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מסמך פעולה בנושא רכבים מקטגוריות  - M1/M2/N1/N2עדכון
סמך :מסמך פעולה בנושא רכבים מקטגוריות  ,M1/M2/N1/N2מס"ד  ,13254316מתאריך 12/09/2016

רשימת תפוצה:
איגוד יבואני הרכב
איגוד התעשיינים
לשכות המסחר
מעבדות מוסמכות לרכב
מתקינים מורשים
יצרני אוטובוסים
א  .עיקרי הדברים
 .1רכב מקטגוריות  N1, N2מוגבל לפי התקינה האירופאית ל 6-נוסעים ( )N1ול 8-נוסעים ()N2
ובתנאי שנשאר מקום ויכולת להוביל טובין בהתאם לדרישות שלהלן (הדרישות נלקחו מתוך
דירקטיבה אירופאית :)2007/46/EC
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 .חישוב שטח המיועד למטען יחושב
כאשר כלל המושבים מורכבים על גבי הרכב.
ג .גובה המיועד להעמסת המטען לא יפחת מ 0.8-מ'.
ד .אורך המיועד להעמסת המטען לא יפחת מ 30%-מרוחק סרנים .האורך נמדד מאחורי
שורת המושבים האחרונה ועד לדלת האחורית כאשר הדלת סגורה.
 .2ת א 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.
לשירותך:

מענה טלפוני מכל טלפון  *5678ו/או חיוג ממרכזיה 12225678
מענה אנושי ,הפועל בימים א'-ה' בין השעות  ,20:00-07:00בימי ו' עד 13:00
אתר האינטרנט של משרד התחבורה www.mot.gov.il

ב  .סיכום
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להלן עדכון תאריכים ופעילות ליישום מסמך הפעולה שבסמך.
החל מהתאריך :01/01/17
א .רישום רכבי נכים מקטגוריות  N1/N2יותנה בעמידה בכל הדרישות המופיעות
בדירקטיבות אירופאיות לרבות הדרישות המפורטות בסעיף א' שלעיל.
ב .המסמך אינו חל על הזמנות לדיגום רכבי נכים שיצאו עד לתאריך .19.12.16
בעת רישום הרכב במשרדי הרישוי ,יש להציג את ההזמנה.
החל מהתאריך :01/07/17
א .רישום רכבים (למעט רכבי נכים) מקטגוריות  N1/N2יותנה בעמידה בכל הדרישות
המופיעות בדירקטיבות אירופאיות לרבות הדרישות המפורטות בסעיף א' שלעיל.
המסמך אינו חל על דיגום/הסבה של רכבי מרכב אחוד מקטגוריות  N1/N2לקטגוריה .M2
מוניות להסעות מיוחדות ( 6נוסעים) וכן אוטובוסים מקטגוריה  8( M1נוסעים) יאושרו בהתקנת
מושבים המיועדים לקטגוריה  M2עד לתאריך  .30.06.17החל מתאריך  01.07.17לא יאושרו
התקנת מושבים מקטגוריה  M2ברכבים אלו.

בברכה,

משה ויצמן
מנהל אגף בכיר הרכב

העתק:
מהנדס אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה
מהנדסת עינת סגל – מנהלת אגף א' תקינה והנדסה
מהנדס ג'מיל אבו חלא – ראש תחום תקינה
יעקב שם טוב – מהנדס ראשי לרכב
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