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 בס"ד

  מסמכים שיש להגיש בעת פתיחת בקשה לרכב הובלה

 

 רישיון לרכב הובלת מזון בקירור:

 יש למלא את טופס הבקשה  המצורף. .1
 ניתן להתעדכן במשרד לסכום האגרה. –תשלום אגרה עבור אגרת רישוי עסקים  .2

 רישיון רכב מטעם משרד הרישוי. .3

וחתך של ארגז הקיבול( ועל  תוכנית הנדסית למרכב וליחידת קירור )תרשים תנוחה .4

 שנים על הכביש(. 5גביה מסומן מיקום חיישני מד ורשם הטמפרטורה )לרכב עד 
תעודת כיול מד טמפרטורה ורשם טמפרטורה )מעבדת מכון התקנים או מעבדה  .5

 מאושרת(.

רשומת )רישום( נתוני טמפרטורה מרשם טמפרטורה המאפיינת פעילות רציפה של  .6

 יום עבודה, בתאריך של כשבוע לפני הגשת בקשה מחודשת.מערכת הקירור במהלך 

תוכן סימון ארגז הקיבול לפי תקנות רישוי עסקים )תנאים תברואיים להובלת בשר,  .7

 )ניתן לצרף צילום של הסימון על גבי הרכב(. 1971-דגים, עופות ומוצריהם(, תשל"ב 
 רישיון רכב להובלת מזון יבש:

 יש למלא את טופס הבקשה המצורף .1

 ניתן להתעדכן במשרד לסכום האגרה. –תשלום אגרה עבור אגרת רישוי עסקים  .2

 רישיון רכב בתוקף מטעם משרד הרישוי. .3
 שלט מבחוץ: "להובלת מזון" הכולל לוגו ושם. .4

 פרטי השלט: .5
 

 מ"מ לפחות. 200"להובלת מוצרי מזון בטמפרטורה מבוקרת" באותיות שגובהן 

 מ"מ לפחות. 120שם בעל הרכב ומענו באותיות שגובהן 

 מ"מ לפחות. 120במרכב פריק יסומן על המרכב שם הבעלים ומענו באותיות שגובהן 

 

*חשוב לציין כי ללא הגשת כל המסמכים הנדרשים במשרד הבריאות לא ידונו  

 בבקשות למתן רישיון עסק.

 

 03-9722842יצור קשר בטלפון: *לאחר שיש את כל המסמכים באופן מסודר, ניתן ל

 ולקבוע מועד לפתיחת בקשה.

 .בכל שאלה ועניין נשמח לעזור 

 .בהצלחה 
 

 

 

 


