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 בתוקף. נהיגה  והיתרי  נהיגה  ןרישיו -וודא   2.1
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  חלופיהמצאות  גלגל  - וודא.  לחץ אויר תקין בצמיגיםמצב ו – ת בדוק וויזואלי 3.2       

 ., אפוד זוהר צהוב תקנימשולש אזהרה ,מגבה  , תואם  מפתח גלגלים             
 .רכב כשיר ומגיב בטיחותית  -וודא תוך נסיעה  3.3       

 .חירום למד את דרכי התקשורת למקרה של אירוע -מצבי חירום  ותקשורת  3.4       
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 ועפ"י המותר בחוק , תוך התחשבות  סבירהבמהירות ברכב תמיד  נהג  4.1
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  תוך נהיגה!!, הדיבור בטלפון נייד/ חכם רק  מייל וכד'         
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 ם הנהג בפועל.יוסב על ש        
 

 :כללי התנהגות –נזק  /במקרה של תאונה. 5
 :למנהל מחלקת מחסנים ורכב, לקצין הבטיחות, לחברת הביטוח  מידיתיש להודיע  5.1    
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 אמור להיות במסמכי הרכב. -יש למסור ולקחת פרטים עפ"י הנספח בדף הבא   5.2    

 לנסיבות האירוע! בדיקה  לאחר מכן להגיע לקצין הבטיחות בתעבורה לביצוע         
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 אירוע תאונת דרכים או נזק לרכב -טופס למסירה/ קבלת פרטים  מצד ג'

 
 .לקבל / להעביר נתונים בעת קרות אירוע תאונת דרכים / נזק בו מעורב רכב חברה מטרה:

 
 _____________________:התאונה תאריך  האירוע: _________, שעה:______, מקום 

 ______________ות:_______________________________________________הער
             _____________________________________________________________ 

 
 ,   להציע פיצוייםאין להודות באשמה או באחריות לנזק שנגרם או  -נהג שים לב!! 

 להלן: פי דיןחייב למסור ל שהנךפרט למידע הנדרש        

 
 קבלת פרטים מהמעורב/ים  באירוע: –ספח  א' 

 
 / הערות  3רכב   2רכב    1רכב   הנהג 

    שם משפחה

    שם פרטי

    ת.ז. נהג

    כתובת

    עיר

    טלפון נייד

    טלפון בבית

    טלפון בעבודה

    הרכב

    מס הרכב/ רישוי

    סוג הרכב והדגם

    חברת ביטוח

    שם חברת ביטוח

    מס' פוליסה

    שם סוכן ביטוח

 
 מלא ,  גזור  והעבר הנתונים  למעורבים  באירוע:–מסירת פרטים  לצד ג'  –ספח  ב' 

 

   SIXTליסינג שלמה  /אוניברסיטהרכב   הנהג 

  שם משפחה

  שם פרטי

  מס' ת.ז. 

  שם בעל הפוליסה

  כתובת

  עיר

  טלפון נייד

  ון בביתטלפ

  טלפון בעבודה

  הרכב

  מס הרכב/ רישוי

  סוג הרכב והדגם

  חברת ביטוח

  שם חברת הביטוח

  מס' פוליסה

 


