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 לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה

  מחלקת תקינה

 03-5657122טל: 
 03-5657123פקס: 

 תאריך: י"ב בניסן, תשפ"א
 2021במרץ  25

 4000-0402-2021-006250סימוכין: 
 

 
 לכבוד: 

 מעבדות מוסמכות לרכב
 איגוד יבואני הרכב

 יצרנים של מערכות/יבואנים
 

 

 על השארת ילדים ברכבתנאים ודרישות לאישור מערכות התרעה הנדון: 

 
 רקע:   .1
 

ה על עהתר במערכתד' לתקנות התעבורה שתוקנה לאחרונה, קיימת חובה על שימוש 83לתקנה  .א
 למעט אלו המוחרגים בתקנה.  N1-ו  M2,M1ברכב מקטגוריות 4השארת ילדים בעת הסעת ילד עד גיל  

לאור זאת, נדרש לקבוע את התנאים והדרישות לאישור מערכות מהסוג הנזכר לעיל לשיווק ושימוש  .ב
 בארץ. 

 
 מטרת המסמך:   .2

ד, 83ות התרעה על השארת ילדים ברכב העונה על דרישות תקנה ור מערכשוהדרישות לאיהגדרת התנאים 

 לצורך שיווקן בארץ.

 שיטה:   .3
 

  יבואן מסחרי של רכב: .א
 התרעה שיצרן הרכב התקין בפס הייצור של הרכב( )לגבי מערכות

היבואן המסחרי נדרש לרשום את המערכת במרשם רשות הרישוי כחלק מהמערכות המותקנות ברכב 

 . A2)א(, וזאת באמצעות דיווח קוד הגבלה 271בהתאם לתקנה 
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 : יבואן מסחרי/יצרן מקומי של מערכת התרעה .ב

 יצרן המערכת: דרישות מהיבואן המסחרי/ (1

 רישיון סחר •

 הסכם פיקוח עם מעבדה מוסמכת לרכב •

 אישור יבוא/ייצור ממשרד התחבורה •

 תהליך לאישור המערכות על ידי מעבדות מוסכמות לרכב: (2

קבלת הצהרה מטעם היבואן המסחרי )מצורף בזאת פורמט בנספח( שהמערכת מקיימת את דרישות  •

 ד.83תקנת התעבורה 

 תיק שרטוטים.זיהוי המוצר על בסיס עלון יצרן או  •

 
 הבאות: בדיקת תעודות לעמידה בדרישות בהתאם לאחת מהאפשרויות

 
 -קבלת תעודה ממעבדה אירופאית מוכרת לגבי עמידה בדרישות החוק האיטלקי 2.1

DECRETO 2 ottobre 2019, n.122 
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di 
dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. 

 
קבלת תעודות מעבדה מאושרת/מעבדה אירופית מוכרת לעמידה בתקנים, בתקנות או בדירקטיבות   2.2

 ()ז(: 1ב)4כמפורט בתוספת השנייה לתקנות העיקריות, חלק ג', פרט 
 

טית: הנחיות אחידות הנוגעות לאישור "תאימות אלקטרומגנ -10חלק  961תקן ישראלי  2.2.1
 E.E.Cאו הנחיית  E.C.E  10כלי רכב מהיבטים של תאימות אלקטרומגנטית", או תקנת 

2014/30/EU ; 
או תקנת  E.C.E 44" התקני ריסון לילדים ברכב מנועי", או תקנת  -1107תקן ישראלי  2.2.2

E.C.E 129 ; 
בנוגע לאישור ופיקוח השוק על כלי רכב ונגררים, ועל   E.E.C 2007/46/ECהנחיית  2.2.3

הנזכר לעיל מתייחס  - מערכות, רכיבים ויחידות טכניות נפרדות המיועדות לרכבים אלו
למערכות המתחברות באופן קבוע למערכות הרכב, ונדרש אישור כי אופן החיבור נעשה 

 פוגעת בהתעדה המקורית של הרכב. בצורה שאינה
 בדבר בטיחות כללית למוצרים.  E.E.C 2001/95/ECהנחיית  2.2.4

