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מהות העדכון 

 

1. מבוא: 
בפברואר 2012 פרסמה הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב (להלן –"הוועדה") את 

מסקנותיה הסופיות, אשר עקרונותיהן אושרו על ידי שר התחבורה, התשתיות הלאומיות 
והבטיחות בדרכים. אחד הנושאים אשר נבחן על ידי הוועדה הינו קודי דגם של כלי רכב. לאחר 

בדיקה מעמיקה של הנושא עלה כי לא קיימת אחידות בין קודי הדגם הנקבעים על ידי רשות 
הרישוי והנרשמים ברישיון הרכב לבין קודי הדגם המשמשים גורמים שונים בענף הרכב. כמו כן, 

קיימים סוגי כלי רכב אשר להם לא קיים קוד דגם כלל (יבוא אישי, אופנועים, רכבי משא וכו'). 
 

חלוקת כלי הרכב לדגמים אחידים משרתת מטרות רבות ומגוונות, ובין היתר תמחור כלי הרכב, 
פרסום נתוני פליטות, תשלום מיסי יבוא, מעקב קריאות תיקון, קביעת שווי שימוש ברכב צמוד 

וכדומה. כמו כן, קודי דגם משמשים את תחום הביטוח ומחירוני רכב משומש.  
 

יבואן המבקש קוד אישי לשימוש במערכת דגמים ימלא טופס בנספח ג'. 
  

עדכון  סעיף 
הגדרת יבואן  סעיף 3 

הוספת מעבדות מוסמכות לרכב  סעיף 8 
הוספת שדה  Type/Variant/Version והוספת שלוש מערכות בטיחות 

 M -ו N לרכב מקטגוריה
נספח א' 

טופס בקשת קוד אישי למשתמש במערכת דגמים  נספח ג' 
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2. מטרת הנוהל: 

נוהל זה נועד לקבוע קודי דגם אחידים אשר ישמשו את כלל הגורמים בענף הרכב עבור סוגי כלי 
 .L עד 3.5 טון ואפנוע N-ו M רכב

 
3. הגדרות: 

 
קוד ייחודי הניתן לקבוצת כלי רכב בעלי מאפיינים זהים. קוד הדגם מורכב מסמל 

תוצר וארץ ייצור של כלי הרכב ומספר סידורי המגדיר את תצורתו. 
קוד דגם 

אישור הניתן על ידי מחלקת תקינה באגף הרכב לצורך רישום הרכב.  הוראת רישום 
בהתאם להגדרתה בתקנות התעבורה.  קטגוריות כלי רכב 

בהתאם להגדרתו בחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו – 2016.  יבואן רכב מסחרי 
 

4. גוף הנוהל: 
 

4.1 רישום קוד דגם:  
 

4.1.1 סמל תוצר – ארבע ספרות ראשונות של קוד הדגם (מ-0001 עד 9999) אשר ייקבעו 
בהתאם לתוצר וארץ הייצור של כלי הרכב. סמל תוצר ייקבע על ידי מחלקת התקינה 

באגף הרכב בהתאם לבקשת יבואן הרכב ובכפוף להוראת הרישום. 
4.1.2 מספר סידורי – ארבע ספרות אחרונות של קוד הדגם (מ-0001 עד 9999) אשר 
ייקבעו בהתאם למאפיינים של כלי הרכב המפורטים בנספחים א'-ב'. לכל תצורה שונה 
של כלי הרכב ייקבע מספר סידורי אחר. מספר סידורי ייקבע על ידי אגף מערכות 

מידע.  
 

4.2 קביעת קוד דגם  
 

4.2.1 הנתונים כאמור בסעיף 4.1 יוזנו על ידי יבואן מסחרי בעת רישום ראשוני של כלי הרכב 
במערכת דגמי הרכב. לאחר השלמת תהליך הזנת הנתונים יתקבל במערכת קוד 

הדגם הייחודי לתצורתו הספציפית של כלי הרכב המבוקש.  
4.2.2 כל שינוי באחד הפרמטרים בטבלאות המצורפות בנספחים א'-ב' יחויב בקביעת קוד 

דגם חדש. בין היתר יש לפתוח דגם חדש לכל אחד מהמצבים הנזכרים למטה : 
 

4.2.2.1 רמת גימור שונה מרמת הגימור המקורית של יצרן הרכב, אשר נקבעת כמכלול 
או רכיבים בודדים מתוכה אינם אופציונליים לבחירת הלקוח. המכלול כאמור 
יכול להיות מורכב מאביזר אחד בלבד, אם הינו מותקן כמענה לדפוס הביקוש, 
תוך פרסום נפרד במחירונים, ולא על פי הזמנה אינדיבידואלית של צרכן בודד. 

