
   2016-חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב, תשע"ו

 רישוי מוסכים ומנהלים מקצועיים של מוסכים :  -פרק ח'

מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון להפעלת מוסך, מאחד או יותר  . 127
 הרכב שיטופל בו:מהסוגים שקבע השר בהתאם לסוג הפעולות שיתבצעו במוסך ולסוג 

לרשותו מקום המתאים להפעלת אותו סוג מוסך ולחניית כלי הרכב  (1)
 המטופלים במוסך, והמאפשר תנאים הולמים לעובדי המוסך, כפי שקבע השר;

לרשותו ציוד או סוגי ציוד מתאימים להפעלת אותו סוג מוסך, כפי שקבע  (2)
 השר;

המתאים להפעלת אותו סוג מוסך שנוכח בו לרשותו מנהל מקצועי של מוסך  (3)
בשעות מתן השירות לציבור; השר רשאי לקבוע כי במוסכים מסוג שקבע, יהיה 
מנהל מקצועי בהתאם לסוג הרישיון להפעלת מוסך, וכן רשאי הוא לקבוע היקף 
עבודה או מספר עובדים במוסך, שבהתקיימם יעמדו לרשות המוסך מספר מנהלים 

 בע;מקצועיים כפי שיק

לרשותו ממלא מקום אחד לפחות למנהל המקצועי של המוסך, מבין עובדיו,  (4)
 )ג(.143שאישר המנהל לפי סעיף 

לא ייתן אדם שירותי תיקון רכב, התקנה של מוצר תעבורה ברכב, אחזקה או  )א( . 128
שיון להפעלת מוסך פעולות ברכב(, אלא במוסך שניתן לו רי –בדיקה של רכב )בפרק זה 

 או במוסך נייד שניתן לו רישיון להפעלת מוסך נייד.

השר, באישור הוועדה, יקבע פעולות ברכב, סוגי פעולות ברכב או נסיבות  )ב( 
לביצוען, שהוראות סעיף קטן )א( לא יחולו עליהם; כל עוד לא הותקנו תקנות כאמור, לא 

 יחול האיסור הקבוע בסעיף קטן )א(.

 מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון להפעלת מוסך מומחה: . 129

 הוא בעל רישיון להפעלת מוסך; (1)

הוא בעל יכולת מקצועית וציוד או סוגי ציוד מתאימים לטיפול בתוצר הרכב  (2)
 שלגביו הוגשה הבקשה, והכול כפי שקבע השר.

בעל רישיון להפעלת מוסך יציב שלט בולט לעין במקום הנראה לעיני  )א( . 130
 הלקוחות במוסך, שיכלול פרטים אלה:

 שם המוסך ומספר רישיונו; (1)

 סוג המוסך בהתאם לרישיון להפעלת מוסך שניתן לו; (2)

התוצר שהוא מתמחה בטיפולו בהתאם לרישיון   –אם הוא מוסך מומחה   (3)
 ;129להפעלת מוסך מומחה שניתן לו לפי סעיף 

 המחיר הכולל של שעת עבודה במוסך, במטבע ישראלי. (4)

השר, באישור הוועדה, יקבע את הגודל המזערי של השלט כאמור בסעיף קטן  )ב( 
קבוע בדרך האמורה הוראות א( ואת גודל האותיות המזערי אשר יופיעו עליו, והוא רשאי ל

 נוספות לעניין שלט כאמור, ובכלל זה פרטים נוספים שייכללו בו.

בעל רישיון להפעלת מוסך לא יציג במוסך שלט הכולל פרטים שאינם תואמים  )ג( 
 את הרישיון הפעלת המוסך שניתן לו.

יציע ללקוח, לשם ביצוע פעולה ברכב, יותר מסוג   בעל רישיון להפעלת מוסך )א( . 131
אחד של מוצר תעבורה ויסביר ללקוח את ההבדלים בין סוגי המוצרים בטרם ייתן לו הצעת 

, והכול זולת אם לא יכול היה להשיג יותר מסוג אחד כאמור במאמץ 132מחיר לפי סעיף 
בדיקה בכל אלה, וכן בדרך נוספת או חלופית שקבע  –סביר; לעניין זה, "מאמץ סביר" 

 השר:

 ;125בפרסומים של בעלי רישיונות לסחר במוצרי תעבורה לפי סעיף  (1)

אצל מוסכי השירות של יבואן מסחרי המייבא כלי רכב מתוצר הרכב  (2)
 הנוגע בדבר;

