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לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
אגף הרכב ושירותי תחזוקה
רח' המלאכה  ,8תל – אביב
ת"א 61570
ת.ד,57031 .
03 – 5657103/9
טל':
03 – 5657105
פקס:
תאריך  :ט' אלול ,תשע"ו
 12ספטמבר2016 ,
סימוכין13254316 :
תקינה
תיק:

מסמך פעולה בנושא רכבים מקטגוריות M1/M2/N1/N2
סמך :א'  -סיכום דיון בנושא רכבי נכים  M1/N1/N2מתאריך 07/06/2016
ב'  -סיכום דיון בנושא רכבי נכים  M1/N1/N2מתאריך 08/05/2016

רשימת תפוצה:
איגוד יבואני הרכב
איגוד התעשיינים
לשכות המסחר
מעבדות מוסמכות לרכב
מתקינים מורשים
יצרני אוטובוסים
א  .סקירה כללית
 .1בתקנות התעבורה מוגדרות הקטגוריות  M1, M2, N1, N2כדלהלן:
א – M1 .רכב שבו עד  8מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו  3,500ק"ג.
ב – M2 .רכב נוסעים שבו יותר מ 8-מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר
אינו עולה על  5,000ק"ג או רכב נוסעים שבו עד  8מושבים ,ומשקלו הכולל המותר עולה
על  3,500ק"ג אך אינו עולה על  5,000ק"ג.
ג – N1 .רכב  Nשמשקלו הכולל המותר אינו עולה על  3,500ק"ג.
ד – N2 .רכב  Nשמשקלו הכולל המותר עולה על  3,500ק"ג אך אינו עולה על  12,000ק"ג.
 .2בדירקטיבה אירופאית  2007/46/ECמוגדרות הקטגוריות  M1, M2, N1, N2כדלהלן:
א – M .רכב מנועי עם  4גלגלים לפחות אשר תוכנן ומיועד להסיע נוסעים.
 – M1 )1רכב שתוכנן ומיועד להסעת נוסעים ,המכיל לא יותר מ 8-נוסעים
בנוסף לנהג.
 – M2 )2רכב שתוכנן ומיועד להסעת נוסעים ,המכיל יותר מ 8-נוסעים
בנוסף לנהג ובעל משקל כולל של עד  5,000ק"ג.
ב – N .רכב מנועי עם  4גלגלים לפחות אשר תוכנן ומיועד להובלת טובין.
 – N1 )1רכב שתוכנן ומיועד להובלת טובין ובעל משקל כולל של עד  3,500ק"ג.
 – N2 )2רכב שתוכנן ומיועד להובלת טובין ובעל משקל כולל של מעל  3,500ק"ג ועד
 12,000ק"ג.
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ב  .עיקרי הדברים
 .1רכב מקטגוריות  N1, N2מוגבל לפי התקינה האירופאית ל 6-נוסעים ובתנאי שנשאר מקום
ויכולת להוביל טובין בהתאם לדרישות שלהלן:
א .משקל המטען לא יפחת ממשקל הנוסעים פרט לנהג ,החישוב ייעשה לפי הנוסחה
כדלהלן:
P – (M + N*68) ≥ N*68
כאשר:
 – Pמשקל כולל מורשה של הרכב
 – Mמשקל עצמי של הרכב
 –Nמספר נוסעים פרט לנהג
 68ק"ג – משקל כל נוסע לצורך החישוב
ב .שטח המיועד להעמסת המטען לא יפחת מ 1.28-מ"ר.
ג .גובה המיועד להעמסת המטען לא יפחת מ 0.8-מ'.
 .2תא המטען יופרד מהמושבים במחיצה מתאימה להגנת מושבי הנהג והנוסעים או יינקט כל
אמצעי אחר להגנת הנוסעים כפי שנקבע בתקנה  85ג' לתקנות התעבורה.
 .3אם נעשה שינוי במושבים ,לדוגמה החלפת מושב כפול למושב בודד או להיפך ,שלפניהם מותקנת
כרית אוויר ,יש לקבל אישור יצרן הרכב לשינוי הנ"ל והנחיות לביצוע השינוי.
ג  .סיכום
 .1עד לתאריך  31/12/16יאושר רישום הרכבים מקטגוריות  N1/N2לאחר הדיגום להסעת נוסעים
ללא עמידה בדרישות המפורטות בסעיף ב'  1שלעיל.
 .2החל מהתאריך :01/01/17
א .רישום הרכבים מקטגוריות  N1/N2יותנה בעמידה בכל הדרישות המופיעות בדירקטיבות
אירופאיות לרבות הדרישות המפורטות בסעיף ב' שלעיל.
ב .לא יאושר מעבר מקטגוריה  N1ל( M1/M2-כהגדרתן בת"ת) ומקטגוריה  N2לM2-
(כהגדרתן בת"ת) ללא הוכחת עמידת הרכב בכל הדרישות של התקינה האירופאית.
 .3המסמך אינו חל על דיגום/הסבה של רכבי מרכב אחוד מקטגוריות  N1/N2לאוטובוסים למעט
אוטובוס מקטגוריה  M1בעל  8נוסעים.
בברכה,

משה ויצמן
מנהל אגף בכיר הרכב
העתק:
מהנדס אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה
מהנדסת עינת סגל – מנהלת אגף א' תקינה והנדסה
מהנדס מקסים טבל – ראש תחום תקינה
יעקב שם טוב – מהנדס ראשי לרכב
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