סופיל"פרטי היבואן בחו3

פרטים מלאים על הלקוח הסופי  הלקוח הוא המשתמש הסופי: 'מצב א

כתובת מלאה  , כולל פרטי קשר

ועוד

כותרת אשר מדגישה  

שמדובר בלקוח הסופי

חשוב לרשום את כתובת  

האינטרנט הרשמית והפעילה של  

כמו כן דואר . הלקוח הסופי

אלקטרוני רשמי של איש הקשר  

בחברה

מדינה בה נמצא המשתמש  

.  הסופי ואליה ישלח המוצר

זהה להצהרת משתמש סופי



פרטי משתמש סופיל"פרטי היבואן בחו3

הלקוח הוא המשתמש הסופי: 'מצב א

תיאור השימוש הסופי של  

המוצר אצל הלקוח הסופי כפי 

שהצהיר בהצהרה ובפני  

מכונת חריטה  : לדוגמה. היצואן

צירים לייצור מעטפות מתכת  3

"עבור טלפונים חכמים

יש לצרף הצהרת משתמש סופי בהתאם  

לפורמט שנמצא באתר האגף ובהתאם  

פורמטים אחרים לא  . לסוג הרישיון

.יתקבלו



הלקוח איננו המשתמש הסופי: 'מצב בפרטי גורם בינייםל"פרטי היבואן בחו3

.מקרה שבו יש גורם ביניים בתהליך העסקה

/שירותים/גורם ביניים הוא גורם אשר מקבל חזקה על הטובין
.טכנולוגיה

יש למלא פרטים מלאים על גורם 

כתובת מלאה  , הביניים כולל פרטי קשר

אליה ישלח הפריט ועוד בהתאם למידע  

שצוין בחלק של גורם הביניים בהצהרת  

.המשתמש הסופי החתומה

כותרת אשר מדגישה שמדובר בגורם 

ביניים

ניתן למצוא הגדרה למי הוא גורם ביניים בנהלי הרישוי  

.  המפורסמים באתר

חשוב לרשום את כתובת האינטרנט הרשמית והפעילה של  

יש לציין דואר אלקטרוני רשמי של איש  , כמו כן. גורם הביניים

הקשר בחברה



פרטי גורם בינייםל"פרטי היבואן בחו3 הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב

יש לפרט על הפעילות של גורם הביניים ומה  

.השימוש של המוצר אצלו

גורם הביניים רק מעביר את המוצר ללקוח  : "לדוגמה

גורם  "או " הסופי ומתחייב לתת תחזוקה והדרכה

הביניים הוא קבלן משנה אשר אורז את המוצר בתוך  

מערכת תקשורת משלימה שלו ואז מעביר ללקוח  

"הסופי



פרטי משתמש סופי לאחר גורם בינייםל"פרטי היבואן בחו3

הלקוח אינו המשתמש הסופי: 'מצב ב

לאחר מילוי המידע על גורם הביניים יש למלא מידע  

20בהתאם להנחיות שבשקפים . על הלקוח הסופי

.21-ו

!שימו לב

הצהרת המשתמש סופי צריכה להכיל את המידע  

וחתימה של גורם הביניים והמשתמש הסופי



פרטי רישיון באנגלית4

פרטי רישיון באנגלית 
יש למלא חלק זה רק  

אם היצואן מעוניין  

לקבל עותק של  

הרישיון באנגלית



רשימת שאלות מנחות לחברות העוסקות ביצואשאלון ליצואן5

שאלות אלה באות  

לבדוק האם היצואן  

ביצע בדיקה על 

הלקוח הסופי  

KYC. והעסקה



רשימת שאלות מנחות לחברות העוסקות ביצואשאלון ליצואן5

האם לחברה  

(  היצואן)הישראלית 

AEOיש אישור 
מהמכס הישראלי

האם לחברה הישראלית  

יש נוהל פיקוח  ( היצואן)

(  תכנית ציות)פנימי 

בתחום הפיקוח על היצוא



הצהרות על רישיונות מגופי פיקוח זריםצרופות והצהרה6

במקרה שהרכיב מפוקח על  

על היצואן  , ידי גוף פיקוח זר

הישראלי להצהיר האם הוא  

נדרש ברישיון מגוף פיקוח  

זר ושיש רישיון ברשותו



אישור החברהצרופות והצהרה6

התחייבויות משפטיות  

(  היצואן)שהחברה הישראלית 

מקבלת על עצמה

חתימה על טופס הבקשה ועל  

ל  "המסמכים הנלווים על ידי מנכ

או מי  , החברה המגישה את הבקשה

ה לכך הסמכה מפורשת  /שהוסמך

.ה/מטעמו



טיפים והמלצות6

בכל שלב במילוי הטופס אפשר  

לשמור את המידע על המחשב  

המידע  . באמצעות כפתור ייצוא

שניתן לעלות  XMLנשמר על קובץ 

שוב בכל רגע

אנחנו ממליצים לפני שליחת הבקשה לייצא את  

במקרה שהבקשה  . XMLהמידע ולשמור בקובץ 

תיפול בעת ההגשה או תרצו לבצע תיקונים  

בעתיד תוכלו לעלות את הקובץ וכל המידע  

שהזנתם



לאחר שליחת הבקשה תקבלו אישור ראשוני על 

לאחר  . מסך המחשב עם מספר סימוכין לבקשה

,  תקבלו לתיבת הדואר שרשמתם בבקשה, מכן

הודעה שהבקשה נקלטה במערכות המידע והחל  

.בה טיפול


