מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

האגף לרישוי כלי יריה

*בקשה לרישיון כלי יריה פרטי -החלפה  /הוספה  /חידוש  /שינוי יעוד  /שינוי עילה
חוק כלי יריה תש"ט 1141
את הבקשה עליך למלא בכתב יד ברור תוך ציון העילה בגינה נדרש הרישיון.
את הבקשה יש להגיש לפקיד רישוי כלי יריה באזור מגוריך.
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
 .1צילום תעודת זהות.
 .2צילום תעודת מילואים/שירות לאומי/אזרחי/פטור.
 .3מסמכים התומכים בעילה בגינה הנך מגיש את הבקשה.
 .4תמונת פספורט עדכנית.

תמונה
עדכנית

שים לב – ניתן להוריד טופס זה מאתר האינטרנט!

פרטי המבקש/ת
שם משפחה

מספר זהות ( 1ספרות)

שם האב

שם פרטי
תאריך עליה

תאריך לידה

מען
ישוב
טלפון

רחוב

מיקוד

מספר בית

כתובת למשלוח דואר

ת.ד.
פקס

נייד
כתובת דוא"ל____________________@____________________

-

מקום עבודה
שם הארגון/החברה

כתובת הארגון/החברה

ת .תחילת עבודה

משלח יד

טלפון

-

פקס

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

מתאריך

מס' אישי

עד תאריך

מילואים
סדיר
אינו מחויב בשרות

שירות לאומי/אזרחי
מתאריך

פטור משרות

עד תאריך

* הקף בעיגול את הערך המבוקש.

הצהרה על ויתור סודיות והסכמה למסירת מידע לפקיד הרישוי


אני החתום מטה מ צהיר בזה ,כי הנני מוותר על סודיות רפואית ואינני מתנגד להעברת פרטים אודות מצב בריאותי לפקיד הרישוי ככל שהדבר נוגע
לבקשה זו .מובא בזאת לידיעתי כי לצורך טיפול בבקשה ,יפנה פקיד הרישוי לקבלת המלצת המשטרה ,אשר תינתן בהתייחס למידע פלילי (מרשם פלילי
ורישומים משטרתיים אחרים) המצויים ברשותה ,ככל הנוגעים לבקשה.



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

____________________

_________________________
חתימת המבקש

תאריך

התבחין בגינו נדרש הרישיון (סמן ב X -במקום המתאים)
מגורים בישוב זכאי
עבודה בישוב זכאי
הובלת חומרי נפץ
שירות סדיר כוחות הביטחון
עבר ביטחוני
שירות מילואים ביחידות מיוחדות
מזכרת

קצין בטחון בגוף ציבורי מונחה
אחר
כבאי
עובד מד"א
ספורטאי  -יורה פעיל
טיפול בנזקי חקלאות
צייד
תבחין משמר

פרט את עמידתך בתבחין בגינו נדרש הרישיון__________________________________________ :

___________________________________________________________________________________________

סוג כלי היריה שבדעתי לרכוש
אקדח
רובה זעיר
אקדח  /רובה אוויר
בכל מקום בו הפניה היא בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.
כ"י 2 /02 /

רובה ציד
אחר __________________

מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

האגף לרישוי כלי יריה
תבחינים למתן רישיון לכלי יריה
דרישות סף לכל התבחינים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

תושב קבע השוהה בישראל באופן רציף  3שנים לפחות  -מחויב בשליטה בסיסית בשפה העברית ,באופן שיאפשר תשאול ,הבנת הוראות,
ניהול רישום.
מגיל  27 -ומעלה .בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי/אזרחי  -מגיל  21ומעלה ,תושב קבע שאינו אזרח ישראל – מגיל  45ומעלה.
כשיר לשאת כלי יריה – מבחינתה של משטרת ישראל ,וכשיר בריאותית על פי בדיקה רפואית ועמדת משרד הבריאות.
הוכיח קיומה של לפחות עילה אחת מהמפורטות להלן.
הצגת כל מסמך אחר שיידרש להוכחת העילה על פי שיקול דעתה של הרשות המוסמכת/ראש אגף רישוי כלי יריה.
עמד בדרישות ההכשרה הנדרשת.
המבקש אינו זכאי לקבל הרשאה ממי שקיבל רישיון מיוחד ,לפי הוראות סעיפים 10-10ב לחוק.

התבחין

המלצות  /אישורים

התבחין

המלצת  /אישורים

מגורים בישוב זכאי
מי שהוכיח כי מרכז חייו
מתקיים בישוב ,אשר לגביו
נקבעה זכאות על ידי
משטרת ישראל.

אישור מאת הרשות המוניציפאלית על
תושבות בישוב.
הוכחה על מגורים ומרכז חיים בישוב.

קצין ביטחון בגוף ציבורי
מונחה שהוכשר לפי דרישות
המשטרה ,וצבר ותק של שנה
לפחות בתפקידו.

פניה והמלצה פרטנית של רח"ט האבטחה
במשטרת ישראל – אל ראש האגף לרישוי
כלי יריה.

עבודה בישוב זכאי
מי שהוכיח שרוב עבודתו
מתבצעת בישוב ,אשר לגביו
נקבעה זכאות על ידי
משטרת ישראל.

אישור מאת הרשות המוניציפלית ,על
עיסוק של המבקש בישוב ,לפחות
שלושה חודשים לפני הגשת הבקשה.
אישור מס הכנסה על הכנסתו מעיסוקו
זה .חשבוניות מס במהלך שלושה
חודשים לפני הבקשה.

אחר
בעלי "עניין מיוחד" מטעם
גורמי הביטחון.

