מדינת ישראל

אגף הרכב – תחום שירותי תחזוקה

בקשת רישיון למפעל )מוסך(
עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב( תש"ל – 1970
 .1אני/נו החתום/ים מבקש/ים בזה לאשר) :יש לסמן  Xבתא הרצוי(
החלפת מנהל
מקצועי מוסמך

רישיון לאחזקת
מפעל )חדש(

שינוי פרטי
המפעל

בהתאם לפרטים המפורטים בבקשה זו:
 .2פרטים על המפעל
שם המפעל
מס'
מיקוד
טלפון
 .3סימול
מקצוע
מקצוע
מקצוע
קיים
010
020
030
060

מכונאות רכב בנזין
מכונאות רכב דיזל
חשמלאות רכב
תיקון רדיאטורים
)מצננים(
תיקון מרכבים )פח-
פיברגלס(
מסגרות רכב )תיקון
ארגזים(
תיקון צינורות פליטה
ודודי עמם
תיקון קפיצים
שיפוץ מכללי בלמים
צבעות רכב
זגגות רכב

130

תיקון צמיגים
ואבובים
חידוש ושיפוץ מנועים

141

חלפים עיבוד שבבי
וריתוך
חידוש ושיפוץ מכללי
חשמל

070
080
081
090
091
100
120

140

142

 .4צורת הבעלות
 .5בעלי המפעל

תוספת שלוחה מקצועית
לרישיון מפעל

שינוי בעלות
המפעל

כתובת
מס' תיק
מפעל
סימול
מקצוע
143
144
145
150

מקצוע
מבוקש

160
180
190
191
194
195
202
205
206
207

עסק פרטי

ביטול שלוחה מקצועית
לרישיון מפעל

שותפות רשומה

שותפות

שם הבעל/החברה

מקצוע
קיים

מקצוע

מקצוע
מבוקש

רפידות ותופי בלם
תיקון מחוונים
תיקון קרבורטורים
מכונאות אופנועים
וקטנועים
תיקון משאבות ומתזים
לדיזל
בדיקות רכב )קניה ומכירה(
תיקון טרקטורים ומכונות
ניידות
תיקון טרקטורונים
תיקון מלגזות הרמה
תיקון וכיוון מתלים ברכב
ניידת תיקון לדרך בין
עירונית
התקנה ושרות למזגני אויר
לרכב
תיקון תיבות הילוכים
אוטומטיות
תיקון וכיול טכוגרפים

חברה

מפעל קיבוצי

אגודה שיתופית

כתובת

מס' ת.ז / .מס' ח.פ.

 .6המנהלים המקצועיים
שם משפחה

מס' ת.ז.

שם פרטי

מס' כתב הסמכה

כתובת

מקצוע

 .7שטח המפעל במ"ר
שטח חדר
שיפוצים

שטח עבודה

שטח מחסן
חלקים וכלים

שטח משרד

שטח שירותים
לעובדים

סה"כ שטח
בנוי

חנייה

סה"כ שטח מפעל

 .8כח אדם במפעל
מס' המנהלים
המקצועיים

מס' העובדים המקצועיים
למעט המנהלים המקצועיים

מס' העובדים
המנהליים

מס' החניכים

סה"כ כוח אדם במפעל

מס' ליפטים

מס' רישיון קודם

 .9פרטים כלליים
מס' עוסק מורשה

מס' תאי עבודה לפרטי

מס' תאי עבודה למשא

הנני/ו מצהיר/ים כי כל הפרטים שנמסרו על ידי/נו בבקשה זו וכן רשימת הציוד המצורפת נכונים.
__________________

תאריך

_____________________________

חתימה/ות המורשה/ים לחתום

__________________

חותמת המפעל

לשימוש המשרד
מהות הבקשה – ימולא על ידי הממונה המחוזי ,ס/ממונה מחוזי או רכז מחוזי
בקשה לרישיון מפעל חדש
.1
.2
.3
.4
.5

