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 .1רקע:
 .1.1רישוי כלי רכב במדינת ישראל ,מבוצע מכוח תקנת תעבורה ( 273א)(+ב) לכלל כלי הרכב
במסגרת תחנות הבדיקה המאושרות על ידי משרד התחבורה.
 .1.2רישום ראשוני לרכב משא הבנוי בשלבים ,מבוצע לאחר ייצור משלים והתקנת מרכב ע"פ
הנחיות יצרן הרכב המקורי ( )Body Builder Instructionsעל גבי שלדת רכבי משא.
 .1.3התקנת המרכב מבוצעת ע"י בונה מרכב ובתאם לתעודת בדיקת אב-טיפוס אשר הונפקה
למפעל ע"י מעבדה המוסמכת לרכב ותקפה לחמש שנים.
 .1.4בהתאם להוראת נוהל  04/2017מיום  ,1.6.2017ניתן לבצע רישום ראשוני לרכבי נוסעים,
מסוג  ,M2 ,M3ולרכב משא ,מסוג  N2או  N3ע"י יבואני הרכב ,כל זאת במטרה לצמצם
את העומס הקיים בעמדות הטכניות ,למנוע עיכובים מיותרים למשק בכלל ולחברות
בפרט.
 .1.5במטרה לשפר את איכות תוצרי בוני המרכבים וכן את הפיקוח והבדיקות של מעבדות
הרכב ,הוחלט על הפעלת פיילוט מורחב שבמסגרתו יבוצע שינוי של תהליך הרישום
הראשוני לרכב עד  9טון הבנוי בשלבים .התהליך אמור להתבסס על בדיקה פרטנית של
מעבדת מוסמכת לרכב במקום ביצוע הבדיקות בעמדות הטכניות ורישום הרכב בהתבסס
על אישורי המעבדה.
 .1.6מהות עדכון מס'  1לנוהל הינה האפשרות לביצוע בדיקה טכנית לרכב לרישוי ראשוני
(טסט ראשון) במתחם/מוסך היבואן ע"ב נוהל /27א' מתאריך  1לאוגוסט  2018וכן עדכון
השימוש בטפסים לצורך הרישום הראשוני.

 .2מטרת הנוהל:
לקבוע את תהליך הרישום הראשוני של רכבי משא במשקל של עד  9טון אשר עברו התקנה
משלימה של מרכב ,תוך ביצוע בדיקה פרטנית לרכב ע"י מעבדות מוסמכות לרכב.

 .3בסיס החוקי
תקנה 273
(א) "המבקש רישיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את
הבקשה או לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה רשות הרישוי
ובמועד שתורה".
(ב) "הרכב ייבדק ויבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת ,כפי שתורה רשות הרישוי כדי
לברר אם נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש".
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 .4הגדרות:
 .4.1רישום ראשוני – רישום רכב לפי סעיף  2לפקודת התעבורה.
 .4.2רישוי ראשוני – רישוי כלי רכב בהתאם לסעיף ( 273א)(+ב) לתקנות התעבורה.
 .4.3בדיקה פרטנית – בדיקה המתבצעת לכל רכב משא ע"י מעבדה מוסמכת לרכב ,בהתאם לנוהל
 .H-01-2018מטרת הבדיקה לבחון האם הרכב עומד בכלל הדרישות הטכניות המופיעות בנוהל
לאחר ביצוע כלל ההתקנות הנדרשות.
 .4.4בונה מרכבים  -מפעל שקיבל רישוי מטעם אגף הרכב לעסוק בהתקנת מרכבים ע"ג רכבי משא.
 .4.5מעבדה מוסמכת לרכב  -מעבדה לבדיקת רכב או מוצרי תעבורה שאישר המנהל לפי סעיף
 236לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,התשע"ו .2006
 .4.6בדיקת אב-טיפוס  -בדיקה המבוצעת על דגם חדש או על רכב שעבר שינוי בהתאם לדרישות
החובה הישראלית ותקנות התעבורה והוכחת תקינותו ואישורו.
 .4.7מרכב  -התקן או מערכת ייעודית המותקנת ע"ג שלדת רכב משא ,כמו ארגזים פתוחים
וסגורים ,מנופים ,דחסני אשפה וכדומה.
 .4.8יצור רכב בשלבים ( - )Multi-stageיצור הרכב מבוצע בשניים או יותר שלבי עבודה .בתום
כל שלב מבוצע תהליך של הוכחה והרכב יוצא את השלב מלווה בתיעוד המתאים לשלב
היצור .בכל שלב יצור שאינו השלב הסופי הרכב מוגדר עדיין כרכב בלתי מוגמר
) .(Incomplete vehicleבתום שלב היצור הסופי הרכב מוגדר כרכב שהשלים את תהליך
היצור שלו ).(Completed vehicle