לעניין זה אין חשיבות אם ההתקנה נעשתה בחוץ-לארץ או בישראל.  
4.2.2.2 הבדלים בדרגת זיהום, הן אם כתוצאה ממעבר לתקני יורו מתקדמים או 

כתוצאה משינויים בתקינת המנוע שהיצרן מצא לנכון לשנות את קוד היצרן שלו. 
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4.2.3 לכלי הרכב המיובאים ביבוא אישי יקבע קוד הדגם לפי ההליך הבא: 
 

4.2.3.1 לכלי הרכב המיובאים ביבוא אישי באמצעות אישור יבוא (לדגם רכב המיובא 
ביבוא סדיר וקיימת לגביו הוראת רישום), מייבא אישי יבחר את קוד הדגם 
מרשימת קודי הדגם המופיע באתר האינטרנט של משרד התחבורה ויזין אותו 
בבקשה לאישור ייבוא. קוד הדגם יוזן ברישיון הזמני של הרכב המיובא. לאחר 
קבלת האישור ויבוא הרכב ייבדק הרכב במכון הרישוי, שם תתבצע בנוסף 
לבדיקות התקינות בדיקת רכיבים בכפוף לפרמטרים המפורטים בנספחים 
המצורפים אל מול הרכב המיובא ואל מול קוד הדגם המופיע ברישיון הזמני של 
הרכב המיובא. מכון הרישוי יבדוק את התאמת קוד הדגם המופיע ברישיון 
הזמני לקוד הדגם המופיע באתר משרד התחבורה. באם נמצא כי קוד הדגם 
מתאים, יעביר המכון את מסמכי הרכב לאגף הרישוי לצורך הוצאת רישיון קבוע. 
אם נמצא כי קוד הדגם אינו מתאים לזה הרשום ברישיון הרכב הזמני, יעביר 
נציג מכון הרישוי את הפרמטרים המפורטים בנספחים המצורפים למחלקת 

התקינה באגף הרכב אשר תעדכן את קוד הדגם בהתאם.  
 

4.2.3.2 לכלי הרכב המיובאים ביבוא אישי באמצעות רישיון ייבוא, לאחר קבלת הרישיון 
ויבוא הרכב תתבצע בדיקת תקינה מעשית של הרכב במכון הרישוי, שם ימולא 
המסמך בכפוף לפרמטרים המפורטים בנספחים המצורפים ויועבר למחלקת 
התקינה לצורך קביעת קוד דגם חדש או התאמת קוד קיים מרשימת קודי הדגם 
לרכבים מיבוא אישי או לחילופין לפי סדר אחר שיאושר על ידי מנהל אגף בכיר 

רכב.  
 

4.3 רישום קוד דגם:  

4.3.1 קוד הדגם שהתקבל בסעיף 4.2 יירשם ברישיונו של הרכב במקום המיועד לו. 
 

4.4  קטגוריות כלי רכב שתחול עליהם חובת רישום קוד דגם:  

N ,M 4.4.1 – פירוט הפרמטרים בנספח א'. 
L 4.4.2 – פירוט הפרמטרים בנספח ב'.  

 
5. תחולה: 

תחולת נוהל זה מיום פרסומו.  
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6. אחריות:  
6.1 אגף הרכב/מחלקת תקינה – קביעת סמל תוצר ופרסום הוראות רישום. 

6.2 אגף מערכות מידע – תמיכה טכנית במערכת דגמי הרכב. 
6.3 אגף הרישוי – רישום קוד הדגם ברישיון הרכב בהתאם לקביעת בוחני הרכב במכון 

הרישוי. 
6.4 יבואני רכב – הזנת נתוני רכב ורישום קוד דגם. 

6.5 מכוני רישוי – הזנת נתוני רכב והתאמת קוד דגם. 
 
