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הצהרת מבקש רישיון נהיגה ספורטיבית באופן מקוון
אני הח"מ (שם הנהג) ________________________ ,נושא ת"ז מס',____________________ :
מרח' ,__________________ :מס' ,______ :ישוב __________________ :מיקוד_________ :
הנני מודע לכך כי עלי לומר את האמת ולצרף מסמכים נאמנים למקור אשר פרטיהם נכונים ,שלמים ומדויקים ולא בוצע בהם
כל שינוי שלא כן ,אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.
אני מצהיר ומתחייב כדלהלן:
 .1נכון למועד זה ,איני פסול מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה ,לפי פקודת התעבורה או לפי כל חיקוק אחר ,ובית המשפט לא
שלל את רישיוני לפי פקודת התעבורה או פסל אותי מלקבל או להחזיק ברישיון כאמור* .
 .2נכון למועד זה ,איני פסול מלקבל או מלהחזיק ברישיון נהיגה ספורטיבית ,לפי חוק הנהיגה הספורטיבית ותקנותיו או לפי כל
חיקוק אחר ,ובית המשפט לא שלל את רישיוני לנהיגה ספורטיבית או פסל אותי מלקבל או להחזיק ברישיון כאמור.
.3

נכון למועד זה ,רישיוני לנהיגה ספורטיבית לא מבוטל או מותלה על ידי הרשות לנהיגה ספורטיבית ,לפי סעיף  20לחוק או לפי
תקנה  7לתקנות הכשירות הרפואית.

.4

הריני מצהיר בזה כי איני חב כל קנס שהתחייבתי בו לפי חוק הנהיגה הספורטיבית.

.5

הריני מתחייב כי במקרה שיחול שינוי באחד או יותר מן המקרים המפורטים בסעיפים  1-3לעיל ,לא אנהג נהיגה ספורטיבית
מייד מעת קרות השינוי ,אדווח לרשות לנהיגה ספורטיבית לא יאוחר מ 7-ימים מעת קרות השינוי ואפקיד את הרישיון בידי
הרשות לנהיגה ספורטיבית לאלתר.

.6

הריני מתחייב לקיים אחר הוראות חוק הנהיגה הספורטיבית ותקנותיו (לרבות תקנות הנהיגה הספורטיבית (חובת ביטוח),
התש"ע ,)2010 -כללי הנהיגה הספורטיבית ונהלי הרשות לנהיגה הספורטיבית ,כפי שיפורסמו מעת לעת.

.7

אני מודע היטב לסיכונים הכרוכים בנהיגה ספורטיבית .אשר על כן ,אני מתחייב לפעול באחריות ובזהירות המרבית הנדרשת,
בהתאם לנסיבות תוך שימת דגש על שמירת שלום הקהל והמתחרים.

.8

פרטי הבקשה לרישיון נהיגה ספורטיבית מולאו בהתאם לאמור בדין לרבות חוק הנהיגה הספורטיבית ,תשס"ו ,2005-תקנות
הנהיגה הספורטיבית (רישיון לנהיגה ספורטיבית) ,תשע"א 2010-ותקנות הנהיגה הספורטיבית (כללים בדבר כשירות רפואית),
תשע"א.2010-

.9

כל המידע והפרטים שמסרתי בהצהרה זו ,הם מלאים ,נכונים ואמתיים ולא בוצע בהם כל שינוי.

 .10כל המסמכים שצירפתי לטופס הבקשה המקוון נאמנים למקור ופרטיהם נכונים ,שלמים ומדוייקים ולא בוצע בהם כל
שינוי.
 .11אני מתחייב לעדכן ללא דיחוי ,את הצהרתי זו בכל מקרה שבו יחול שינוי מהותי בתוכן הצהרתי.
 .12אני מתחייב לשמור את המסמכים המקוריים אצלי לתקופה של  3שנים מיום החתימה על מסמך זה.
 .13ידוע לי כי במידה ואדרש ,אעביר את המסמכים המקוריים ,באופן מיידי ,לידי הרשות לנהיגה ספורטיבית ולכל גורם המוסמך
לבקשם על פי דין.
ידוע לי כי במידה והצהרתי במסמך זה לרבות המסמכים שצירפתי לא יהיו נכונים אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק.
קראתי והבנתי את תוכנו של טופס הצהרה זה ואני מסכים לכל האמור בו .החתימה בעמוד היא חתימתי ותוכן הצהרתי זו אמת** .
חתימת הנהג_________________ :
תאריך

___________________________
שם פרטי ושם משפחה

____________________
חתימה

**חתימת הורה/אפוטרופוס (במקרה של קטין):
______________
תאריך

*

___________________________
שם פרטי ושם משפחה**

_____________________
מס' זהות**

חתימה **

סעיף  1מתייחס למקרה בו מדובר בבקשה לרישיון נהיגה ספורטיבית ,לכל סוגי המסלולים ,ומבקש הרישיון מחזיק ברישיון נהיגה תקף לפי
פקודת התעבורה.

**

_________________

במקרה של קטין (עד גיל  - )18הטופס ייחתם על-ידי הורהו ,או על-ידי אפוטרופוס עפ"י דין.
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שם הנהג__________________________ :

מספר זהות של הנהג___________________ :

***התחייבות והצהרת מוסד ההכשרה:
אני הח"מ _______________________________ ,נושא ת"ז מס',____________________________ :
מודע לכך כי עלי לומר את האמת  ,שלא כן ,אהיה צפוי/יה לעונשים הקבועים בחוק.
אני מצהיר ומתחייב כדלהלן:
אני ,שם פרטי ________________ ,שם משפחה _____________________ ,מס' ת"ז ,______________ :מורשה
חתימה של מוסד ההכשרה _________________________________________ :מצהיר כי זיהיתי את המבקש לפי תעודת
זהותו ובדקתי את מסמכי המקור; המסמכים נסרקו על ידי והינם זהים למקור ,שלמים ולא בוצע בהם כל שינוי על ידי.

ידוע לי כי במידה והצהרתי במסמך זה ,לרבות המסמכים שסרקתי ושצירפתי ,לא יהיו נכונים ,אהיה צפוי לעונשים
הקבועים בחוק.

______________
תאריך

______________________
חותמת וחתימה

*** מורשה חתימה של מוסד ההכשרה יחתום כאשר הבקשה מוגשת על-ידי מוסד ההכשרה.

