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  :מבוא .1

כדי למנוע את  לנהגוהתרעה הנותנות חיווי  על השארת ילדים ברכב להסעת תלמידיםמערכות התרעה 

י הסעות שמטרתה לוודא כי נהג הרכב סורק את כל תא הנוסעים בסיומה של שארת ילד ברכבהאפשרות של ה

  כל נסיעה, כדי למזער את האפשרות שיושאר ילד הרכב.

הדרישות ו שתותקןשקבעה את סוג המערכת ז' 364תעבורה חדשה שמספרה  תליישום ההחלטה פורסמה תקנ

   .)2017 אפריל 1( זהתשע" בניסן ה'הוא ביום  הטכניות, תחולה ומועד תחילת היישום

  :הבסיס החוקי .2

       ז (א) לא ירשם רכב להסעת תלמידים ולא יחודש רישיונו לראשונה, אלא אם כן הותקנה ברכב מערכת התרעה  364תקנה 

    כב " מערכת התרעה על השארת ילדים בר6400על השארת ילדים ברכב העומדת בדרישות תקן ישראלי                      

  שמתקיימים בה התנאים המפורטים להלן;  1.2 - , ו1,1.1הסעות ילדים" חלקים                      

 , בידי אחד מאלה;1.2חלק  6400התקנה בוצעה לפי ת"י  )1(

 יצרן הרכב לפי הנחיות יצרן המערכת או נציגו;  )א(

 יצרן המערכת ו נציגו בפיקוח ובאישור מעבדה מאושרת;   )ב(

לפי הנחיות יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה  שרד התחבורה,מתקין מורשה מטעם מ  )ג(

 מאושרת;

  ) מערכת התרעה כאמור אלא אם כן מעבדה מאושרת 1לא יתקין אחד מהמנויים בפסקה ( )2(

  מעבדה מאושרת), אישרה כי היא     –(להלן  1953-לחוק התקנים, התשי"ג (א) 12כמשמעותה בסעיף      

  .1.1 - ו 1חלקים  6400 עומדת בדרישות ת"י     

 ) לא ינהג אדם ברכב להסעת תלמידים ולא ירשה בעל רכב להסעת תלמידים ומי שהשליטה ברכב כאמור 1(א

בידו לנהוג ברכב להסעת תלמידים אלא אם נמצא ברכב אישור שנתי בדבר תקינות מערכת התרעה על 

 ז'. 346השארת ילדים ברכב כאמור בתקנה 

     דים אלא אם בידי בעל הרכב אישור של רכב להסעת תלמ ורישיונחידוש שלא לראשונה, לא יחודש (ב) ב                

     ) בדברת תקינות מערכת ההתרעה על השארת 1שנתי תקף של אחד מהגורמים המנויים בתקנת משנה (א)(                    

  ילדים ברכב.                    

  

  



 

  
    

 

 :הגדרות .3

 לתנועה הכללי המנהל כסגן בו המכהן שרדהמ עובד - "המנהל" 3.1

 לחוק התקנים; 12 -מעבדה המוסמכת לאשר עמידה בתקן רשמי לפי סעיף  -  "מעבדה מאושרת" 3.2

 מוצרי תעבורה וסחר בהם. מפעל בעל רישיון לייצור - מורשה"  "יצרן 3.3

 0706ד עיסוק וקו מפעל בעל רישיון ייצור ממחלקת סחר, יצור ויבוא - מתקין מורשה  - "מתקין מורשה" 3.4

  .לסוג ההתקנההמתאים  להתקנת המערכת

הינו בעל רישיון ייצור  ) (ב).2(ב) ( 370או נציגו כהגדרתו בתקנה יצרן שהמערכת  -"יצרן המערכת" 3.5

המתאים לסוג  להתקנת המערכת 0706עיסוק  וקוד  5070 עיסוקממחלקת סחר, יצור ויבוא עם קוד 

 ההתקנה.

  ')ז( 364 נה עפ"י תקנההרכבים שבהם קיימת חובת התק .4

 8המיועד להסעת   M2או   M3או רכב מסוג רכב להסעת תלמידים כמוגדר בתקנות התעבורה התשכ"א 

 .63אשר קיימת אצלם הגבלה  תלמידים או יותר
 ההתרעה תהתקנת מערכ .5

 : על ידי אחד הגורמים הבאים תוקןת מערכת ההתרעה 5.1

  .לפי הנחיית יצרן המערכת או נציגו -יצרן הרכב  5.1.1

 או נציגו בפיקוח ובאישור מעבדה מאושרת. -יצרן המערכת  5.1.2

 לפיויבוא מוצרים תעבורה בתוקף), תחום יצור סחר ( מטעם משרד התחבורה - מתקין מורשה  5.1.3

  .הנחיות יצרן המערכת או נציגו ובפיקוח מעבדה

 התנאים לרישום רכב חדש  .6

 ת התרעה למניעת שכחת ילדיםמערכ קיימתכי  יוודאהרישום הראשוני יבואן הרכב בעת : תיעוד 6.1

    .6400העומדת בדרישות תקן ישראלי 

7.  

