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  סימון כלי רכב

, )מניעת גניבות (הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשיםחוק 
  1998-ח"תשנ

  תוכן ענינים

2 Go הגדרות  1סעיף 
2 Go ללא כותרת  2עיף ס
2 Go חובת מבטח  3סעיף 
3 Go חובת תאגיד שרכביו אינם מבוטחים בביטוח רכב א 3סעיף 
3 Go ללא כותרת  4סעיף 
3 Go ללא כותרת  5סעיף 
3 Go ללא כותרת  6סעיף 
3 Go חובת רישום ודיווח על פעולות בחלק משומש  7סעיף 
3 Go ללא כותרת  8סעיף 
3 Go ללא כותרת  9סעיף 
3 Go 2000עונשין חוק תשס   10סעיף 
4 Go אחריות נושא  משרה בתאגיד  11סעיף 
4 Go ללא כותרת  12סעיף 
4 Go סמכויות מפקחים  13סעיף 
4 Go א כותרתלל  14סעיף 
4 Go ללא כותרת  15סעיף 
4 Go תחולה על המדינה  16סעיף 
4 Go תקנות  17סעיף 
4 Go שינוי התוספת א 17סעיף 
4 Go הוראת מעבר  18סעיף 
4 Go איסור שימוש  במוצרי תעבורה משומשים משטחי האחריות 

2000האזרחית הפלסטינית חוק תשס 
א 18סעיף 

5 Go תחילה  19סעיף 
5 Go ללא כותרת  20סעיף 
5 Go תוספת  
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  סימון כלי רכב

, )מניעת גניבות (הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשיםחוק 
1998-ח"תשנ

) 3' תיקון מס(
*  2005-ה"תשס

  דרותהג  -וק זה בח  .1

    ; הבעל הרשום ברשיון הרכב שניתן על פי הפקודה-" על רכבב"

) 3' תיקון מס(    ;)נמחקה (–" מנהלה"
  2005-ה"תשס

    ; פקודת התעבורה-" פקודהה"

    ; חלק מרכב כמפורט בתוספת-" לקח"

    ; חלק שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב-" לק משומשח"

,]חדשנוסח [גדרתו בפקודת ביטוח רכב מנועי ה כ-" בטחמ"    ;1970-ל"ש ת   

  ; עובד המדינה שהשר הסמיכו לענין חוק זה–" מפקח"  

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

    ;)נמחקה (–" סמןמ"

    ;)נמחקה (–" זק גולמינ"

החזקה כחלק ,  לאחר הרכבה על רכב אחרההעבר, מסחר, מכירה,  רכישה-" עולהפ"  
  ;וכל פעולה כיוצא באלה, ממלאי

ם של רכב מבצעי של צבא הגנה למעט סוגי,  רכב מנועי כהגדרתו בפקודה-" כבר"  
  ;שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, טרת ישראלמשלישראל או של 

) 3' תיקון מס(    ;)נמחקה (–" כב באובדן גמורר"
  2005-ה"תשס

    . שר התחבורה-" שרה"

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .2
  2005-ה"תשס

ילם מבטח תגמולי ביטוח לבעל רכב ורכש בו זכות לבעלות מכוח הסכם עם בעל ש  )א(  .3
  :יחולו הוראות אלה,  דיןהרכב או מכוח הוראה על פי

  בת מבטחחו

 יעבירו רק למי שמורשה לכך -חליט המבטח להעביר את הרכב לפירוק כללי ה  )1(
  ;דין ויחזיר את רשיון הרכב לרשות הרישויי לפ

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

יחזיק , שלא למטרת פירוק כללי אלא לשם תיקון, כר המבטח את הרכבמ  )2(
וכש המציא לו אישור המבטח ברשיון הרכב ולא יעבירו לרוכש הרכב אלא אם כן הר

הורכב , ואם הוחלף חלק, ולפיו תוקן הרכב, רשיון לפי דיןו שניתן ל, של מוסך
  ;או חלק משומש שנרשם לפי הוראות חוק זה, במקומו חלק חדש