רישיון להפעלת 
 מוסך

ביצוע פעולות 
 ברכב

רישיון להפעלת 
 מוסך מומחה 

 חובת שילוט במוסך

הצעת סוגי מוצרי 
תעבורה ללקוח 

 במוסך



 אצל בעלי רישיונות לסחר במוצרי תעבורה. (3)

א יחולו על ביצוע פעולה ברכב, במסגרת אחריות הוראות סעיף קטן )א( ל )ב( 
)ג(, במסגרת טיפול בתקלת בטיחות סדרתית או במקרים אחרים 49בשיעור כאמור בסעיף 
 )ב(.59שקבע השר לפי סעיף 

 –בסעיף זה  )ג( 

מוצר תעבורה מקורי, מוצר תעבורה חליפי או מוצר  –"סוג", של מוצר תעבורה  
 תעבורה משופץ;

מוצר תעבורה משומש, בין שהוא מוצר תעבורה מקורי   –משופץ"    "מוצר תעבורה 
 ובין שהוא מוצר תעבורה חליפי, שעובד, נבדק והוכשר לשימוש ברכב.

בעל רישיון להפעלת מוסך ייתן ללקוח הצעת מחיר שתכלול את  (1) )א( . 132
הפעולות שהמוסך מציע כי יבוצעו ברכב, את מספר שעות העבודה הצפוי, 

, את היקף האחריות למוצר 131את מוצרי התעבורה המוצעים לפי סעיף 
הצעת   –התעבורה ולפעולה שתבוצע ברכב ואת פירוט התשלומים )בסעיף זה  

 מחיר;

רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטים נוספים שייכללו בהצעת השר  (2)
 המחיר;

הוראות סעיף זה יחולו גם אם גורם אחר, לרבות מבטח כהגדרתו  (3)
, הוא שיישא בתשלום 1970-בפקודת ביטוח רכב מנועי ]נוסח חדש[ התש"ל

 בעד ביצוע הפעולות ברכב כאמור, כולן או חלקן.

הצעת מחיר תינתן לראשונה ללקוח במסמך מודפס או בהודעת דואר  )ב( 
הצעת מחיר ראשונה(; בעל רישיון להפעלת מוסך רשאי,  –אלקטרוני )בסעיף קטן זה 

בהסכמת הלקוח, לעדכן את הצעת המחיר שנתן גם באמצעים אלקטרוניים או טכנולוגיים 
 ת המחיר הראשונה שנתן.אחרים, ובלבד שיעדכן בהתאם לכך, בהקדם האפשרי, את הצע

בעל רישיון להפעלת מוסך יספק ללקוח את מוצרי התעבורה שפורטו בהצעת  )ג( 
 המחיר והוסכמו עם הלקוח.

בעל רישיון להפעלת מוסך יעבור למנהל, לפי דרישתו ולא יאוחר משבעה  )ד( 
ימים מהמועד שבו נמסרה לו הדרישה, וכן במועדים ובאופן שיקבע השר, העתקים 

 עות מחיר ומחשבוניות שנתן ללקוחותיו.מהצ

בעל רישיון להפעלת מוסך ישמור הצעות מחיר שנתן ללקוחותיו, ובכלל זה  )ה( 
 הצעות מחיר מעודכנות כאמור בסעיף קטן )ב(, במשך שנה מיום נתינתן.

תעבורה ברכב שאינו מתאים לדגם לא יתקין בעל רישיון להפעלת מוסך מוצר  . 133
 הרכב.

מוסך שירות של יבואן לא ימסור ליבואן המסחרי שעמו הוא קשור בהסכם מידע  . 134
 על שימוש שעשה המוסך במוצר תעבורה שלא נרכש מאותו יבואן מסחרי.

 שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון להפעלת מוסך נייד:מי  )א( . 135

לרשותו רכב שיש בו מקום לנשיאת ציוד או סוגי ציוד מתאימים  (1)
 להפעלת מוסך נייד, והציוד או סוגי הציוד עומדים בדרישות שקבע השר;

הוא מנהל מקצועי של מוסך שרישיונו מתיר לו לבצע פעולות ברכב  (2)
נייד לפי סעיף קטן )ב(, או שהוא מעסיק מנהל מקצועי של המבוצעות במוסך  

מוסך שיש לו רישיון כאמור ועומד לרשות המוסך הנייד בכל שעות פעילותו 
 של המוסך.

