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  ברכב שינוי מבנה
 הנחייה מקצועית

08.12.2014 

 
:מבוא    

�למיניה 4X4ם קרובות ברכבי לעתי .1 החלפת  ,,י שלדותהגבהות הרכב , ריתוכים ושינומבנה כגון:  ימבוצעים שינוי 

הגורמים לגלגלי הרכב לבלוט אל מחוץ למרכב הרכב  והתקנת צמיגים שלא במידות המאושרים ע"י היצרן סרנים

להסתרת השינויים והרכבות כנפיים  

  :הבסיס החוקי .1

  :שינוי מבנה 380 תקנה

(א) לא ישנה אדם מבנהו של רכב אלא לפי היתר בכתב מאת רשות הרישוי.    

מסחרי רכין.  ן היתר לשינוי מבנה רכב משא מיושן הרשום ברישיונו כרכב מסחרי רגיל, לרכב(ב) לא יינת   

-(ג) בתקנה זו "שינוי מבנה רכב"  -לרבות החלפת המנוע במנוע מתוצרת או מדגם אחר, שינוי מבנה הארגז על  ידי  

סגירתו או באופן אחר, שינוי מבנה הסרנים או מספרם והתקנת מכשירים מיוחדים.  

:הפעולה במכוני הרישוי  
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הגבהות הרכב , ריתוכים ושינוי שלדות,  כגון בניגוד להוראות היצרן למבחן שנתי שבוצע בו שינוי מבנה שמתקבל רכב .1

החלפת סרנים והתקנת צמיגים שלא במידות המאושרים ע"י היצרן הגורמים לגלגלי הרכב לבלוט אל מחוץ למרכב הרכב 

תחת הכותרת שינוי מבנה וניתן לתת  טופס הבדיקהמהות השינוי בלרשום את יש  והרכבת כנפיים להסתרת השינויים

.כמקובל  אורכה להסדרת הליקויים שנתגלו  

 

לפעול באופן הבא יש בעת המבחן החוזר .2  

ממוסך העברת רכב מבחן רישוי שנתי יש לדרוש תעודה בדבר תקינות רכב הוסדרו הליקויים (שינוי המבנה)  אםב .3

מורשה בודק האו תעודת בדיקה ממפעל  אישור מעבדה מוסמכתשה המעיד על הטיפול שבוצע ובנוסף לדרוש מור

- 300למקצועות    .הרכב תקינותהמעיד על   301

יש לאמת מול היבואן את אמיתות האישור באמצעות , הרכב המאשר את השינוי שבוצע /יבואןהומצא אישור מיצרןבאם  .4

לסיים את המבחן השנתי. ועם יתר מסמכי הרכב,  ושהתקבל יםר את האישורלשמוואיגוד מכוני הרישוי   

�על בעלי ומנהלי המכון/מוסך הרישוי מוטלת החובה להביא הוראת ריענו .5 זו לידיעת הבוחנים במכון/מוסך הרישוי כדי  

שיפעלו על פיה בעת בדיקת הרכב במבחן השנתי  

                                                                 
 

   
                                    

     

             בכבוד רב,          

 
שמעון אלקיים          

 ראש תחום שירותי תחזוקה 
 

: העתקים   
סמנכ"ל בכיר תנועה –מהנדס אבנר פלור   

אגף הרכב  בכיר סגן מנהל –מר איציק סרור   

יו"ר איגוד מכוני הרישוי –מר אבי גלנצר   

איגוד המוסכים  יו"ר –מר רונן לוי   

לשכות המסחר איגוד  יפה חובב הגב'   -  

מרכזים מחוזיים  

  
 