 .5שיטה:
.5.1
.5.2
.5.3
.5.4
.5.5

.5.6
.5.7
.5.8
.5.9
.5.10
.5.11

יבוא כלי רכב מבוצע ע"י יבואן אשר קיבל אישור ממשרד התחבורה ליבוא רכבים.
יבוא כלי רכב מתבצע בהתאם לדרישות חובה ישראליות והוראת רישום כללית הניתנת
ע"י משרד התחבורה /אגף הרכב /מחלקת תקינה.
במידה והרכב נדרש לבצע השלמת מרכב ,היבואן יעביר את כלי הרכב לבונה מרכבים
מאושר לצורך התקנת המרכב.
העברת הרכב מתבצעת באחריות היבואן לאחר הנפקת רישיון זמני לרכב או ע"ב שלט
במבחן או ע"ב הובלה הרכב.
תכנון הנדסי ובניית מרכב נדרשת לביצוע ע"י בונה המרכבים ,בהתאם לתיק מוצר ואב-
טיפוס בתוקף המאושר ע"י המעבדה המוסמכת לרכב ובהתאם לתקנות תעבורה עם
כלל ההתקנים הדרושים.
בסיום ההתקנה על בונה המרכב להנפיק אישור התקנה למרכב.
במידה ונדרשת התקנה מערכת נוספת ע"ג המרכב (יחידת קירור ,מנוף ,דופן הרמה
ועוד) על היבואן /בונה המרכב להעביר את המשאית למתקין מאושר כאשר בסיומה על
המתקין להנפיק תסקיר המתאים למערכת המורכבת.
בסיום התקנת המרכב והמערכות הנוספות המתלוות למרכב ,על בונה המרכב לזמן את
נציגי המעבדה מוסמכת לרכב לצורך ביצוע בדיקה פרטנית לרכב.
בדיקות המעבדה הפרטניות לכלי הרכב יתבצעו בהתאם לנוהל " – H-01-2018דרישת
חובה לבדיקה פרטנית לרכב עד  9טון הבנוי בשלבים – פיילוט מורחב".
בסיום הבדיקה הפרטנית ובכפוף לעמידת כלי הרכב בדרישות הוראת הנוהל תפיק
מעבדת הרכב תעודה לאישור הבדיקה.
לאחר קבלת אישור המעבדה על הרכב לעבור מבחן רישוי שנתי (טסט) במכון רישוי או
בדיקה טכנית לרכב לרישוי ראשוני במתחם/מוסך היבואן בהתאם נוהל /27א' מתאריך
 1לאוגוסט .2018
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 .5.12הנפקת רישיון קבוע לרכב תתבצע ע"י יבואן הרכב או נציג משרד הרישוי בכפוף לאישור
הבדיקה הפרטנית ממעבדה מוסמכת לרכב (ראה נספח ב' לנוהל) ובכפוף למילוי טופס
ואישור מעבר מבחן רישוי שנתי (ראה נספח א' לנוהל) או ביצוע בדיקה טכנית ע"י
יבואן.
הערה:
האחריות לביצוע סעיפים  5.12 ,5.11הינה על יבואן הרכב או על בונה המרכב

בברכה,

מהנדסת עינת סגל
מנהלת אגף בכיר רכב
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נספח א'  -מרשם תרשים זרימה לתהליך בדיקה פרטנית ורישוי ראשוני
לכלי רכב עד  9טון הבנוי בשלבים

יבואן רכב (שלב )1

יבוא סדיר של כלי
רכב ע"ב הוראת
הרישום כללית

ביצוע PDI
במתחם היבואן

הפקת רישיון רכב

זמני /שלט במבחן

העברת כלי הרכב
לבונה מרכב

בונה מרכב (שלב )2

אישור מעבדה
לבדיקת אב טיפוס

אישור מעבדה
לבדיקת אב טיפוס

בניית מרכב ע"י
היצרן בהתאם לאב
טיפוס מאושר

הרכבת מערכת
משלימה למרכב

הפקת אישור התקנה
של היצרן בצירוף
התזכירים הנלווים

הפקת תסקיר
להתקנה

ביצוע בדיקה
פרטנית לכלי הרכב
ע"י מעבדה

ביצוע בדיקות
מסכמות בהתאם
נוהל /27א'

מעבר בחינת
רישוי (טסט)

הפקת רישיון לרכב
ע"י היבואן

הפקת רישיון לרכב
ע"י משרד הרישוי
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מתקין מורשה (שלב )+3
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נספח א' – טופס בקשה לרישום ואישור מעבר מבחן רישוי
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נספח ב' – טופס אישור מעבדה לבדיקה פרטנית
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