
 

 

 המסמכים הדרושים להוכחת העמידה בתבחין
 

מספר 
 סידורי

 שם התבחין
 והגדרתו

 להוכחת העמידה בתבחין שיםודרה המסמכים

 .אישור מאת הרשות המוניציפאלית על תושבות בישוב  מגורים בישוב זכאי  .1

  זהות המעידה על המגורים.צילום תעודת 

בית  הימצאותעל אישור מאת הרשות המוניציפאלית, המבקשים לפי תבחין זה יידרשו להגיש   בישוב זכאי יסוקע  .2
בישוב זכאי או חשבוניות מס /תעודות משלוח של המעסיק המעידות על עבודה בישוב  העסק
 .עובר להגשת הבקשהלפחות , במשך שלושה חודשים זכאי 

 : ובנוסף       
 

 :עצמאי      

  על הכנסה מעיסוק זה מס הכנסהמאישור תעודת עוסק מורשה או. 

 .תצהיר של המבקש במתכונת שתיקבע ע"י הרשות המוסמכת 
 :שכיר        

 3  במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשהתלושי שכר. 

 הרשות המוסמכתבמתכונת שתיקבע ע"י -ומבקש הרישיון   המעסיקמשותף של  תצהיר. 

 .רישיון מורה דרך תקף של משרד התיירות  מורה דרך  .3

 הרשות המוסמכת במתכונת שתקבע  תצהיר. 

  חקלאי מוכר  .4

   קב"ט המועצות האזוריות )המייצג את התאחדות ו קב"ט הרשות המקומית המלצה מאת     
  .האיכרים ותנועת המושבים לעניין זה(

  ובו דיווח של בעל הקרקע לרשות המיסים בצירוף חותמת "נתקבל" של רשות  1221טופס  
  .המיסים. ) למעט חבר באגודות שיתופיות(

 תצהיר במתכונת שתיקבע ע"י הרשות המוסמכת. 

  אישור מאת הרשות המוניציפאלית על תושבות בישוב או לחילופין אישור על חברות באגודה
 .האגודות השיתופיות ישור של רשםוא שיתופית

 במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשהתלושי שכר  3 -לשכיר.   

 המבקשים לפי תבחין זה יידרשו להגיש את המסמכים הבאים:  הובלת חומרי נפץ  .5

 על שם המבקש או המעסיק  העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםממשרד בתוקף  היתר
  .להובלת חומרי נפץ

 ובהם אישור להובלת חומר נפץ. נהיגהורישיון  רישיון רכב 
 

 ובנוסף:      

  עצמאי 

 על הכנסה מעיסוק זה אישור מס הכנסה. 
 שכיר      

 על העסקתו  העבודה, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד מ אישור המעסיק, בעל הרישיון
 במתכונת שתיקבע ע"י הרשות המוסמכת. -של המבקש בהובלת חומרי נפץ

 3 במשך שלושה חודשים לפחות עובר להגשת הבקשהכר תלושי ש.  

בכוחות  שירות  .6
 הביטחון

 

 תעודת קצין או נגד לפי העניין. 

 10, רובאי 10המעידה על הכשרה כרובאי  ת שחרורתעוד. 

  אישור על גבי מסמך רשמי של קצין משאבי אנוש בגוף  –שירות כלוחם ביחידה מיוחדת
הביטחוני הממליץ, החתום בחותמת הממליץ, לפי מתכונת שנקבעה על ידי הרשות 

 המוסמכת.

שירות במשטרת   .0
 ישראל

 על גבי מסמך רשמי בחתימתו ובחותמתו תוך ציון תקופת מחוזי  שוטר:  אישור מקצין אמ"ש
 .השירות במשטרה

 שטרה.אישור ראש מחלקת מתנדבים במ: י משטרהמתנדב 

אישור על מעבר הקורס על ידי מנהל רשות שדות התעופה או מי  -ברשות שדות התעופה  הכשרה ייחודית  .0
 .שהוסמך על ידו לעניין זה

 על מעבר או מי שהוסמך על ידו לעניין זה אישור מאת ראש אגף משאבי אנוש בשב"כ  -בשב"כ
 . ים/קב"ט נציגויות/קב"ט תעופה/ מאבטחי מתקןאחד מקורסי המאבטחים: אחיד/ארז

 מאת משרד הביטחון אחיד על מעבר קורס תעודה – במלמ"ב. 