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

יצורפו לאישור של המוסך בהתאם , )2(הורכב חלק ברכב כאמור בפסקה   )3(
מס בשל התיקון ותעודת חשבונית , לפסקה האמורה גם חוות דעת של שמאי רכב

  .בדיקה

) 3' קון מסתי(
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  –בסעיף זה  )1א(  
  2005-ה"תשס

ובין שניתנה במהלכו או ,  בין שניתנה לפני תיקון הרכב–" חוות דעת של שמאי רכב"  
  ;לאחר התיקון

  ; פירוק הרכב באופן שהרכב לא יהיה כשיר עוד לנסיעה בו–" פירוק כללי"  

                                                      

1678' מס  ).280'  עמ2696- ו94'  עמ2657' מס: ח"ח תשנ"ה (290'  עמ29.7.1998 מיום ח "ח תשנ"רסם ספו  * 
1740' מס  .2000-ס"חוק תש —) 324'  עמ5828' ס מס"ח תש"ה (206'  עמ11.6.2000 מיום  ס "ח תש"קן סות

123' מס  .2'  תיקון מס–) 606'  עמ ד "ח הממשלה תשס"ה (480'  עמ28.7.2004 מיום  1952' מס ד "ח תשס"ס
123' מס ד "ח הממשלה תשס"ה (710'  עמ31.7.2005 מיום  2016' מס ; 3'  תיקון מס–) 606'  עמה "ח תשס"ס

  . לענין תחילה15סעיף ' ר
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1678.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1740.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1952.pdf
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http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-2016.pdf
http://www.nevo.co.il/Law_word/law15/MEMSHALA-123.pdf
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  . כפי שקבע השר–" תעודת בדיקה"  

) 3' תיקון מס(    ).בוטל(  )ב(
  2005-ה"תשס

, )רכוש( כלי רכב לפחות שאינם מבוטחים בפוליסה לביטוח רכב 25אגיד שבבעלותו על ת  .א3
בין שהיה הרכב בבעלותו ובין שרכב בו זכות לבעלות כאמור ברישה , המוכר רכב שניזוק בתאונה

  .בשינויים המחויבים, של אותו סעיף) 2(-ו) 1(יחולו הוראות פסקאות , 3בסעיף ) א(של סעיף קטן 

חובת תאגיד שרכביו 
אינם מבוטחים 

  )רכוש(בביטוח רכב 
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .4
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .5
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .6
  2005-ה"תשס

ירשום בעל העסק שבו הורכב החלק , ורכב ברכב חלק משומש שמקורו ברכב אחרה  )א(  .7
ין זה שייקבעו בתקנות ובדרך שתיקבע נוכן פרטים נוספים בע, את פרטי הרכב שבו הורכב החלק

  .בתקנות

יווח דבת רישום וחו
בחלק על פעולות 

  משומש
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

ק שבו פורק ירשום בעל העס, פורק מרכב חלק שלא לשם הרכבתו מחדש באותו רכב )1א(  
ובדרך , את תאריך הפירוק וכן פרטים נוספים כפי שייקבעו בתקנות, החלק את פרטי החלק

  .שתיקבע בהן

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

ירשום בעל העסק , חלק משומש, או הועבר לאחר בדרך אחרת, נמכר, נקנה, יובא  )ב(  
, תאריך העסקה, את פרטי החלק, שקיבל או שהעביר חלק משומש כאמור, שמכר, שקנה, שייבא

הכל כפי , ופרטים נוספים בענין זה, לפי הענין, המעביר או המקבל, המוכר, הקונה, הות היבואןז
  . בתקנותעשייקב

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

שעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים או בפירוקם או במסחר ם גנב חלק משומש מאדנ  )ג(  
  .ידווח על כך למי שייקבע בתקנות ובדרך שתיקבע בהן, בהם

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(    ).בוטל(  )ד(
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .8
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .9
  2005-ה"תשס

  נשיןעו  : מאסר שלוש שנים-דינו , עושה אחת מאלהה  )א(  .10
  2000-ס"ק תשחו

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

  ). נמחקו(  )4(-)1(

 כפל הקנס –דינו , )ב(או ) 1א(, )א(7בעל עסק שלא רשם פרטים לפי הוראות סעיף   )ב(  
  ). חוק העונשין–להלן  (1977-ז"התשל, לחוק העונשין) 4)(א(61הקבוע בסעיף 

