מדינת ישראל
המשרד לביטחון הפנים

האגף לרישוי כלי ירייה

*בקשה לרישיון כלי ירייה פרטי -החלפה  /הוספה  /חידוש  /שינוי יעוד  /שינוי עילה
חוק כלי ירייה תש"ט 1191
את הבקשה עליך למלא בכתב יד ברור תוך ציון העילה בגינה נדרש הרישיון.
את הבקשה יש להגיש לפקיד רישוי כלי ירייה 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 מט ה מצהיר 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 פעיל בכוחות הביטחון
שירות עבר בכוחות הביטחון
קצין ביטחון בגוף מוכר
המלצה פרטנית של משטרת ישראל

כבאי
עובד מד"א
מדריך ירי
ספורטאי  -יורה פעיל
ציד
צרכים וטרינריים
מזכרת

פרט את עמידתך בתבחין בגינו נדרש הרישיון_______________________________________ :

________________________________________________________________________________________

סוג כלי הירייה 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 __________________

