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לכבוד 

מנכ"לי חברות ההובלה 
יו"ר מועצת המובילים 

סמנכ"ל ענפי /איגוד לשכות המסחר 
איגוד קציני הבטיחות  
התאחדות התעשיינים 

איגוד יבואני הרכב 
מעבדות מוסמכות לרכב 

 
 
 

 O ו N2, N3 הנדון: היערכות המשק לנושא חיוב דרישות תקן אבטחת מטענים ברכב מסוג
 

א. רקע 

בכבישי ישראל נעים רכבי משא רבים המובילים מטענים במשקלים וגדלים שונים. 
לעיתים מובילים רכבי המשא את המטענים באופן העלול להביא לשחרור המטען או להתהפכות הרכב. מטען 
שאינו מאובטח כראוי עלול להשמט מהרכב, לפגוע בחלוקת המשקל ויציבות הרכב ולגרום לתאונות דרכים 

העלולות להיות קטלניות.  
בעבר אף קרו מקרים אשר הסתיימו באבדות ופגיעות כבדות באדם וברכוש.  

לצורך הטיפול בנושא ומניעת המקרה הבא, משרד התחבורה יזם גיבוש תקן ישראלי 6395 שעיקרו אבטחת 
מטענים ברכב מסחרי. התקן קובע בין היתר את הדרישות לחישוב הכוחות הנדרשים לרתום החלקים הרלוונטיים 

במטען, וכן את האמצעים המאושרים לרתום וזאת לצורך שמירה על הובלה בטוחה של המטען על כלי הרכב. 
בנוסף, משרד התחבורה יזם הצעה לתיקון תקנות התעבורה לחיוב עמידה בדרישות התקן הישראלי 6395, נוסח 
התקנות אושר בוועדת כלכלה ביום 25/10/2020 ונחתם על ידי שרת התחבורה ביום 25/02/2021 (לנוסח 

התקנות – ראה נספח א'). 
 

תקן 6395 אבטחת מטענים ברכב מסחרי, כולל שני חלקים:  
חלק 1 – שיטות ודרישות.  

חלק 2 – נקודות עיגון. 
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א. חלות התקנה: 

נוסח התקנות שאושר יכנס לתוקף ביום 1/01/2022. 
 , N2 ,N3 סוגי הרכבים המחויבים לעמידה בדרישות ת"י 6395 לעניין אבטחת מטענים הם רכבי משא מקטגוריה

 .O נגררים ונתמכים מקטגוריה
עפ"י נוסח תקנה 364ט -  

החל מיום 1/01/2022 לא יירשם לראשונה רכב מסוג N3 ,N2 ו- O ולא יחודש רישיונו של רכב כאמור אלא אם כן 
מותקנות בו נקודות עיגון בהתאם לדרישות תקן ישראלי ת"י 6395– חלק 2- "רתום ואבטחה של מטענים ברכב 

מסחרי: נקודות עיגון, מדצמבר 2015. 
הדרישה לא תחול על רכב מסוג O1 ו- O2 שנרשם לראשונה לפני המועד האמור (לפני 1/01/2022). 

 

ב. תקופת הערכות: 

1. משק ההובלה בארץ נדרש להיערך בהתאם לאמור במסמך זה ולנוסח תיקון תקנות התעבורה (נספח א') 
בהיבט התאמת הרכבים לדרישות תקן 6395 – חלק 2- "רתום ואבטחה של מטענים ברכב מסחרי: נקודות 

עיגון, מדצמבר 2015". 
2. יצרנים מורשים ובוני מרכב נדרשים להיערך בהיבט המקצועי והלוגיסטי להתקנת נקודות עיגון ברכבים 

בהתאם לדרישות התקן. 
3. מעבדות מוסמכות לרכב נדרשות להיערך לבדיקת הרכבים בהתאם לדרישות התקן הישראלי האמור. 

4. בעלי הרכבים הרלוונטיים יקבלו הודעה על אי חידוש רישיונם לאחר 1/01/2022 אם לא הוכח התקנת נקודות 
עיגון בהתאם לדרישות התקן ע"י הגשת אישור יצרן מורשה או אישור מעבדה מוסמכת לרכב למשרדי הרישוי. 

5. מצורפת רשימת יצרני נגררים ובוני מרכב רלוונטיים לעיסוק זה (ראה רשימה - נספח ב'). 
6. עדכונכם והיערכותכם בהתאם. 

בברכה, 

 
מהנדסת עינת סגל 

מנהלת אגף בכיר רכב  

  

עותק: 
אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה. 

מר צור אהרון – מנהל אגף טכנולוגיות. 
דורון קוגמן – מנהל אגף א' תקינה והנדסה. 

איציק סרור – מנהל אגף א' שירותי תחזוקה. 
דלית רגב – מנהלת אגף פיקוח ובקרת רכב וארגונים. 

משה קירמאיר - מנהל אגף א' רישוי ופיקוח 
ג'מיל אבו חלא – ראש תחום תקינה. 

ישעיהו אברהם - ממונה קציני בטיחות. 
עו"ד דוד טמיר – סגן יועמ"ש משרד תחבורה. 
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נספח א' – נוסח תיקון תקנות מאושר  
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נספח ב' – רשימת יצרני נגררים ובוני מרכב 
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