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 .   הבקשה תוגש בעותק אחד.ב   

   : פרטי היצואן המבקש -לק א' ח

 ______________:מס' יצואן באפ"י

 ______________________________________________  (:כפי שמופיע ברישיוןהמבקש )שם 

:  מהות הבקשה   -חלק ב'  
 :'בחלק אהיצואן כמפורט  הנני מבקש להאריך את תוקפו של רישיון השיווק הביטחוני של

לי כי הבקשה להארכת רישיון השיווק הינה למוצרים, למדינות ובתנאים כקבוע ברישיון השיווקידוע . ולתו הקיימתכבת □

 אלא אם כן הרשות המוסמכת החליטה לבצע שינויים ברישיון ו/או בתנאיו. שניתן לי בעבר.

.הרצ"בברישיון שיווק  רטי מוצריםבקשה לעדכון פ - 7.02בתכולתו הקיימת למעט פריטי רישיון/מוצרים כמפורט בטופס  □

 חלק ג' - הצהרת המבקש - אני הח"מ, מצהיר ומתחייב בזאת כדלקמן :
 הנני מוסמך לחתום ולהתחייב בשם מבקש הבקשה לרישיון שיווק ביטחוני.   .1

 לי כי מסירת פרטים שאינם  נכונים או . ידוע יםומלא נים.   הנני מצהיר כי מכלול הפרטים שמולאו בטופס זה והמסמכים שצורפו אליו, נכו7

 ביטחוני החסרת פרטים או אי מתן דיווח בכתב על שינוי שחל בפרטים שנמסרו, עלולים להביא לסירוב לבקשת המבקש לקבלת רישיון שיווק      

 יינתן בעתיד או לאי  טיפול בבקשה.  ו/או להסרת או להשעיית הרישום במרשם ו/או לסירוב לבקשה לרישיון ו/או לביטול רישיון כלשהו אם      

    רק ע"י מי שרשום במרשם היצוא הביטחוני מטעםאך ומצהיר כי פעולות השיווק על סמך רישיון השיווק שיינתן לי, ככל שיינתן, יבוצעו  הנני.   3

     המבקש.      

במסמך זה  וההצהרותמסמכים , הפרטיםהניתנת גם בהסתמך על  ,.   ידוע לי כי החלטת הרשות המוסמכת בבקשה לקבלת רישיון שיווק ביטחוני4

 . חלק בלתי נפרד מתנאי הרישיון אם וככל שיינתן ובבקשות שהוגשו בעבר בהקשר לרישיון נשוא בקשה זו והמהווים

 מלא אחר כל הנחייה שתינתן למבקש, וליוארךהנני מתחייב בזאת לקיים את כל ההוראות והתנאים, ככל שייקבעו ברישיון השיווק הביטחוני, אם   . 5

 הרשות המוסמכת. על ידי 

רישיון שיווק ביטחוני לפי בקשה זו, יבוצע רק  ויאושר.   הנני מתחייב שיצוא בפועל של הציוד ו/או הידע ו/או השירות הביטחוני נשוא בקשה זו, היה 6  

בהתאם לתנאיו.ולתו ולאחר שיינתן רישיון יצוא ביטחוני בעקבות הגשת בקשה לקבאם         

    או להגבילו, שעותוהנני מצהיר כי ידועות לי הוראות החוק, לרבות ההוראות בעניין סמכות הרשות המוסמכת לסרב לתת רישיון, לבטלו, לה.   2

ההוראות בעניין הסרת רישום במרשם היצוא הביטחוני, והמבקש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין החלטה של הרשות המוסמכת כאמור. כן ידועות לי       

החלות על הרשום במרשם היצוא הביטחוני ועל המבקש  הנני מצהיר כי ידועות לי החובות ההוראות בעניין עונשין, קנס אזרחי ועיצום כספי.  וכן      

והמקבל רישיונות לפי החוק.        

.1922  - ז"התשל, העונשין לחוק א791 סעיף לפי זר ציבור לעובד שוחד במתן מעורב יהיה ולא היה לא, מטעמו הפועל או, המבקש.   2  
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