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 'נספח סב
 סיווגי רכב חדשים

 (פ תקינה אירופאית"ע)סיווגי רכב חדשים 

 

 :נבנה ויועד להסיע נוסעים, גלגלים לפחות אשר תוכנן 4רכב מנועי בעל  – Mרכב מסוג 

 

 :סיווג משנה :סיווג ראשי

M1-  מושבים נוסף על  8רכב שבו עד

מושב הנהג ומשקלו הכולל המותר 

 .ג"ק 30533אינו עולה על 

 רכב פרטי .1

 פרטי .א

 אמבולנס .ב

 כיבוי אש .ג

 אוטובוס פרטי .ד

 רכב שטח .ה

 

 מונית .2

 מונית .א

 רכב סיור .ב

 רכב מדברי .ג

 אוטובוס ציבורי .ד

רכב שצוין ברישיון הרכב  .ה

כרכב להוראת  –שלו 

 נהיגה

  

M2-  8-רכב נוסעים שבו יותר מ 

מושבים נוסף על מושב הנהג ומשקלו 

ג "ק 50333הכולל המותר אינו עולה על 

מושבים  8 –סעים שבו עד או רכב נו

 30533ומשקלו הכולל המותר עולה על 

 .ג"ק 50333ג אך אינו עולה על "ק

 מונית. 1

 רכב סיור. 2

 אוטובוס פרטי. 3

 אוטובוס ציבורי. 4

 רכב מדברי. 5

 אמבולנס. 6

 כיבוי אש. 7

 טיולית. 8

 רכב בטיחותי. 9

 שיון הרכב שלו כרכב להוראת ירכב שצוין בר. 13

 נהיגה

  

M3- מושבים  8-רכב בעל יותר מ

שמשקלו הכולל 0 מלבד מושב הנהג

 .ג"ק 50333המותר עולה על 

 (בוטל)מונית . 1

 (בוטל)רכב סיור . 2

 אוטובוס פרטי. 3

 אוטובוס ציבורי. 4

 רכב מדברי. 5

 אמבולנס. 6

 כיבוי אש. 7

 טיולית. 8

 ון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגהירכב שצוין בריש. 9



 
 
 

 

–סיווגי רכב חדשים 'נספח סב   

 

 

 

נבנה ומיועד להובלת טובין או , גלגלים לפחות אשר תוכנן 4רכב מנועי מסחרי בעל  – Nוג רכב מס

 :רכב שצוין רישיונו כרכב עבודה

 

 :סיווג משנה :סיווג ראשי

N1-  רכבN  שמשקלו הכולל המותר

 ג"ק 30533אינו עולה על 

 

 

 .כיבוי אש. 1

 חילוץ. 2

 עבודה. 3

 חומרים מסוכנים. 4

 

  

N2-  רכבN משקלו הכולל המותר ש

ג אך אינו עולה על "ק 30533עולה על 

 .ג"ק 120333

 כיבוי אש. 1

 חילוץ. 2

 עבודה. 3

 חומרים מסוכנים. 4

 ציוד חריג. 5

 תומך. 6

רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת  . 7

 .נהיגה

  

N3-  רכבN  שמשקלו הכולל המותר

 .ג"ק 120333עולה על 

 

 

נבנה ומיועד להובלת טובין או שצוין ברישיונו כרכב , או נתמך אשר תוכנן גרור – Oרכב מסוג 

 :עבודה

 :סיווג משנה :סיווג ראשי

O1-  גרור שמשקלו הכולל המותר

 .ג"ק 753אינו עולה על 

 חומרים מסוכנים. 1

 עבודה. 2

 ציוד חריג. 3

O2- שקלו הכולל גרור ונתמך שמ

ג אך אינו "ק 753המותר עולה על 

 .ג"ק 30533עולה על 

 

 

 

 .רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה
O3-  גרור ונתמך שמשקלו הכולל

ג אך אינו "ק 30533המותר עולה על 

 .ג"ק 130333עולה על 

O4-  גרור ונתמך שמשקלו הכולל

 .ג"ק 130333המותר עולה על 

OT- לטרקטור גרור  
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 :אופנוע – Lרכב מסוג 

 

 :סיווג משנה :סיווג ראשי

L1-  125אופנוע שנפח מנועו אינו עולה על 

 KW11 (BHP14.6)ק והספק מנועו עד "סמ

 .רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה

L2-  אופנוע בעל הספק מנוע עדKW25 

(BHP33) 

 אופנוע להגשת עזרה ראשונה .1

ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת  רכב שצוין .2

 נהיגה

L3 

 L2או  L1אופנוע שאינו מסיווג 

 אופנוע להגשת עזרה ראשונה .1

רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת  .2

 נהיגה

 

 :טרקטור או מכונה ניידת – Tרכב מסוג 

 

 :סיווג משנה :סיווג ראשי

 טרקטורים

T1- טרקטור 

 טרקטור משא .1

שלו כרכב להוראת  רכב שצוין ברישיון הרכב .2

 .נהיגה

T2- רכב שצוין ברישיון הרכב שלו כרכב להוראת נהיגה טרקטורון. 

T3- מכונה ניידת  

 

 סיווגי רכב חדשים
 

 שם חדש שם קודם
 

 פרטי רגיל
 דלתות 2פרטי נוסעים 

 דלתות 4פרטי נוסעים מוארך 
 פרטי רכב שדה

 פרטי דו שימושי
 דלתות 3פרטי דו שימושי 

 דלתות 4מושי פרטי דו שי
 דלתות 5פרטי דו שימושי 

 דלתות פתוח 3פרטי דו שימושי 
 דלתות 5מונית 
 דלתות 6מונית 
 דלתות 5סיור 
 דלתות 6סיור 

 פרטי נוסעים
 פרטי נוסעים
 פרטי נוסעים

 ללא שינוי
 פרטי נוסעים

 דלתות 3פרטי נוסעים 
 פרטי נוסעים

 דלתות 5פרטי נוסעים 
 פרטי נוסעים פתוח

 מונית
 מונית

 רכב סיור
 רכב סיור

 
 


