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הנדון :היתרים ברשיון נהיגה לעובדי מוסכים

.1

מבוא
א.

בתקנות התעבורה נקבעו הוראות חדשות הבאות לאפשר לעובדי מוסך לבצע בדיקת
רכב בנסיעה בכלי רכב ייעודיים כמו אמבולנס ,רכב לכיבוי אש ועוד.
עד כה היה קיים רק היתר לנהוג במונית ללא נוסעים לניסוי ,לאחר שנעשו בה תיקונים.

ב.

בנוהל זה מפורטים דרכי מתן ההיתרים החדשים ,בעקבות תקנה זו;
ובהמשך להוראת נוהל מס'  69מ 8.1.06 -של אגף הרכב.

ג.

הסעיפים בהוראת נוהל  11/93מ 22.11.93 -העוסקים במתן היתר לנהיגת מונית ללא
נוסעים – מבוטלים.

ד.

תחולת הוראה זו מ.15.2.06 -

ה.נ.

3/2006
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.2

הבסיס החוקי
תקנות התעבורה )כולל קובץ תקנות  6424מ(27.9.05 -
תקנה 190א.
)א(

רשות הרישוי רשאית ליתן היתר לנהיגת כלי הרכב המפורטים בטור א'
ובתנאים המפורטים לצדם בטור ב' ,לצורך בדיקתם ,כשהם בלא נוסעים או

מטען:
טור א'  -סוגי הרכב

)ב(

טור ב'  -התנאים

)(1

מונית ,אוטובוס זעיר ציבורי
ואמבולנס שמשקלם העצמי אינו
עולה על  3,500ק"ג ,רכב סיור

רשיון נהיגה לפי תקנה 178
}דרגה  + 2היתר {121

)(2

רכב כיבוי אש ,רכב חילוץ
ורכב להובלת חומרים מסוכנים,
שמשקלם הכולל המותר אינו
עולה על  12,000ק"ג,
טיולית ,אוטובוס זעיר ציבורי
ואמבולנס שמשקלם העצמי
עולה על  3,500ק"ג

רשיון נהיגה לפי תקנה 179
}דרגה  + 3היתר (122

)(3

רכב כיבוי אש ,רכב חילוץ
ורכב להובלת חומרים מסוכנים,
שמשקלם הכולל המותר עולה
על  12,000ק"ג

רשיון נהיגה לפי תקנה 179א
}דרגה  + 140=13היתר (123

)(4

אוטובוס

רשיון נהיגה לפי תקנה 179
ועמידה בהצלחה במבחן מעשי
בנהיגת אוטובוס ,ובלבד שמלאו
למבקש ההיתר  21שנים
}דרגה  + 3היתר {124

ההיתר יינתן על פי אישור מאת מנהל אגף הרכב או מי שהוא הרשה לכך,
לבוחן רכב העובד במחלקת הניידות באגף הרכב או למנהל מקצועי במפעל
כמשמעותו בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי
רכב(,תש"ל) 1970-להלן – הצו( וכן ל 4 -עובדים נוספים לכל היותר,
במפעל בעלי הסיווג המקצועי הגבוה ביותר במכונאות רכב מאת משרד
התעשייה המסחר והתעסוקה ,שעליהם המליץ המנהל המקצועי לפני מנהל
אגף הרכב.

ה.נ3/2006 .
 - 3)ג(

תוקפו של ההיתר יפקע אם רשיון המפעל או הסמכת המנהל המקצועי שניתנו
לפי הצו לא יהיו בתוקף או אם הפסיק בעל היתר את עבודתו במפעל שבו
הועסק בעת שקיבל את ההיתר; רשות הרישוי רשאית לבטל או להתלות היתר
על פי המלצת מנהל אגף הרכב.

)ד(

נהיגת רכב לצורך בדיקתו על פי היתר לתקנה זו תהיה למרחק שלא יעלה
על  20קילומטרים מהמפעל;
על הרכב יותקן שלט כמפורט בפרט 9ב .לחלק ג' שבתוספת השניה ,אשר
יואר בזמן תאורה.

)ה(

לא ינהג אדם בהתאם להיתר שניתן לפי תקנה זו אלא אם כן ההיתר נמצא אתו
ויציג אותו לשוטר ,לפי דרישתו.

התוספת השניה לתקנות ,חלק ג'
9ב.

