
 מדינת ישראל

 

 המשרד לביטחון הפנים

 האגף לרישוי כלי ירייה

 בתבחין "מדריך ירי" יה פרטיילכלי יר או חידושו רישיון קבלתצורך להצהרה 

 מדריך היריהצהרת  – חלק א'

בזה  ____________________, מצהירז"בעל ת ______________________________,מטה,  תוםאני הח
 להלן:דכיה ילנשיאת כלי יר לחדש רישיוןאו  קבללבתמיכה לבקשתי 

 .תוקפו עד ליום________________________ו מספרו _____________שרישיון מדריך ירי  אני בעל .1

  ."החוק"( )להלן: 1949-יה, תש"טלחוק כלי היר 7לפי סעיף שניתן לו רישיון למטווח קליעה מורשה  אני משוייך .2
 . המטווח"() להלן: "______________המטווח ארגון פר_____________________ מסשם המטווח: 

למתאמנים הכשרות  אני מעביראו  העברתי ד לחוק,5לפי סעיף  ירי ךקף הרישיון שניתן לי לפעול כמדרימתו .3
 .במטווח

שעות ממועד  72יה על כל שינוי בעובדות האמורות לעיל תוך ילפקיד רישוי כלי יר בכתב להודיע הריני מתחייב .4
 השינוי.

של הבחינה נבחן כעת על ידי האגף לרישוי כלי ירייה, ובסיומה זה  רישיון לקבל ידוע לי שהתבחין בגינו אני מבקש .5
 שבידי יבוטל ויהיה עלי להפקיד יהילכלי היררישיון הם, אעמוד בתנאילא אם  .יהא עלי לעמוד בתנאים שייקבעו

 במשטרה.יה יאת כלי היר

רישיון הכיח עמידה בתבחין תקף אחר, ולא או, תקייםלהמחדל י ,קיבלתי את הרישיון ובגינ התבחיןאם ידוע לי כי  .6
 במשטרה.יה יאת כלי היר שבידי יבוטל ויהיה עלי להפקיד יהילכלי היר

 
____/____/____          ______________            ___________ 

 חתימה   שם מלא של החותם  תאריך          

 .בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך
 
 

 מנהל המטווח הצהרת – חלק ב'

בזה בכתב  ____________________ מצהיר"ז______________________________, ת ,תום מטהאני הח
 לחדשאו  לקבל ( "המבקש":להלן) _________________ "זגב'________________ תאו  לבקשת מרבתמיכה 

 לנשיאת כלי יריה  כלהלן: רישיון

 . שם המטווח: לחוק 7לפי סעיף שניתן לו רישיון קליעה מורשה במטווח  כמנהל אני משמש .1
 .(" המטווח") להלן: ארגון______________ פר______________________ מס

 למתאמנים במטווח.הכשרות  מעביראו  עבירה, ו מיום___________החל  למטווח  ךמשויי המבקש .2

שעות ממועד  72ת האמורות לעיל תוך יה על כל שינוי בעובדוילפקיד רישוי כלי יר בכתב להודיע הריני מתחייב .3
 השינוי.

 
____/____/____          _________________            ___________ 

 חתימה   שם מלא של החותם  תאריך          
 

 .בכל מקום שבו הפנייה היא בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך


