
נכבדלקוחנחמדלקוח:לכבוד

52-097-74שמספרההמשאיתמסמכילבקשתך,

בתוקף52-097-74משאית.רישיון.1
8/12/2023

בתוקף52-097-74למשאיתביטוח.2
31/7/2023

20/09/2023בתוקףאדםסלתסקיר.3
7/12/2023בתוקףמנוףתסקיר.4
1/07/2023בתוקףמנופאירישיון.5





5209774N208/12/2023משא פתוח מנוף אחורי
04617865-3צרור אידה

המהר"ל מפראג 1 דירה 1 פתח תקוה 49251
09/12/1021/11/2202/08/15

01
XLRAE45FF0L361564מועד עליה לכביש 12/2010

קמינס22
4500FR136U2דיזל   טורבו

245X70X17521965038
מ.גלגלים 06לבן

1200087904X2390
אין3210

ב- 08/12/2021 312,834  ק'מ

דרגת זיהום אויר-רכב רגיל

FA45180G12דאף-בריטניה

10-0137

חייב אישור ק.בטיחות חודשי
חייב נקודות עיגון -1.2022מ

הייב 248-122
מנוע יורו 5

חייב ר.מוביל מ- 23/12/2010

ת.תשלום 21/11/22 סך 2140.00  ש'ח;
רשומון יבוא 023203219

****  סך 2140.00  ש'ח; 21/11/2022שולם

5209774-23-0

5209774-23-00

0 צרור אידה
המהר"ל מפראג 1 דירה 1

49251פתח תקווה

****  סך 2140.00  ש'ח; 21/11/2022שולם

(אכ.4)הודפס ע"י  שירות התשלומים 21/11/2022 16:15:03



159/677572:מספר תסקיר7.10.2022:תאריך בדיקה קודמת

21.03.2023:תאריך בדיקה126358/36529מספר תסקיר קודם:

20.09.2023:תאריך הבדיקה הבאה

:מיקודת" פ1ל "המהר:כתובתטל את אופק מנופים:התופס/פרטי הלקוח

:מייל050-4538938:טלפוןטל:איש קשר

:מספר רישוי:אביזר ההרמה/תיאור מכונת

ת"פמיקום ביצוע הבדיקה

:לאחר שינוי מבנה:לאחר תיקון:בדיקה תקופתיתבדיקה ראשונית 

(ג"ק)עומס עבודה בטוח (ג"ק)עומס מבחן ('מ)רדיוס עומס כמותאמצעי זיהוי/סימון(ס"מ, דגם, יצרן)תיאור 

FERRARI: יצרן

AGLY2: דגם

2071233:ס"מ

15802022000, 158021 מטר5רצועה ירוקה 

:ותיקונים דרושים, ליקויים שנתגלו בבדיקה

ליקוי חוזר

:הערות נוספות

:חתימה

חישוב .2כפול  (כולל הסל עצמו)העגורן יהיה בעל כושר הרמה של העומס המירבי בסל .2

ג" ק630 - (זווית הרמה המזערית, אורך זרוע מירבי) זה יעשה לפי המצב הקריטי ביותר 

1

   או שני אנשים200

בעת עבודה בגובה חובה להיחגר ברתמת בטיחות. 1

סל .   ג" ק112 משקל עצמי 

שנת , הרמת אדם במידות 

חיבור זרוע , 2020ייצור 

 4י פלטה עם "למנוף ע

ברגים בצד הסל ומנגנון 

תושבת על שני פינים 

מאובטחים לזרוע העגורן 

ישנה בוכנה . (חיבור מהיר)

הידראולית לשיכוך תנועה 

זויתית הניתנת לנעילה 

.ידנית מהסל

יש לשמור תסקיר זה 

לביקורת מפקח עבודה

תסקיר בדיקה וניסוי של מכונות הרמה ואביזריהן

86 ,81 ,76 ,75סעיפים  ,1970ל "התש, (נוסח חדש)לפי פקודת הבטיחות בעבודה 

alex.alexgoldman@gmail.com 052-2559174 4721019ש מיקוד " רמה20גולדמן הנדסה אוסישקין .א

סל אדם למנוף ורצועות

 של 86,81,76,75י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקות וניסויים לפי סעיפים " שהוסמכתי ע677572אני אלכס גולדמן בעל תעודה מספר 

.מאשר שבדקתי את הציוד המתועד בתסקיר זה ,1970ל "התש, (נוסח חדש)פקודת הבטיחות בעבודה 

יש לעצור מיידית את , תסקיר זה אינו תקף, אביזר הרמה המשפיע על עומס עבודה בטוח/או ליקוי כלשהו במכונה/במידה וחל שינוי ו

