
  . או לבעל הרכב  למקבל הדוח תצהיר הסבה
    ____________________ --לתעבורה בלום שהבית משפט 

 _____________________ תאריך
                                     

 
 ח תעבורה"בקשה להסבת דו

                                                ______________מספר הסבה דו"ח 
 

להלן _______________מס' רישוי הרכב  _________________הודעת עבירה מס'  .1
   ".הנאשםלהלן " _________________הרשום על שם ""הרכב

 
רור הסתבר כי במועד ביצוע העבירה הרכב היה בחזקת ילאחר בדיקה וב .2

ת.ז.  ____________________________: האישיים ואשר פרטי______________
בעיר ___________מיקוד  _______________________רחוב______________

 .() ראה תצהיר נוסף בדף נפרד    .___________
 
 
במועד ובשעה נהג ברכב זה _________________כמו כן, הריני להצהיר בזאת כי  .3

 זה. ) ב ( לתקנות התעבורה ,אבקש להסב דוח זה על שם 162הנ"ל . בהסתמך על תקנה 
 
 

 : + אימות חתימה  תצהיר
 

כב זה במועד ובשעה נהגתי בר לא ת.ז._____________________  ____________________אני 
קרי על  לכן, אבקש להסב דו"ח זה על הנהג בפועל. ________________ן בדו"ח הנ"ל כפי שצוי

_______________________________ . 
 

 ____________.  החתימ
 
 

 ך דין ( ) רק ע"י עור אימות חתימה
 
 

, _____________________אני הח"מ,  1971 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 15בהתאם לסעיף 

ם כי ביו מאשר, ________________________עיר  __________________עו"ד, מרחוב

________________________. 

 

 נושא ת.ז. _____________________________________________________מר  יהופיע בפנ

ת , אישר אעונשים הקבועים בחוקל צפוי  הייה אם לא כן צהיר את האמת, וזהרתיו כי עליו להלאחר שה

  עליה בפני. םוחת ו לעיל נכונות הצהרת

 

 

 

     _________________                                            
 חתימה וחותמת  עו"ד      

 
 
 
 
 
 
 



   .בפועלהעבירה תצהיר הסבה למבצע 
 

    ____________________ --לתעבורה בלום שהבית משפט 
 _____________________ תאריך

                                     
 

 ח תעבורה"בקשה להסבת דו
                                                ______________מספר הסבה דו"ח 

 
 "להלן "הרכב_______________מס' רישוי הרכב  _________________הודעת עבירה מס'  .1

   ".הנאשםלהלן " _________________הרשום על שם
 
שמי ופרטיי  י רור הסתבר כי במועד ביצוע העבירה הרכב היה בחזקתילאחר בדיקה וב .2

ני יהר ______להלן שם פרטי _____________ שם משפחה _________ ת.ז. ____________
 .לקחת אחריות מלאה על ביצוע העבירה

 
זה במועד ובשעה הנ"ל נהגתי ברכב ______________ת.ז.  _____________________אני  .3

לכן, אבקש להסב דו"ח זה על שמי.  _______________________ין בדו"ח ולא כפי שצו
 ____________. החתימ

 
. בהסתמך על תקנה הנ"ל  במועד ובשעהברכב זה  תינהגאני  , הריני להצהיר בזאת כי יודגש כי .4

 .יולא על בעל הרכב המקור זה ) ב ( לתקנות התעבורה ,אבקש להסב דוח זה על שם 162
 

 
 

 ך דין ( ) רק ע"י עור אימות חתימה
 
 

, _____________________אני הח"מ,  1971 -לפקודת הראיות )נוסח חדש(, תשל"א 15בהתאם לסעיף 

ם כי ביו מאשר, ________________________עיר  __________________עו"ד, מרחוב

________________________. 

 
 
 

 נושא ת.ז. _____________________________________________________מר  יהופיע בפנ

ת , אישר אעונשים הקבועים בחוקל צפוי  הייה אם לא כן צהיר את האמת, וזהרתיו כי עליו להלאחר שה

  עליה בפני. םוחת ו לעיל נכונות הצהרת

 

 

 

     _________________                                            
 חתימה וחותמת  עו"ד      

 
 
 


