
שהינו גיס  שהוכיח    רהתחבוה   שרד  מלמרות התנגדות מר אבנר פלור סמנכ"ל  ,  ייבוא אישיכל רכב בא  עוסק יכול לייבנס  -רק בזכות מוטי בר
דהיינו,    .רק רכב שאינו מיובא ע"י יבואן  "פצצה מתקתקת"    הצעת החוק  ל   שהכניסבעת  ובוגד באינטרס הציבורי,    ,  חמישי של יבואני הרכב

  לא תיקון ריקול!!! לוללא מוסכים, ללא חלקי חילוף   ,רכב, ללא אחריות  ישל כלמאוד  ספר מצומצםמ  עוסק יכול לייבא רק  
    שאכפת לה והיא קשובה לאזרח הקטן.  והכל תודות לעזרתה של מערכת בתי המשפט,.  נס שונו נהלים תקנות וצווים-רק בזכות מוטי בר
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     MOTOR HOME   /CAMPER  נוהל שינוי ייעוד רכב למלונוע / מוטור הום  / קמפר  
  

שעושה הכל   תודה לגב' איילת דנינו. הנתונים המפורסמים כאן תודות לבקשה ע"פ חוק חופש המידע
מלונוע או  תן להסב כל רכב לל ניבגדו   . למען האזרח הקטן שמבקש לקבל מידע ממשרד התחבורה

  .  לשינוי ייעוד רכב לרכב מגורים  חבורהלהלן התשובה של משרד הת  . משא מגורים   Nבהגדרתו 
 

  תיק מוצר מסודר הכולל חישובי חוזק וריתום.  . 1
  עיגון וריתום האביזרים וההתקנים השונים ברכב. . 2
  תאם לאישור היצרן. עיגון וריתום גגון והתקנים בגג הרכב (פאנלים סולאריים) בה .3
  עומסיםשקילות, מידות וחלוקת  . 4
 .בדיגום ארגז ברכב משא -תווית מרכב לאחר דיגום כולל הטבעות. . 5
  בודק מוסמך. –אישור בדיקת חשמל למערכת החשמל  . 6
  אישור בודק מוסמך לגז   . 7
  אישורי מתקין מורשה לכלל ההתקנים ברכב. . 8
כמפורט בתקנות התעבורה שמשות עם סימון תקן רלוונטי בהתאם לדרישות של רכב  .9

 ובדירקטיבה. 
 ניסה בהתאם לדרישות של רכב כמפורט בתקנות התעבורה ובדירקטיבה. דלת כ .10
  מ"מ.  600מעבר בין התאים מינימום   .11
 מחיצה תקנית. .12
או לחילופין מחיצה   (ב)  352 חומרי פנים המרכב מחומרים מעכבי בעירה בהתאם לתקנה  .13

 (ב).  352  העומדת בהתאם לתקנה 
  תקנות התעבורה.הרכב ל התאמת  .14
 רישיון בתוקף.  .15
 ואחסון.  מערכת ישיבה ושולחן, מערכת לינה, מערכת בישול,  -ת הרכב מגורים לדירקטיבה התאמ .16
 התקנת התקנים מיוחדים לרכב ייעודי.  668קוד עיסוק  –דיגום המרכב ע"י מתקין מורשה  .17

  
  רוב  קינים מורשים רשימה אפיץ בק מת  45חלקית מאוד .  יש רשימה   –מתקינים מורשים  

שווה התייעצות איתו,  מוטורהום  -מלונוע במישור אודמים יודע להסב כל רכב לקריספין קרוואן 
  .  סביר מחיר מישור אדומים  052-6868777אדם מסביר פנים שיש לו סבלנות לישראלי הממוצע 

  08-8693773מחלף גדרה   שנים בתחום  70רדלר אבזור רכבים כמעט  
     יקר. –ות בודות מקצועי. ע 08-8693094מפורסמת לרכב סדנת רסטה מגדרה  יוקרתית וסדנה 

    401שלוחה    073-2229222סדנת פלדמן מנצר סירני גם יכולה לבצע 
   03-9366813אזור תעשיה ברקן    -ניתוב תעשיות מרכבים 

  .    Nרכב מגורים  רישיון והסבר להסבת רכב למגורים כולל מצ"ב פרסום "מיה מרחב יצירה" 
  

  וא באחריות המפרסם בלבד.  מים הנ"ל הוכל הפרס 
  
  
  

  
  


