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 2016                            אוגוסט                                                                                                                               

 
 שלום רב,

 
 2018/19 ימדריך היצוא הביטחונ הנדון:

 

מאגר המידע המקיף והעדכני ביותר על  מהווה אתבאנגלית ובספרדית, המדריך, היוצא לאור אחת לשנתיים, 
 ביקור" של תעשייה זו בעולם.ה"כרטיס נחשב להתעשייה הביטחונית הישראלית ולכן 

 משני כרכים: המדריך במהדורה מחודשת יורכב 

  צבאי -במוצרים/טכנולוגיות שבתחום הביטחוני  התמקדות -האחד 

 ב התמקדותשני ה -  Homeland & Cyber Defense (וסייבר )הגנת המולדת 

 במהדורה מחודשת זו נושא הסייבר יסוקר הן בכרך הביטחוני כפרק נפרד והן בכרך השני. 

  : מגווניםויופצו ויקודמו באמצעים  לאור הן במהדורה מודפסת והן במהדורה אלקטרונית, שני הכרכים יצאו

  :בחו"ל )נספחי צה"ל ונציגי משהב"ט( ןנציגי מערכת הביטחו -
לכל הגורמים הזרים המעורבים בתהליך קבלת החלטות רכש, בקרב ארגונים צבאיים גורמי ממשל 

 לגורמים נפרדת בתפוצה יופץ HLS כרךבנוסף,  .בינלאומיתוחברות בינלאומיות וכן לעיתונות מקצועית 
ומוניציפאליים, מפכ"לי משטרה, שב"ס, משמר הגבול,  םכגון: משרדים ממשלתיים, פדראליי רלוונטיים

 אבטחת נשיאים וכדומה. 

  :פעילויות הקידום של סיב"ט -

o את תקבלנה, הביטחוניות ובתעשיות"ל בצה לסיור שנה מדי ארצה המגיעות, צבאיות משלחות 
 המדריך לידיהן, כהשלמה למערכות ולפתרונות אשר הוצגו בפניהם ולהם נחשפו. 

o  השנהלוקח חלק במהלך יוזם או , בהן סיב"ט וכנסים בתערוכות ביטחוניות נרחבת למבקריםחלוקה.  

 אתר אינטרנט: -
  סיב"ט אתרבפי תחומים, -הכרכים, עם המידע על כל החברות המופיעות בהם על שניפרסום של 

 גרסא מלאה בפורמט קטלוג דיגיטלי או קובץ להורדה

http://www.sibat.mod.gov.il/Industries/directory/Pages/default.aspx 

  ttp://www.sibat.mod.gov.il/Industries/SMEs/Pages/SMEs.aspxh                  גרסה מקוצרת

הרשומות במרשם היצואנים במשרד לחברות  ניתנת 2018/19במהדורת האפשרות לפרסם במדריך הייצוא 
לביצוע פעולות שיווק וייצוא ביטחוני, על פי או שקיבלו פטור כמו כן שלהן הרישיונות המתאימים  .הביטחון

 החוק. 
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" נבחרה בהליך של מכרז כחברה תבצע את ההוצאה לאור של המדריך בע"מ הופן הוצאה לאורחברת "
 . תהליך איסוף החומר בכעת  מתחיליםאנו מטעמינו. 

הפרסום עצמו כרוך בתשלום )מחירים שנקבעו על סמך מכרז( ותנאיו הוגדרו ע"י המשרד כמו גם מתכונות 
 הול מו"מ על הסדרים מיוחדים כאלה ואחרים.הפרסום האפשריות ולכן אין מקום לני

 המחירים לפרסום יהיו כדלקמן:
 

 ₪  2,970    - סקירה זהה בכללותו לעמוד במהדורה הקודמת      עמוד 
 ₪  5,150    - למפיק כחומר גלם                  רעמוד סקירה חדש שיימס

 ₪  2,400    -  לחצי עמוד סקירה )פרק ייעוץ בלבד(
 ₪     500    -  תדפיסים שיוזמנו בעת הדפסת המדריך 1,000

 אינם כוללים מע"מ.ו 2016מאי המחירים לצרכן חודש הנקובים צמודים למדד  המחירים
מההיקף הכספי של  5%מהנחה כספית בשיעור של  ועמודים במדריך, ייהנ 15 -מפרסמים, שיפרסמו למעלה מ 

 הזמנתם. 

 לתעשיות קטנותסבסוד 
עלות הפרסום בסך ב, יזכו לסבסוד ₪מיליון  20שמחזור המכירות השנתי שלהן הינו עד  ,ביטחוניות חברות

 ₪. 2,575לפיכך המחיר במקרה זה יהיה  .חדש עמודפרסום ממחיר  50%
 הנ"ל יינתן כנגד הצהרת החברה ורו"ח בנוסח הרצ"ב. 

 סיב"ט העמיד תקציב לעניין סבסוד זה, שיוענק לחברות על בסיס "כל הקודם...". 
חברות שיפנו לקבלת הסבסוד ויירשמו לפרסום במדריך יזכו לקבל את הסבסוד כל עוד תיוותר יתרה 

 תקציבית.

 אופן איסוף החומר והפרסום בו. אשר לנחה אתכם בהופן תחברת נציגה מטעם 

  .הטקסטים והתמונות, שיסופקו על ידכם, יחויבו באישור מלמ"ב/אבטחת מידע 
בקבלת הטיפול  .חברות מטופלות ביטחונית ע"י ממונה ביטחון )מב"ט( יגישו את החומרים עם אישור המב"ט
 .האישורים עבור פרסומי חברות, שאינן מטופלות ביטחונית ע"י מב"ט, יתבצע על ידי סיב"ט

 על עמידה בתנאי החוק ואמינות הפרסוםת למפרסם במדריך, יידרשו לחתום על הצהרה חברות, המבקשו
 . לצורך ביצוע ההזמנה(בנפרד יועבר ההצהרה נוסח )

בנקודת זמן זו אנו פנויים לקבל מכם המלצות לחלוקה שונה של הספרים לפרקים ולפרקי משנה. נשמח לקבל 
 הערות והמלצות בנושא זה ובנושאים נוספים.

 במהדורה זו של המדריך. לתך תמצא לנכון להיכלאנו מקווים שחבר
 
 
 

 בברכה, 
 

 אלונה לוינטל 
 תקשורת שיווקיתל ר' חטיבה 

                                                                                                      
  

 



    

  03-9712414: פקס  050-5720280 ,03-9793006: טל:   מכירות    9362402: מיקוד,  ירושלים  10420.  ד.ת

  
   9362402 מיקוד ,ירושלים 10420. ד.ת: כתובת   מ"הופן הוצאה לאור בע: לכבוד
 e-mail: yael@hoffen.co.il        03-9712414. פקס  ,050-5720280. נייד  ,03-9793006. טל: מכירות

   

  9120-8120טופס הזמנה להשתתפות במדריך יצוא בטחוני 
 __________________________________________כתובת     ___________________________שם החברה

  ________________________________ל"דוא  _________________   טלפון    _________________חברה. פ.ח

  ________________: טלפון נייד        ____________________תפקיד     __ _________________שם איש הקשר
  

    .מ"ם לא כוללים מעהמחירי: תמחיר  
  .שנתיים משך הפרסום .ט"סיב באתרעמוד בספר הדיגיטלי וכן דף חברה , עמוד זהה בגרסה הספרדית, משמעו עמוד פרסום בגרסה האנגלית" עמוד"

  

  DEFENSEכרך 

 

  במדויק זהה עמוד
  2015/16 למהדורת

  ,כתובת תיקוני כולל
 ופקס ל''דוא, טלפון

  חדש עמוד
  :גלם חומר להגיש יש

 ולוגו תמונות, טקסט

עמוד אחד חדש 
ראה סעיף (מסובסד 

  )בהערות והנחיות 2

  עמוד חצי
  )מיועד רק ליועצים(
 

  תדפיסים 1,000
  ,הפרסום מעמוד
 או האנגלית בשפה

 *הספרדית
 ח''ש 500 ח''ש2,400  ח''ש 2,575 ח''ש 5,150 ח''ש 2,970מחיר
      .עמודים'מסנא ציין

  

  Homeland & Cyber Defenseכרך      

 

  במדויק זהה עמוד
  2015/16 למהדורת

  ,כתובת תיקוני כולל
 ופקס ל''דוא, טלפון

  חדש עמוד
  :גלם חומר להגיש יש

 ולוגו תמונות, טקסט

עמוד אחד חדש 
ראה סעיף (מסובסד 

  )בהערות והנחיות 2
  עמוד חצי

 )מיועד רק ליועצים(

  תדפיסים 1,000
  ,הפרסום מעמוד
 או האנגלית בשפה

 *הספרדית
 ח''ש 500 ח''ש2,400  ח''ש 2,575 ח''ש 5,150 ח''ש 2,970 מחיר
      .עמודים 'מס נא ציין

  
  .5%עמודים יהיה זכאי להנחה של  15המפרסם מעל **                .הוצאת המדריך לאור לאחר :מועד אספקה התדפיסים *
  

  תנאי תשלום
  .של עמוד הפרסום במדריך עם אישור ביצוע גרפי 75%
  .עם הוצאתו לאור של המדריך 25%