שלט סימון לרכב בבדיקה )תקנה 190א).ד((
)(1
)(2
)(3

.3

מידות השלט  45 X 25ס"מ ,מידות אותיות  20 X 25מ"מ.
השלט יהיה בצבע לבן מחזיר אור וצבע האותיות יהיה אדום.
כתובת בנוסח כלהלן:
_______________________
רכב בבדיקת מבחן
שם המוסך ..............................
מספר רשיון המוסך ...................
________________________

הגשת בקשות לאגף הרכב
א.

המנהל המקצועי במוסך יגיש בקשות להיתרים )לגביו ולגבי עובדים נוספים( לאגף
הרכב ,כמפורט בהוראת נוהל  69מ 8.1.06 -של אגף הרכב,
ת"ד  57031תל אביב .61570

ב.

המרכז המחוזי באגף הרכב יבדוק את הבקשה ,וכאשר הוחלט לאשרה ,ימלא ויחתום על
"המלצת אגף הרכב להיתר נהיגה לבדיקת רכב במוסך" וימסור את ההמלצה למנהל
המקצועי.
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.4

מבחן מעשי לאוטובוס
א.

מבקש היתר לנהיגת אוטובוס:
 בעל רשיון נהיגה דרגה 3 בן  21שנים ומעלה בידו אישור אגף הרכב לקבלת היתר לאוטובוסיפנה לתחנת צילום להוצאת טופס רש/ל) 18/היתר – (124
ויבצע בדיקת עיניים ובדיקת רופא.
יפנה עם טופס רש/ל 18/מלא )בדיקת עיניים ובדיקת רופא(  -למשרד הרישוי לקבלת
אישור כשירות רפואית )ללא מכון רפואי( ויחתום על בקשה למידע מהמירשם הפלילי
)שהוא גם תעבורתי(.

ב.

עם קבלת המידע מהמירשם הפלילי ובדיקתו ,יודיע עובד משרד הרישוי המוסמך לכך
למבקש על ההחלטה.
כאשר ההחלטה חיובית יש לרשום בטופס רש/ל 18/כי המבקש אינו חייב במינימום
שעורים  -ויפנה את המבקש להמשך התהליך לקביעת מבחן נהיגה מעשי.

ג.

הקצאת המבחן המעשי למורה הנהיגה – תיעשה ידנית ,על ידי האחראי להקצאת
מבחנים.
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.5

קבלת היתר ברשיון הנהיגה  -במשרד הרישוי
א.

מבקש ההיתר ,או שליחו ,יפנה עם האישור המקורי של אגף הרכב )ועם תעודת זהות
ורשיון נהיגה של המבקש( למשרד הרישוי.
לגבי היתר לאוטובוס – יש לפעול כאמור בסעיף .4

ב.

היתר יינתן ,לפי המלצת אגף הרכב ,וכלהלן:
) (1היתר  -121רשאי לנהוג במונית ת' 190א).א()(1
 למי שיש רשיון נהיגה דרגה .2) (2היתר  -122רשאי לנהוג בטיולית ת' 190א).א()(2)(1
 למי שיש רשיון נהיגה דרגה .3) (3היתר  – 123רשאי לנהוג בר' חילוץ ת'190א)א()(3)(2)(1
 למי שיש רשיון נהיגה דרגה 13)היתר .(140
) (4היתר  – 124רשאי לנהוג באוטובוס ת' 190א).א()(4)(2)(1
 למי שיש רשיון נהיגה דרגה 3 בן  21שנים ומעלה עמד בהצלחה במבחן מעשי לנהיגת אוטובוס.מי שרשאי לקבל היתר  124וגם היתר ) 123בעל דרגה  – (13יש לרשום את שני
ההיתרים ברשיון הנהיגה שלו.

נודה לפעולה בהתאם.
בברכה
יהושע )שוקי( שדה
מנהל אגף הרישוי
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נספח 1 -
בקשה להיתר נהיגת רכב לצורך בדיקה במוסך – מנהל מקצועי
עפ"י תקנה מס' ) 190א( לתקנות התעבורה התשכ"א 1961 -
פרטי המפעל

שם המוסך

כתובת המוסך

מס' רשיון
מפעל

מקצועות מאושרים
................................. .1
................................. .2
................................. .3