 
 המבדיקת התיעוד תעשה על פי העניין בהתאם לאופי המערכת ועקרון הפעולה שלה. לדוג הערה:

למערכת שאינה מתחברת להתקן הריסון ברכב לא נדרש להציג אישור עמידה בתקן  -
 ( לעיל.2או התקנות המקבילות המפורטות בסעיף ) 1107ישראלי 

 
 יפוס או תיק מוצר ונספח א' בהתאם.אישור אב טתוצר הפעילות:  (3

 

 מתקינים מורשים: .ג
 ברכב באופן קבוע, ומקבלות ו/או שולחות אותות חשמליים למערכות הרכב( תקנותוהמ)לגבי מערכות 

על פי  -התקנת מערכת התרעה על השארת ילדים ברכב -702אישור מתקין מורשה לפי סמל עיסוק  (1
 ד. 83

 אב טיפוס להתקנת המערכת בכלי הרכב.אישור  (2
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 :יבוא אישי .ד
 
 יינתן אישור של אגף הרכב/מחלקת יבוא. -מערכת התרעה שהוגשה עבורה בקשה וטרם הגיעה לארץ (1
יינתן אישור של  -מערכת התרעה שכבר הגיעה לארץ וממתינה לאישור שחרור בבתי המכס או הדואר (2

 קת ייצור, סחר ויבוא.מפקח משרד התחבורה מאגף הרכב על פי כללי מחל
 האישור למערכת יינתן באחת משתי האפשרויות הבאות: (3

 
 רי תעבורה.מוצ ריבוא וייצוחתימה על נספח י"ב של מסמך מדיניות  .א
 וידוא עמידה בדרישות החוק האיטלקי באחת מהדרכים הבאות:  .ב

 תעודת מעבדה אירופאית מוכרת לעמידה בדרישות החוק:  (1)

DECRETO 2 ottobre 2019, n.122 
Regolamento di attuazione dell'articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia 

di dispositivi antiabbandono di bambini di eta' inferiore a quattro anni. 

קיום הצהרה של יצרן המערכת בדבר עמידת המערכת בדרישות החוק האיטלקי, המופיעה  (2)
 המוצר או החוברת לצרכן.על גבי אריזת 

 צילום מסך אינטרנט כהוכחה לכך שהמערכת עומדת בדרישות החוק ומשווקת באיטליה. (3)
עבור מערכת שמשווקת כדין בארצות הברית, קנדה או במדינה אחרת באיחוד האירופי  (4)

במדינה  משווקת כדיןמידע בכתב שיש בו כדי להעיד שמערכת ההתרעה  -שאיננה איטליה
 כאמור. 

 

 בברכה,

 
 דורון קוגמן

 מנהל אגף א' תקינה והנדסה

 

 : ים העתק
 סגן מנהל כללי תנועה  -אבנר פלורמהנדס 

 מנהלת אגף בכיר רכב -עינת סגלמהנדסת 
 ראש תחום ייצור סחר ויבוא -משה ימינימר 
 ראש תחום יבוא -כרמית אפלמןגב' 

 מרכז בכיר מחלקת הנדסה -דדי רוזנברגמהנדס 
 יועץ משפטי )בפועל( -טמירדוד  עורך דין
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  נספח

 רכת התרעה על השארת ילדיםיבואן מע / יצרןהצהרת 
 

 

 

 

הנני מצהיר בזאת כי המערכת המתוארת לעיל, שאני היצרן/ היבואן המסחרי שלה מקיימת את כל הדרישות 

 . 1961 -ד לתקנות התעבורה, התשכ"א83המפורטות בתקנה 

 

 ובזאת באתי על החתום:

 

 
_____________________ 

 
______________________ 

 
______________________ 

 חתימה  תאריך  שם ומשפחה

 

 
 היצרן/ היבואן: 

 
_____________ 

 
______________ 

 
______________ 

 
_____________ 

תעודת זהות/חברה  שם משפחה שם פרטי 
 פרטית

 טלפון

 ______________ ______________ ______________ _____________ כתובת: 

 מיקוד עיר מספר רחוב 

 
 שם המוצר: ____________________________

 עקרון הפעולה של מערכת ההתרעה על השארת ילדים ברכב:  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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