מדינת ישראל

לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
תחזוקה
שירותי
תחום
תל -אביב
רח' המלאכה ,8
ת"א 61570
ת.ד,57031 .
03-5657154
טלפון:
03-5613583
פקס :
_______________
מחוז:
תאריך_______________ :
מס' תיק_______________ :
לכבוד:
__________________
__________________
__________________
א.ג.נ,.

הנדון :דרישות ממגיש בקשה לרשיון מפעל )מוסך( למקצועות הרכב
המבקש רשיון מפעל באחד ממקצועות הרכב ,יצרף לבקשתו את המסמכים הבאים:
  .1טופס בקשה לקבלת רשיון כולל חותמת וחתימה – יש למלא את כל הפרטים.
  .2תוכנית המפעל )המוסך( והסביבה בציון הדרכים ודרכי הגישה בקרבתם וכן תוכנית חתך המבנה
בקנה מידה  1:100ערוכים ע"י שרטט מקצועי.
  .3אישור ועדת בניין ערים מקומית שהמקום מתאים להפעלת מוסך לרכב או לחילופין רשיון
מטעם העירייה או לחילופין כתב התחייבות חתום בפני עורך דין )מצ"ב(.
  .4תצלום כתב הסמכה לניהול מוסך ל_____________________.
  .5תצלום אישור מקצועי לניהול מוסך ל____________________.
  .6רשימת ציוד במפעל )מצ"ב תקן משרדנו(.

לשירותך:
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  .7יש להכין הזמנת תיקון ,כרטיס עבודה וחשבוניות )דוגמאות ניתן לקבל במשרדנו(.
  .8תצלום תעודת רשם החברות ואישור רואה-חשבון הרשאי/ים לחתום בשם החברה.
  .9אישור ו/או התחייבות לחזקה על שטח המוסך.
  .10חתימה של המנהל המקצועי בפני עורך-דין על תצהיר המצ"ב.
 _________________________________________________________ .11
 _________________________________________________________ .12
הטיפול בבקשה יעשה לאחר שכל המסמכים המפורטים לעיל יוגשו למשרד המרכז המחוזי הרלוונטי.
לתשומת לבך:
החזקת המפעל הנדון ללא רשיון מטעם משרד התחבורה מהווה עבירה על צו הפיקוח על מצרכים
ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( ,תש"ל.1970-

בכבוד רב,
מרכז שרותי תחזוקה מחוזי

מחוז ירושלים
מחוז יפו איילון

פייר קינג
רח' המלאכה 8

מחוז תל-אביב והשרון רח' המלאכה 8
משרד הרישוי
מחוז הצפון
תת-מחוז באר-שבע משרד הרישוי

תלפיות פינת רח' הסדנא
תל-אביב ,ת.ד57031 .
תל-אביב ,ת.ד57031 .
מפרץ חיפה ,ת.ד20001 .
שד' שזר  ,33בית נועם

טלפון02-5682244 :
טלפון03-5657150 :
03-5657153
טלפון03-5657276 :
טלפון04-8818863/4 :
טלפון08-6406121 :

קבלת קהל במחוזות – בכל יום רביעי ,בין השעות 08:00 – 14:00
לשירותך:
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