
State of Israel - Ministry of Defense 
Defense Export Controls Agency 

CONFIRMATION CERTIFICATE FOR REGISTRA TION IN DEFENSE EXPORT 

REGISTRY 

Exporter Number 85600112 

Meir Roth LTD 
Name of Exporter 

511620254 Hasar Haim Moshe Shapira St., 4 Rishon Le-Zion 7570406 

__ 
Exporter Address CRN 

The aforementioned exporter is registered in Defense Export Registry, as regulated by eligible agency under 
chapter c article 3 of Defense Export Control Law - 2007 (hereafter: The Law) and under section 9 of Defense 
Export Control Act (Defense Export Registration, 2008). 

Inception of Registration: 

Expiry of Re-gistration: 

27/11/2018 

27/11/2023 

Eligible age11cy i� authorized to (under chapter c art;icle 3 of Defense Export Control Law - 2007) 
deny, witbdraw or suspend a person from registration, all under terms and considerations according to 
Law and regulations of Defense Export Control Act. 

According to regulations, preconditions to exemption of marketing license are issuing of product registration - 
certificate from DECA as well as realizing all terms and limitations. This exemption, providing it has been 
granted, should not apply r זסfpoducts not yet to registered in DECA and/or not able a סtstisfy classification or 
registration requirements.
The registration of a product is valid for the entire duration of the exporter's registration in the registry. 

A list of personages is attached to this Registry Confirrnation Certificate. 

Electronic signature by: 

Mrs. Rachel Cl1en 

Head of DECA 

Hakirya, Tel Aviv, 6473424. TEL: 073-206-7400. Email: api_outreach@mod.gov.il 
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 אישור רישום
במרשם היצוא הביטחוני

85600112 מספר יצואן

מאיר רוט בע"מ
שם היצואן

7570406 ראשל"צ 4 השר חיים משה שפירא 511620254
כתובת היצואן       מספר ח.פ.

נרשם במרשם היצוא הביטחוני המנוהל עלידי הרשות המוסמכת לפי סעיף 3 בפרק ג' לחוק הפיקוח 
על יצוא ביטחוני, התשס"ז - 2007(להלן - החוק) ולפי תקנה 9 לתקנות הפיקוח על יצוא ביטחוני 

(רישום במרשם היצוא הביטחוני, התשס"ח - 2008),

27.11.2018 תאריך הרישום:
27.11.2023 תוקף הרישום הינו עד:

הרשות המוסמכת רשאית [בהתאם לחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני התשס"ז, 2007, פרק ג' סעיף 
4] לסרב לרשום או להסיר את רישומו של אדם או להשעות את רישומו במרשם בכפוף לתנאים 

ובהתאם לשיקולים המפורטים בחוק ובתקנות הפיקוח על היצוא הביטחוני. 

תנאי לעמידה בתקנות הפטור מרישיון שיווק מחייב קבלת אישור רישום מוצר באפ"י ועמידה בכל 
התנאים והמגבלות המפורטים בו. מובהר כי הפטור לא יחול על מוצרים שלא נרשמו באפ"י ו/או  

שאינם עומדים בדרישות הסיווג או הרישום. 
רישומו של מוצר תקף כל משך רישומו של היצואן במרשם.

לרישום זה במרשם מצורפת רשימת אישים.

נחתם במחשב ע"י
רחל חן,
ר' אפ"י
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