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 לכבוד
 מעבדות מוסמכות לרכב

 איגוד יבואני הרכב
 איגוד המוסכים

 איגוד לשכות המסחר
 איגוד מכוני הרישוי

 בוני מרכב
 יצרנים מורשים

 מתקינים מורשים
 מנהלי מחוזות אגף הרישוי

 
 
 

 לגופים המקצועיים 1מעמדה העברת פעולות רישום רכב ושינוי מבנה הנדון: 
 

כחלק מתוכנית מקיפה לייעול ושיפור השירות לאזרח, הוחלט במשרד התחבורה לפעול להעברת  .1
 הפעולות לאישור רישום כלי רכב ושינויים ברכב לגופים מקצועיים במשק.

בוצעו בעמדות שבמסגרת זאת בוצעה פעילות ע"י אגף הרכב ואגף הרישוי למיפוי הפעולות השונות  .2
הגדרת תהליכי עבודה חדשים המתבססים , חלוקתן לקבוצות, ו(1הטכניות של משרד התחבורה )עמדה 

 על אישור כלי הרכב והשינויים שמבוצעים בהם ע"י הגופים המקצועיים השונים.

, פעולות הרישום של כלי רכב והשינויים שמבוצעים בהם יבוצעו ע"י הגופים בהתאם לתוצרי העבודה .3
 :רטהמקצועיים כמפו

, בהסתמך על בדיקה טכנית יבוצע באופן מלא ע"י יבואני הרכב –רישום לראשונה לרכב מוגמר  .א
 .א27 /03שתבוצע ע"י היבואנים בהתאם לנוהל מס' 

הנפקת ) בדיקת מעבדה מוסמכת לרכביבוצע בהסתמך על  –רישום לראשונה לרכב בנוי בשלבים  .ב
וזאת בהתאם להוראת נוהל מס'   (משרד הרישויהרישיון בפועל תבוצע ע"י יבואני הרכב או נציג 

H-02-2018  04עדכון. 

בדיקת יבוצע בהסתמך על  – שינוי סיווג הרכבאו  דיגום עיקרי, שינוי מבנה הכולל בניית מרכב .ג
וזאת בהתאם ( הנפקת הרישיון בפועל תבוצע ע"י נציג משרד הרישוי) מעבדה מוסמכת לרכב

 .02עדכון  H-01-2019להוראת נוהל מס'  

אישור יבוצע בהסתמך על  – (aftermarketבאמצעות אבזור בהתקנות מקומיות )שינוי מבנה ברכב  .ד

 .H-2020-05, כמפורט בהוראת נוהל מס' המתקין המורשה
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 . לעיל.3הוראות הנוהל המפורטות בסעיף רצ"ב למסמך  .4

 החל ממועד פרסום מסמך זה.נדרש לפעול עפ"י המפורט במסמך  .5

 התחבורה ימשיך לבחון דרכים לשינוי וייעול התהליכים, ויעדכן את הנהלים בהתאם.משרד  .6

 

 
 
 
 

 ,בברכה  

 
 מהנדסת עינת סגל

 מנהלת אגף בכיר רכב 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :עתקה

 תנועהבכיר סמנכ"ל  –אבנר פלור מהנדס 
 מנהל אגף בכיר רישוי –אפי רוזן 

 מחלקה משפטית –דוד טמיר עו"ד 
 מנהל אגף א' תקינה והנדסה –דורון קוגמן מהנדס 

 רישוימנהל תחום פיקוח ו –משה קירמאייר 
 מנהלת תחום תאום נהלים ורישוי –קטי מורלי 

 מנהל תחום תקינה –חלא -ג'מיל אבומהנדס 
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