 

 

המלצה פרטנית של   .9
 משטרת ישראל

 .במשטרת ישראל אל ראש האגף פניה והמלצה פרטנית של ראש חטיבת אבטחה

קצין ביטחון בגוף   .11
 מוכר

אישור של ראש חטיבת האבטחה במשטרת ישראל או מי שהוסמך על ידו  בצירוף תעודת קב"ט
 לעניין זה, ולפיו הגוף שבו משמש המבקש כקב"ט מוכר על ידי המשטרה לצורך קבלת כלי יריה

, על גבי מסמך קב"ט הרשות הארצית לכבאות והצלה או מי שהוסמך ע"י הנציבפניה והמלצה של  כבאי  .11
 .בחותמת הממליץ, החתום הרשותרשמי של 

 

עובדים ומתנדבים   .12
 בגופי הצלה

 
 

 פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל מד"א, על גבי מסמך רשמי פניה ואישור  – מד"א
 החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.

 פניה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל זק"א, על גבי מסמך רשמי  - זק"א
 החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.

  רגע של אמת פניה ואישור פרטני של מי שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל –רגע של אמת זק"א
על גבי מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות  זק"א,

 .המוסמכת

  שהוסמך לכך על ידי מנכ"ל איחוד הצלה, על גבי  פניה ואישור פרטני של מי –איחוד הצלה
 מסמך רשמי החתום בחותמת הגוף, על פי נוהל שנקבע על ידי הרשות המוסמכת.

  .ירירישיון תקף כמדריך  מדריך ירי  .13

יורה  –ספורטאי   .14
 פעיל

  לרבות אישור על חברות בהתאחדות ועל מאת מנכ"ל התאחדות הקליעה פניה והמלצה
 .השתתפות בתחרויות כמצוין בהגדרת התבחין

  

 ,אל ראש האגףברשות הטבע והגנים מנהל האגף להגנה על החי והצומח פניה והמלצה מאת   ציד  .15
 ולפיה המבקש הינו מועמד לרישיון ציד או להיתר צידה.

 .תוקפו של הרישיון לכלי יריה יותנה בתוקפו של רישיון הציד או היתר הצידה לפי העניין 

 המלצת ראש חטיבת האכיפה ברשות לשמירת הטבע והגנים עבור הגדלת מכסת הכדורים :
 .הלאומיים

משרד ב מנהל השירותים הווטרינריםהמלצה מאת המבקשים לפי תבחין זה, יידרשו להגיש   צרכים וטרינריים  .16
  .החקלאות

 ובנוסף:        
 :וטרינר       

 .רישיון וטרינר 
 : מבקש אחר       

  תצהיר במתכונת שתיקבע ע"י הרשות, לפיו המבקש מתחייב לעבוד בעת השימוש בנשק
 ההרדמה בליווי וטרינר ותחת פיקוחו.

  ליוויו ופיקוחו.תחת שימוש בנשק הרדמה יבצע כתב התחייבות של וטרינר לפיו המבקש 

  .מהמשרד להגנת הסביבהתקף  2מוסמך ברמה רישיון מדביר   מדביר  .10

  אגף מזיקים והדברה במשרד להגנת הסביבה, לפיה  מהרשם לענייני מדבירים,פניה והמלצה
 ההדברה. פעילותמשמש כמדביר מוסמך הרשום ביומן  המבקש

 מזכרת  .10

 

 .מסמך רשמי המעיד על הירושה -במקרה של ירושה 
כלי היריה אצל  ה זמנית שלהשבתעל  . אישורהמתנהקבלת הצגת ראיה על  -במקרה של מתנה 

 .כתנאי לכל חידוש רישיון סוחר מורשה שקיבל היתר ייעודי לכך
 בלשכות הרישוי.הנחיות נוספות לעניין השבתת כלי היריה והחזקתו ניתן לקבל 

 יובהר, כי כלי יריה שהושבת השבתה קבועה על פי נהלי אגף הרישוי, אינו דורש כל רישוי.

 
 


