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 טכוגרף
 

מטרתו של הטכוגרף הוא פיקוח ובקרה על הנוהג 

 ברכב. 

 

הטכוגרף רושם מהירות לאורך זמן ומרחק  

שעות.  24 במשך  

 

בתחילת יום עבודה אמור נהג להכניס דיסקית 

 חדשה למכשיר הטכוגרף. 

 

הנהג חייב לכתוב על הדיסקית את  על פי חוק,

שמו, את התאריך, את מספר הרכב בו נעשה 

השימוש בדיסקה, את מד האוץ )קילומטרז'( 
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  טכוגרף — ההיבט החוקי  

              

לתקנות התעבורה קובע: 72ס'    

 

)א( רישום שנעשה בדיסקה או ברישום ממוחשב בטכוגרף המותקן ברכב כפי שנקבע 

בתקנות ובדרך שנקבעה בתקנות, והפועל באופן שנקבע בהן, יהיה ראיה קבילה בכל 

–הליך משפטי לגבי   

( שעות העבודה והמנוחה של הנוהג ברכב;1)  

( מהירות נסיעתו של הרכב;2)  

( מרחק נסיעתו של הרכב;3)  

ובלבד שהוכח כי הרישום בדיסקה או ברישום הממוחשב שהוגש לבית המשפט הוא 

הרישום שנעשה על ידי הטכוגרף בעת ביצוע העבירה, וכי מרגע שהדיסקה או הרישום 

הממוחשב הוצא מהטכוגרף עד שהוגש לבית המשפט לא נעשתה בהם שום פעולה 

 שיש בה כדי לשנות פרט מהפרטים שנרשמו בעת שהיו מותקנים בטכוגרף.

)ב( שר המשפטים יקבע את אופן ההחזקה, השמירה והטיפול ברישום הממוחשב או 

 בדיסקות שנרשמו על ידי הטכוגרף ואת אופן הגשתם לבית המשפט.

 )ג( תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
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 טכוגרף

פ  “כלי הרכב החייבים בהתקנתו ע  

לתקנות התעבורה:‘ ד 364תקנה   

 אוטובוס, רכב מסחרי גדול, משאית:

)א( לא יירשם רכב ולא יחודש רשיון לרכב מסוג האמור להלן אלא 

 אם כן הותקן בו טכוגרף מסוג כאמור בחלק ג' בתוספת השניה:

–( אוטובוס 1)  

 )א( אוטובוס ציבורי הפועל בקו שירות המפורט בתוספת השמינית;

ק"ג וטיולית,  8,000שמשקלו הכולל המותר עולה על  –)ב( אחר 

או לאחריה; 1990ששנת ייצורם   

–( רכב מסחרי 2)  

ק"ג או יותר ששנת  16,000)א( רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר 

או אחריה; 1989ייצורו   

)ב( רכב מסחרי המיועד להובלת חומר מסוכן שמשקלו הכולל המותר 

.1990ק"ג וששנת ייצורו עד  8,000עולה על   

ק"ג,  15,999ק"ג עד  8000-שמשקלו הכולל המותר מ –)ג( אחר 

או אחריה; 1990ששנת ייצורו   

( המשמשים 2)-( ו1( אוטובוס ורכב מסחרי כאמור בפסקאות )3)

 ללימוד נהיגה.
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  תעודת תקינות וכיול לטכוגרף

נרשם כדלקמן:‘ ד 364בתקנה   

לא יירשם רכב ולא יחודש רישיון לרכב )מהסוגים החייבים בהתקנה(  •

 אלא אם כן הותקן בו טכוגרף.

לא ינהג אדם ברכב אלא אם כן מותקן ברכב טכוגרף תקין הפועל כהלכה  •

ג הדיסקה את היות הרכב בנסיעה או בעמידה, את מהירות “המסמן ע

 ומרחק הנסיעה ואת זמן הנהיגה .

 בטכוגרף מצויים דיסקה המתאימה למכשיר המותקן ברכב.  •

 בידו תעודת מכייל מוסמך תקפה המתייחסת לטכוגרף המותקן ברכב.  •

כל המגופות שבטכוגרף תקינות, שלמות ומקוריות והן מותקנות  •

 במקומן .

הדיסקות המותקנות במכשיר הטכוגרף נקיות ותקינות; דיסקה  •

שנפגמה, יחליפה הנהג בדיסקה תקינה ויצמיד את הדיסקה הפגומה 

 לדיסקה שבה היא הוחלפה .

לא ינהג בעל רכב ולא ירשה לאחר לנהוג ברכב שמותקן בו טכוגרף לפי  •

תקנה זו ונעשה בו אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן כויל 

 מכשיר הטכוגרף לאחר ביצוען :

. החלפת צמיג בצמיג שמידתו שונה מהמידה המפורטת בתעודת הכיול1      

. החלפת רכיב בתיבת ההילוכים או בסרן האחורי אשר משנים את יחס 2      

ההעברה           

בעל רכב שבו מותקן טכוגרף לפי תקנה זו, ישמור במקום עסקו, במקום  •

סגור, את יומני הנסיעות ואת הדיסקות המציגות את תנועות הרכב, 

 ימים מיום שנמסרו לו  081במשך 
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 מנהל מקצועי של מפעל המורשה לתיקון מחווני רכב  -"מכייל מוסמך"  •

מגופה שהותקנה בטכוגרף בידי יצרנו או בידי מכייל מוסמך,  -"מגופה"  •

 המשמשת למניעת שינוי כוונו של הטכוגרף בידי מי שאינו מוסמך לכך 

תעודה בטופס ובנוסח שקבע מנהל אגף הרכב,  -"תעודת מכייל מוסמך"  •

המעידה על תקינותו וכיולו של הטכוגרף בהתאמה לרכב שבו הוא 

 מותקן;

דף רישום המתאים לשימוש בדגם הטכוגרף המותקן ברכב  -"דיסקה"  •

 שעות. 42והמתוכנן לרישום הנתונים על פי תקנה זו למשך 

 

 דוגמא לתעודת תקינות כיול והתאמה של טכוגרף