7. נספחים:  

 .N-ו M 7.1  נספח א' – רשימת פרמטרים לרכב מקטגוריות
  .L 7.2  נספח ב' – רשימת פרמטרים לרכב מקטגוריית

7.3  נספח ג' – טופס בקשה לקוד אישי למערכת דגמים. 
 

8. רשימת תפוצה: 
8.1 אגף תכנון וכלכלה. 

8.2 אגף הרישוי. 
8.3 אגף מערכות מידע. 
8.4 איגוד יבואני הרכב. 

8.5 רשות המסים. 
8.6 מעבדות מוסמכות לרכב. 

 

 
בברכה,  

 
  



מדינת ישראל 

 =========================================================
רחוב המלאכה 8, תל – אביב, ת.ד 57031, מיקוד 61570 

לשירותכם: מרכז מידע "טלאול"  5678* 

 N-ו M נספח א' – רשימת פרמטרים לרכב מקטגוריות
סוג  תיאור  שדה 

מפתח נומרי ללא כפילויות  קוד תוצר   

מפתח נומרי ללא כפילויות  קוד דגם   

טקסט רשימה סגורה  M או N   סוג רכב לפי התקנות

טקסט רשימה סגורה  ארץ יצור  

טקסט  תיאור דגם   דגם טכני כפי שמופיע בהוראת הרישום

טקסט  כינוי מסחרי  יירשם באותיות ראשיות בלועזית

אלפא נומרי        COC לרכב בתקינה אירופאית בלבד מתוך  Type

אלפא נומרי   COC  לרכב בתקינה אירופאית בלבד מתוך  Variant

אלפא נומרי   COC לרכב בתקינה אירופאית בלבד מתוך  Version

נומרי חיובי  נפח מנוע   

נומרי חיובי  גובה  

אלפא נומרי  כריות אויר   

דגל  הגה כוח  

נומרי  חלונות חשמל   

דגל  חלון גג  

דגל  גלגלי מגנזיום  

רשימה סגורה  סוג מרכב  

נומרי  מספר דלתות  

רשימה סגורה  סוג תקינה  

דגל  תיבת הילוכים אוטומטית  

טקסט רשימה סגורה  בנזין, סולר, גפ"מ או חשמל , שילובים חשמל+ 
בנזין , חשמל + סולר 

סוג דלק 
 

טכנולוגיית הנעה   רגיל, היבריד, פלאג-אין, חשמל

רשימה סגורה  סוג הנעה   

נומרי חיובי  כוחות סוס   

נומרי חיובי  משקל כולל מותר   

נומרי חיובי  כושר גרירה עם בלמים   

נומרי חיובי  כושר גרירה ללא בלמים   

נומרי חיובי  מס' מושבים כולל הנהג   

דגל   ABS סימון  X עבור הימצאות המערכת  

דגל   ESP סימון  X עבור הימצאות המערכת  
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סוג  תיאור  שדה 

דגל  בקרת סטייה מנתיב  סימון  X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב  סימון  X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מערכת ניטור מרחק מלפנים  סימון X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  מערכת זיהוי כלי רכב ב- "שטח מת"  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  בקרת שיוט אדפטיבית  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מערכת זיהוי הולכי רגל  סימון X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מצלמת רוורס וחיישני רוורס  סימון X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  חיישני לחץ אויר בצמיגים  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  חיישני חגורות בטיחות במושבים קדמיים  סימון X עבור הימצאות המערכת  
+ אחוריים 

נומרי רשימה סגורה  ניקוד בטיחות  

נומרי רשימה סגורה  רמת אבזור בטיחותי  

דגל  תאורה אוטומטית בנסיעה קדימה  סימון X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  שליטה אוטומטית באורות גבוהים  סימון X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  מערכת לזיהוי תמרורי תנועה  סימון X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  מערכת לזיהוי רוכב אופניים ואופנועים  סימון X עבור הימצאות המערכת  

טקסט רשימה סגורה  מקור התקנה  מקומית או יצרן

דגל  סימון X עבור הימצאות המערכת  מערכת בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור 
(בהתקנת יצרן) 

