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המנהלים המקצועיי ם במפעלים ומוסכ ים לשי רות י תחזוקה: אל 

מ"ב גפתיקון  כלי רכ ב המונע ים  /טיפול: הנדון 
ב מוסכ ים  בכ ל המקצועות

מבוא
 פחממניגז  (מ"בגפבשנים האחרונות התיר משרד התחבורה יבוא והתקנות מערכות הנעה 

 , ב"התשס ) מ"בגפהפעלת רכב ) ( מנועים ודלק ( פי צו הפעלת רכב -על, לכלי רכב ) מעובה
. כחלק מהאמצעים להפחתת זי הום אויר בכלי רכב, 2002

ון מפעל עם פרסום הצו האמור הוכן מפרט המתי יחס בין היתר לדרישות לקבלת רישי
 מוסכ ים מורשים הרשאים להתקין ולטפל40 - כיום קיימ ים כ. ברכבמ"גפלהתקנת מערכות 

.  להנעת רכבמ"גפבמערכות 
כיצד להתי יחס לרכב שבו , לאחרונה נוכח פניות מצד בעלי מוסכ ים ויבואני רכב בשאלה

שלא במערכת (  הנכנס למוסך לטיפ ול או תיקון כל שהואמ"בגפמותקנת כבר מערכת הנעה 
המשרד לתשתיות , ת"התממשרד : י ד י וועדה בין משרדית לה היו שותפ ים -על?  ) מ"הגפ

שקבעה בין היתר כי על המנהל המקצועי לעבור השתלמות בתחום , הכבאותלאומיות ורשות 
י ד י - בפרט עלמ"בגפ בכלל ולהנעת רכב מ"לגפהבטיחות בכל הנוגע 

'  א12פ י סעיף -י ד י הממונה על התקינה על-מכון התקנים וכל מי שאושר על( מעבדה מאושרת 
.לעת עתה מאושר רק מכון התקנים ).1953-ג"התשילחוק התקנים 

השתלמות
ההשתלמות ". מכון התקנים "המעבדה המאושרת ביצוע ההשתלמות הינ ה באחריות . 1

. שעות לימוד ותתקי ים בפר יסה ארצית22    תהיה בהי קף של  
 .03-6465085:     ההרשמה תבוצע במוקד לקוחות ארצי 

.    בסיום ההשתלמות תי נתן למסי ים תעודה המעי דה על השתתפות בהשתלמות
 ברכב או לבצע תיקון מ"גפאין בתעודה זו אישור או מתן הרשאה להתקין מערכות     

.מ"הגפהנוגע למערכת כלשהוא

דגשים

 ברכב באחריותו של המנהל המקצועי במוסך לבצע את ההשתלמות לעיל ולוודא האם. 2 
 ובמידה שכן עליו לנהוג בכל אמצעי מ"בגפ     בו הוא מטפל מותקנת מערכת הנעה 

.הזהירות המתחייב ים
יש להפנות ,  עצמה לרבות פיר ו קהמ"הגפבכל מקרה שבו נדרשת התערבות במערכת . 3 

.מ"גפלמוסך מורשה המחזיק ברישי ון להתקנה וטי פו ל במערכות את הרכב

  שמעון   אברהם

ראש תחום בכ יר שיר ותי  תחזוקה

    י ד י המעבדה המאושרת של מכון התקנים לבצע את    -  במידה ועוד מכללות יאושרו על*
:האינטר נט של משרד התחבורה משרדנו  יפ רסם זאת באתר,  ההשתלמות לעיל

il.gov.mot.www  נהלים /  תחום שירותי תחזוקה/אגף הרכב.

  אגף הרכב–מינהל תנועה 
תחום שירותי תחזוקה

:העתקים
 מנהלת בכירה אגף הרכב–חוה בן ארי ' גב

ר איגוד המוסכ ים בי שראל" יו–מר רונן לוי 
מפקחים מחוזי ים 
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