
 

 
  לשכת סגן המנהל הכללי  

 תפעול ופיקוח          
 

 
 

 

 מדינת ישראל

 המשרד לביטחון הפנים
 יהירישוי כלי ירלאגף ה

 אדם העובד בליווי וטרינר – צרכים וטרינרייםתצהיר מבקש המלצה למתן רישיון לכלי יריה בתבחין 

 הרישיון מבקש  תצהיר

ז____________________ "תבעל/ת מספר  ______________________________,תום/חתומה מטה, אני הח
בזה  /הבחוק, מצהיר לעונשים הקבועים /הלאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי

 בכתב בתמיכה לבקשתי לקבלת רישיון לנשיאת כלי יריה  כלהלן:

 :אני נדרש/ת לעשות שימוש בנשק הרדמה ביחס לבעלי החיים הבאים( נא לפרט)במסגרת עיסוקי  .1
 

_____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 

לפעול תחת ליוויו ופיקוחו של הרופא/ה הווטרינר/ית אני מתחייב/ת במסגרת עיסוקי האמור לעיל  .2
 .מס' רישיון ______________ _____________ד"ר

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

, רישיון הנשק שבידי יבוטל ויהיה עלי אינו מתקייםקיבלתי את הרישיון  ובגינ והתבחיןקרה ידוע לי כי במ .4
 משטרה.תחנת בבית מסחר עד מכירתו או להפקידו בה והתחמושת יאת כלי הירי להפקיד

____/____/____  ______________  _____ 
 חתימה  שם מלא של החותם  תאריך       

 אימות חתימה

בפני עו"ד_________________, במשרדי ברח' ____________,  /האני מאשר בזה כי ביום _________הופיע
ן אישי), ולאחר לי באופ /ת_______________ (המוכר "זמר/גב'_______________, שזיהה/תה עצמו/ה על ידי ת

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

   ____/____/____ _____________ __________  ____________ 
 חתימה וחותמת  מספר רישיון  שם מלא של עו"ד  תאריך             

 

 וטרינר/ית המלווה התצהיר 

ז____________________ "תבעל/ת מספר  ______________________________,תום/חתומה מטה, אני הח
בזה  /הלעונשים הקבועים בחוק, מצהיר /הלאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת, וכי אם לא אעשה כן, אהיה צפוי

לקבלת ) המבקש/ת"":להלן(_________________ "זלבקשת מר/גב'________________ תבכתב בתמיכה 
 רישיון לנשיאת כלי יריה  כלהלן:

לחוק הרופאים  3לעסוק ברפואה וטרינרית לפי סעיף  _______________ פראני בעל/ת רישיון מס .1
 , ואין כל מניעה לעיסוקי ברפואה וטרינרית לפי כל דין. 1991הוטרינרים, התשנ"א 

 ופעילות הירי תבוצע תחת השגחתי ובקרתי ,בעת השימוש בנשק הרדמההמבקש/ת ללוות את  /תמתחייבהריני  .2
 המלאה.

שעות  72יה על כל שינוי בעובדות האמורות לעיל תוך ילפקיד רישוי כלי יר בכתב להודיע /תהריני מתחייב .3
 וי.ממועד השינ

____/____/____  ______________  _____ 
 חתימה  שם מלא של החותם  תאריך          

 אימות חתימה

במשרדי ברח'____________,  בפני עו"ד_________________, /ההופיע אני מאשר בזה כי ביום_________
_______________ (המוכר לי באופן אישי), ולאחר "ז די תמר/גב'_______________, שזיהה/תה עצמו/ה על י

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

   ____/____/____ _____________  __________  ____________ 
 חתימה וחותמת  מספר רישיון   שם מלא של עו"ד  תאריך             


	תצהיר מבקש המלצה למתן רישיון לכלי יריה בתבחין צרכים וטרינריים – אדם העובד בליווי וטרינר

