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 בקשה לאיחוד מוצרים מס' ___________

 2מתוך  2עמוד  : בלמ"ס סווג המסמך

:הצהרת המבקש –' גחלק 

חוד מוצרים.יהנני מוסמך לחתום ולהחייב בשם מבקש הבקשה לא .1
ידוע הנני מצהיר בזאת כי מכלול הפרטים שמולאו בטופס זה והמסמכים הנילווים אליו, נכונים ומלאים.  .2

לי כי מסירת פרטים שאינם נכונים או החסרת פרטים או אי מתן דיווח בכתב על שינוי בפרטים שנימסרו, 
עלולים להביא לסירוב לבקשת המבקש לאיחוד המוצרים שלעיל ולביטול רישיון כלשהוא אם ינתן בעתיד 

או לאי טיפול בבקשה.
וני במשרד הביטחון על כל שינוי בפרט הנני מתחייב לדווח בכתב לאלתר לאגף הפיקוח על היצוא הביטח .3

מהפרטים המצויינים בבקשה זו.
הנני מתחייב כי לא נעשה שינוי במפרט או במוצר שמופיע בבקשה זו ואושר בעבר באפ"י. ידוע לי כי על פי  .4

דין, הרשות המוסמכת בבקשה לביצוע איחוד המוצרים, רשאית לשקול מחדש החלטתה בקשר לבקשה זו 
ינתנו ובפרט לאור כל שינוי בפרטים כאמור. ולרישיונות אם

או 1(מוגדרים קטגוריה  MTCR-הנני מצהיר בזאת כי לכלל המוצרים קיימת הגדרה זהה לנושא ה .5
 ).MTCRאו מוגדרים שאינם  2מוגדרים קטגוריה 

ברישיונות שאקבל ולמלא אחר כל הנחייה שיקבעו  כלהנני מתחייב לקיים את כל ההוראות והתנאים, כ .6
שתינתן למבקש על ידי הרשות המוסמכת.

הנני מתחייב שיצוא בפועל של הציוד ו/או הידע ו/או השירות הביטחוני נשוא בקשה זו, היה ויינתן רישיון  .7
לפי בקשה זו, יבוצע רק אם ולאחר שיינתן רישיון בעקבות הגשת בקשה לקבלתו ובהתאם לתנאיו.

המוסמכת לסרב לתת ההוראות בענין סמכות הרשות ות הננית מצהיר כי ידועות לי הוראות החוק, לרב .8
רישיון, לבטלו או להגבילו, והמבקש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין החלטה של הרשות המוסמכת כאמור. 

כן ידועות לי ההוראות בענין הסרת רישום במרשם היצוא הביטחוני וכן ההוראות בעניין עונשים, קנס 
כי ידועות לי החובות החלות על הרישום במרשם היצוא הביטחוני ועל  אזרחי ועיצום כספי. הנני מצהיר

המבקש והמקבל רישיונות לפי החוק.
א לחוק 291המבקש או הפועל מטעמו, לא היה ולא יהיה מעורב במתן שוחד לעובד ציבור זר לפי סעיף  .9

.1977 –העונשין, התשל"ז 

 :)11(ת.ז  :)10(תפקיד :)9(שם מגיש הבקשה המוסמך

 :)14(פקס :)13(טלפון נייד :)12(טלפון לבירורים 

 :)15(דוא"ל 

 :)16(כתובת למשלוח דואר

 :)18(חתימה וחותמת :)17(תאריך

 :)21(חתימת ממונה פיקוח: )20(טלפון נייד :)19(שם ממונה פיקוח
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