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 קשה לרשיו מובילב

 רכב ומטעפרטי    4טופס 
 

טופס זה ימולא בנפרד עבור כל רכב מסחרי הנות שירות הובלה בשכר או בהובלה עצמית שמשקלו הכולל המותר 
 .נוספי יש לצר דפי , רכבי נוספיעבור. ג או יותר ולעניי הובלת חומר מסוכ בכל משקל כולל מותר" ק10,000

 
 )ביקורת כולל ספרתתאגיד /זהות' מס (.יש לרשו  את מספר התאגיד וש התאגיד  תאגידהינוא המוביל . זהות וש' יש למלא מס

 זהות' מס/  תאגיד 'מס המוביל ש
          

 
 פרטי הרכב .א

 מספר רכב הרכבתוצר   ברשיו הרכב הרשו בעל הרכבש 
   

 
 פרטי ההובלה         .ב

 ל" סוגי המטע שהנ מוביל ברכב הנלכל Xיש לסמ ל                 "גי ההובלה שהנ נות שירות ברכב הנ סולכל Xיש לסמ 
סמ  מטעה  סוג  סמ  סוג ההובלה

 ס"מטע כללי שאינו חומ
 )כל מטע למעט חומר מסוכ(

 הובלה עצמית 
  )ובילמצרכי השלא בתמורה לירות הובלה הנעשה ש( 

 )ס"חומ (מטע חומר מסוכ
 )חומר מסוכ כמוגדר בתקנות(

 הובלה בשכר 
 )שירות הובלה הנעשה בתמורה(

 

 
 )הסכ מכר שכירות אואגבשכירות או הסכ של מקחכ  האד המחזיק ברכב מכוח הסמחזיק ברכב (  פרטי המחזיק ברכב  .ג

 .בטופס זה' סעי דאחרת עבור ל, א אי זהות בי המחזיק ברכב לבעל הרכב הרשו ברשיו הרכברק יש למלא 
 זהות  'מס          ש המחזיק ברכב

 מחזיק
 רחוב 'מס ישוב מיקוד

 
מע 

 המחזיק
 
  ברכבנתיק) צובר(פרטי מכל  .ד

 .בטופס זה' אחרת עובר לסעי ה. סעי זה ימלא בעבור רכב המוביל מטע חומר מסוכ במיכל נתיק
   מכלמספר  ש יצר

  1 
  2 
  3 
  4 
  5 

 
 צרו מסמ בדיקת תק .ה

 .בטופס זה' אחרת עבור לסעי ו,  כמפורטמטע חומר מסוכ תק עבור רכב או מכל המוביל בדיקת מסמ  לצריש
  או עבור כל מכלחומר מסוכ שעל פי סוגו  מיועד להובלת רכבעבור , במעבדה מוסמכת שבוצעה תק בתוק  בדיקתיש לצר מסמ       
 עבור , ס"אחראי על בטיחות הובלת חומי "יש לצר מסמ בדיקת תקינות בתוק שבוצעה לרכב  ע. בטופס זה'    נתיק שצוי בסעי ד     

 ."חלוקת מכלי גפלעבור רכב המיועד  או         רכב המוביל חומר מסוכ שעל פי סוגו אינו מיועד להובלת חומר מסוכ 
 
  חתימה והצהרה .ו
 .לעיל'  הרשו שפרטיו מולאו בסעי אבעל הרכב אחרת יחתו , לעיל' ו א פרטיו מולאו בסעי ג  יחתחזיקהמ 

  לעדכ את המפקח עלי מתחייבוהננ .נ נכונייבטופס זה ה  כי הפרטי שרשמנוימצהירהחתומי מטה         אנו
  . יו מיו השינוי14 תו ל" הנבכל שינוי שיחול בפרטי, תעבורה       ה

______ ________________    __________      ___________       ________ 
 חתימה                ש המוביל                חתימה        ברכבמחזיק או הש בעל הרכב תארי     

 
  של קצי בטיחותחתימה והצהרה .ז

  .ל נמצא תחת פיקוחי"הרכב הנמצהיר כי הנני החתו מטה 
                            __________      __________           _______                    

 חתימהקצי הבטיחות                   ש        תארי                                                                                  
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