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  רישיון כלי ירייה פרטיקבלת ל בקשה
 .הקף בעיגול את הערך המבוקש**  (החלפה / הוספה / חידוש / שינוי יעוד / שינוי עילהחדש / ) 

 

 9191חוק כלי ירייה תש"ט                                                                          

 
 

 פרטי המבקש/ת
 

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

            
 

 תאריך עליה תאריך לידה

  
 

 מען 
 כתובת למשלוח דואר ת"ד מיקוד מספר בית רחוב ישוב

      
   -        'פקס    -        נייד   -        טלפון

 

   ________________@________________________כתובת דוא"ל
 

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

   -        'פקס    
 

 אזרחי  /שירות לאומי  /כוחות הביטחון ב*שירות 
 י/אזרחי שירות לאומ .*הקף בעיגול את הערך המבוקש שב"ס  / משטרת ישראל/  *שירות בצה"ל

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

  מתאריך 
  עד תאריך    עד תאריך

 

 ידע לפקיד הרישוילמסירת מהצהרה על ויתור סודיות והסכמה 
 

 ר בזה, כי הנני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים אודות מצב בריאותי לפקיד הרישוי ככל  שהדבר  נוגע אני החתום מטה מצהי
ילי לבקשה זו. מובא בזאת לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה, יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצת המשטרה, אשר תינתן בהתייחס למידע פלילי )מרשם פל

 ים אחרים( המצויים ברשותה, ככל הנוגעים לבקשה. ורישומים משטרתי
 

 .)הנני מאשר שימוש בתמונה הממוחשבת הנמצאת במאגר התמונות הממוחשב )כולל ממשרד התחבורה 
 

  ובמסרון.  דוא"ל    האמצעים דיגיטליים: מהאגף לכלי ירייההנני מאשר קבלת מידע 
 

                       _________________________                                                          ____________________ 
 חתימת המבקש       תאריך           

 

 ניתן לסמן תבחין אחד בלבד במקום המתאים(  X-נדרש הרישיון )סמן ב ובגינ התבחין
  

 מדריך ירי  שירות עבר בכוחות הביטחון  זכאי              מגורים בישוב 

 יורה פעיל -ספורטאי    תהכשרה ייחודי    עבודה בישוב  זכאי     

 ציד  ביטחון בגוף מוכרקצין   מורה דרך  
 צרכים וטרינריים  המלצה פרטנית של משטרת ישראל  חקלאי מוכר 
 מזכרת  כבאי    הובלת חומרי נפץ 

  עובד מד"א  רות פעיל בכוחות הביטחוןשי   
 

 סוג כלי הירייה שבדעתי לרכוש
 

 חר __________________א   רובה זעיר    רובה ציד        אוויר רובה      אוויר אקדח   אקדח   
     

 
 

 0/ 20כ"י /  .בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך הפניה היאכל מקום בו ב   

יד רישוי כלי ירייה באזור ציון העילה בגינה נדרש הרישיון. את הבקשה יש להגיש לפקברור תוך את הבקשה עליך למלא בכתב יד 
 את המסמכים הבאים:מגוריך בצירוף 

 צילום תעודת זהות. .1
 צילום תעודת מילואים/שירות לאומי/אזרחי/פטור. .2

 מסמכים התומכים בעילה בגינה הנך מגיש את הבקשה.  .3
 נטרנט!ניתן להוריד טופס זה מאתר האי  –שים לב 
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 דרישות סף לכל התבחינים 

 
 מי שרשום במשרד הפנים כתושב קבע, ובלבד ששוהה בישראל באופן רציף במשך שלוש שנים לפחות .9

 שיאפשר תשאול, הבנת הוראות וניהול רישום כנדרשבעל שליטה בסיסית בשפה העברית, באופן  .0
 גיל מינימאלי לקבלת רישיון: .3

 09 –אזרח ישראל ששירת שירות צבאי, שירות לאומי או שירות אזרחי בישראל  .א

 02 –אזרח ישראל שלא שירת כאמור  .ב

 94 –מי שאינו אזרח ישראל  .ג

 תיש להציג תעודה מעידה על תום שירו – מי שסיים שירות צבאי סדיר .ד

 ינויחתימה על הצהרת בריאות החתומה על ידי רופא, אשר עיין בתיקו הרפואי של מבקש הרישיון, לרבות התחייבות לעדכון פקיד הרישוי במקרה של ש .9
 במצב הבריאותי שהוצהר

 עמידה בדרישות ההכשרה הנדרשות .4

ג לחוק )אחת מן המטרות הבאות: הגנת 92-1חד, לפי הוראות סעיפים מבעל רישיון מיו הירייהמבקש אינו זכאי לקבל הרשאה להחזקה או נשיאה של כלי  .6
 מטעם המדינה; סרטים, הצגות והופעות; שירותי שמירה( הירייישובים; הגנת מפעלים; נשיאת כלי 

 
 תבחינים למתן רישיון לכלי ירייה

 
 המסמכים הדרושים להוכחת העמידה בתבחין שם התבחין והגדרתו

 אישור מאת הרשות המוניציפאלית על תושבות בישוב מגורים בישוב זכאי
אישור מאת הרשות המוניציפאלית, על עיסוק הכרוך בהימצאות המבקש בישוב, במשך לפחות שלושה  עבודה בישוב זכאי