פניה והמלצה פרטנית ומפורשת של עוזר
ראש אג"מ או ראש חטיבת האבטחה
במשטרת ישראל ,או גורם מוסכם בגוף
בטחוני אחר אל ראש האגף לרישוי כלי
יריה.
פניה והמלצה פרטנית של נציב כבאות
ראשי אל ראש האגף לרישוי כלי יריה.

הובלת חומרי נפץ
בעל רישיון בר תוקף
להובלת חומרי נפץ ,העוסק
בכך ברוב שעות עבודתו.

רישיון להובלת חומרי נפץ ממשרד
העבודה.
רישיון רכב ונהיגה .חשבוניות מס
במהלך  3חודשים לפני הבקשה ,אישור
מס הכנסה על הכנסתו מעיסוקו זה.

עובד מד"א – בעל ותק של
שנה לפחות בתפקידו.

שירות סדיר בכוחות
הביטחון
סרן ומעלה או מקבילים לו
בכוחות הביטחון בשירות
סדיר.
קצינים מדרגת סגן ונגדים
מדרגת רס"ר בתום שנתיים
שהיה בדרגה.

המלצת מפקד היחידה בדרגת סא"ל
ומעלה או מקבילים לו בכוחות
הביטחון ,על גבי מסמך רשמי החתום
בחותמת הממליץ ובחותמת רשמית
של הגוף הביטחוני הממליץ /אכ"א/
אמ"ש .תעודת הקצין או הנגד ,לפי
העניין ,לרבות ראיה למועד קבלת
הדרגה.

פניה והמלצה פרטנית של מנהל משאבי
אנוש במד"א –אל ראש האגף לרישוי כלי
יריה.
בבקשה ראשונית :פניה והמלצה פרטנית
מאת מנכ"ל התאחדות הקליעה אל ראש
האגף לרישוי כלי יריה.
בחידוש רישיון :כרטיס חבר בתוקף
(בדיקת תוקף הכרטיס יתבצע מול
התאחדות הקליעה).

עבר בטחוני
משוחררי צה"ל בדרגת
סא"ל ומעלה או מקבילים
להם בכוחות הביטחון.
קצינים בשירות מיל' פעיל
בדרגות סרן ומעלה או
מקבילים להם בכוחות
הביטחון.
שירות מילואים ביחידות
מיוחדות
מי שמשתייך ליחידות
המיל' כפי שקבע צה"ל.
מזכרת
אדם שירש או שקיבל
במתנה כלי יריה ,לצורכי
מזכרת – יינתן במצב
מושבת בלבד.

כבאי – בעל ותק של שנה
לפחות בתפקידו.

ספורטאי – יורה פעיל.
חבר במועדון קליעה במשך
שנתיים לפחות ,העומד בכל
דרישות התאחדות הקליעה
(כגון :השתתפות קבועה
בתחרויות ירי).
טיפול בנזקי חקלאות
מי שקיבל הרשאה מאת
רשות הטבע והגנים לביצוע
ירי לצורך מניעת נזקי טבע
לגידולים חקלאיים
ולחקלאות.

פניה והמלצה פרטנית מאת ממונה או קצין
המבצעים ביחידת האכיפה של רשות הטבע
והגנים אל ראש האגף לרישוי כלי יריה.

תעודת קצין בתוקף;
אם דרגת הקצין נמוכה מדרגת סא"ל –
המלצת מפקד יחידת המילואים בדרגת
סא"ל ומעלה ,במסמך רשמי חתום
בחותמת הממליץ ובחותמת רשמית של
הגוף הביטחוני הממליץ.

צייד – מי שבידו רישיון צייד
בתוקף ,מופיע ברשימת
הציידים המורשים ברשות
הטבע והגנים.

בבקשה ראשונית :פניה והמלצה פרטנית
מאת ראש חטיבת האכיפה ברשות הטבע
והגנים אל ראש האגף לרישוי כלי יריה.
בחידוש רישיון :רישיון ציד בתוקף (בדיקת
תוקפו של הרישיון יתבצע מול רשות הטבע
והגנים.

המלצת מפקד היחידה בדרגת סא"ל
ומעלה על גבי מסמך רשמי חתום
בחותמת הממליץ ובחותמת דואר
צבאי.
הנחיות לעניין השבתת כלי היריה
והחזקתו – ניתן לקבל אצל פקיד
הרישוי .מחייב בדיקה אצל סוחר
מורשה ,כתנאי לכל חידוש רישיון.

תבחין משמר

מי שמחזיק כדין ברישיון תקף לאקדח,
רובה אויר או אקדח אויר ,במשך  10שנים
או יותר ברצף.
או:
מי שמחזיק כדין ברישיון תקף לרובה צייד
(כדוריות)  ,רובה זעיר או רובה צבאי,
במשך  15שנים או יותר ברצף.

לשימוש המשרד
הבקשה התקבלה ואושר קבלתה במסמך מיום ____________________________________
הבקשה הועברה לטיפול הגורמים הממליצים משום עמידה בכל דרישות התבחין המאושר _______________________________
הבקשה סורבה ביום _____________________________ בנימוק ______________________________________________
פרטי כלי היריה שנרכש:
סוג ________ יצרן _______ דגם ________ ארץ יצור ________ מס' הכלי _________ קליבר _______ מס' קנים _________
הערות __________________________________________________________________________________________
________________________________
בכל מקום בו הפניה היא בלשון זכר ,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

האגף לרישוי כלי יריה
כ"י 2 /02 /

פרטי פקיד הרישוי וחתימתו