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"סתש

    :לחוק העונשין) 4)(א(61 בשיעור הקבוע בסעיף  קנס-דינו , עושה אחת מאלהה  )ג(

ניגוד להוראות סעיף בשלא החזיר את רשיון הרכב לרשות הרישוי , בטחמ  )1(
  ;)2)(א(3או שהעביר את הרשיון לרוכש הרכב בניגוד להוראות סעיף , )1)(א(3

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  ;)נמחקה(  )2(
  2005-ה"תשס

 שלא , בפירוקם או במסחר בהםושעיסוקו בהרכבת חלקים משומשים א, דםא  )3(
  ;)ג(7הודיע על גניבת חלק משומש כאמור בסעיף 

) 3' תיקון מס(  ;)נמחקה(  )4(
  2005-ה"תשס

עושה פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית הפלסטינית ה  )5(
גנה למי שעשה את התהיה זו ) ב(א18ואולם לענין סעיף ; א18בניגוד להוראת סעיף 

  :אם יוכיח אחד מאלה, הפעולה

  -2000ס "ק תשחו

ח "ט באלול תשנ"פני יום כ ל המשומש כדיןי רכש את מוצר התעבורהכ  )א(
  ; )1998 בספטמבר 20(

י רכש את מוצר התעבורה המשומש בתום לב בישראל ממי שעוסק כ  )ב(
  .וכי המכירה היתה במהלך עסקיו הרגיל, במכירתו

שאותה ביצע תוך כדי , )3)(ג(-ו) ב(, )א(ורשע אדם בעבירה לפי סעיפים קטנים ה  )ד(  
לשלול את , נוסף על כל עונש אחר, רשאי בית המשפט, על פי כל דיןי  רישועיסוקו בעסק הטעון

  .רשיון העסק לפרק זמן שיקבע

) 3' תיקון מס(
  2005-ה"תשס
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ושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן כדי למנוע שהתאגיד או שעובד נ  )א(  .11
) 4)(א(61 דינו כפל הקנס הקבוע בסעיף -המפר הוראה זו  ; 10מטעמו יעבור עבירה לפי סעיף 

המנהל הכללי וכל ממלא תפקיד כאמור ,  דירקטור-" נושא משרה", לענין סעיף זה; ונשיןהעלחוק 
תאגיד האחראי מטעמו על התחום שבו נעברה באו בעל תפקיד אחר , גם אם תואר משרתו שונה

  .העבירה

  ריות נושא אח
  רה בתאגידשמ

כי , חזקה היא,  על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו10עברה עבירה לפי סעיף נ  )ב(  
אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי , )א(אגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן בתמשרה נושא 

  .למלא את חובתו

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .12
  2005-ה"תשס

  כויות מפקחיםסמ  :רשאי מפקח וכל שוטר, שם פיקוח על ביצוע הוראות חוק זהל  )א(  .13

כדי , למעט למקום המשמש למגורים בלבד, יכנס לכל מקום בכל עת סבירההל  )1(
  ; זהקאות חולבדוק את קיום הור

וכל רישום שניהל , דרוש מכל אדם שיציג בפניו כל מסמך שקיבל לפי חוק זהל  )2(
  ;לפי חוק זה

שיש לו יסוד סביר להניח שנעברה בו עבירה לפי חוק זה או שעשוי , תפוס דברל  )3(
  .איה במשפט לפי חוק זה רלשמש

    -רשאי מפקח , שם גילוי עבירה לפי חוק זהל  )ב(

לפקודת ) 1)(א(-24 ו 23צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים   המשפטבקש מביתל  )1(
  ; -1969ט "תשכ, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש(סדר הדין הפלילי 

   

לענין זה תהיינה לו הסמכויות ;  זהוקחקור כל אדם בנוגע לעבירה לפי חל  )2(
  ).עדות(המסורות לקצין משטרה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית 

