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טופס

רישום נסיעות ברכב טכניוני
מס' רישוי

מונה בתחילתהמחלקה

הנסיעה

שעת תאריך

התחלה
ומסלול  יעד

הנסיעה

שעת

סיום
מ"קנסיעה בסוף מונה

נסיעה
חתימההנהג שם

 – לבך לתשומת ה/נכבד  ת/עובד   

  עליו ת/אחראי היותך בזמן ברכב שנעברה בעברה כאשם בטעות תחשב שלא הביטחון את בידיך לתת אמור ,המוסד מנוהלי תהמחייבו לדרישות מעבר ,הנסיעות רישום טופס .1   

  – דין כל בהוראות . 2   

רכב כלי סוג לאותו תקף או/ו נהיגה רשיון ברשותו שאין למי ברכבו לנהוג ירשה לא-   בידו הרכב על שהשליטה האדם או רכב בעל     
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 מכון טכנולוגי לישראל  הטכניון     

 למחקר ופיתוח מוסד הטכניון      
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  .אחרת סבירה מטרה לכל או נסיעה לשם לידיו הרכב את קיבל או/ו נהג אותו הוא ברכב השליטה בעל או שמו על רשום שהרכב מי ייחשב "הרכב בעל"       

 .מאסר שנות 3 עד של לעונש וצפוי החוק על עובר  - ברכבו לנהוג נהיגה רשיון תוברשו שאין לאדם שירשה רכב בעל         

 . הסוגיה לגבי עבודה תאונות בחוק האמור פי על וכן הרכב של הפוליסה ידי על ביטוחית מכוסה תפקיד בשעת ברכב הנהיגה:  ביטוחי כיסוי . 3   

                                                                  . עבודה לצרכי ברכב לשימוש אסמכתא מהווה,  ושמירתו הכרטיס מילוי באמצאות נסיעתך עודית . 4   
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