דגל  סימון X עבור הימצאות המערכת   מערכת התרעה במצב של עייפות או 
הסחת דעת  

טקסט רשימה סגורה  מקומית או יצרן  מקור ההתקנה 

סימון X עבור הימצאות המערכת    מערכת עזר לנהג להתרעה על השארת 
ילדים ברכב  
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טקסט רשימה סגורה  מקור ההתקנה   מקומית או יצרן 

נומרי חיובי  דרגת זיהום אויר   

נומרי חיובי  ציון ירוק  

טקסט  רמת גימור   
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 L נספח ב' – רשימת פרמטרים לרכב מקטגוריית

סוג  תיאור  שדה 

מפתח נמרי ללא כפילויות  קוד תוצר   

מפתח נמרי ללא כפילויות  קוד דגם   

טקסט רשימה סגורה   L סוג רכב לפי התקנות 

טקסט רשימה סגורה  ארץ יצור   

טקסט  תיאור דגם   דגם טכני כפי שמופיע בהוראת הרישום

טקסט  כינוי מסחרי  יירשם באותיות ראשיות בלועזית

טקסט  דגם מנוע  

נומרי חיובי  נפח מנוע   

דגל  תיבת הילוכים אוטומטית  

נומרי חיובי  מס' צילינדרים   

טקסט רשימה סגורה  בנין, סולר, גפ"מ או חשמל , שילובים חשמל+ 
בנזין , חשמל + סולר 

סוג דלק 

רגיל 2 פעימות, רגיל 4 פעימות, היברידי,  
 פלאג-אין, חשמלי

טכנולוגיית הנעה 

נומרי חיובי  הספק מנוע כוחות סוס   

נומרי חיובי    KW הספק מנוע

נומרי חיובי  מס' רוכבים למעט הנהג   

נומרי חיובי  כמות גלגלים   

נומרי חיובי  קוטר צמיגים קדמי   

נומרי חיובי  קוטר צמיגים אחורי   

דגל   ABS סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מערכת בקרת משיכה והחלקה  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מערכת בלימה משולבת  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מצמד מחליק  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  חיישני לחץ אויר בצמיגים  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  משכך היגוי  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מערכת בקרת יציבות  סימון X עבור הימצאות המערכת  

דגל  מערכת רגישות מצערת  סימון X עבור הימצאות המערכת  
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נספח ג' – טופס בקשת קוד אישי למשתמש במערכת דגמים  
 

אל: אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע – משרד התחבורה והבטיחות בדרכים 

לידי : ממונה אבטחת מידע במחשב, באמצעות מנהלת תחום תאום נהלים ורישוי 

 
1. זיהוי משתמש 

 שם: _________________________ מספר תעודת זהות [ ___ ]  -  __________________ 

 (משפחה ופרטי)       יש למלא 9 ספרות, ולצרף צילום תעודת זהות)  

 שם מקום העבודה: ______________________ טלפון בעבודה:___________________ 

 ח.פ. יבואן: ___________________________ כתב הרשאה: ____________________ 

 שם מקום העבודה: ____________________________________________________ 

 שעות עבודה במחשב: משעה ___________________ עד שעה ___________________ 

 מען בבית: _______________________________ טלפון בבית: _________________ 

2. סטטוס משתמש 

 הקפאה  חדש     
    

  סיבת הקפאה   סיכום עבודה     

 

3. מספר כרטיס COMDA המשויך לעובד/ת ______________________ 

 תוקף כרטיס __________________ (למלא רק כאשר קיים כרטיס לעובד). 

4. [  ]  מצורף תצהיר מקורי (בפני עורך דין) של העובד בו הצהיר כי אין לגביו רישומים פליליים    
  הנוגעים במישרין או בעקיפין לביצוע הפעילות המבוקשת במחשב תחבורה. 

5. אני החתום מטה מאשר כי אין לי מידע שיש בו כדי להטיל ספק במהימנותו של העובד שפרטיו 
לעיל, לגביו מבוקשת הרשאת גישה למחשב. 

 

חתימה וחותמת החברה   
 
 

שם ותפקיד (קצין בטחון או עובד מינהלי 
בכיר הממונה על העסקת עובדים בחברה) 

תאריך  

 ===================================================================

6. אישור מנהל תחום במשרד התחבורה 
 הריני החתום מטה, מאשר בזאת כי בדקתי את כלל הטפסים שאכן מולאו כנדרש. 

 
 

חתימה  שם ותפקיד   תאריך  