אישור מס הכנסה על הכנסה , תצהיר מעסיק, כאשר מדובר במעסיק פרטי, חודשים עובר להגשת הבקשה
 מעיסוק זה 

 לתקופה של שלושת החודשים לפני הגשת הבקשהחשבוניות מס 
 רישיון מורה דרך תקף של משרד התיירות מורה דרך

 תצהיר, על פי מתכונת הקבועה על ידי הרשות המוסמכת
המלצה מאת קב"ט המועצה המקומית/אזורית והמלצה מאת קב"ט המועצות האזוריות במשרד  חקלאי מוכר

 החקלאות.
 משרד הכלכלה להובלת חומרי נפץ רישיון מ הובלת חומרי נפץ

 נהיגהורישיון  רישיון רכב
 על הכנסה מעיסוק זה אישור מס הכנסה

 חשבוניות מס לתקופה של שלושת החודשים לפני הגשת הבקשה
 שירות פעיל בכוחות הביטחון

 
 

המלצה פרטנית מאת מפקד היחידה בדרגת סא"ל ומעלה או קצין אגף משאבי אנוש המוסמך למתן 
ים מסוג זה, או מקביל לו בכוחות הביטחון, על גבי מסמך רשמי של הגוף הביטחוני הממליץ, החתום אישור

 בחותמת הממליץ
 תעודת קצין או נגד לפי העניין

המלצה פרטנית מאת מפקד היחידה בדרגת סא"ל ומעלה או מקביל לו בכוחות הביטחון, על גבי מסמך רשמי  שירות פעיל ביחידה מיוחדת
 הביטחוני הממליץ, החתום בחותמת הממליץשל הגוף 

 תעודת קצין או תעודה מקבילה מטעם הגוף הביטחוני שירות עבר בכוחות הביטחון
 אישור קצין אגף משאבי אנוש או גורם אחר המוסמך למתן אישורים מסוג זה בכוחות הביטחון שירות עבר ביחידה מיוחדת

 צין משטרה שהוסמך לכך על ידי ראש אג"מ במשטרת ישראלהמלצה פרטנית של ק שירות קבע במשטרת ישראל
אישור על מעבר הקורס על ידי מנהל רשות שדות התעופה או מי שהוסמך על ידו  -ברשות שדות התעופה הכשרה ייחודית

 לעניין זה 
 אישור על מעבר הקורס מאת ראש אגף משאבי אנוש -בשב"כ

כשרה על מעבר הקורס בנוסף, אישור מהגוף המונחה אישור מאת מנהל מוסד הה -בוגר קורס מאבטחים 
 משטרה על עבודה בגוף זה שנתיים לפחות

אישור חתום על ידי ראש חטיבת האבטחה במשטרת ישראל, ולפיו הגוף שבו משמש המבקש כקב"ט  קצין ביטחון בגוף מוכר
 ה.ימוכר על ידי המשטרה לצורך קבלת כלי ירי

 ניה והמלצה פרטנית של ראש חטיבת אבטחה במשטרת ישראל אל ראש האגף.פ המלצה פרטנית של משטרת ישראל

פניה והמלצה פרטנית של נציב כבאות והצלה, על גבי מסמך רשמי של נציבות כבאות והצלה, החתום  כבאי
 בחותמת הממליץ

 עובד מד"א
 

ד"א, החתום פניה והמלצה פרטנית של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל מד"א על גבי מסמך רשמי של מ
 ץבחותמת הממלי

 רישיון תקף כמדריך ירי )בחידוש רישיון, וידוא תוקף הרישיון יתבצע באגף הרישוי( מדריך ירי
אל ראש האגף, לרבות  –בבקשת רישיון חדש: פניה והמלצה פרטנית מאת מנכ"ל התאחדות הקליעה  יורה פעיל –ספורטאי 

 ויות כמצוין בהגדרת התבחיןאישור על חברות בהתאחדות ועל השתתפות בתחר
בבקשת חידוש רישיון: אימות החברות בהתאחדות הקליעה, לרבות אישור על השתתפות בלפחות ארבע 
תחרויות המוכרות על ידי התאחדות הקליעה, בכל שנה עד לבקשת החידוש )האימות יתבצע ע"י אגף 

 הרישוי(
אל ראש  שמירת הטבע והגנים הלאומייםפניה והמלצה פרטנית מאת ראש חטיבת האכיפה ברשות ל ציד

 האגף, ולפיה המבקש הינו מועמד לרישיון ציד או להיתר צידה.
 ה יותנה בתוקפו של רישיון הציד או היתר הצידה לפי העניין.יתוקפו של הרישיון לכלי ירי

 עבור הגדלת מכסת הכדורים: המלצת ראש חטיבת האכיפה ברשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 המלצה מאת משרד החקלאות אל ראש האגף רכים וטרינרייםצ

 מזכרת

 

 מסמך רשמי המעיד על הירושה;  –במקרה של ירושה 
 הצגת ראיה על המתנה. –ה שניתן במתנה יבאישור חריג של ראש האגף לכלי ירי

 וןיה אצל סוחר מורשה שקיבל היתר ייעודי לכך, כתנאי לכל חידוש רישיייש לוודא השבתת כלי היר
 ה והחזקתו ניתן לקבל בלשכות הרישוי.יהנחיות נוספות לעניין השבתת כלי הירי

 ה שהושבת השבתה קבועה על פי נהלי אגף הרישוי, אינו דורש כל רישוי.ייובהר, כי כלי ירי
 


