חוזר לכלל המוסכים
הנחיות משרד התחבורה למקצוע  000ו ( 001-בדיקות רכב)

אגוד המוסכים בישראל ®

על פי נוהל 47א' של משרד התחבורה מה 1.3.2011-לצורך בדיקה
ו/או תיקון של רכב שנגרם לו נזק כמתואר בתקנה  308ו 309-וכן

הפורום להבטחת תקינות
ובטיחות בתיקוני רכב ®

לצורך מתן תעודת בדיקה לאחר התיקון המהווה תעודת תקינות,
הוסמכו על ידי משרד התחבורה מפעלים ,אשר מחזיקים ברישיון מפעל
למקצוע  300ו( 301 -מקצוע 300

לתקנה  – 309רכבים לאחר תאונה

המכללה הטכנולוגית לרכב ®

ומקצוע  301לתקנה  – 308רכבים עם ליקויים ).
מ סו נ ף ל מ ו ע צ ה ה אי ר ו פ י ת
המשותפת לסחר ושרותי רכב

על פי הנוהל מוסכים הבודקים ומתקנים רכבים על פי תקנות אלה,
חייבים להגיע למכון הרישוי כשבעל הרכב מצויד ב 2 -טפסים כדלהלן:

חבר פורום ארגוני הרכב בישראל

 .1טופס אישור תיקון רכב במוסך מורשה לתיקון מרכבים.
 .2תעודה בדבר תקינות רכב העברת רכב מבחן רישוי שנתי.
חבר לה " ב  -לשכת ארגוני
העצמאים והעסקים בישראל

פנקסים בהם מופיעים טפסים אלה ניתן לרכוש במשרדי איגוד המוסכים .
הערה:
מכוני הרישוי הונחו להקפיד על קבלת הטפסים הנ"ל בתוספת אישורים
המעידים על התיקון  -חשבוניות ו/או כרטיס עבודה.

אנא פעלו על פי ההנחיות של משרד התחבורה
הנחיות משרד התחבורה לבדיקת רכב על פי תקנה  803ו 803-לתקנות התעבורה

אגוד המוסכים בישראל
סניפים :תל -אביב ● חיפה
● באר -שבע ● ירושלים
הגוף היציג של ענף
שרותי הרכב ● הכשרה
והעשרה טכנולוגית ●
סטנדרט איכות ובטיחות
● הסברה ● סיוע משפטי ●
מו סד ב ו רר ו ת אר צ י ו עו ד
הנהלה  .תל אביב והמרכז
יוסף קארו 67014 , 24
ת  .ד  57606 .מיקוד 61574
03-5620113
טל.
פקס03-5620440 .
סניף חיפה והצפון
חלוצי התעשייה 26119 ,47
04-8405001
טל.
פקס04-8492359 .
סניף באר שבע והדרום
הנריאטה סולד 84894 ,8
08-6233107
טל.
פקס08-6230352 .
סניף ירושלים והאזור
האומן 93420 ,21
02-6781272
טל.
פקס02-6781277 .
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