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כ"ח באלול תש"ף 
17 בספטמבר 2020 

         סימוכין: 4000-0099-2020-0001976 
                              

לכבוד 
מר שמעון סודאי  

יו"ר איגוד קציני בטיחות מקצועיים בתעבורה.  

 shimonsu@bezeqint.net - באמצעות מייל
 
 

הנדון: פטור זמני תקנה  585 (א) 14 ו - 15 לתקנות התעבורה 
              פנייתך מתאריך 15.9.2020  

 
 
 

בהמשך לפנייתך שבסימוכין, הריני להשיבך כדלהלן :  
 

1. תקנה 585 (א) ו – (15) לתקנות התעבורה (תיקון מס' 6), התשע"ט 2019 קובעת כי על קצין הבטיחות 
לבצע אחת לחודש בדיקת תקינות המערכות ברכבים מן הסוג המפורט ובהתאם להנחיות  המפורטות 
לעיל,  "יש לבצע, אחד לחודש, בדיקת תקינות המערכות שבאוטובוס, ברכב ציבורי, וברכב מסחרי 
החייב ברישיון מוביל, ולוודא כי מסמכי הרכב הנדרשים לגבי כל אחד מהם, כמפורט בטופס המתאים 
לסוג הרכב כפי שמובא בחלק ג' בתוספת השלוש עשרה ולמלא אותו, וזאת לאחר שנערכה לרכב 
בדיקת תקינות על ידי קצין הבטיחות או על ידי מוסך כמפורט בפסקה (13) או על ידי מכון רישוי 
בהתאם לצורכי הבדיקה הנדרשת, ובתום הבדיקה יאשר בחתימתו על גבי רישיון ההפעלה או רישיון 

המוביל, לפי סוג הרכב, את תקינות הרכב".  
 

2. לנוכח המצב הנוכחי במשק בצל משבר הקורונה והפניות שהתקבלו במשרד התחבורה, הוחלט כי לעת 
תקופת הסגר הנוכחי החל בתאריך ה 18.9.2020,  יוצא פטור מאכיפה לתקנה 585 (א) (14) ו – (15) .  

 

מצ"ב פטור זמני – תקנות 585 (א) (14) ו- (15) 
יש להדגיש כי פטור זה יחול עד סיום תקופת הסגר, כפי שיוגדר על ידי הממשלה. 

 
 
 

                                                        
בכבוד רב,   

 
                            

 
     

      
 
 
 
 
 

העתקים: 
סמנכ"ל בכיר תנועה  

מנהל תחום קציני בטיחות  
 

          

         דלית רגב 

  מנהלת אגף פיקוח ובקרת 
   רכב בכבישים ולארגונים

http://www.mot.gov.il
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