
במקרה חרום:
בכל מקרה חירום, תאונה, סכנה, 

מצוקה (פיזית ונפשית), כשאין מענה 
אחר, בשעות ובימים לא שגרתיים 

וכברירת מחדל

33010
(מרכזיה 03-6106666)

קצין בטיחות בתעבורה 

054-6734165 
k-rechev@noal.co.il

משרד תב"ה צי-רכב דרור 
ישראל

054-6734666 
log@noal.co.il

רכז רכבי הנוער העובד והלומד. 
רכז צי הרכב- תב"ה, דרור ישראל

054-6735028
eyalja�a@noal.co.il

אייל יפו

רכז צי הרכב- תב"ה, 
דרור ישראל

054-6734508
tsahbt@drorisrael.org.il

צח בר-תור

תודה ונסיעה בטוחה!
מחלקת תב"ה-צי הרכב

גללו          למטה

נהיגה בטוחה? זה קל!

 דגשים חשובים לפני 
תחילת נסיעה ברכב תנועתי 

(שהנהגים מתחלפים בו 
בתדירות גבוהה)

טלפונים ליצירת קשר:

במקרה של תקלה ברכב יש לדווח בקישור: 

https://katzr.net/46de50

!

סוגי הבדיקות 
ברכבים שלנו

בדיקת נהג לפני נסיעה

בדיקת רכב חודשית ע"י 
אחראית רכב

בדיקת רכב תלת חודשית ע"י 
מחלקת הרכב 

טיפול תקופתי במוסך 
לפי הוראות יצרן

טסט שנתי 

בדיקה ויזואלית מסביב לרכב

בדרך זו, תוכלו לוודא שכל חלקי הרכב 

תקינים (ולזהות מכשולים צמודים לרכב). 

בדיקת אזור הגלגלים:

כדי לגלות האם יש פנצ'ר או חריצים 

מדאיגים. חשוב לקחת בחשבון כי 

חריצים שחוקים, מתחת 2 

מילימטר, דורשים החלפה 

מיידית של הצמיג. 

בדיקת לחץ אויר בצמיגים:

יש לבדוק מידי שבועיים (בקיץ) 

או שלושה (בחורף), לוודא 

שהוא תואם להוראות היצרן. 

בדיקות דלק ונוריות חיווי

יש לוודא כי הרכב מתודלק ואין נורית 

חיווי כלשהיא דולקת שלא לצורך. כל 

תקלה ברכב מצריכה דיווח לקצין הרכב 

ותיקון.

1

2

3

4

5

בדיקת נהג לפני נסיעה1

בדיקה יזומה של הרכב ומילוי טופס 
דיווח ייעודי. 

כל תקלה ברכב מצריכה התייחסות 

דיווח לקצין הרכב התנועתי ותיקונה.

את הטופס יש למלא בקישור הבא: 

 https://katzr.net/f10975

בדיקת רכב חודשית ע"י 2
אחראית רכב

צי הרכב נבדק אחד לרבעון

באחריות אחראית הרכב לוודא 

שהרכב נבדק על ידי בודק מוסמך. 

העתק של דוח הבדיקה 

יועבר לאחראי הרכב 

בדוא"ל ובאחריותה לבצע 

את התיקונים במידה 

ונדרשים כאלה ברכב.

איך מתאמים בדיקה?

ראשון - חמישי במרכז 

התנועה בשעות 8:00-12:00. 

בדיקת רכב רבעונית ע"י 3
מחלקת רכב תנועתית

לחץ אויר תקין 
בצמיגים הכרחי 
לנסיעה בטוחה 
וחוסך בדלק! 

ניתן לתאם ימי 
בדיקות מרוכזות 
עם קצין הרכב 
באתרים נוספים

דיווח על תקלה יש לבצע בקישור:

https://katzr.net/46de50

אל המוסך אנו מגיעים משתי סיבות:

א. טיפול יזום

מכיוון שהרכב צבר ק"מ לטיפול כפי 

שהנחה הייצרן. באחריות אחראית 

הרכב לוודא מתי צריך הרכב להיכנס 

לטיפול הקרוב שלו.

ב. תקלת דרך

 תקלה שצצה ברכב וצריכה 

התייחסות מקצועית.

בכל כניסה למוסך אחראית הרכב 
צריכה:

א. להוציא הזמנת עבודה

לבקש ממזכירת צי הרכב שתשלח 

הזמנת טיפול/ עבודה מהמוסך/ ספק

ב. למסור למזכירת צי הרכב מידע

כגון: ק"מ הרכב, מהות הטיפול/ תיקון, 

האם יש ליקויים ברכב וכד'

ג. לקבל מהמזכירה הנחיות

מזכירת צי הרכב תנחה את אחראית 

הרכב כיצד יש לקבל את השירות 

הנדרש מהמוסך / הספק.

טיפול במוסך 4

מתי צריך לעשות טסט?

אחת לשנה (בד"כ החל מהשנה 

השלישית) הרכב נדרש לעבור במכון 

רישוי, להיבדק ולקבל אישור תקינות, 

כמתחייב בחוק.

תשלום אגרת רישוי

תנאי מקדים לביצוע הטסט הוא 

תשלום אגרת חידוש רישיון רכב 

(אגרה זו יש לשלם בכל שנה החל 

מהשנה הראשונה גם אם אין צורך 

בטסט). לאחר שהאגרה שולמה ניתן 

לגשת למכון הרישוי לביצוע הטסט: 

ניתן לגשת בעצמכן או כשירות 

(בתשלום) של המוסך.

קבלת רשיון רכב חדש

בסיום הטסט, אם הרכב עבר אותו 

בהצלחה, מכון הרישוי חותם על 

רישיון הרכב החדש. יש להעביר 

עותק של הרישיון החדש למחלקת 

הרכב.

טסט שנתי5
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