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 המשרד לביטחון הפנים
 אגף הביטחון, מידע וסייבר

 המשרד לביטחון הפנים
 אגף רישוי כלי יריה

 יה פרטיילכלי ירלמתן רישיון  /ה(שכיר) – /תחקלאיתצהיר 
 

 מעבד הקרקע  שכיר תצהיר
 

ת.ז____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי  אני הח"מ, ______________________________,
בזה בכתב בתמיכה לבקשתי לקבלת רישיון לנשיאת כלי יריה   /הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר /האעשה כן, אהיה צפוי אם לא
 כלהלן:

אגודה  /מר/גב'___________________ת.ז.____________________ החקלאי/ית אצל /הירככש /תאני מועסק .1
 מיום _______________החל "( :"אגודה שיתופיתלהלן ) מס'____________________________________שיתופית

 המפורטים להלן : השטחיםבעיבוד ועד ליום______________
 

__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 

 במסגרת עיסוקי האמור לעיל,  דרוש לי נשק להגנה עצמית. .2
 שעות ממועד השינוי. 22לפקיד רישוי כלי יריה על כל שינוי בעובדות האמורות לעיל תוך  בכתב להודיע /תהריני מתחייב .3
את  טל ויהיה עלי להפקידשבידי יבו לכלי היריהרישיון ה, אינו מתקייםקיבלתי את הרישיון  ובגינ והתבחיןידוע לי כי במידה  .4

 בבית מסחר עד מכירתו או להפקידו במשטרה.כלי היריה 
 

____/____/____              ______________            ___________ 
 חתימה   /תשם מלא של החותם  תאריך          

 
 אימות חתימה

בפני עו"ד_________________, במשרדי ברח' ____________,  /הבזה כי ביום _________ הופיע /תאני מאשר
לי באופן אישי(, ולאחר שהזהרתיו/ה  /תמר/גב'_______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ )המוכר

ת נכונות ההצהרה כי עליו/ה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה א
 בפני. ההנ"ל וחתם/חתמה עלי

 
   ____/____/____  _________________     __________ ____________ 

 חתימה וחותמת  מספר רישיון              שם מלא של עו"ד                                   תאריך              
 

 /מורשה חתימה באגודה שיתופית הקרקע בעל תצהיר 
 

אני הח"מ, ______________________________, ת.ז____________________ לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי 
לבקשת מר/גב'________________ בזה בכתב בתמיכה  /הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר /האם לא אעשה כן, אהיה צפוי

 לקבלת רישיון לנשיאת כלי יריה  כלהלן: ( המבקש/ת"":להלן)  ת.ז._________________
 
 _________________באגודה שיתופיתאני משמש כמורשה חתימה  / בבעלותי קרקע הנמצאת בשטחי עיבוד המפורטים להלן .1

את הקיף יש לובבעלותה השטחים המפורטים להלן ) ( להלן:"אגודה שיתופית")  שמספרה ______________________
 :  האפשרות הנכונה(

___________________________________________________________________________ _________ 
____________________________________________________________________________________ 

החל מיום _______________ ועד  /באגודה השיתופיתאצלי /תהמועסקה שכיר/הינם  המבקש/ת  .2
 המפורטים להלן : ליום______________בעיבוד השטחים  

 __________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

 

 שעות ממועד השינוי. 22לפקיד רישוי כלי יריה על כל שינוי בעובדות האמורות לעיל תוך  בכתב להודיע/תייבהריני מתח .3
 

____/____/____            ______________            ___________ 
 חתימה   /תשם מלא של החותם  תאריך          

 
 אימות חתימה

בפני עו"ד_________________, במשרדי ברח' ____________,  /הבזה כי ביום _________ הופיע /תאני מאשר
 בבעלות /הוהמחזיקאישי(, לי באופן  /תמר/גב'_______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת.ז. _______________ )המוכר

אמת וכי  ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהירהחתימה באגודה השיתופית  /תכמורשה /ת/ משמשהקרקע החקלאיתעל 
 בפני. היהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם/חתמה עלי

 
   ____/____/____  _________________     __________ ____________ 

 חתימה וחותמת   מספר רישיון                          שם מלא של עו"ד                            תאריך              


