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 הוראת נוהל מס' 
H-08-2020 

זיהוי אימות ותיקון נתונים ברישיון תהליך 
 2020אוקטובר  הרכב

       
 :רקע .1

אימות לזיהוי, תהליך הר השירות לאזרח הוחלט על שינוי ופיוש ם הבירוקרטיהוצמצכחלק מתהליך  .1.1
 , ובכלל זה:ותיקון נתונים ברישיון הרכב

 תיקון טעויות רישום ברישיון הרכב. .1.1.1

 אימות שינוי מידת צמיגים ברכב. .1.1.2

 זיהוי ואימות מספר שלדה, מספר מנוע. .1.1.3

יבוצע על בסיס בדיקה ואישור זיהוי, אימות או תיקון נתונים ברישיון הרכב במסגרת התהליך האמור  .1.2
 בעמדה הטכנית.נוספת ך בבדיקה של מכוני הרישוי, וללא צור

 

 :מטרת הנוהל .2
 .לזיהוי, אימות ותיקון נתונים ברישיון הרכבתהליך הלקבוע את 

 

 :בסיס החוקי .3
 273תקנה 

"המבקש רישיון רכב או חידושו יביא את הרכב למשרד רשות הרישוי שאליו הגיש את הבקשה או  (א)
 רשות הרישוי ובמועד שתורה".לתחנת בדיקה שאישרה רשות הרישוי או למקום אחר שתורה 

"הרכב ייבדק ויבחן על ידי בוחן או על ידי מעבדה מוסמכת, כפי שתורה רשות הרישוי כדי לברר אם  (ב)
 נתקיימו בו כל התנאים שנקבעו ואם הינו ראוי לשימוש".

 

 :הגדרות .4
תשכ''א לתקנות התעבורה  273תחנת בדיקה המחזיקה ברישיון וכתב הרשאה על פי תקנה  –מכון רישוי  .4.1

1961. 

 

 :שיטה .5

במקרה שיש צורך בתיקון טעות רישום, זיהוי או אימות של נתונים, בעל הרכב יביא את הרכב למכון  .5.1
 :לפי הפעולה הנדרשת המסמכים הנדרשים הבאיםרישיון רכב מקורי ורישוי לצורך בדיקה, בצירוף 

 

הנתונים הנכונים  לגביאישור מקורי מטעם יבואן הרכב  – טעויות רישום ברישיון הרכבתיקון  .5.1.1
 , ו/או העתק מהוראת הרישום של דגם הרכב.לרכב הנדון

 .בדיקת אימות לאישור בעזרת איגוד היבואנים יבצע לגבי אישור יבואן הרכב, מכון הרישוי
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מכון הרישוי,  – אישור יצרן או יבואן הרכב שמידת הצמיג מאושרת להתקנה – שינוי מידת צמיג .5.1.2
 איגוד היבואנים, יבצע בדיקת אימות לאישור יבואן הרכב. בעזרת

 אין צורך באישור יבואן הרכב. DATA-CAR -במידה ומידת הצמיג מופיעה ב – הערה
 

  –שינוי סוג הנעה  .5.1.3

 בעזרתמכון הרישוי,  – בכפוף להנחיות יצרן הרכב אישור יבואן הרכב לביצוע השינוי .5.1.3.1
 איגוד היבואנים, יבצע בדיקת אימות לאישור יבואן הרכב.

 .אישור מחלקת תקינה .5.1.3.2

 .אישור מוסך מורשה על ביצוע ההחלפה .5.1.3.3
 

  –או שלדה  מנועזיהוי ואימות הטבעת מספר  .5.1.4

 אישור משטרת ישראל / מז"פ לביצוע הטבעה חדשה. .5.1.4.1

ההטבעה תבוצע בהתאם להוראת נוהל מס'  – אישור מטביע מורשה על ביצוע ההטבעה .5.1.4.2
T-09-2011 .בסמוך על ההטבעה החדשה להתבצע במקום שניתן לראותו בקלות ,

 (.XXXXעל ההטבעה הקודמת נדרש לסמן להטבעה המקורית )

