מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אגף בכיר לדיג וחקלאות מים

בקשה לרישיון דיג אישי מקצועי  /ספורטיבי )מחק את המיותר(
לשנת
 .1פרטי המבקש
מספר זהות  /ח.פ.

שם משפחה  /תאגיד

שם פרטי

טלפון

טלפון נייד

פקס

דוא"ל

תאריך לידה
רחוב

יישוב

מספר

מיקוד

ת.ד.

 .2פרטי יחידים מטעם תאגיד שיהיו רשאים לפעול מכוח הרישיון שניתן לתאגיד:
)במידה ונדרש מקום נוסף יש להדפיס טופס זה פעם נוספת(
.1

מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

מען מלא )רח' ,מספר בית ,יישוב ,מיקוד(

.2

מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

מען מלא )רח' ,מספר בית ,יישוב ,מיקוד(

.3

מספר זהות

שם משפחה

שם פרטי

מען מלא )רח' ,מספר בית ,יישוב ,מיקוד(

 .3סוג הרישיון ושיטות הדיג המבוקשים )סמן/י (X
סוג הרישיון

□ מקצועי

המבוקש:

שיטת הדיג:

□ רשת מכמורת

□ רשת טבעת

□ מערך
חכות קרקע

□ מערך חכות צף

□ רשת זריקה

□ אחר )פרט(:
□ ספורטיבי

סוג הרישיון:
שיטת הדיג:

□ רשת עמידה

□ מלכודות

□ צלילה חופשית
)בים התיכון בלבד(

□ חכה מסירה

□ רשת זריקה )בים התיכון מהחוף בלבד(

 .4אזורי מים לרישיון מקצועי )סמן/י (X
□ ים תיכון

□ מפרץ אילת

□ ים כנרת

□ נחלי ים תיכון

□ אחר )פרט(:

 .5אזורי מים לרישיון ספורטיבי )סמן/י (X
□ ים תיכון

□ מפרץ אילת

□ ים כנרת
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אגף בכיר לדיג וחקלאות מים

 .6פרטים על רישיון דיג קודם
מס' רישיון קודם )אחרון(:

משנת:

 .7מסמכים מצורפים )בקשה שלא יצורפו לה כל המסמכים לא תטופל(
□ צילום ת.ז) .כולל ספח( של המבקש או המבקשים מטעם תאגיד.
□ מי שאינו אזרח ישראלי – העתק רישיון עבודה כדין בישראל  /צילום דרכון וויזה.
□ שתי תמונות פספורט עדכניות וברורות.
□ לרישיון דיג אישי מקצועי ליחיד – אישור על ניהול ספרים כדין להוכחת העיסוק בדיג
כמקור פרנסה ; לשכיר – אישור על תיק ניכויים על שם המעסיק.
□ לרישיון דיג אישי מקצועי לתאגיד – מסמכי התאגדות ואישור על רישום התאגיד במרשם
החל עליו לפי דין.
 .8הצהרה
• ידוע לי כי אין ברישיון שניתן לפי בקשה זו בכדי לפטור מעמידה בדרישות לפי כל דין אחר ,לרבות חוקי הצלילה
הספורטיבית וחוק השיט.
• אני מסכים/ה לכך שמשטרת ישראל תמסור לפקיד הדיג הראשי במשרד החקלאות ופיתוח הכפר ,מידע מן המרשם
הפלילי לצורך הטיפול בבקשתי לקבלת הרישיון לדיג.
• אני מצהיר/ה כי התמונה המצורפת הנה שלי והנה עדכנית.
• אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומדויקים וידוע לי כי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם
לא אעשה כן.
• תאגיד – אני מצהיר/ה כי הנני מורשה החתימה בשם התאגיד.
תאריך

חתימה וחותמת

שם

לשימוש משרדי:
מספר הרישיון _____________
□ הבקשה אושרה לשיטות הדיג הבאות__________________________________________ :
□ הבקשה אושרה לשיטות הדיג במקומות הבאים___________________________________ :
□ הבקשה נדחתה מהסיבות הבאות____________________________________________ :
ע"י _____________ בתאריך _____________
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