בקשה להחלפת מנהל מקצועי למקצועות_________ _________ _________ :
תוספת שלוחה מקצועית במקצועות_________ _________ _________ :
ביטול שלוחה/ות מקצועיות במקצועות________ ________ :
שינוי בעלות המפעל .6
 .7פתיחת תיק מפעל מחדש מספר התיק הקודם_________ :
שינוי פרטי המפעל
 .8אחר __________________________________
_________________
תאריך

_________________________________
חתימת הממונה המחוזי /ס.ממונה /רכז

בדיקת הנתונים – ימולא על ידי הממונה המחוזי ,ס/ממונה מחוזי או רכז מחוזי
ניהול מקצועי
.1

ניהול מקצועי זמני במקצועות_________ ________ :
המנהל המקצועי במקצוע _________ עבר כושר בתאריך _________
המנהל המקצועי במקצוע _________ עבר כושר בתאריך _________

.2

המנהלים המקצועיים מחזיקים בכתבי הסמכה למקצועות_________ ________ _______ _______ :

עמידה בתקן חובה ,ציוד  +שטח וגודל מתאים

מיקום המפעל
.1

אישור מהנדס הרשות המקומית המצ"ב

.2
.3

 .2אינו עונה מהסיבות הבאות:
אישור מהנדס הרשות המקומית בתיק _________
א_________________________ .
באזורים שאין אזור תעשיה יש לעמוד בקריטריונים הבאים:
ב_________________________ .
א .אישור המשטרה מתאריך ________ המצ"ב
ג_________________________ .
ב .אישור הרשות המקומית מתאריך _________ המצ"ב
ג.
התחייבות היזם מתאריך _______________ המצ"ב
רישיון עסק מהרשות המקומית המצ"ב
___________________________________
_________________
חתימת הממונה המחוזי/ס.ממונה/רכז
תאריך

.4

.1

עונה לדרישות התקן

המלצת הממונה המחוזי

_________
 .1הוצאת רישיון למקצועות ________ ________ ________ ________
חתימה
 .2הוצאת רישיון זמני למקצועות _________ ________ )כפוף למכתבנו מס' ___ מתאריך _____( ________
חתימה
_________
 .3רישיון מפעל למקצועות _______ ________ _______ יוגבל ל ________
חתימה
_________
 .4תוספת מחלקות מקצועיות לרישיון במקצועות הבאים _______ ________ _______
חתימה
.5
_________
לבטל שלוחות במקצועות הבאים_________ ________ ________ :
חתימה
_________
 .6פתיחת תיק המפעל מס' ________ מחדש אשר נסגר בתאריך ________
חתימה
_________
 .7הוצאת רישיון זמני )יעוד בשטח( כפוף להתחייבות בעל המפעל מתאריך________ מצ"ב
חתימה
_________
 .8מאשר החלפת המנהלים המקצועיים במקצועות _______ ________ ________
חתימה
_________
 .9מאשר שינוי פרטי המפעל
חתימה
.10
_________
מאשר שינוי פרטי בעלות המפעל
חתימה
______________________________________________________________________________________
ג .לאור האמור אני ממליץ לאשר הבקשה כפי
א .הבקשה עונה לקריטריונים ב .הכניסות והיציאות למפעל
שבאה לידי ביטוי בסעיפים:
נבדקו על ידי.
הקבועים בצו הפיקוח על
_______________ .1
מצרכים ושירותים )מוסכים
_______________ .2
ומפעלים לכלי רכב( תש"ל-
_______________ .3
 1970ולתנאי רישיון המפעל.
____________________ _______________ .4
_____________
דלעיל.
חתימת הממונה המחוזי
תאריך

החלטת הרשות

מאשר המלצת הממונה המחוזי

א_____________________ .

איני מאשר המלצת הממונה המחוזי מהסיבות הבאות:
ב _________________ .ג___________________ .

_______________
תאריך

______________________
חתימה