  כאשר מדד הבסיס, מדד המחירים לצרכןעלייה ביהיו צמודים להנקובים המחירים  .תיום מיום הוצאת החשבוני 30התשלום יתבצע תוך 
  .לא יופחתו המחירים מתחת למדד הבסיס, בכל מקרה .המדד הקובע הינו המדד הידוע ביום התשלום .2016מאי הוא מדד 

  ).קביעת שעור הריבית ודרך חישובה( פ תקנות פסיקת ריבית והצמדה"יום יגרור חיוב בריבית פיגורים בשעור ע 90- פיגור מעבר ל
  

  לוח זמנים
  .2017 במאי 15: לפרסום מועד אחרון למסירת החומר .1
  .המפרסם יישא בכל העלויות שהיו למפיק עד אותו שלב. ל לאחר המועד הנקוב לא ישולבו בפרסום"חומרים שיגיעו להופן הוצ .2

  

  הערות והנחיות
 .ב"עניין עמידה בתנאי החוק ואמינות הפרסום בנוסח הרצובכפוף להגשת הצהרה בט "סיב באישורההשתתפות במדריך מותנית  .1
 .חטיבת תקשורת שיווקית/ט"הזכאות לסבסוד מותנית באישור מוקדם של סיב .2
יגישו את ) ט"מב(י ממונה ביטחון "חברות מטופלות ביטחונית ע. אבטחת מידע/ב"יחויבו באישור מלמ, שיסופקו על ידכם התמונותוהטקסטים  .3

 .ט"אישור המבהחומרים עם 
 .DPI 300ברזולוציה  ופקוסיי קבצי התמונות. ערוך סופית ומודפס בשפה האנגלית, י המפרסם יהיה משוכתב"הטקסט שיימסר ע .4
 .י המפרסם"כמאושר עבהעדר התייחסות יחשב . שבוע ימים: פרק הזמן לאישור. החומר המיועד לפרסום יועבר לאישור חוזר של המפרסם .5
 .חשבו כעמוד חדשילא י כתובת או/ושינוי לוגו  .6
 .כולל תרגום לשפה הספרדיתחדש עמוד פרסום מחיר  .7
  yael@hoffen.co.ilלמייל בכתב בצרוף חותמת החברה  י נציג החברה"ט וחתום ע"י מב"ע יש לשלוח חתום עמוד פרסום מאושר .8
 .יחויבו בתשלום, שינויים של המפרסם בטקסט לאחר שנמסר על ידו למפיק .9
  .יגברו תנאי הזמנה זו, הזמנה זו לתנאי הזמנת רכש מטעם המפרסם בכל מקרה של סתירה בין תנאי .10

  
   _______________________________חתימת המזמין וחותמת החברה, שם        ___________________תאריך



 

    
  לכבוד

  משרד הביטחון

  ט"סיב

  

  91-8201הצהרה על עמידה בתאי החוק ואמיות הפרסום במדריך היצוא : הדון

  

כי הוא מתחייב לפעול לפי הוראות  ,בזאת מצהיר 2018-19במדריך היצוא מהדורת המפרסם 

ולהצטייד ברישיוות המתאימים לביצוע  2007-ז"חוק הפיקוח על היצוא הביטחוי התשס

  . ל"על פי החוק ה, פעולות שיווק וייצוא ביטחוי

תואמים לפרטי , י המפרסם למפיק"כפי שיועברו ע ,כי פרטי המוצריםכמו כן המפרסם מצהיר 

כפי שדווחו לאגף , ביצועיהם והגדרת התצורה והטכולוגיה שלהם, תכוותיהם, המוצרים

  .טחוייטחון ורשמו בבסיס התוים של היצואן הביטחוי במשרד הביהפיקוח על היצוא הב

מצהיר היצואן כי אין לו התגדות למסירת שמות ושאי המשרה המופיעים בפרסום , בוסף

 .ככל שמשרד הביטחון יתבקש לעשות כן לפי חוק חופש המידע, לפוה

  

  

  שם מורשה חתימה של   תאריך

  החברה המפרסמת

  חתימה וחותמת

      

  

  

  טלפון  כתובת  שם החברה

      

 



 

  :לכבוד

  משרד הביטחון

  ט"סיב

  

  הצהרה על מחזור מכירות שתי: הדון

  

  , )שם חברה(_______________________  לבקשתכם ובהסתמך על הדוחות הכספיים של 

בדקו את , ח החתומים מטה"רו___________________   או ___________________  ,   פ"מספר ח

והו לאשר בזאת כי לתקופה , )שם חברה(_______________________  מחזור המכירות השתי של 

  __________   והסתיימה ביום  ___________  שמתחילה ביום  

  . ח"ש______________  היקף המכירות היו  

  

  

  חתימה וחותמת  שם החותם  ח"שם משרד רו  תאריך

        

  

  טלפון  כתובת

    

  

  

__________________          ___________________  

 )ח"רו(                 )מורשה חתימה של החברה(

 