והוראות פקודת סדר הדין הפלילי , )עדות(ת הפורצדורה הפלילית וראות פקודה  )ג(  
חיפוש ותפיסת חפצים לפי חוק זה , יחולו על חקירה, -1969ט "תשכ, ]נוסח חדש) [מעצר וחיפוש(

  .בשינויים המחויבים, לפי הענין, רכו בידי קצין משטרה או שוטרנעכאילו 

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .14
  2005-ה"תשס

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .15
  2005-ה"תשס

  על המדינהולה תח  .חולו על המדינהראות חוק זה יהו  .16

תקנות , בהתייעצות עם השר לבטחון הפנים, שר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקיןה  )א(  .17
  .לביצוע הוראות חוק זה

  נותתק

ת חלקים קנרשאי לאסור בתקנות הת, שר בהתייעצות עם השר לביטחון הפניםה  )1א(  
  .משומשים ברכב בהתאם לגיל הרכב כפי שיקבע

  *-2000ס "ק תשחו

    . טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסתקנות לפי חוק זהת  )ב(

בתוך שישה , קנות ראשונות לפי חוק זה יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסתת  )ג(  
  .חודשים ממועד תחילתו של חוק זה

רשאי , בהתייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, השר  .א17
  .לשנות את התוספת

  שינוי התוספת
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

ירשום את פרטי החלק , חלק משומש, ערב המועד שייקבע בתקנות, בעל עסק שברשותו  .18
  .הכח כפי שייקבע בתקנות ועד המועד שייקבע בהן, וכן פרטים נוספים

  הוראת מעבר
) 3' תיקון מס(

  2005-ה"תשס

  סור שימוש אי  -סעיף זה ב  )א(  .א18
וצרי תעבורה מב

משומשים משטחי 
האחריות האזרחית 

  הפלסטינית
  -2000ס "ק תשחו

------------  
כנוסחו , לחוק העיקרי) 1א(17כאמור בסעיף , שים ברכבמתקנות לענין איסור התקנת חלקים משו: ראה מיוחדתהו  *

  . שישה חודשים ממועד תחילתו של חוק זהוךיובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת בת,  לחוק זה3ף בסעי
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  1998-ח"תשנ, )מניעת גניבות (הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשיםחוק 
  נוסח מלא ומעודכן

  

5  

     המאגר המשפטי הישראליnevo.co.ilמ  "נבו הוצאה לאור בע

 לפקודת ביטוח 1 כהגדרתם בסעיף -" שטחי האחריות האזרחית הפלסטינית"ו" הסכםה"  
  ; -1970ל "תש, ]נוסח חדש[רכב מנועי 

רכב ברכב לרבות חלק מכשיר או אבזר וכל חלק המשמש או המו,  מכלל-" וצר תעבורהמ"  
  ;כל מוצר שהוא חלק מציוד הרכב וחילוף

 מוצר תעבורה שפורק מרכב שלא לשם הרכבתו מחדש באותו -" וצר תעבורה משומשמ"  
  ;רכב

    . רכב מנועי כהגדרתו בפקודה-" כבר"

ה אדם כל פעולה במוצר תעבורה משומש משטחי האחריות האזרחית שא יעל  )ב(  
  .הפלסטינית

) 3' תיקון מס(    ).בוטל(  )ג(
  2005-ה"תשס

בהסכמת שר התחבורה , והוא רשאי, שר לביטחון הפנים ממונה על ביצוע סעיף זהה  )ד(  
  .להתקין תקנות לביצועו ,ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת

ואולם השר רשאי לקבוע בצו מועד מוקדם ; ילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומותח  .19
  .תר לתחילת תוקפו של החוק או של סעיפים בויו

  ילהתח

) 3' תיקון מס(  ).בוטל(  .20
  2005-ה"תשס

  
  ספתתו

  ")חלק" להגדרה 1עיף ס(

  לתותד)1(

  כסה מנועמ)2(

  כסה תא מטעןמ)3(

  נפיים קדמיותכ)4(

  נפיים אחוריותכ)5(

  
  אול יהלוםש    נימין נתניהוב    
  ר התחבורהש    אש הממשלהר    

  
   תיכוןןד    זר ויצמןע  
  ושב ראש הכנסתי    שיא המדינהנ  
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  תקנות הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים
דיווח על גניבת חלק והגבלת , ניהול יומן ורישום בו)(מניעת גניבות(

