תאריך __________ :
לכבוד :מנהל תחום קציני בטיחות בתעבורה
משרד התחבורה
ת.ד80 .
בית דגן 50250
באמצעות פקס03-9545469 :
א.נ,.
הנדון :בקשה למתן כתב מינוי לקצין בטיחות בתעבורה
אנו הח''מ מבקשים לאשר כתב מינוי לקצין הבטיחות מר ____________ מס' הסמכה ______
ת.ז _____________ .לחברה/מפעל/מועצה/עירייה ____________ ח.פ_______________ .
כתובת החברה _________________________________ טל'______________________
פקס ________________ סניפים______________ _____________ _____________ :
בבעלות החברה או מופעלים על ידה סוגי הרכב הבאים
פרטי )כולל רכבי ליסינג(
רכב דו גלגלי
משא מעל  10,000ק''ג ועד  12טון
מעל  12,000טון
רכב להובלת חומ"ס
אוטובוס/טיולית
אוטובוס זעיר פרטי/ציבורי
מונית
תומך
נתמך
גרור מעל  4,000ק''ג
צ.מ.ה
גרירה וחילוץ
אמבולנס
דו גלגלי
טרקטורים
מלגזות
מכונות ניידות/אופני/זחלי

סוג רישיון נהיגה נדרש
B
A,A1,A2
C1
C
היתר להובלת חומ"ס
D
D3 , D 2
D1
E
E
E
היתר צ.מ.ה.
היתר גרירה וחילוץ
היתר לרכב ביטחון,אמבולס
A
דרגה 1
היתר מלגזה
היתר למכונה ניידת

כמות כלי הרכב

סה''כ ________________
פרטיי קצין הבטיחות בתעבורה
כתובת מגורים ______________________
דרגות רישיון _______________________
מקומות עבודה נוספים ___________ _____________ ____________ ___________
טלפון נייד ______________ :טלפון בבית ________________

יש לצרף צילום רישין נהיגה בתוקף.
קציני בטיחות המעוסקים במשרדים למתן שירותי בטיחות יצרפו לבקשה זו
טופס התחייבות המפחית את היקף המשרה במשרד העצמאי לטובת כתב המינוי
המפעלי.
בקשות שלא ישלחו כאמור לעיל לא יטופלו.
_________________

_________________

שם המנכ"ל וחותמת

שם הקצב"ת וחותמת

תאריך__________
לכבוד
תחום קציני בטיחות בתעבורה
משרד התחבורה
ת.ד80 .
בית דגן 50250

הנדון :התחייבות
אני החתום מטה מר______________________ת.ז _______________תעודת
הסמכה מספר__________ המועסק במפעל /חברה_____________________
מאשר בזאת כי גודל המשרה נקבע הינו :שישית/שליש  /חצי  /שני שליש  5 /ימים  /מלאה.
אני מתחייב בזאת להמשיך לפעול על פי תקנה  585כרוחה וכלשונה ועפ"י הנוהלים המחייבים.
כמו כן ,אני מתחייב להמשיך לשמש כקצין בטיחות במפעל ולא לשמש בכל תפקיד אחר כנאמר
בתקנה ) 580ב( לתקנות התעבורה.
אני מאשר כי אעבוד בחברה הנ"ל בימים __________________________.
בין השעות _______________ ._______________ -
אני מתחייב לעדכן את מנהל תחום קציני בטיחות במשרד התחבורה על כל שינוי שיחול במצבת
כלי הרכב.
כמו כן ,הריני להצהיר כי אין לי קירבה משפחתית ו/או עיסקי שותפות עם מנהל/י החברה.

בכבוד רב,

בכבוד רב,

__________________
חתימה וחותמת קצין
הבטיחות

________________
חתימת מנכ"ל  /מנהל החברה
וחותמת החברה