בעל רישיון להפעלת מוסך נייד ייתן שירותים אלה בלבד, והכול כפי שקבע  )ב( 
 השר, באישור הוועדה:

 תיקוני חירום לרכב; (1)

 עד להגעתו למוסך;חילוץ רכב  (2)

שירותי תחזוקה לצמיגים בהתאם לדרישות בטיחות, ובלבד שלא יינתנו  (3)
 בשול הדרך.

 הצעת מחיר במוסך

התקנת מוצר תעבורה  
 המתאים לדגם הרכב

איסור העברת מידע  
 ליבואן מסחרי

להפעלת רישיון 
 מוסך נייד



בעל רישיון להפעלת מוסך נייד יציין על גבי הרכב המשמש כמוסך נייד את  )ג( 
 המילים "מוסך נייד" ואת מספר הרישיון של המוסך.

מוסך נייד יחולו הוראות לפי סעיפים על מוסך נייד ועל בעל רישיון להפעלת  )ד( 
 , בשינויים המחויבים.139-ו 134, 133

 סימן ב': עיסוק בניהול מקצועי של מוסך

 מי שמתקיימים בו כל אלה זכאי לקבל רישיון לניהול מקצועי של מוסך: )א( . 136

 הוא תושב ישראל; (1)

 נהיגה בתוקף מסוג שקבע השר;הוא בעל רישיון  (2)

 הוא אחד מאלה: 1(3)

מהנדס הרשום במדור שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר  )א(
 הכלכלה והתעשייה;

הנדסאי הרשום במדור שקבע השר, לאחר התייעצות שם שר  )ב(
 הכלכלה והתעשייה;

טכנאי מוסמך הרשום במדור שקבע השר, לאחר התייעצות עם שר  )ג(
הכלכלה והתעשייה, שסיים בהצלחה קורס ניהול עסקי במסגרת לימודי 
ההסמכה כטכנאי או במסגרת קורס לניהול מקצועי של מוסך, ובלבד 
שהמנהל אישר את תכניות הלימודים של אותם קורסים, לאחר 

ועית והמועצה המייעצת לעניין התייעצות עם מנהל האגף להכשרה מקצ
קורסים   –מנהלים מקצועיים של מוסכים שמונתה לפי סימן ג' )בפרק זה  

 מקצועיים(;

בעל תעודת מקצוע, במקצוע ובסוג כפי שקבע השר, לאחר  )ד(
התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה, או תעודה אחרת שקבע השר, וכן 

 בע השר;תעודות גמר בקורסים מקצועיים, והכול כפי שק

או קיבל פטור לפי אותו  137הוא עמד בהצלחה בבחינות לפי סעיף  (4)
 סעיף.

 השר רשאי לקבוע סוגים של רישיונות לניהול מקצועי של מוסך בהתאם לסוג  )ב( 

 המוסך.                   

המייעצת לעניין מנהלים מקצועיים של מוסכים השר, על פי הצעת המועצה  )א( . 137
שמונתה לפי סימן ג', יקבע תכנית בחינות עיוניות ומעשיות לשם קבלת רישיון לעיסוק 
בניהול מקצועי של מוסך, ורשאי הוא לקבוע כי מהנדס או הנדסאי יהיה פטור מהבחינות, 

 כולן או חלקן, בתנאים כפי שיקבע.

ת כאמור בסעיף קטן )א(, דרך קבלת תוצאות השר יקבע את סדרי הבחינו )ב( 
 הבחינה והשגה על תוצאותיה.

במילוי תפקידיו לפי חוק זה יפעל מנהל מקצועי של מוסך במיומנות וברמה  . 138
 מקצועית נאותה.

ומנהל מקצועי של מוסך יפעלו בהתאם להוראות בעל רישיון להפעלת מוסך  )א( . 139
יצרן הרכב לעניין ביצוע פעולות ברכב; כללו הוראות יצרן רכב את שעות העבודה 

 הנדרשות לביצוע פעולות ברכב, יראו אותן כמשך הזמן המרבי לביצוע אותן פעולות.

ן השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ביצוע פעולות ברכב שיחייבו בעל רישיו )ב( 
 להפעלת מוסך ומנהל מקצועי של מוסך.

