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לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
רח' המלאכה  ,5תל – אביב
תקינה
תחום
ת"א 78860
ת.ד,86008 .
00 – 7500080
טל':
00 –8786850
פקס:
תאריך  :ד' אלול ,תשע"ו
 6ספטמבר5087 ,
סימוכין50876887 :
אוטובוסים
תיק:

לכבוד :מר יהודה רודד – איגוד יבואני הרכב
מר ניר פוזנר – מנכ"ל חברת מרכבים
מר חגי שלום – מנכ"ל הארגז תדיטל אוטומוטיב בע"מ
מעבדות מוסמכות

הנדון :הוספת מס' נוסעים בעמידה בנסיעות בינעירוניות

סמך :רישום מספר הנוסעים בעמידה המקסימלי המותר באוטובוסים בין עירוניים ,מס"ד  ,61061061מתאריך 66.8.61

 .6על פי הסמך ,מאשרת הרשות הלאומית לתחבורה ציבורית ,משיקולים של רמת
שרות לנוסע ,להגדיל את מס' הנוסעים בעמידה עד ל 60-נוסעים בנסיעות
בינעירוניות (אוטובוס ציבורי בינעירוני – סיווג .)166
 .6לאור החלטת הרשות ,להלן התהליך לאישור הגדלת מס' הנוסעים בעמידה לרבות
אוטובוסים רשומים:
א .יצרני אוטובוסים:
 )6חישוב מס' הנוסעים בעמידה אשר ניתן להסיע באוטובוס יהיה בהתאם
לעומס הטכני המותר על כל אחד מהסרנים ,בהתאם לעומס הטכני
הכולל המותר לאוטובוס (כפי שמופיעים בהוראת הרישום) וכן על פי
השטח הנדרש לנוסעים (על פי התקינה).
 )6בזמן החישוב יש לקחת בחשבון שהוספת הנוסעים ,הינה על פי פיזור
אורכי ולא הוספת נוסעים באזור נקודתי.
 )3אין לחרוג מ 60-נוסעים בעמידה גם אם בהיבט טכני ניתן לעשות זאת.
 )6עדכון שרטוט ותוכנית חלוקת עומסים בהתאם לחישובים.
ב .יבואני אוטובוסים:
 )6הצגת תעודת  WVTAהמעודכנת לעת יבוא האוטובוס לארץ (ולא
תעודת  WVTAעדכנית בעת הוצאת מסמך זה).
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 )6בדיקת תצורת מס' הנוסעים המותרים לאוטובוס בינעירוני המתאים
לדרישות הטכניות ובתנאי שמספר הנוסעים בעמידה לא יעלה על 60
נוסעים.
 .3הגשת שרטוט ותוכנית חלוקת עומסים למחלקת תקינה (כפי שמוגש עד היום לטובת
הוראת רישום).
 .6עם קבלת השרטוט ותוכנית חלוקת העומסים העדכניים ,מחלקת תקינה תיתן
אישור בהתאם.
 .5משרד הרישוי יעדכן את מספר הנוסעים בעמידה ברישיון האוטובוס בהתאם
לאישור מחלקת תקינה (הגבלת תקינה מס' .)6606
 .1המסמך תקף גם לאוטובוסים ממוגנים נגד ירי המבצעים נסיעות בינעירוניות (סיווג
.)166

העתק :מר משה ויצמן – מנהל אגף בכיר הרכב
מר דרור גנון – מנהל אגף בכיר התחבורה הציבורית
מר אפי רוזן – מנהל אגף בכיר הרישוי
מהנדסת עינת סגל – מנהלת אגף א' לתקינה והנדסה
מר יעקב שם טוב – מהנדס ראשי לרכב
מהנדס מקסים טבל – ראש תחום תקינה
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