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 מטרת הנוהל .1

 הסדרת תהליך מתן פטור מחובת המצאות גלגל חילוף ברכב.

 אין נוהל זה בא לגרוע מהדרישות שפורסמו, תקנות התעבורה ונהלי המשרד.

 

 הבסיס החוקי .2

 לתקנות התעבורה. 579א, 365, 365תקנות 

 

 גוף הנוהל .3

ב לתקנות התעבורה רשות הרישוי רשאית לפטור רכב מסחרי, אוטובוס, גרור או 365בהתאם לתקנה 

קילוגרם ורכב עבודה המופעלים, מנוהלים או רשומים  10,000נתמך שמשקלם הכולל המותר עולה על 

, אם הוכיח בעל 365ף כאמור בתקנה , מחובת הימצאות מגבה וגלגל חילו579בתקנה על שם מפעל כהגדרתו 

 הרכב או מחזיקו כי נתקיימו לגביו אלה : 
קיים לגבי הרכב הסכם בכתב להנחת דעתה של רשות הרישוי, לקבלת שירות החלפת גלגלי הרכב ברחבי  (1

 הארץ.
 (.1ברכב מצוי אמצעי קשר להזמנת השירות כאמור בפסקה ) (2

 

 הגשת בקשה לפטור 3.1

רשומים על שמו, או שהוא מפעיל, או שהוא מנהל כלי רכב מסוג ש 579מפעל כהגדרתו בתקנה 

קילוגרם ורכב עבודה רשאי  10,000מסחרי, אוטובוס, גרור או נתמך שמשקלם הכולל עולה על 

מצורף להגיש בקשה לפטור מגלגל חילוף למחלקת תקינה על גבי טופס בקשה )ראה נספח ה

 בזאת(.

 וד בתנאים הבאים :פטור מגלגל חילוף לעמעל החברה שמבקשת 

בכל רכב מנועי נמצא ציוד קשר אלחוטי תקין ונהגי הרכב מתודרכים ומכירים נוהל לקריאת  .א

 סדנא להחלפת גלגל.

 
 

 מספר  הוראת נוהל
 T0100011 

 
פטור מחובת נשיאת גלגל חילוף ברכב מסחרי, 
אוטובוס, גרור או נתמך שמשקלם הכולל עולה 

 קילוגרם 10,000על 
 ורכב עבודה 

 
 בתוקף מתאריך

14.07.2008 
 

 1עדכון מספר 
 06.08.2020מתאריך  
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בכל רכב קיים מתקן תקין לשאת גלגל חילוף, מערכת כלים להחלפת הגלגל ואביזרים כמו:  .ב

 מגבה, משולש אזהרה וכדומה, כנדרש בתקנות התעבורה.

נמצאים גלגלי חילוף בגדלים המתאימים לדגמי רכב מנועי, לגרורים ו/או במחסן המפעל  .ג

 לנתמכים שברשות המפעל, ובמספר של כלי רכב מסוגים אלה.

חברת ההובלה תהיה מנויה לקבלת "שירות החלפת גלגלים" המפעיל מוקדים וסדנאות לתיקון  .ד

 רכב בדרכים שבתפקידם לספק ולהחליף גלגל בשעת הצורך.

במשך הזמן המרבי מקריאה לעזרה עד בואה של סדנא לרכב עם תקר, לא יעלה התחייבות ש .ה

חצי בכל מקום בארץ, ולרכב הנועד להובלת חומרים מסוכנים, הזמן המרבי יהיה  שעהעל 

 .שעה

)בכדי לעמוד בתנאי זה יש לפרוס מוקדי חירום באזורים גאוגרפים כך שיכסו את כל שטח 

 המדינה(.

 שירות, במשך כל השנה בימי ושעות פעילות כלי הרכב של המפעל.המוקדים יאוישו ויתנו  .ו

 

ויהיה מחויב לשאת רכב הנוסע לשטחי האוטונומיה הפלסטינאית לא ייכלל בהסדר זה  הערה:

 גלגל חילוף.

 

 בדיקה ואישור בקשה לפטור 3.2

ראש תחום תקינה יבדוק את הבקשה וימליץ למנהל אגף הרכב על מתן או אי מתן פטור מגלגל 

 לוף לכלי רכב שבבעלות החברה.חי

 

 אחריות .4

 בדיקת בקשה לפטור מגלגל חילוף. –מחלקת תקינה 

 

 נספחים .5

 טופס בקשה לפטור מגלגל חילוף. –נספח א' 

 

 

 בברכה,

 מהנדס ג'מיל אבו חלא

 ראש תחום תקינה 
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 ב 365לפטור מגלגל חילוף על פי תקנה טופס בקשה  –נספח א' 

ברת __________________ פטור מגלגל חילוף לרכבי החברה. ח אני החתום מטה מבקש בזאת בשם

 ברשות החברה _________________ כלי רכב המתאימים לדרישות המופיעות בנהלי הבקשה לפטור.

 אנו מקבלים שירותי תיקוני צמיגים ממוסך _________________ יש לצרף רישיון אחזקת מוסך בתוקף.

על  T010001אני מתחייב בזאת בשם החברה לעמוד בכל התנאים הרשומים בהוראת הנוהל מספר 

 רצוף בזה : עדכוניה.

מתן התחייבות הגעה לחומרים מסוכנים תוך חצי שעה -אישור המוסך לצמיגים הנותן את השרות .1

 ולמוביל רגיל תוך שעה.

 רישיון אחזקת מוסך לתיקון צמיגים. .2
 )במלואו( / רישיון היסעים שבתוקף.בתוקף רישיון מוביל  .3

 דין החברה, שלחברה מספר כלי רכב המתאימים לרשום בבקשה.-הצהרת המנכ"ל באישור עורך .4
 אישור שהחתום מטה מורשה לחתום בשם החברה. )פרוטוקול( .5

 חתימה ____________חותמת ות.ז _________  תפקיד ___________    שם המבקש _________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 המלצת ראש תחום תקינה

אני החתום מטה _________   ממליץ לאשר את הבקשה: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 ___תאריך   ___________   חתימה   ________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 החלטת הרשות

 , ניתן בזאת פטור 1961ב לתקנות התעבורה התשנ"א 365 –ו  4בתוקף סמכותי לפי תקנות 

 

 _________________  _________________   בבעלות   לחברת 

 

 לתקנות התעבורה לגבי גלגל חילוף. 365מהוראות תקנה 

 הפטור הוא עד לתאריך  ______________  ובהתאם לנוהל המצורף בבקשה.

 

 תאריך :  ___________

 רשות הרישוי :  ______________

 

 לידי גברת רויטל שיליאן 5657123-03או בפקס  shilianr@mot.gov.ilטופס + נספחים להעביר במייל: 

mailto:shilianr@mot.gov.il

