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 לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה

 אביב –, תל 8רח'  המלאכה 
 61570"א ת, 57031ת.ד. 

  03 –5657119/22     טל':      
  03 –5657123                פקס:

                 ז"תשע שבטב כ"ד: תאריך
  2017         פברואר         20

           00993317              סימוכין: 
 הוראות נוהל                תיק:

  
    אל:

  מתקינים/יצרנים מורשים
  מעבדות מוסמכות

  משרדי הרישוי
  
  

  הוראת נוהל מס' 
H-02-2016 

  הגבהת רכבים
  מ"מ) 50(עד 

1.3.2017  

  
  
  :הרקע .1

 .ם של כלי הרכבמתליהמערכת רכיבים ב החלפתהגבהה רכבים מבוצעת ע"י  .1.1
נושא אל מול בעלי רכבי השטח והמתקינים המורשים, הוחלט ההסדרת לבמסגרת תהליך  .1.2

 דרישות טכניות להגבהות רכבים.הדרכי היישום ואת את לקבוע ונוהל הוראת לכתוב 
  

 :מטרה .2
מ"מ תוך שימוש  50לתוספת גובה של עד  N1-ו M1 מקטגוריה כלי רכבהגבהות ביצוע לאפשר 

  .סמכת לרכבמעבדה ישראלית מו על ידי בערכות הגבהה מאושרות
  

 :הגדרות .3
 – 1961-תקנות התעבורה, תשכ"אל 1כהגדרתה בתקנה  –לרכב מוסמכת ישראלית מעבדה  .3.1

 .זה מנהל אגף הרכב ןמעבדה מוסמכת לבדיקת רכב שאישר לעניי
  )0704הגבהה לכלי רכב ( עיסוק  להתקנת ערכותבעל רישיון ייצור   - ערכות הגבההמתקין  .3.2

 .סחר ויבוא משרד התחבורה תחום ייצורטעם מ
  משרד התחבורה טעם מ), 0703ערכות הגבהה ( עיסוק  בעל רישיון לייצור  –ערכות הגבההיצרן  .3.3

 .תחום סחר ויבוא
  
 בסיס חוקי: .4

  .1961-תקנות התעבורה, תשכ"א, 380תקנה 
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  :כלי רכבת גבהלהוהכללים  דרישותה .5
   0704פר עיסוק בעל רישיון ייצור מס ערכות הגבהההגבהת רכבים תעשה על ידי מתקין  .5.1
בעלת תיעוד מטעם מעבדה ישראלית ערכת הגבהה מאושרת ההגבהה תעשה באמצעות  .5.2

  .מוסמכת לרכב
 מ"מ בלבד. 50 -יהיו מן הסוג שיאפשרו הגבהת כלי הרכב עד לההגבהה ערכות  .5.3
 ת לדגם כלי הרכב.ומותאמ יהיות ההגבהה וערכ .5.4
 50ש לוודא כי ההגבהה אינה עולה על . יההגבהההנחיות יצרן ערכת  על פי היעשביצוע ההגבהה  .5.5

  .המקורי של הרכבמ"מ ביחס לגובה 
 ובכלל זה: הרכב בהתאם להנחיות יצרן בוצעובדיקות כלי הרכב י .5.6

(טופס  בדיקת כיוון ציר קדמי ואחורי באמצעות מכשיר בעל גרסת פרטים מעודכנת  .א
 הבדיקה יישמר אצל המתקין).

 יישמר אצל המתקין).(טופס הבדיקה  כיוון תאורת חזיתבדיקת   .ב
 נסיעת מבחן התרשמותית כמקובל לאחר ביצוע פעולות אחזקה במערכת הבלמים.  .ג

  
  :ההגבהה ערכתהרכבים עם  רישום תהליכי .6

 : ובכפוף ליעשה על פי התהליך כמצוין בנספח א'  הרכביםרישום   .6.1
רן בהתאם להנחיות יצ הבוצעכי ההתקנה המאשר (נספח ב')  ערכות ההגבההאישור מתקין   .א

 .ערכת ההגבהה
המאשר ביצוע התקנת  0704עיסוק רישיון ייצור מטעם משרד התחבורה הכולל סימול   .ב