  2007- ז"התשס, )השימוש בחלקי רכב
  

  
                            לחוק הגבלת השימוש18-ו, 17 , 7) 1א(3בתוקף סמכותי לפי סעיפים

     1(  
-להלן(, 1998- ח"התשנ, )מניעת גניבות(שים ורישום פעולות בחלקי רכב משומ

אני , ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, בהתייעצות  עם השר לבטחון הפנים) החוק
  : מתקין תקנות אלה

  
  

   –בתקנות אלה   .1  הגדרות
      
 בעל מפעל  או אדם אחר שעיסוקו סחר -" בעל עסק"    

  ;במוצרי תעבורה הרכבתם או פירוקם
שום פרטי חלקים משומשים וכלי רכב  פנקס לרי–" יומן"    

  ;שמהם פורקו או שבהם הורכבו
  ;א לחוק18 כהגדרתו בסעיף –" מוצר תעבורה"    

                              כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים -"מפעל"
2(  

  ;1970-ל "התש, )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(    
  . הנרשמים ביומן משו  פרטי חלק מש-" רשומה"    

  
   ירשום ,שמקורו ברכב אחר חלק משומש הורכב ברכב  .2  רישום
  הרכב שבו בנוסף לפרטי, בעל עסק שבו הורכב החלק    ,החלק

  :גם פרטים אלה, הורכב    והרכבתו
            של חלק
 , לרבות תוצר ודגם הרכב, שבו הורכב הרכבפרטי  )1(    משומש

  ;רישוי שלוהייצור שלו ומספר השנת , צבעו
  ;מיקומו ברכב וצבעו, סוג החלק  )2(   

או  תעודת הזהות שלו, שם בעל הרכב שבו הורכב  )3(
  ;חברההמספר 

  ;תאריך ההרכבה של החלק  )4(      
  ;המחיר ששולם בעד החלק  )5(      

  ;מספר החשבונית או תעודת המשלוח  )6(
  , פרטי השמאי שבדק את הרכב שבו הורכב החלק  )7(

  .ככל שבדיקה כזו נעשתה          
  

  
  
  

    
       
      _________________________  

.710' עמ, ה"התשס, 480' עמ, ד"התשס; 280'  ועמ94' עמ, ח"ח התשנ"ס) 1
  .2186' עמ, ל"ת התש"ק) 2
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  ירשום בעל העסק שבו פורק החלק מן, פורק מרכב חלק  .3  רישום
  הרכב בנוסף לפרטי החלק ותאריך הפירוק גם פרטים     פירוקו
  : אלה    של חלק

לרבות תוצר ודגם , ממנו פורקשרכב  הפרטי  )1(      
  ;רישוי שלוהייצור שלו ומספר השנת , צבעו,הרכב

  ;מיקומו ברכב וצבעו, סוג החלק  )2(      
  תעודת הזהות שלו, שם בעל הרכב שממנו פורק החלק  )3(

  ;חברההאו מספר 
, פרטי השמאי שבדק את הרכב שממנו פורק החלק  )4(      

  .ככל שבדיקה כזו נעשתה
  

  נמכר או הועבר לאחר בדרך , נקנה, יובא חלק משומש  .4  רישום
  מכר או , קנה , ירשום בעל העסק שייבא, אחרת    ,קניה, יבוא

  תאריך העסקה, בנוסף לפרטי החלק, העביר כאמור    מכירה או
  לפי, המעביר או המקבל, הקונה המוכר, וזהות היבואן    העברה של

  : גם פרטים אלה, העניין    חלק משומש
      

  ; )6(- ו)5(2הפרטים האמורים בתקנה   )1(      
לרבות , אם יובא, פרטי רשימון היבוא של החלק  )2(      

  .מספרו ותאריך הוצאתו
  

  בעל עסק ירשום חלק משומש או חלק שהגיע לידיו תוך  .5  מועד 
  . שעות  מפרוקו מרכב או מקבלתו בדרך אחרת72    רישום 

