תקן ציוד חובה – מפעל למכונאות רכב בנזין דיזל )סימול מקצוע (020/010
א .שטח ומבנה:
 .1שטח המבנה כולו:
לפי החלוקה הבאה:
שטח עבודה תחת גג
חדר שיפוצים
מחסן כלים וחלקים
משרד – כולל חדר המתנה
חדר אוכל  +שירותים

 110מ"ר
75
10
8
7
10
110

מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר
מ"ר

 .2שטח חניה ותימרון:

 225מ"ר

סה"כ השטח הכללי הנדרש למפעל

 335מ"ר

ב .ידע מקצועי:
 .1המפעל ינוהל על ידי מנהל מקצועי בעל כתב הסמכה ל"מכונאות רכב".
 .2המנהל המקצועי יעמוד לרשות מפעל זה בלבד.
 .3המנהל המקצועי יהיה נוכח במקום במשך כל שעות פעילות המפעל )מוסך(.

ג .כלים וציוד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23

שולחן עבודה
מלחציים מקבילים
דוכנים למכוניות
משולשים לבלמי רכב
מרים הידראולי על גלגלים
מנורת יד  24וולט
מתקן לרחיצת חלקים
מתקן הרמה להוצאת מכללים )מנוע ,תיבת
הילוכים וכו'(
משאבה לשמן ממסרה
אבן משחזת על כנה
מערכות חולצים מסוגים שונים
מד דחיסה
מד תת לחץ
מד לחץ שמן
מד חום
מד זחיח )קליבר(
מערכת מקרומטרים
אינדיקטור )חוגן גישוש(
סרגל לבדיקת שטחים
אקדח לכיוון הצתה ,וזווית השהיה
ידיות פיתול )מד מומנט(
ערכה לעשיית קונסים כפולים בצנרת
צבת לקפיצי בלמים

.24
.25
.26
.27
.28
.29
.30
.31
.32
.33
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41

מדחס אויר
מכשיר לבדיקת מרססים )בנזין דיזל(
מד דחיסה למנוע דיזל )מיועד
למפעל מכונאות דיזל(
בור בדיקות ועבודה בעל יציאת
חרום או לחילופין מרים להרמת
הרכב כולו באחד מתאי העבודה
מכשיר לבדיקת לחץ מערכת קירור
מכשיר לבדיקת  4גזים  +למבדא
מד סיבובי מנוע )בנזין דיזל(
מכשיר לבדיקת לחץ הגה כח
מכשיר לבדיקת רכב בעל מערכות
ממוחשבות בהתאם לסוג הרכב
מיכל לאיסוף אחסנת שמנים שרופים
מפסק זרם פחת מאור כח
מכשיר לבדיקת קוטר תופי בלם
ספרות מקצועית
מכשיר לשטיפה וניקוי מע' בלמים
מד מתח )אוומטר( דיגיטלי
מד לחץ אויר בצמיגים
מערכת שעונים לבדיקת לחצי אויר
בבלמים פנאומטיים )למקצוע (021
בור בדיקה ועבודה בעל יציאת חירום
או לחילופין מרים הידראולי להרמת
כל סוגי המשאיות והאוטובוסים
)למקצוע (021

ד .תוספת מקצוע:
לתשומת ליבך/ם :תוספת מקצוע "מכונאות רכב" למפעל קיים )במקצוע אחר( מחייב עמידה בכל
הקריטריונים )שטח ,ציוד ,כ"א( כמצויין לעיל.

