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  )הרכב בעל (תעבורה ח"דו הסבת

 בית משפט לתעבורה /לכבוד מפנ"א

שם משפחה _____________שם פרטי  ,אני הח"מ) בעל הרכב (ח תעבורה"הסבת דו .1

   ,_______________ ..ז ת._____________

ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה /לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי .2

 :כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמן

 

 ______________________________________.דו"ח מספר תהסב .1

על הרשום  "הרכב"להלן ___________________ (וחית רישויל מס' רישוי רכב .2

 "(מקבל הדוח / הנאשם / בעל הרכב" להלן__________________________:שם

לאחר בדיקה ובירור הסתבר כי במועד ביצוע העבירה הרכב היה בחזקת  .3

 _______________ ..ת.ז  :האישיים  אשר פרטיו  ________________________

 ________ _____________מספר בית_________________________מרחוב

הנקרא נהג הרכב בפועל ביום ביצוע   2ספר מ ראה תצהיר נוסף בדף) .מיקוד ___________רהדי

 .(עבירה ה

 ה/נהג__________________גב /מר _______________ביום הריני להצהיר בזאת כי ,כמו כן .4

בהסתמך על תקנה   ________________________ח"הכל כמפורט בדו -ברכב זה במועד הנ"ל 

 .זה אבקש להסב דוח זה על שם ,) ב ( לתקנות התעבורה162

הנני מצהיר   . _________________ גב/מר אבקש להסב דו"ח זה על הנהג בפועל קרי על  ,משכך .5

  .כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי לעיל אמת

 

________________ 

 חתימת המצהיר

  .בהתאמה 1-3 צילום ת.ז. ורישיון נהיגה נספחים ,ח"דותק צילום העמצ"ב 

 

  (י עורך דין"רק ע)  אישור חתימה

 מאשר כי ביום_________________ ,ר.מ_________________, עו"ד  מ"אני הח 

גב'___________, ת.ז ____________, לאחר שהזהרתיו/ה /'מר בפנייהופיע/ה ____________

י/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה ווכי יהא/תהא צפ כי עליו/ה להצהיר את האמת

חתימה : ______________םש.בפנייתצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו  את תוכן בפנייכן, אישר/ה 

 ______________ וחותמת 
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 תעבורה ח"דו הסבת

  )העבירה ביצוע ביום בפועל הרכב נהג (

 בית משפט לתעבורה  /לכבוד מפנ"א

שם פרטי  ,אני הח"מ) ביצוע העבירה  הרכב בפועל ביום הגנ (ח תעבורה"הסבת דו .1

   ,_______________ .. ז. ת_____________שם משפחה _____________

ה לעונשים הקבועים בחוק אם /לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי .2

 :כן, מצהיר בזה בכתב כדלקמןלא אעשה 

 

 מס' רישוי רכב______________________________________.דו"ח מספר תהסב .1

 הרשום על שם ( " הרכב"להלן ___________________ ( (לוחית רישוי)

 .("םמקבל הדוח / הנאש / בעל הרכב"  להלן)__________________________

לא בחזקת בעל  ירה הרכב היה בחזקתילאחר בדיקה ובירור הסתבר כי במועד ביצוע העב .2

 .את העבירה הנדונה ה/אני כמי שביצע ,ולכן . (לעיל 1עיין דף מספר ) הרכב

 
אני נהגתי ברכב זה במועד __________________ביום הריני להצהיר בזאת כי  ,משכך .3

) ב 162תקנה  בהסתמך על, _____________________מספר  ח"הכל כמפורט בדו-הנ"ל 

 .מיאבקש להסב דוח זה על ש ,( לתקנות התעבורה 

מספר _______________ רחוב  כתובתי להמצאת הדוח המוסב על שמי .4

 ________ ______________עיר _____________________בית

הנני מצהיר כי זה שמי, זו חתימתי ותוכן  ._____________מיקוד ___________דירה

 .תצהירי לעיל אמת

 
________________ 

 
  המצהירחתימת 

  .בהתאמה1-3  צילום ת.ז. ורישיון נהיגה נספחים ,ח"דותק צילום העמצ"ב 

  (י עורך דין"רק ע)  אישור חתימה

 מאשר כי ביום_________________ ,ר.מ_________________, עו"ד  מ"אני הח

גב'___________, ת.ז ____________, לאחר שהזהרתיו/ה /'מר בפנייהופיע/ה ____________

י/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא יעשה/תעשה ווכי יהא/תהא צפ כי עליו/ה להצהיר את האמת

חתימה : ______________םש.בפנייתצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו  את תוכן בפנייכן, אישר/ה 

 ______________ וחותמת 

 


