
 2מתוך  1
 

 לישרא תמדינ
 

                                                                                                       

  

 תקיפות הוראה זו כשהיא חתומה מקורית או נאמן למקור
 61570, ת"א 57031אביב, ת"ד -תל 8תחום תקינה, רח' המלאכה  –אגף הרכב ושירותי תחזוקה  –משרד התחבורה  

 :אתר האינטרנט של משרד התחבורה,  03-5657123, פקס  03-5657122טל' 
   www.gov.il/he/departments/ministry_of_transport_and_road_safety                      www.mot.gov.il 

 

 24/02/22מתאריך  22-4144הוראה מס' 

 

 

  כ"ג אדר א, תשפ"ב          תאריך:
 2022פברואר,  24                         

 4000-0406-2022-004243    סימוכין:
 קינהת                        תיק:  

 

 4414-22' מס יתפרטנ הוראה
  ()גרמניה HOBBY - הובי תוצר גרור אישור רישום הנדון:

 01474N1F3LF442WHB: המספר שלד
 

  :2022רית לשנה הקלנד כדלהלן כלי הרכב שפרטיו באפשרותכם לרשום את
 

 רכב כלליים: א. פרטי
 דגם

 הרכב
 סווג רכב

(O2) 
 ]ק"ג[ משקלים מותרים

 מס' גלגלים מס' סרנים
 כף רתום כללי סרן

24EG  2 1 100 1750 1750 (464) סגור מגוריםגרור 
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 מותקנת מערכת גז לבישול ברכב. 247
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 :ות.  הערה
 .10.02.2022 מיום 201920ב/ תעודת בדיקה מס' ,הטכניוןמעבדת  נבדק ע"י טיפוס של הגרור-אב .1

 תווית הזיהוי צמודה למרכב מקדימה. .2

  מס' השלדה טבוע מקורית, ע"ג קורת הייצול הימנית. .3

 על תקינות מתקני החשמל והגז.המעידים  2רישום הגרור מותנה בהגשת תסקירים של חשמלאי בודק וטכנאי גז רמה  .4
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