 במידה ונדרש לחדש את ההטבעה או חלק ממנה עקב שחיקה יש לבצע זיהוי ואימות .5.1.4.3
ן הרכב, תווית זיהוי יצרן הרכב, תווית זיהוי לרכב בהתאם להצלבת נתונים בין רישיו

 מנוע, מספר שלדה על שמשה קדמית וכו'. במידת הצורך ניתן להיעזר במחלקת תקינה.
 שם המטביע המורשה.עם ברישיון הרכב תירשם הערה  .5.1.4.4

 

אישור על ביצוע ההחלפה בהתאם לפורמט שבנספח ו/או למיופה כוחו בעל הרכב למכון הרישוי יספק  .5.2
חה את בעל הרכב לגשת עם כלל האישורים והמסמכים ישירות למשרד הרישוי על מנת להשלים א', וינ

 את תהליך הרישום וקבלת רישיון רכב קבוע.
 בעתיד מכון הרישוי יבצע את הדיווח הממוחשב ללא צורך בפניה למשרד הרישוי. – הערה

 

 שנים. 7באחריות מכון הרישוי לשמור את כלל המסמכים באמצעות סריקה ממוחשבת בתיקיה למשך  .5.3

 

 :תחולה .6

 החל ממועד פרסומו.חובת יישום הנוהל  .6.1
 

 
 

 ,בברכה
 

 
 ,דורון קוגמן

 מנהל אגף א' הנדסה ותקינה
 
 : העתק

 סמנכ"ל בכיר תנועה –אבנר פלור 
 מנהלת בכירה אגף הרכב –עינת סגל 
 מנהל בכיר אגף הרישוי –אפי רוזן 

 מנהל אגף א' רישוי ופיקוח -יר  ימשה קירמא
 ראש תחום שירותי תחזוקה –רפי אלישע 

 אגף הרכב -ראש תחום תקינה  – ג'מיל אבו חלא 
 מנהלת תחום תאום רישוי ונהלים –קטי מורלי 
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 נספח א'
   אישור מס': _______________   

                      

 משרד הרישוי לכבוד:

 

 הודעה על שינויים בפרטי רכב

 פרטי הרכב
 תאריך תוקף סוג תוצר מספר רכב  

    

 מס' שלדה מד אוץ שעת בדיקה

   

 פרטי בעל הרכב
 ת.ז. / ח.פ. שם משפחה ופרטי / חברה

  

   מיופה כוח

 פרטי מכון הרישוי
 מס' טלפון כתובת מלאה  שם המכון מס' הרשאה

    

 

 להלן השינויים שאני מאשר:

 במשבצת המתאימה ומחק את המיותר( X-)סמן ב

 

 אני הח"מ בדקתי את השינויים הנ"ל ומאשר תיקון הרישום ברישיון הרכב.

 
_______________    ________________________    _______________    _________________    _ 

 חותמת המכון     חתימת הבוחן          שם הבוחן ומס' תעודה   שעת הדפסה          תאריך      
 ומס' רישיון     

 
 בעל/ת רכב נכבד/ת •

 אישור זה יהווה אסמכתא לביצוע השינוי ויש לשמור עד להוצאת רישיון רכב.
יש לסור למשרד הרישוי ו/או סניפי הדואר ו/או מכשיר הרישיומט הפרוסים ברחבי הארץ לצורך קבלת רישיון 

 רכב חדש.

cשינוי מקוריות ממונית לרכב פרטי 

c שינוי ייעוד לרכב סיור ותיורM1 משומש 

c_________ החלפת מנוע כמפורט: דגם מנוע ________________  מס' מנוע ______________ נפח 

c :החלפת סוג תיבת הילוכים כמפורט________________________________________________ 

c_______________________________________________________ :שינוי מידת צמיג כמפורט 

c________________________________________________________ :שינוי סוג הנעה כמפורט 

c__________ :תיקון טעות רישום ברישיון רכב כמפורט___________________________________ 

c_________________ אישור הטבעת מס' מנוע / שלדה מספר _______________, שם מטביע מורשה 


