
 מדינת ישראל

 
 שירותי תחזוקה תחום –אגף הרכב 
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 .נו בבקשה זו וכן רשימת הציוד המצורפת נכונים/ים כי כל הפרטים שנמסרו על ידי/ו מצהיר/הנני

 
__________________  __________________  ___________           __________________ 

 חותמת המפעל                        ים לחתום/ות המורשה/חתימה        אריךת 



 

 לשימוש המשרד
 ממונה מחוזי או רכז מחוזי/ס, ימולא על ידי הממונה המחוזי – מהות הבקשה

 שיון מפעל חדשיבקשה לר  . 1

 _________  _________  _________: תבקשה להחלפת מנהל מקצועי למקצועו   . 2

 _________  _________  _________: ועותצתוספת שלוחה מקצועית במק   . 3

 ________  ________: ות מקצועיות במקצועות/  ביטול שלוחה. 6שינוי בעלות המפעל        . 4

 _________: תיק הקודםה פתיחת תיק מפעל מחדש מספר . 7שינוי פרטי המפעל          . 5

 __________________________________ אחר . 8                                                

 
        _________________                        _________________________________             

 רכז/ממונה .ס/ המחוזי                                     תאריך                                         חתימת הממונה 
 או רכז מחוזי ממונה מחוזי/ס, הממונה המחוזי ימולא על ידי –בדיקת הנתונים 

    ניהול מקצועי

 ________ _________: י במקצועותנניהול מקצועי זמ . 1

 _________עבר כושר בתאריך _________          המנהל המקצועי במקצוע 

 _________ עבר כושר בתאריך _________          המנהל המקצועי במקצוע 

   _________ _______ _______________: מקצועות המנהלים המקצועיים מחזיקים בכתבי הסמכה ל .2

    מתאיםשטח וגודל+  ציוד, עמידה בתקן חובה                                                                             מיקום המפעל

      עונה לדרישות התקן. 1             ב                       "אישור מהנדס הרשות המקומית המצ .1

   : אינו עונה מהסיבות הבאות. 2  _________                 אישור מהנדס הרשות המקומית בתיק .2

 _________________________.       א  : בקריטריונים הבאיםיש לעמוד  באזורים שאין אזור תעשיה .3

 _________________________.        ב   ב             "המצ___ _____ אישור המשטרה מתאריך .         א

      __ _______________________.     גב   "המצ____ _____אישור הרשות המקומית מתאריך   .ב         

 ב                    "המצ_______ ________ם מתאריך התחייבות היז   .         ג

                                      ב" רישיון עסק מהרשות המקומית המצ. 4

                    _________________                                 ___________________________________ 
 רכז/ממונה.ס/חתימת הממונה המחוזי          תאריך                                                                                
 המלצת הממונה המחוזי

   _________                    ________  ________  ________  ________                 שיון למקצועות יהוצאת ר  .1
 חתימה                                                                                                                                                                             

 ________   ) _____מתאריך' ___ כפוף למכתבנו מס(_________ ________ שיון זמני למקצועות י הוצאת ר. 2
 חתימה                                                                                                                                                                             

  _________    ________                              יוגבל ל _______  ________  _______ שיון מפעל למקצועות י ר. 3
 חתימה                                                                                                                                                                            

 _________   _______                 ________  _______שיון במקצועות הבאים י תוספת מחלקות מקצועיות לר. 4
 חתימה                                                                                                                                                                           

  _________                  ________  ________  _________                       :   לבטל שלוחות במקצועות הבאים. 5
 חתימה                                                                                                                                                                           

 _________   ________                                     מחדש אשר נסגר בתאריך ' ________  פתיחת תיק המפעל מס. 6
 חתימה                                                                                                                                                                           

 _________               ב  "מצ ________כפוף להתחייבות בעל המפעל מתאריך) יעוד בשטח(שיון זמני י הוצאת ר. 7
 חתימה                                                                                                                                                                             

 _________                       ________  ________    _______ים במקצועות י מאשר החלפת המנהלים המקצוע. 8
 חתימה                                                                                                                                                                           

   _________                                                                                                                    ל מאשר שינוי פרטי המפע. 9
 חתימה                                                                                                                                                                           

  _________                                                                            מאשר שינוי פרטי בעלות המפעל                            . 10
 חתימה                                                                                                                                                                            

____________________________________________  __________________________________________ 
 לאור האמור אני ממליץ לאשר הבקשה כפי . הכניסות והיציאות למפעל        ג. הבקשה עונה לקריטריונים      ב. א       

 :שבאה לידי ביטוי בסעיפים .                                  על ידי           הקבועים בצו הפיקוח על            נבדקו
 _______________. 1                                                                                  מוסכים(רותים י           מצרכים וש

 _______________. 2                                                                                    -ל"תש) לכלי רכב ומפעלים           
 _______________. 3                                                                                  .שיון המפעלי ולתנאי ר1970           

                                    ___        _____________              _______    __________ 4 ._______________ 
 .                              דלעיל    המחוזי    חתימת הממונה                                                                תאריך                

 החלטת הרשות
 : איני מאשר המלצת הממונה המחוזי מהסיבות הבאות מאשר המלצת הממונה המחוזי                              

 
 ___________________.  ג_________________    . ב_____________________     .    א

                                         
 

                           _______________                          _      _____________________ 
  החתימ                                              תאריך                                                        

 