.י בודק מוסמך"לאחר תיקון הליקויים יש לבצע בדיקה חוזרת ע. אביזר ההרמה/שימוש במכונת/העבודה

העמסה ותפעול לפי הוראות היצרן

תוך חודש - (מספר סידורי וכדומה, ב"עע, מספר אנשים)יש להתקין לוחית מידע 





8:41 ,27.3.2023 בעלי תפקיד בבטיחות ובבריאות בתחום העבודה - נותני שירות

https://apps.moital.gov.il/OSL/Pages/Person.aspx 1/1

בעלי תפקיד בבטיחות ובבריאות בתחום העבודה - נותני שירות

איתור נותן שירות
דף ראשי

מספר נותן שרות

סוג נותן שירות

סוג הסמכה

ישוב

סוג מזהה

מזהה

שם פרטי
טל

שם משפחה
צרור

נקהחפש

נמצאו 3 רשומות בתאריך: 27/03/2023 08:32:05 ,לחיצה על סוג נותן
השירות תפתח דף הסבר אודותיו

שם
פרטי

שם
משפחה

פרטיםתום הסמכההסמכהנותן שירותישוב

צרורטל
פתח
תקווה

עגורנאי/אתת
ד - עגורן
להעמסה
עצמית

01/07/2023

צרורטל
פתח
תקווה

מדריך עבודה
בגובה

16/03/2025כללי

צרורטל
פתח
תקווה

01/07/2023ה - אתתעגורנאי/אתת

       

תנאי שימוש עדכון פרטים אישיים
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8332717רישיון נהיגה

05/09/2023

ZROR TALצרור טל

רמ"א 14 פתח תקוה

3986840-1 A B C

2017לא

רשאי לנהוג בדרגה B עד 4000 ק"ג בישראל

לאחר התשלום ישלח
הרישיון הקבוע
לביתך. אם לא

קיבלת את הרישיון
חודש לאחר

התשלום, נא לפנות
לטלפון 08-9949700

05/03/2023

האגרה עד - 2028

שולם המקור
27/08/2018

8332717-8-660-03027  

צרור טל
רמ"א 14 דירה 3

49256פתח תקוה

(אכ.14)הודפס ע"י שירות התשלומים 05/03/2023 12:07:32



(עותק) תעודת ביטוח חובה בלבד

פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) התש"ל - 1970 (להלן פקודת הביטוח)
תעודת ביטוח זו מהווה חלק בלתי נפרד מהפוליסה שמספרה נקוב להלן

  
הראל חברה לביטוח בע"מ, אבא הלל 3 רמת גן teudathova@harel-ins.co.il ,5252202 מוקד: 2735*

שים לב! מסירת תשובה שאינה מלאה וכנה, טרם כריתת חוזה הביטוח, עלולה להקטין את הפיצויים שישולמו לבעל הפוליסה או
להקנות למבטח זכות לפיצויים מבעל הפוליסה, כמפורט בסעיף 9 לפוליסה.

עותק1032093968/2252-097-741
צרור אידה

המהרל מפראג 1            פתח תקוה       4925104
46178653

שעת הוצאה תאריך הוצאה
15:16 31/07/2022

21601

מזור עודד

צוות מחוז

210 11

5,676
מועד התחלת הביטוח-

מועד בו הוחתמה
תעודה זו בחותמת הבנק

 
אנו מאשרים בזה שהפוליסה שתעודה זו

שייכת לה מוצאת לפי הוראות פקודת
הביטוח.

הראל חברה לביטוח בע"מ 

 
מוקד הראל - 2735*

אבא הלל 3 רמת גן 5252202
teudathova@harel-ins.co.il

לתשומת לב המבוטח/הסוכן:

אין כל תוקף לתעודת הביטוח
הממולאת בכתב יד.

www.harel-group.co.il פרטים בדבר תוקף הכיסוי והיקפו מפורסמים באתר

 הראל חב'לבטוח בע"מ
 שולם בל"ל סניף 800

 חשבון 809300-97
31/07/2022 15:16 

05821958 
בלי חותמת הבנק על תעודה זו - אין לה תוקף

01/08/2022 אך לא לפני

חצות 31/07/2023 מועד פקיעת הביטוח

מספר רישוי מספר פנימי מספר הפוליסה

מספר זהות/ח"פפרטי בעל הפוליסה והרכב

פרטי הסוכן

חותמת הבנק
סכום דמי הביטוח בש"ח 

-FA 4X2 180 דאף שם היצרן 3286120 דגם N-2 סוג 
הרכב

מספר שלדה 30-מסחרי מעל 3.5 טון סוג הרכב לצורך ביטוחו

2010 שנת יצור/מועד העלייה לכביש מספר נוסעים 12000 נפח מנוע/משקל

                1 כמפורט בגב התעודה סעיפים בני האדם הרשאים לנהוג ברכב:

1 כמפורט בגב התעודה הסעיפים מטרות השימוש המותרות:

תוספת מנוף הרחבות:

ספח שאלות ותשובות ופירוט בדבר סתירות
החלטות על כריתת חוזה הביטוח דמי הביטוח בפוליסה זו, נקבעו בין היתר, בהסתמך על הנתונים שמסר בעל הפוליסה, כפי שפורטו בתעודת

הביטוח וכן על הנתונים המפורטים להלן ובהם נתוני מאגר המידע לאיתור הונאות (להלן "המאגר").

