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 לכבוד:
 איגוד לשכות המסחר

 איגוד מכוני הרישוי
 איגוד קציני הבטיחות

 איגוד המוסכים
 מועצת המובילים

 חברות תחבורה ציבורית
 

 א.נ.,
 
 

 בדיקות חורף -ד'273הוראת שעה לתקנה  הנדון:

 

)להלן: "התקנה"( קובעת כי כל רכב מסחרי שמשקלו  1961-ד)א( לתקנות התעבורה, התשכ"א273תקנה 

ק"ג, ובתוך כך רכב אספנות, רכב עבודה ואוטובוס חייב בבדיקת חורף  10,000הכולל המותר עולה על 

כב העומד ד)ב( כי לא ינהג אדם בר273באוקטובר כל שנה. בהמשך ישיר לכך, קובעת תקנה  1-הנערכת מה

במרס באותה השנה, אלא  31בנובמבר ועד ל  1-ד)א( בתקופה שבין ה273בקריטריונים המוזכרים בתקנה 

אם בידו תעודה המאשרת כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא תקין. קרי, הזמן הנתון לביצוע בדיקת חורף 

 לכלי הרכב המנויים בתקנה הינו חודש ימים אחד בלבד במהלך כל שנה. 

 01/10/21בתאריך בפרק זמן קצר, פורסמה ור מספרם הרב של כלי הרכב המחויבים בביצוע בדיקת חורף לא 

(, לפיה יתאפשר 2021 -(, התשפ"ב 3)הוראת שעה()מס'  ), )ב( לתקנה-הוראת שעה לעניין סעיפים )א( ו

 .2021בנובמבר  30בדיקות חורף החל מיום פרסום הוראת השעה ועד לתאריך   ביצוע

 

 

 

 לשכת סמנכ"ל בכיר תנועה

 הנהלת אגף הרכב
 03-5657103טל: 

 03-5657105פקס: 

 
 כ"ז בתשרי תשפ"ב

 2021באוקטובר  03
 4000-0401-2021-021131סימוכין: 
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לדצמבר  1התאריכים  בנוסף, קובעת ההוראה, כי חובת הימצאות אישור ביצוע הבדיקה בידי הנהג תחול בין

 ד)ב( במקור 273כפי שקובעת תקנה  למרס 31לנובמבר ועד  1וזאת במקום  2022במרס  31ועד  2021

 ד. 273ה תקנ בכך, יתאפשר פרק זמן מספק לביצוע בדיקות החורף לכלי הרכב המחויבים בהן על פי

 . בלבד 2021אדגיש כי הוראת השעה תקפה לשנת 

 

 .מצ"ב הוראת השעה

. 

                
 

                            
 
 
 
 
 
 
 

 סמנכ"ל בכיר תנועה –מהנדס אבנר פלור  העתקים: 
 מנהלת בכירה אגף הרכב –מהנדסת עינת סגל    
 מנהל אגף א' רישוי ופיקוח –מר משה קירמאיר    
 פיקוח ובקרת רכב בכבישים וארגונים –מנהלת אגף א'  –גב' דלית רגב    
 מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית -מר יעקב ישראל נתניהו    
 ראש תחום ניידות  –מר יוסי שנלר    
 ם קציני בטיחותראש תחו –מר ישעיהו אברהם    
 ראש תחום שירותי תחזוקה –מר רפי אלישע    
 לשכה משפטית –עו"ד ליאת חנקין    
 ראש מחלקת התנועה –נצ"מ נועם בגינסקי    
   
           

 
 
 

-   
     

 

 בברכה,

 
 איציק סרור

 מנהל אגף א' שרותי תחזוקה


