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הנדון  :טיפול/תיקון כלי רכב המונעים בגפ"מ
במוסכים בכל המקצועות
מבוא
בשנים האחרונות התיר משרד התחבורה יבוא והתקנות מערכות הנעה בגפ"מ )גז פחממני
מעובה( לכלי רכב  ,על-פי צו הפעלת רכב ) מנועים ודלק ( ) הפעלת רכב בגפ"מ ( התשס"ב ,
 ,2002כחלק מהאמצעים להפחתת זיהום אויר בכלי רכב.
עם פרסום הצו האמור הוכן מפרט המתייחס בין היתר לדרישות לקבלת רישיון מפעל
להתקנת מערכות גפ"מ ברכב .כיום קיימים כ 40 -מוסכים מורשים הרשאים להתקין ולטפל
במערכות גפ"מ להנעת רכב.
לאחרונה נוכח פניות מצד בעלי מוסכים ויבואני רכב בשאלה ,כיצד להתייחס לרכב שבו
מותקנת כבר מערכת הנעה בגפ"מ הנכנס למוסך לטיפול או תיקון כל שהוא) שלא במערכת
הגפ"מ ( ? על-ידי וועדה בין משרדית לה היו שותפים  :משרד התמ"ת ,המשרד לתשתיות
לאומיות ורשות הכבאות ,שקבעה בין היתר כי על המנהל המקצועי לעבור השתלמות בתחום
הבטיחות בכל הנוגע לגפ"מ בכלל ולהנעת רכב בגפ"מ בפרט על-ידי
מעבדה מאושרת ) מכון התקנים וכל מי שאושר על-ידי הממונה על התקינה על-פי סעיף  12א'
לחוק התקנים התשי"ג.( 1953-לעת עתה מאושר רק מכון התקנים.

השתלמות
 .1ביצוע ההשתלמות הינה באחריות המעבדה המאושרת "מכון התקנים" .ההשתלמות
תהיה בהיקף של  22שעות לימוד ותתקיים בפריסה ארצית.
ההרשמה תבוצע במוקד לקוחות ארצי . 03-6465085 :
בסיום ההשתלמות תינתן למסיים תעודה המעידה על השתתפות בהשתלמות.
אין בתעודה זו אישור או מתן הרשאה להתקין מערכות גפ"מ ברכב או לבצע תיקון
כלשהוא הנוגע למערכת הגפ"מ.

דגשים
 .2באחריותו של המנהל המקצועי במוסך לבצע את ההשתלמות לעיל ולוודא האם ברכב
בו הוא מטפל מותקנת מערכת הנעה בגפ"מ ובמידה שכן עליו לנהוג בכל אמצעי
הזהירות המתחייבים.
 .3בכל מקרה שבו נדרשת התערבות במערכת הגפ"מ עצמה לרבות פירוקה ,יש להפנות
את הרכב למוסך מורשה המחזיק ברישיון להתקנה וטיפול במערכות גפ"מ.

*

במידה ועוד מכללות יאושרו על-ידי המעבדה המאושרת של מכון התקנים לבצע את
ההשתלמות לעיל ,משרדנו יפרסם זאת באתר האינטרנט של משרד התחבורה :
 www.mot.gov.ilאגף הרכב  /תחום שירותי תחזוקה  /נהלים .
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