 ערכות הגבהה.
 .למתקין הערכה את ערכת אב טיפוסאשרת המ מוסמכת ישראליתתיעוד מטעם מעבדה   .ג

 מתקין.הוערכת ההגבהה פרטי  באישור המתקין ובמסמכי הבדיקה של המעבדה יירשמו .6.2
 .מ"מ" 50"מותקנת ערכת הגבהה עד  - 2303קוד  ות ברישיון הרכב יירשםבתנאים והגבל .6.3

 
  
  
  

  
  

  מהנדסת עינת סגל
  

  דסה ותקינההנמנהלת אגף א' 
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  :אנספח 
  

  
  :הרכב לאחר התקנה עדכון רישיון תהליך 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  על ידי מתקין ערכות הגבהההתקנת ערכות הגבהה 

   מ"מ (נספח ב') 50על ביצוע ההגבהה עד אישור  המתקין יספק לבעל הרכב 

  .2303קוד  רישום הערה ברישיון הרכבצורך ל

בצרוף  אישור התקנת ערכת אב טיפוס למתקין ע"י מעבדה מוסמכת לרכב 
  המתקין ישמור העתקים מהמסמכים הר"מ:

  .  אישור ההתקנה (נספח ב')1
  בדיקת כיוון ציר קדמי ואחוריטופס .  2
  ן אורות. טופס בדיקת כיוו3

,  קוד רישיון הרכבהערה בעדכון בעל הרכב יפנה  למשרד הרישוי בבקשה ל
  עם המסמכים הר"מ:  )מ"מ 50 עד הגבהה ערכת מותקנת( 2303

 אישור המתקין (נספח ב'). .1
 אישור התקנת ערכות הגבהה לרכב מטעם משרד התחבורה .2
  מוסמכת לרכבלמתקין ע"י מעבדה  ערכת הגבהה אב טיפוסאישור התקנת  .3



  הוראת נוהל מס'
H-02-2016  

  הגבהת רכבים
  1.3.2017  מ"מ) 50(עד 

  

 12225678* ו/או חיוג ממרכזיה 5678פון מענה טלפוני מכל טל לשירותך:
  13:00, בימי ו' עד 20:00-07:00ה' בין השעות - מענה אנושי, הפועל בימים א' 

 www.mot.gov.ilאתר האינטרנט של משרד התחבורה 
 4מתוך  4עמוד 

  :בנספח 
  

  אישור בדיקה והפנייה למשרד הרישוי

  מ"מ 50להתקנת ערכות הגבהה לרכב עד 

  מספר אישור : _________

  

  משרד הרישויאל : 

  

  הח"מ, מנהל מקצועי של _____________אני 

  ה _________ שע_מס'  רישיון ייצור__________ מאשר בזה כי בדקתי ביום__

  ________________שם בעל הרכב________רכב מס' ___

  )2303(קוד סימול   מ"מ 50עד מהות הבדיקה : התקנת ערכת הגבהה 

  תאריך ההתקנה : ________________

  יצרן הרכב: _______________דגם הרכב: _______________________

  מספר שלדה: ________________________

  ____________________________________:  ההיצרן ערכת ההגב

   מק"ט ערכת ההגבהה : _________________________________

  בוצע כיוון פרונט לאחר ההתקנה ב : (שם הבודק/מוסך/מכון וכתובת)

  בוצע כיוון אורות לאחר התקנה ב : (שם הבודק/מוסך/מכון וכתובת)

  ______________כתובת מקום ההתקנה : ________________

  טלפון מתקין : _____________________

  

  ה בהתאם להנחיות יצרן ערכת ההגבההההתקנה בוצע

  
  
  
  
  
  
  

  חותמת מקום ההתקנה              חותמת המנהל המקצועי                          חתימת המנהל המקצועי
                     (מפעל ייצור /מוסך)                           

  
  
  

  א. העתק אישור מתקין ערכות הגבהה מטעם משרד התחבורה יש לצרף :
   ב. העתק אישור התקנת ערכת אב טיפוס למתקין ע"י מעבדה מוסמכת לרכב                  


