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 לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה
 אגף הרכב ושירותי תחזוקה

 אביב –, תל 8רח'  המלאכה 
 תחום                    תקינה

   61570"א ת,       57031ת.ד. 
 03 –5657119/22          טל':

 03 –5657123    פקס:
 "א אדר, תשע"זכ:  תאריך

 2017מרץ,  19              
 06878517סימוכין: 

 תקינה   תיק:
 : לכבוד

 מנכ"ל איגוד היבואנים –יהודה רודד 
 אוטובוסיםומתקיני יצרני 

 באגף הרישוי נהלים ורישוי מנהלת תחום תאום, –קטי מורלי 
 מנהל מחוז באר שבע והדרום באגף הרישוי –חנניה אפינג'ר 

 מעבדות מוסמכות
 

 תהליך אישור מושב מלווה באוטובוס ציבורי להסעות מיוחדות הנדון:
 19.03.2017, מתאריך 6655917מושב מלווה באוטובוס ציבורי להסעות מיוחדות, מס"ד ( 1סמך: 

 

, נמצא כי לא קיימת תמיכה משפטית לקיום מושב מלווה באוטובוס ציבורי 2016 מאפריל החל .1

לא  2016על כן, החל מאפריל  (.624וס ציבורי זעיר לנסיעות מיוחדות )( ובאוטוב614לנסיעות מיוחדות )

 טיפוס לאוטובוס לנסיעות מיוחדות עם מושב מלווה.-אושרו אבי

(, כלל היבואנים/יצרנים/מתקינים שברשותם הוראות 1ראה סמך מס' בהמשך לאישור מנהל האגף ) .2

טובוסים זעירים ציבוריים לנסיעות ( ו/או או614רישום לאוטובוסים ציבוריים לנסיעות מיוחדות )

 ( ללא כיסא מדריך/מלווה יכולים להוסיף מושב זה על פי התהליך הבא:624מיוחדות )

( או אוטובוס זעיר ציבורי לסיור 620במידה וקיימת הוראת רישום לאוטובוס ציבורי לסיור ) .א

 .עם מושב מדריך/מלווה ( יכולים על פי מסמך זה גם לרשום אוטובוסים להסעות מיוחדות623)

(, על היבואן/יצרן/מתקין לבצע 620/623במידה ולא קיימת הוראת רישום לאוטובוס לסיור ) .ב

 חתום ע"י הח"מ לצורך רישוםהרחבה לדו"ח המעבדה הרלוונטי, כולל הוספת שרטוט מתאים 

 (.614/624האוטובוס כאוטובוס להסעות מיוחדות עם מושב מדריך/מלווה )

  2016-2017אישור זה תקף להוראות רישום שהופצו במהלך  .3

 (.XXXX-16/17-)מס' הוראות רישום שמתחילות ב

 עדכון הוראות הרישום.אישור זה הינו עד לתוקף  .4

 
 
 

 העתק:
 מנהל אגף בכיר הרישוי –אפי רוזן 

 מנהלת אגף א' לתקינה והנדסה –מהנדסת עינת סגל 
 ראש תחום תקינה –מהנדס ג'מיל אבו חלא 
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