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 מסמכים שיש לצרף לבקשה חדשה                  
 

 

את הבקשה עליך למלא בכתב יד  ברור ולהגישה לפקיד רישוי כלי יריה 
 באזור מגוריך.

 יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים: 
 צילום תעודת זהות . .9
 ילום תעודת מילואים/פטור.צ .2

 מסמכים התומכים בכישוריך. .3

 תמונת פספורט עדכנית. .4

אישור ביצוע השתלמות ע"י מדריך ירי מוסמך במטווח מורשה  .5
 )בחידוש בלבד(.

  
 

 תמונה
 

 עדכנית
 

 

 

 פרטי המבקש/ת
 

 שם האב שם  פרטי שם  משפחה ספרות( 1) מספר זהות

            
 

 התאריך עלי תאריך לידה
  

 

 מען 
 המיקוד ת.ד. מספר בית הרחוב הישוב
     

   -        פקס    -        נייד   -        טלפון
 

 ______ __________________________@_____כתובת דוא"ל
 

 מקום עבודה נוכחי
   -        טלפון יד-משלח ת.תחילת עבודה כתובת הארגון/החברה שם הארגון/החברה

   -        ספק    
 

 שירות בכוחות הביטחון / שירות לאומי / אזרחי  *
 שירות לאומי/אזרחי  שירות בצה"ל/משטרת ישראל/שב"ס *

 משרות פטור   מילואים  סדיר  מס' אישי דרגה  מתאריך 
 אינו מחויב בשרות 

   מתאריך
  עד תאריך    עד תאריך

 * הקף בעיגול את הערך המבוקש.
 

 במקום המתאים( Xפירוט הכישורים להענקת הרישיון )סמן 
 

 חידוש רישיון           בקשה ראשונה               
 הנני בוגר קורס למדריכי ירי שהועבר במתקן ___________ 
 _ בניהולו של __________________במועדים ___________     
 הנני מכיר ויודע  את נהלי המטווח ובקיא בהוראות הקבע  
 הרלבנטיות של הרשות המוסמכת     
 הנני מחזיק בתעודת מגיש עזרה ראשונה מתאריך     

       _________________________ 
 פועל כמפקח במטווח במסגרת ________________עסקתי ב 
 במועדים ____________________      
 אני בקיא בהדרכה של כל סוגי האקדחים 
 אני בקיא בהדרכה של רובה ואקדח אוויר 
 אני בקיא בהדרכה של  רובה זעיר/ צבאי 
 ה הללו:   יבנוסף, אני בקיא בהדרכה של סוגי כלי היר 
      ______________________________________ 

 הנני מדריך ירי בעל תעודה מס' _________ מתאריך _________ 
 עסקתי בפועל כמדריך ירי במטווח _______________________ 
 הנני  מכיר ויודע  את נהלי המטווח ובקיא בהוראות הקבע  
 הרלבנטיות של הרשות המוסמכת       
 הנני מחזיק בתעודת מגיש עזרה ראשונה מתאריך 
      _____________________________ 
 אני בקיא בהדרכת כל סוגי האקדחים  
 ני בקיא בהדרכת רובה ואקדח אווירא 
 אני בקיא בהדרכת סוגי רובה זעיר/רובה צבאי 
 אני בקיא בהדרכת  סוגי כלי יריה נוספים כדלהלן 
      ____________________________ 
 ידי מדריך ירי   -עלביצעתי השתלמות רענון  במטווח מורשה  
 מאושר מוסמך ללימוד קורסים והשתלמויות      
 מתאריך _______________ עד תאריך ___________________      
 במטווח ___________________________________________      

 

 הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי
 

  בריאותי לפקיד הרישוי ככל  שהדבר  נוגע לבקשה זו. ה יבזה, כי הנני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים אודות מצבאני החתום מטה מצהיר 
 ם ילי ורישומילבהתייחס למידע פלילי )מרשם פההמלצה המשטרה, אשר תינתן  תמובא בזאת לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה, יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצ

 נוגעים לבקשה. שאלו משטרתיים אחרים( המצויים ברשותה, ככל 
 

 כולל מאגר משרד התחבורה(. בת המצויה במאגר התמונות הממוחשב הממוחש תיהנני מאשר שימוש בתמונ( 
_____________________                                                                    ______________________________ 

 חתימת המבקש        תאריך 
 

 .בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך הפניה היאכל מקום בו ב
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 לשימוש המשרד

 

  
 

 חה _____________________ שם פרטי ___________________מספר תעודת זהות ________________   שם משפ
 

 הבקשה התקבלה ביום _________________________  והוקלדה ביום  __________________________________
 

 ___________________________        תשובת המשטרה ___________________________  תשובת משרד בריאות 
 

 ון  שהונפק/חודש ______________________________מספר הרישי
 

  
 

 החלטת פקיד הרישוי
 
 

 הבקשה אושרה ביום ____________________________ 
 

 הבקשה נדחתה ביום _________________ מהנימוק הבא ______________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

 הערות:
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________                                                             _________________________________________________________ 

 חתימת פקיד הרישוי                                                                               פרטי פקיד הרישוי         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך הפניה היאכל מקום בו ב
 

 3/ 94כ"י / 
 

 