 ני לשמור את המסמכים המעידים  בעת הרישום הראשו התרעהעל יבואני הרכב אשר מתקנים מערכת  7.1

 המערכת נבדקה ונמצאה עומדת בדרישות שנקבעו בתקנה.כי 

  ת שבוצעו על ידו.על המתקין המורשה או היבואן לשמור תיעוד ואישורים לכלל ההתקנו 7.2

 הגורמים המעורבים .8

  2016  ו"התשע ,הרכב בענף ומקצועות שירותים רישוי חוקרשות הרישוי" על פי "  8.1

  אגף הרכב.  8.2

  מעבדות מאושרת לפי חוק התקנים.  8.3

  .יבואני/יצרני הרכב  8.4

  ויבוא.סחר יצור  תחוםבעל רישיון ייצור  מתקין מורשה  8.5

 :הפעולה במכון הרישוי .9

תקינות על התקנה/בתוקף  מקורי אישור/מיופה כוחו יציג רכבבעל בעת קבלת הרכב לרישוי שנתי  9.1

  . 5כמופיע בנספח א' מאת מתקין מורשה כמפורט בסעיף המערכת 
יש להחזיר  יהמקורהאישור המקורי ולשמור את ההעתק במכון, את ההתקנה/תקינות יש לצלם אישור  9.2

 /מיופה כוחו.רכבהבעל ל
  מבחן השנתי.את האישור במערכת כתנאי לתחילת הן הקבלה יקליד קיד/בוחפ 9.3

  בוחן הרכב יבדוק כי: 9.4

בתוך הרכב, במקום הנראה לעין הנהג, מותקן שלט "ברכב זה מותקנת מערכת למניעת שכחת  9.2.1

 ילדים" 

  לרכב) שלט: ברכב זה מופעלת מערכת להתרעה על שכיחת ילדים" מוצמד( מותקןמחוץ לרכב  9.2.2



 

  
    

 

 : הנחיות .10

מתקין ( התקנת/תקינות מערכת התרעהתעודה בדבר ליין  -למערכת האון  20אישור  מספר הוספת  10.1

יום לפני תאריך  90) תאריך בדיקה עד  ממחלקת סחר ייצור ויבוא מוצרים תעבורהמורשה בעל רישיון 

המבחן השנתי. (תאריך הבדיקה קטן או שווה לתאריך המבחן וגם ההפרש בין תאריך המבחן לתאריך 

 יום). 90לא יעלה על  בדיקה

 אגף התקשוב אחריות                                                                                                 

כמוגדר  מאחד הגורמים( התרעהמערכת  /תקינותעל התקנתעל מערכת האון ליין לדרוש אישור  10.2

 ) 5בסעיף 

  אגף התקשוב :אחריות

  

 נוי בתוכנות הרישוי הקיימות במכוני הרישוי ולהתאימה לדרישה החדשה כנדרש.יש לבצע שי 10.3

  איגוד מכוני הרישוי :אחריות

רק למתקינים המורשים ועפ"י רישיון /תקינות איגוד המוסכים/היבואנים ינפיק אישורי התקנה 10.4

 ממחלקת סחר ייצור ויבוא מוצרים תעבורה בתוקף. 

   המוסכים/היבואניםאיגוד  :אחריות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



 

  
    

 

 :אחריות .11

  האחריות לקיום הוראת נוהל זו חלה על:

 אגף הרכב. 11.1

 אגף הרישוי 11.2

 אגף התקשוב. 11.3

 יבואני הרכב.איגוד  11.4

 איגוד מכוני הרישוי. 11.5

 איגוד המוסכים 11.6

 מעבדות מאושרת.  11.7

 החל ממועד פרסום נוהל זה.: תחולה  .12

 נספחים: .13

 טופס אישור התקנה/תקינות.   .א

  
    

  בכבוד רב,                        

  משה קירמאיר                 
  מנהל אגף א' רישוי ופיקוח          

  

 
  

  העתקים: 
  תנועה  בכירסמנכ"ל  -מהנדס אבנר פלור 

  מנהל בכיר אגף הרכב - מר משה ויצמן 
  מנהלת אגף א' הנדסה ותקינה -מהנדסת עינת סיגל 

  מנהל בכיר אגף התקשוב -מר צור אהרון 
  ראש תחום שירותי תחזוקה- לישע מר רפי א

  יצור, סחר ויבוא מוצרי תעבורהראש תחום  - מר משה ימיני 
  נהלים ורישוי מנהלת תחום תאום, - גב' קטי מורלי 

  מנהלת תחום בכיר ישומים - לה דורפמןא
  מרכזים מחוזים
  יו"ר איגוד היבואנים. -מר יהודה רודד 

  יו"ר איגוד מכוני הרישוי - מר אבי גלנצר
  יו"ר איגוד המוסכים  - רונן לוי מר 

  נים מורשיםימתק
   

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
    

 

  נספח א'
  
  

  מספר רישיון מחורר_______________

  
  מערכת התרעה למניעת שכחת ילדיםתעודה בדבר תקינות/התקנה 

  
  לתקנות התעבורה ז 364עפ"י תקנה 

   
  
  

  ______ מספר סידורי                       _________                                       ההוצאה  תאריך

  

  אני הח"מ יצרן/מתקין מורשה: _____________________________________________

  

  שכתובתו:_____________________________________________________________

  

ון ממחלקת סחר, יצור ותיקון מערכת התרעה למניעת שכחת ילדים על פי רישיאו בעל רישיון להתקנה 

  :________ ויבוא מס'

  

 6400ת"י עפ"י שהותקנה  התרעה למניעת שכחת ילדיםהמערכת מאשר בזה כי בדקתי/ התקנתי את 

  1.2 - , ו1,1.1חלקים 

  

  בתאריך ________בשעה__________ ברכב מס'___________ מסוג______________ 

  

  ___מס' שלדה ______________מד אוץ____________

  

  ומצאתי כי המערכת תקינה על כל מכלליה.

  .---- /---- /---- האישור בתוקף עד 

  

 .חובה למלא את כל הפרטים בטופס 

  חודשים לפחות מיום הבדיקה. 18יש לשמור העתק לביקורת ומעקב לתקופה של 

  

                                                                     ______________                                                                     __________

  שם המתקין                                                                        מס רישיון/היתר                 

  

                                                                                                                                               

_____________                                                          ______________  

 מת היצרן/המתקיןחות                                                       חתימת המתקין                   

  
  
  


