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 לכבוד
 קב"טים –מועצות אזוריות 

 
 

 ,רב שלוםחברים 
 
 

 עדכון –נוהל אישור תבחיני חקלאי לצורך קבלת נשק להגנה עצמית  הנדון:
 

 רקע
 

וזאת לאחר  2016נוהל אישור תבחין חקלאי לצורך קבלת נשק להגנה עצמית נקבע בנובמבר 
 תקופה בה לא היה נוהל כזה.

 
עודכן הנוהל לאור "פרצות" שהתגלו בתהליך האישורים ואשר אפשרו לכאלה  2018בינואר 

 שאינם באמת חקלאים לקבל רישיון לנשק.
 

התקיימה בחינה נוספת, בראשות ראש האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון  2018ביולי 
משקים, עובדים הפנים, של הנוהל וזאת לאור סימני שאלה ביחס לקרובי משפחה של בעלי 

 שכירים וחברים/שכירים באגודות חקלאיות.
 

נערכה פגישה במשרד לבט"פ יחד עם מר ישי עפרוני יו"ר  ,עם כניסת החתום מטה לתפקיד
 . התאחדות האיכרים והנוהל תוקף

 
 :לאור הבחינה הנוספת סוכמו הכללים הבאים

 

פרטנית של קב"ט הרשות המקומית כל מגיש בקשה לתבחין חקלאי יידרש להציג המלצה  •
 וקב"ט המועצות האזוריות בהתאם לטופס הקיים כיום.

בנוסף לטפסים המפורטים במסמך יש לשלוח סיכום ראיון אישי שביצע קב"ט הרשות  •
 למועמד ) שם, משפחה, ת.ז, כתובת, והאם הוא ממליץ לתת נשק למועמד(. 

 
 ישנם מספר סוגי אוכלוסיות:  

 
 :עצמאיחקלאי  .1

           
 תצהיר על היותו בעל המשק המעבד את הקרקע חתום ומאושר ע"י עורך דין. •

 הגשה לרשויות המס.כולל חותמת  1220טופס  •
 

 בן משפחה מקרבה ראשונה .2
 
 דורות קרי, סבים, ילדים, נכדים. 3 -קרבה ראשונה •

 אישור מאת הרשות המוניציפאלית על תושבות בישוב. •
בעל הקרקע ומבקש הרישיון על עיבוד הקרקע חתום ומאושר ע"י תצהיר משותף של  •

 עורך דין.
 של בעל המשק כולל חותמת קבלה ברשויות המס. 1220טופס  •

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 שכיר המועסק אצל בעל משק/שכיר המועסק באגודה שיתופית .3
 
במשך שנה אחת תצהיר משותף של בעל הקרקע ומבקש הרישיון על עיבוד הקרקע  •

 חתום ומאושר ע"י עורך דין. גשת הבקשהלפחות עובר לה
 חודשים לפחות עובר להגשת הבקשה. 3תלושי שכר במשך  3 •
של בעל המשק או אישור רשם האגודות השיתופיות במקרה של אגודה  1220טופס  •

 שיתופית.
 

 חבר באגודות שיתופיות .4
 

 אישור של רשם האגודות השיתופיות. •
 השיתופית.אישור על חברות באגודה  •

תצהיר משותף של מוסמך החתימה באגודה והמבקש על עיבוד הקרקע חתום ומאושר  •
 ע"י עורך דין.

 

 בנימה אישית 

חברים, קיבלנו תבחין מיוחד על פיו אנו ממליצים לתת רישיון נשק עבור אוכלוסיית החקלאים 
 שעובדים במרחב הכפרי . 

 אני מבקש מאוד לא להמליץ על מועמדים שלא עומדים בקריטריונים. 

על מנת שלא תצא חלילה תקלה תחת ידנו ומישהו שלא עומד בקריטריון יקבל נשק אני מבקש 
ר עם המבקש יבוצע אך ורק באמצעות הקב"ט הרשותי  )לא להפנות אנשים להקפיד שהקש

 פרטיים אליי לטלפון הנייד( .

 אשמח לענות על כל שאלה בנושא . 

 

 

 
 

 בברכה,
 

 אלון ביטון
 ראש תחום ביטחון

 מרכז המועצות האזוריות
 

 
 
 
 
 

 העתקים:
 ראשי מועצות 

 ועצת מרחביםמראש  –יו"ר מרכז המועצות האזוריות  –שי חג'ג 
 האזוריותמנכ"ל מרכז המועצות  -איציק אשכנזי

 ראש אגף רישוי כלי יריה -המשרד לביטחון הפנים -הרצל קבלו
 מנהלת תחום רישוי ופיקוח כלי ירייה פרטיים –המשרד לביטחון הפנים   -דליה אלמלם

 מנכ"ל התאחדות האיכרים -ישי פולק