  חלק משומש
  

   ןיומ יבצע בעל עסק ב5 עד 2ת רישומים כאמור בתקנו  )א(  .6    ניהול
      :שהוא ינהל באחת מדרכים אלה        יומן

  ורישום
  :יומן ידני שיתקיימו בו כל אלה  )1(        בו

  ;הרישום יעשה בעט  )א(  
; דפי היומן ימוספרו  )ב(  

  ;לא ייתלשו ממנו דפים  )ג(  
  :יומן מחשב שיתקיימו בו כל אלה  )2(          

כנה לא תאפשר ביצוע שינויים התו  )א(  
  ;לאחר שמירתם, בפרטים שהוזנו ביומן

דית  ימיפקה זמינה ותאפשר ההתוכנה   )ב(  
לפי סדר , מתוכורשומות של של היומן או 

  ;כרונולוגי
בדף מידע המופק מן המחשב יצויינו שם   )ג(  

התקופה שאליה מתייחס , בעל העסק
  .הדף  ומספרו הסידורי ביומן

  
  יהיו לפי חלק ,3- ו2ומים ביומן כאמור בתקנות ריש  )ב(        

בתוספת הראשונה ורישומים ביומן כאמור בתקנה ' א        
  .בתוספת הראשונה' יהיו לפי חלק ב, 4
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יודיע, אבד או נגנב יומן או נמחקה רשומה ממנו  )א(  .7  שמירת
  האובדן או , בעל העסק למשטרה על הגניבה      יומן או  

 שעות מעת שנודע לו 48תוך , י הענייןלפ ,המחיקה        רשומה
  .הדבר

  
בעל עסק ישמור ברשותו את היומן למשך חמש שנים   )ב(      

  .מיום שנרשם בו הרישום האחרון
  
  

  יגיש בעל העסק , נגנב חלק משומש החייב ברישום  .8תלונה על    
, תלונה על הגניבה בתחנת המשטרה הקרובה למקום עסקו    גניבת חלק

ויצרף לתלונתו את היומן ,  ועד גילוייה שעות ממ48תוך 
  .שנגנבהמשומש  החלק שבו מצוייה הרשומה של

  
  תהיה לפי הטופס ,לחוק) 1א(3תעודת הבדיקה שלפי סעיף   .9  תעודת
  .שבתוספת השניה    בדיקה

  
  לא יתקין אדם חלק משומש ברכב שניזוק וטרם חלפו   .10  איסור
  .שנתיים משנת ייצורו    שימוש

  בחלק משומש
  מסמכים שהומצאו למבטח או לתאגיד כמשמעותו   .11  ירת שמ

  א  3 -ו) 3 (-ו)  2)(א(3לפי סעיפים , א לחוק3בסעיף     מסמכים 
  . שנים5יישמרו במשך , לחוק      

  
   יום - להלן ( ימים מיום פרסומן 30תחילתן של תקנות אלה   .12  תחילה 

  ).התחילה      
  

,  חלק החייב ברישום,ביום התחילה, בעל עסק שברשותו  .13  הוראות
   30תוך , 2ירשום ביומן את הפרטים המפורטים בתקנה     מעבר

  .ימים מיום התחילה      
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  תוספת שניה
  )9תקנה (

  תעודת בדיקה
  

  
מנהל מקצועי במפעל לבדיקת רכב לאחר , מ"אני הח

  '___________   רשיון מפעל מס________________________, תאונה
  )ם המפעלש(      

  ,) המפעל–להלן (_________________________________ שכתובתו
  

 של 004לפי מפרט בדיקה , בדקתי___________, מאשר בזה כי ביום
רישוי ' ברכב מס, האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה

מנוע '  מס__________________, שלדה' מס____________, 
  :המערכות הבאותאת __________________, 

  
  מערכת בלמים  .ה        מערכת היגוי  .א  
  מערכת אורות  .ו      זוית היגוי וסרנים  .ב  
  נסיעת מבחן  .ז        שלדה ומרכב  .ג  
   ריתוכים והלחמות–סדקים   .ד  

 
  .ומצאתי כי הן תקינות  

 
 
 