המנהל רשאי לתת הוראות מקצועיות לעניין ביצוע פעולות ברכב לשם יישום  )ג( 
ההוראות שקבע השר לפי סעיף קטן )ב(, שיחייבו בעל רישיון להפעלת מוסך ומנהל 
מקצועי של מוסך, ובלבד שלא ייתן הוראות כאמור אלא בעניינים שאין לגביהם הוראות 

 
י"פ תשע"ח  הועברו לשר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים:   שר הכלכלה והתעשייה סמכויות 1

 .506עמ'  18.10.2017מיום  7602מס' 

רישיון לניהול 
 מקצועי של מוסך

בחינות לקבלת 
רישיון לניהול 

 מקצועי של מוסך

חובת מיומנות  
 מקצועית

הוראות מקצועיות  
לעניין ביצוע 
 פעולות ברכב

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7602.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7602.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7602.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7602.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7602.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-7602.pdf


ל יצרן הרכב; המנהל יפרסם הוראות שנתן לפי סעיף קטן זה באתר האינטרנט של המשרד ש
 ויפיץ אותן לבעלי הרישיונות המורשים לבצע את אותן פעולות.

מנהל מקצועי של מוסך אחראי לפיקוח על עבודתם של העובדים העוסקים בטיפול  . 140
 .139-ו 133עד  131על עמידתם בהוראות לפי סעיפים בכלי הרכב במוסך, ובכלל זה 

מנהל מקצועי של מוסך אחראי לתקינות הפעולות שבוצעו ברכב שטופל  )א( . 141
 במוסך, והוא יאשר את תקינותן לפני מסירת הרכב ללקוח.

אם כן ניתן אישור בעל רישיון להפעלת מוסך לא ימסור רכב ללקוח אלא  )ב( 
 המנהל המקצועי של המוסך לפי סעיף קטן )א(.

מנהל מקצועי של מוסך ידווח למנהל או לרשות הרישוי על ליקויים בטיחותיים  . 142
ברכב שהובא למוסך שלא תוקנו, העלולים לסכן את התנועה או את הבטיחות, והכול 

 להוראות שקבע השר, באישור הוועדה.בהתאם 

מנהל מקצועי של מוסך יהיה נוכח במוסך בשעות מתן השירות לציבור, אלא  )א( . 143
 אם כן נכח במוסך ממלא מקומו שאישר המנהל לפי סעיף קטן )ג(.

קטן )א(, בעל רישיון להפעלת מוסך לא ייתן שירות רכב על אף האמור בסעיף   )ב( 
 60במוסך אם המנהל המקצועי של המוסך נעדר מהמוסך לתקופה העולה במצטבר על 

ימים לפחות בשנה; המנהל רשאי, בהחלטה מנומקת בכתב, להאריך את התקופה האמורה 
 בתקופות נוספות שלא יעלו על שישה חודשים.

לשמש כממלא מקום של מנהל מקצועי של מוסך,  המנהל לא יאשר לאדם )ג( 
אלא אם כן אותו אדם הוא בעל רישיון לניהול מקצועי של מוסך או שמתקיימים בו כל 

 אלה:

הוא בעל תעודת מקצוע, במקצוע ובסוג כפי שקבע השר, לאחר  (1)
 תעודת המקצוע(; –)בסעיף זה  2התייעצות עם שר הכלכלה והתעשייה

-ו 129, 127המקצוע מתאימה לסוגי הרישיונות לפי סעיפים תעודת  (2)
136; 

הוא בעל ניסיון של חמש שנים לפחות בעבודה במוסך בהתאם לתעודת  (3)
 המקצוע;

המנהל המקצועי של המוסך הצהיר בכבת כי לאותו אדם יש יכולת  (4)
 מקצועית, ניסיון והכשרה מספיקים כדי למלא את מקומו.

ע נסיבות מיוחדות שבהן ממלא מקום של מנהל מקצועי של השר רשאי לקבו )ד( 
( שבסעיף קטן )ג(, כולם או 3( עד ) 1מוסך יהיה פטור מקיום התנאים כאמור בפסקאות )

חלקם, בהתחשב בין השאר בסוג המוסך, במספר העובדים במוסך, בהיקף העבודה 
 המתבצעת במוסך או בסוג הפעולות ברכב המתבצעות בו.

ון להפעלת מוסך ינהל רישום לעניין היעדרות מהעבודה של המנהל בעל רישי )ה( 
המקצועי של המוסך העולה על יום עבודה אחד; רישום כאמור יישמר במשך שנה; המנהל 
רשאי לדרוש מבעל רישיון להפעלת מוסך להעביר לו, בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, 

 ך כאמור.מידע על היעדרותו מהעבודה של המנהל המקצועי של המוס

 המנהל יברר תלונות של לקוחות לגבי פעילותם של בעלי רישיונות לפי פרק זה. . 144
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