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 מי שאינו תושב יו"ש: לשמשות רכבים כנגד אבנים  והסרת  נוהל למיגון 

 בעלי משפחות ביו"ש  / עובדים ביו"ש

 
 הגדרות: .א

 עובד ביו"שא.  : זכאותלתנאים  .1

 ביו"ש. יםמדרגה ראשונה מתגורראזרח אשר קרובי משפחתו ב.                  

 : רכב פרטי/מסחרי בשימוש משפחתי. סוגי הרכבים .2

א.א. גלאס  : מיגון רכבי יו"שלביצוע עבודות  במכרז של משרד הביטחון ואושרו חברות אשר זכו :חב' מיגון .3

 .איכות העבודה והחומרים מפוקחים על ידי משהב"ט קארגלאס. ואילן 

 

 למיגון שמשות רכבים כנגד אבנים  תהליך .ב

 .על חשבונו יוכל למגן את רכבו ,-1בסעיף א התנאים העונה על אחדאזרח  .1

 למיגון בקשה כתבמ הבאים: מסמכיםה בצירוף migun@mot.gov.il  דוא"ל הגשת בקשה תישלח לכתובת .2

 כמצוין הביטחון משרד"י ע המורשים הממגנים אחד אצל הרכב את למגן התחייבות+ נסיעות לאיו"ש  בגין

  .יללע 3.אבסעיף 

 .אחרון מעביד + תלוש שכרמטעם ה מכתב צרף, עליו לעובד ביו"שבמידה ומדובר באזרח ה •

על היותו בעל משפחה המתגוררת  הצהרהלמכתב  יצרף ,יו"שאזרח שיש לו משפחה מדרגה ראשונה ב •

 קרוב המשפחה מדרגה ראשונה.של וספח ת.ז. + צילום  ביו"ש

 .יוכל לגשת למגן את הרכב אצל הממגנים המורשים  – טעם משרד התחבורהלאחר קבלת אישור מ .3

 .על ידו כלי הרכב אשר בהם בוצע מיגוןהאזרחים + הממגן יערוך רישום של  .4

וכן שמות גנו רשימת כלי הרכב שמואת ),  migun@mot.gov.il ( התחבורה למשרדמדי שבוע הממגן יעביר  .5

 .בעלי הרכב

רשימת הרכבים שביצעו לאגף הרישוי לתחום הרכב את "מ תעביר הח לאחר קבלת כלל הניירת המבוקשת,  .6

 ).AK  הגבלה  (הוספת  מיגון נגד אבנים הםבכי קיים  ,הרכב נותלצורך עדכון רישיו ,מיגון

. במידה והאזרח יבקש להנפיק רישיון וןעם סיום עדכון רישיון הרכב, יקבל האזרח אישור בדבר עדכון הרישי .7

  אר.מעודכן, יוכל להנפיק באמצעים המקוונים של משרד התחבורה ובדו

בגין שמשות לא תקינות (ראות לקויה), תחייב את בעל הרכב  מהכבישהורדה /רישוי שנתיבהליך פסילה  .8

 .או את הסרתן מורשההממגן האצל  בחידוש השמשות

 

 מכל סיבה שהיאנגד אבנים הסרת שמשות ממוגנות   .ג

 . במוסך מורשה להסיר את השמשות הממוגנות ולהתקין שמשות רגילותבאחריות בעל הרכב  .1

 .בדבר הסרת השמשות (=חשבונית)  מתקין מורשה  להגיע למשרד הרישוי ולהציג אישור .2

 .AKמשרד הרישוי יסיר את ההגבלה  .3

 

 דנינו איילה

 :העתקים
 תקינה', א אגף מנהל, קוגמן דורון מר

                     ורישוי נהלים, תאום תחום מנהלת, מורלי קטי' הגב
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