פרטי המנהל המקצועי

מס' הסמכה

שם המנהל המקצועי
ת.ז מס' __________________

אני הח"מ ______________________ מנהל מקצועי במוסך שפרטיו צוינו לעיל  ,עוסק בתיקונים של כלי רכב המסומנים
ברשימה ומבקש לאשר לי היתר לנהיגה כלי רכב אלה לצורך בדיקה במסגרת תיקון במוסך .
ידוע לי שהיתר שינתן לי יאפשר לי לנהוג ברכב ללא נוסעים ומטען בתחום של  20ק"מ מהמוסך שבו תוקן הרכב
) .1
) .2
) .3
) .4
) .5
) .6

(
(
(
(
(
(

מונית
אוטובוס זעיר ציבורי מ .ע עד  3,500ק"ג
אמבולנס מ .ע עד  3,500ק"ג
רכב כיבוי אש מ.כ .מ עד  12,000ק"ג
רכב חילוץ מ.כ.מ עד  12,000ק"ג
רכב להובלת חומ"ס מ.כ.מ עד  12,000ק"ג

_______________
תאריך

) .7
) .8
) .9
).10
).11
).12
).13

(
(
(
(
(
(
(

טיולית מ.ע מעל  3,500ק"ג
אוטובוס זעיר ציבורי מ.ע מעל  3,500ק"ג
אמבולנס מ.ע מעל  3,500ק"ג
רכב כיבוי אש מעל  12,000ק"ג
רכב חילוץ מ.כ.מ מעל  12,000ק"ג
רכב להובלת חומ"ס מ.כ.מ מעל ק"ג
אוטובוס
_______________________
חתימת המנהל המקצועי

=========================================== ======
לשימוש המשרד :
המרכז ) ( ממליץ לאשר למר ____________________ היתר מהיגה לכלי רכב בסעיפים מסומנים
המלצת
המחוזי
) ( איני ממליץ לאשר הבקשה .
____________________
שם המרכז המחוזי

__________________
חתימת המרכז המחוזי
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נספח 2 -
בקשה להיתר נהיגת רכב לצורך בדיקה במוסך – עובד במוסך בעל סיווג מקצועי 3
במכונאות רכב
עפ"י תקנה מס' ) 190א( לתקנות התעבורה התשכ"א
פרטי המפעל

שם המוסך

כתובת המוסך

מקצועות מאושרים
.1
.2
.3
.4

פרטי המנהל
המקצועי

מס' רשיון
מפעל

.................................
.................................
.................................
.................................
מס' הסמכה

שם המנהל המקצועי
ת.ז __________________

אני הח"מ ______________________ מנהל מקצועי במוסך שפרטיו צוינו לעיל  ,עוסק בתיקונים של כלי רכב המסומנים
ברשימה ממליץ לאשר למר ________________ ת.ז ______________ היתר נהיגה לכלי רכב אלה לצורך בדיקה
במסגרת תיקון במוסך .
ידוע לי שהיתר שינתן לי יאפשר לי לנהוג ברכב ללא נוסעים ומטען בתחום של  20ק"מ מהמוסך שבו תוקן הרכב
) .1
) .2
) .3
) .4
) .5
) .6

(
(
(
(
(
(

מונית
אוטובוס זעיר ציבורי מ .ע עד  3,500ק"ג
אמבולנס מ .ע עד  3,500ק"ג
רכב כיבוי אש מ.כ .מ עד  12,000ק"ג
רכב חילוץ מ.כ.מ עד  12,000ק"ג
רכב להובלת חומ"ס מ.כ.מ עד  12,000ק"ג

_______________
תאריך

) .7
) .8
) .9
).10
).11
).12
).13

(
(
(
(
(
(
(

טיולית מ.ע מעל  3,500ק"ג
אוטובוס זעיר ציבורי מ.ע מעל  3,500ק"ג
אמבולנס מ.ע מעל  3,500ק"ג
רכב כיבוי אש מעל  12,000ק"ג
רכב חילוץ מ.כ.מ מעל  12,000ק"ג
רכב להובלת חומ"ס מ.כ.מ מעל ק"ג
אוטובוס
_______________________
חתימת המנהל המקצועי

=========================================== ======
לשימוש המשרד :
המרכז ) ( ממליץ לאשר למר ____________________ היתר מהיגה לכלי רכב בסעיפים מסומנים
המלצת
המחוזי
) ( איני ממליץ לאשר הבקשה .
____________________
שם המרכז המחוזי

__________________
חתימת המרכז המחוזי