הנתונים ששימשו
להפקת התעודה נתוני המאגר*

בעת רכישת הפוליסה
השיב בעל הפוליסה שאלת החיתום

24 ומעלה 24 ומעלה גיל הנהג הצעיר ביותר הצפוי לנהוג ברכב זה
מין הנהג הצעיר ביותר הצפוי להשתמש ברכב

שנת קבלת רישיון הנהיגה לרכב מסוג זה בישראל, של הנהג הצעיר ביותר
הצפוי לנהוג ברכב היא

00 00 מספר התאונות שהביאו לתביעות בביטוח רכב חובה, בשלוש השנים
האחרונות, של כל הנהגים הצפויים לנהוג ברכב הוא

00 00 מספר פסילות רישיון, בשלוש השנים האחרונות, של כל הנהגים הצפויים
לנהוג ברכב הוא

12000 12000 נפח מנוע/סמ"ק/הספק (כ"ס)/משקל הרכב המבוטח
מספר מקומות ישיבה כמצויין ברשיון הרכב

כן כן (ESP) מערכת בקרת יציבות

לא לא (FCW) מערכת התרעה על אי שמירת מרחק

לא לא (LDW) מערכת התרעה על סטיה מנתיב

*אם מקור הסתירות במידע שעליו הסתמכנו כאמור לעיל, נובע ממידע שגוי שהתקבל מהמאגר, באפשרותך לערער בהתאם ל"נוהל הגשת ערעור לנתוני
המאגר לאיתור הונאות" שפורסם באתר "הראל" www.harel-groups.co.il במחיצת ביטוח - ביטוח רכב.

קוד מוטב: 62-00397 הודעת זיכוי לתשלום בבנק

צרור אידה
המהרל מפראג 1            פתח תקוה      4925104

01/08/2022 אך לא לפני

חצות 31/07/2023 מועד פקיעת הביטוח

46178653

5,676
סכום דמי הביטוח בש"ח 

צוות מחוז

210 11

בנק הדואר חש' 8-62003-9 במזומן בלבד!(2)
המועד בו הוחתמה תעודה זו בחותמת הבנק(3) אפשר לשלם

בתשלומים באמצעות
כרטיסי אשראי,
פרטים בבנק.

מועד התחלת הביטוח -

1 עותק
שעת הוצאה תאריך הוצאה

15:16 31/07/2022

מספר זהות/ח"פפרטי בעל הפוליסה והרכב

 הראל חב'לבטוח בע"מ
 שולם בל"ל סניף 800

 חשבון 809300-97
31/07/2022 15:16 

05821958 
לתשלום באחד מן הבנקים שלהלן לזכות החשבונות:

לאומי - 800-339513 הבינ"ל הראשון 046-409-368334
הפועלים - 689-88310 המזרחי - 461-409539

דיסקונט - 010-128304 הדואר - במזומן בלבד - 8-62003-9

חותמת הבנק

52-097-74 1032093968/22
מספר רישוימספר פנימימספר הפוליסה

מזור עודד
21601

 

פרטי הסוכן

(1)

-FA 4X2 180 דאף שם היצרן 3286120 דגם N-2 סוג הרכב

2010 שנת יצור מספר נוסעים 12000 נפח מנוע/משקל מספר שלדה

מטרות השימוש המותרות: כמפורט בגב התעודה סעיפים 1

בני האדם הרשאים לנהוג ברכב: 

1 כמפורט בגב התעודה סעיפים

www.harel-group.co.il פרטים בדבר תוקף הכיסוי והיקפו מפורסמים באתר

מוקד תביעות

03-9294000
www.harel-group.co.il

להלן ספח למילוי פרטי צד
שלישי מספר רישוי

פרטי צד שלישי

מספר רישוי

יצרן הרכב

שנת ייצור

שם בעל הרכב

מספר זהות בעל הרכב

כתובת

מספר טלפון

חברת הביטוח

מספר הפוליסה

שם הסוכן

טלפון הסוכן

שם הנהג

מספר זהות הנהג

מספר רישיון הנהיגה

כתובת

מספר הטלפון

יש למסור פרטים אלו למוקד
ההתביעות בעת מסירת

ההודעה על תאונת דרכים