  __________________      _____  ________________  
      הכתב ההסמכ' מס            שם המנהל המקצועי  

  
  

__________________    
  ______________________________  

  ההנדסאים / רישום בפנקס מהנדסים' מס      חתימת המנהל המקצועי  
  

_________________      _________________________  
  תאריך              חותמת המפעל

  
  
  

  ז"התשס___________ 
  
) _____________2007(  
                             )3-3615  -חמ(

__________________  
        שאול מופז                
                        
  שר התחבורה והבטיחות בדרכים            

  
  

 



  
  אתגר                           יחידת 

  
  
  
  

  !בעל עסק יקר
  
  

מניעת (בחודשיים הקרובים יכנס לתוקפו חוק הגבלת השימוש ורישום פעולות בחלקי רכב משומשים 
  ).חוק הרישום: להלן (1998 –ח "התשנ, )גניבות

  
מכירה או העברה של , קניה, ייבוא, הרכבה, מטיל חובה על בעל עסק שעוסק בפירוק,  לחוק7סעיף 

או מעביר , מוכר, קונה, מייבא, מרכיב, ם את החלקים אותם הוא מפרקלרשו, חלקי רכב משומשים
  . בדרך אחרת

  
חייב בעל עסק אשר מרכיב ברכב חלק , )עדיין בשלבי חקיקה סופיים(בתקנות שהותקנו מכוח החוק 

כנף קדמית , דלת(משומש שלא פורק מאותו רכב והוא אחד מהחלקים המצויינים בתוספת לחוק 
לרשום את הפרטים המופיעים ) מנוע ותיבת הילוכים, פגוש, מכסה מנוע, מטעןדלת תא , ואחורית
  .המצורפת בזאת' בטבלה א

  
שלא לשם הרכבתו מחדש , כמו כן חובה על בעל עסק שמפרק אחד מהחלקי הרכב המצויינים לעיל

  . שעות מרגע הפירוק72וזאת תוך , ב"המצ' לרשום את פרטי החלק כמפורט בטבלה א, באתו רכב
  

קיבל הוא העביר חלק משומש ירשום את הפרטים המופיעים בטבלה , מכר, קנה, בעל עסק שייבא
  . שעות מיום שהגיע לידיו72תוך ' מספר ב

  
ב ירשמו "באפשרותכם לנהל יומן ידני או ממוחשב אך חובה כי הפרטים המופיעים בטבלאות המצ

  .באותם יומנים
  

 ₪ 404,000ק צפוי לקנס של עד י החו"בעל עסק שלא ינהל רישום כנדרש עפ
  . ושלילת רישיון העסק

  
על מנת להודיעך , בטרם כניסתו לתוקף של חוק הרישום, בעל העסק, יחידת אתגר בחרה לפנות אליך

ועל מנת להודיעך מבעוד מועד כי מיד עם כניסתו לתוקף של , בדבר החובות שיוטלו עליך מכוח החוק
  .ל בתי העסק הנדרשים ברישום חלקי רכב משומשיםהחוק תערוך יחידת אתגר ביקורות בכ

  
י החוק " חלקי הרכב המשומשים הנדרשים ברישום עפכלברישום , מבעוד מועד, נא היערך בהתאם
בביקורות יעברו שוטרי יחידת אתגר על רשימת החלפים שברשותך ויוודאו . והנמצאים ברשותך

  .רישום החלפים
  

או במייל . 08-9187800י יישום החוק בטלפון רכנשמח לסייע לכם בקבלת מידע אודות ד
etgar@police.gov.il.  

  
  

  ,ב ב ר כ ה                  
  

  מ"נצ, אדרי) יקו'צ(משה                   
  מפקד     יחידת      אתגר                  

  



  
  אתגר                           יחידת 

  
 

:דוגמאות
  

  
   או מפורקים ממנו יומן רישום חלקים משומשים המורכבים ברכב

  מגרש הסדר/י בעל מוסך"ימולא ע

  

  
 
 
 

    מכירה או העברה של חלק, קניה, יומן רישום חלקים משומשים ביבוא

  מחסן חלפים/מגרש הסדר/י בעל מוסך"ימולא ע

 
 

  




