
פנקסים, יומנים
      וניירת מקצועית

למוסך מורשה

001 	>
העברת	רכב	מבחן	רישוי	שנתי	טסט	חוזר	-	כיתוב	כחול 	

טסט חוזר: תעודה בדבר תקינות רכב, העברת רכב מבחן רישוי שנתי, לפי הוראת נוהל מס' 48 של  
אגף הרכב.  

בדיקת המכלול הלקוי המופיע בטופס הבדיקה של מכון הרישוי.  

002 	>
תעודות	תקינות	בלמים	)מעל	15	שנים(	-	כיתוב	כתום 	

בלמים: תעודה בדבר תקינות מערכת הבלמים לפי תקנה 273ב' ו–273ה' לתקנות התעבורה בדיקות  
מערכת בלמים והרפידות, לפני טסט.  

003 	>
מערכת	בלמים	פנאומטית	-	כיתוב	אפור 	

בלמים פנאומטים: תעודה בדבר תקינות מערכת הבלמים הפנאומטית לפי תקנה 273ב' לתקנות  
התעבורה בדיקה לפני טסט של מערכת הבלמים הפנאומטית לפי מפרט 001 של אגף הרכב.  

004 	>
רכב	מיושן	)מעל	19	שנה(	-	כיתוב	שחור 	

רכב מיושן: תעודה בדבר תקינות רכב מיושן )מעל 19 שנה(  לפי תקנה 273ו' לתקנות התעבורה  
בדיקה של מערכת בלמי השירות, בלמי העזר ומערכת ההיגוי לפי מפרט בדיקה 002 של אגף  

הרכב, לפני טסט.  

005 	>
מונית	)מעל	10	שנים(	-	כיתוב	ירוק 	

מונית: תעודה בדבר תקינות מונית בתום 10 שינם משנת ייצורה לפי תקנה 273 לתקנות התעבורה  
בדיקה לפני טסט של מקבילית הסרנים, זוויות ההיגוי, העדר סדקים במערכת המתלה, ההגה  

והשלדה, קורוזויה )רקבונות( בחלקים נושאי עומס, לפי מפרט 003 של אגף הרכב.  

009 	>
הודעה	בדבר	ליקוי	חמור	המסכן	את	הבטיחות 	

רכב מסוכן: הודעה בדבר ליקוי חמור המסכן את הבטיחות לפי סעיף 17ב' לצו הפיקוח על מוסכים  
ומפעלים לכלי רכב. יש לציין את הליקויים במכלול הבדיקה: היגוי, בלמים, צמיגים, אורות.  

זאת במקרה ובעל הרכב אינו מוכן לתקן את הליקויים. יש להודיע על כך לאגף הרכב ולאגוד  
המוסכים בישראל.  



010 	>
אישור	תיקון	רכב 	

אישור שעורך מוסך מורשה לפחחות למפעל המורשה לבדיקת רכב לאחר תאונה. יש לרשום  
איזה תיקון הרכב עבר, תיקון הרכב עפ"י תקנה 309 לתקנות התעבורה, תיקון הרכב עפ"י חוק     

הגבלת שימוש ורשום פעולות בחלקי רכב משומשים ותיקון הרכב עפ"י תקנה 308 לתקנות    
התעבורה התשכ"א 1961 )איסור שימוש(  

011 	>
טופס	הזמנת	תיקון 	

הזמנת תיקון רכב במוסך: 15 תנאים הכוללים את התחייבות המוסך לנתינת שירות טיפול/תיקון  
לרכב ואת אלו של מקבל השירות. חתימה על ההזמנה על ידי הלקוח מהווה את הסכמתו לתנאי  

השירות.  

012 	>
כתב	אחריות 	

כתב אחריות לתקופה של 90 יום או 5,000 ק"מ המבטא את אחריות המוסך הניתנת ללקוחות  
לאחר טיפול/תיקון הרכב.  

כתב האחריות מהווה את הסכמת הצדדים לבירור מחלוקות בנוגע לתיקון הרכב במסגרת מוסד  
הבוררות הארצי של אגוד המוסכים בישראל.  

013 	>
שטר	מכר	למנוע	)מפירוק	מרכב	אחר( 	

כל רכב מנועי ומחזיקו צריכים להודיע לרשות הרישוי על החלפת מנוע המורכב ברכב ממונע אחר   
מאותו סוג לפי סעיף 381 לתקנות התעבורה תשכ"א 1961.  

014 	>
שטר	מכר	למנוע	)מפירוק	לרכב	אחר( 	

בשונה מפנקס 013 פנקס זה מיועד לעסק המחזיק ברשיון סחר במוצרי תעבורה מטעם משרד   
התחבורה.  

015 	>
שטר	מכר	-	למנוע	מיבוא	בלבד 	

עניינו שטר מכר למנוע מיבוא ואישור הרכבה במוסך מורשה, ניתן עפ"י סעיף 5 לצו הפיקוח על  

מצרכים ושירותים )יצור מוצרי תעבורה והסחר בהם( התשמ"ג 1983. יש לצרף רשומון יבוא.  

016 	>
יומן	חלקים	משומשים	)רכישה	ומכירה/פירוק	והרכבה( 	

יומן לפי סעיף 6 )ב( לחוק רישום פעולות בחלקי רכב משומשים.   
א. יומן רישום חלקים פירוק והרכבה- ירשמו בו פרטי כל חלק אשר פורק מרכב אחד   

והורכב ברכב אחר.  
ב. יומן רישום חלקים רכישה ומכירה - ירשמו בו פרטי כל חלק אשר נרכש והורכב ברכב אחר או   

נמכר לאחר.  

הפנקסים, היומנים והניירת המקצועית למוסך מסופקים על ידי אגוד המוסכים בישראל ובהתאם 
לתקנות התעבורה, הנחיות משרד התחבורה ומשטרת ישראל.

להזמנות ולפרטים נוספים:

סניף	תל-אביב	והמרכז
רח' יוסף קארו 24,

תל-אביב 67014
03-5620113 טל': 
03-5620440 פקס: 
iga@iga.co.il דוא"ל: 

פעילות: ימים א'-ה' 08:00-16:30

סניף	חיפה	והצפון
שד' חלוצי התעשיה 47,

קרית חיים 26119
04-8405001 טל': 
04-8492359 פקס: 

haifa@iga.co.il דוא"ל: 
פעילות: ימים א'-ה' 08:00-16:30

סניף	באר-שבע	והדרום
רח' הנריאטה סולד 8,

באר-שבע 84894
08-6233107 טל': 
08-6230352 פקס: 

beer-sheva@iga.co.il דוא"ל: 
פעילות: ימים א'-ה' 08:00-16:00

סניף	ירושלים	והאזור
רח' האומן 24 תלפיות,

ירושלים 93420, ת.ד. 53358
02-6781272 טל': 
02-6781277 פקס: 

jerusalem@iga.co.il דוא"ל: 
פעילות: ימים א'-ה' 08:00-15:30
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