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  רכב מכונאות�תק� ציוד 
 

 כללי
 

 . למחלקות בהתא$ לתחומי$ השוני$תרשימת הציוד והמכשור המובאי$ להל� מסווג
 : כל מערכת סדנאות ומעבדות לרכב תכלול

 חדר ניקוי .1

 וירומדחס א .2

 מקדחת עמוד .3

 אב� משחזת על עמוד .4

 שקעי$ תלת פאזיי$ .5

  וולט�24שקעי$ ל .6

 ערכת עזרה ראשונה .7

 לכיבוי אש בהתא$ להוראות הבטיחותציוד  .8
 

   
   

 הערות הציוד מחלקות 'מחלקה מס
   ומכשורמכללי רכב  .1

   ומכשורמנועי$  .2

  אבחו�  .3

  )מחלקתי(ציוד כללי   .4

  דיזל  .5

  כלי$ אישיי$  .6

  אמצעי המחשה  .7
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  מכונאות רכב� תק� ציוד

 
   

  מכללי רכב ומכשור � 1' מחלקה מס
     
 הערות מומל� נדרש ש� הפריט 'מס

 �    מכללי
    תיבת הילוכי$ אוטומטית ממוחשבת  .1
    תיבת הילוכי$ מכנית  .2
    )רגילה(תיבת הילוכי$ אוטומטית   .3
    ולי איחידת הגה הידר  .4
    ולי ממוחשבתאריחידת הגה היד  .5
    יחידת הגה מכני  .6
    יחידת מתלה נפרד   .7
    יחידת מתלה קשיח   .8
    יחידת מתלה ממוחשב   .9
סר� ( בלמי תו, –וליי$ אבלמי$ הדר  .10

 )סר� אחורי +קדמי 
   

סר� ( בלמי דיסק –וליי$ אבלמי$ הדר  .11
 )סר� אחורי+ קדמי 

   

    למי אווירמערכת ב  .12
     ABSיחידת מערכות   .13
    )יחידה(משאבת בל$ מרכזית   .14
    )כפולה(משאבת בל$ מרכזית   .15
    משאבות אופ�  .16
    מגבר בלימה  .17
    מצמדי$ מכניי$  .18
    )ממיר מומנט(וליי$ אמצמדי$ הידר  .19
    הנעה קדמית – נעיממסרות ה  .20
     הנעה אחורית –נע יממסרות ה  .21
    נע וציריותיגלי ה  .22
    רכב מושל$ לעבודה  .23
     
    מכשור 
    מכשיר לליטוש צילינדרי הבלימה  .1
    יר ו מיזוג אומערכתמדי לח/ לבדיקת   .2
    מתק� לבדיקת בולמי זעזועי$  .3
    מכשיר לבדיקת התכנסות אופני$  .4
    מתק� לבדיקת זוויות היגוי ממוחשב  .5
    מתק� לבדיקת בלמי$  .6
    )מסגרת(בודק שלדה   .7
    מכשיר לאיזו� גלגלי$  .8
    רוק והרכבת בול$ זעזועי$ ימכשיר לפ  .9
 

 
 )המש� ( מכונאות רכב�תק� ציוד 
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  מנועי� ומכשור � 2' מחלקה מס
   
     
 הערות מומל� נדרש  הפריטש� 'מס

 �    מכללי
 להתנעה ובדיקות  2 על כ� ניסוי מנוע הזרקת בנזי�  .1
מנוע הזרקת בנזי� ע$ סימולטור על כ�   .2

 ניסוי
 להתנעה ובדיקות  2

 להתנעה ובדיקות   מנוע דיזל על כ� ניסוי  .3
 להתנעה ובדיקות   )קרבורטור(מנוע בנזי�   .4
 הרכבה והתנעה, רוקילפ    מושלמי$ משומשי$מנועי$  .5
 להתנעה ובדיקות   סימולטור+ מנוע דיזל ממוחשב   .6
    משאבת שמ�  .7
    משאבת דלק  .8
    מתנעי$  .9
    אלטרנטור  .10
    מפלג  .11
    קרבורטור  .12
    מכשור 
   2 מכשיר לבדיקת טלטלי$  .1
   2  שטחי$משטח לבדיקת  .2
   2 מכוו/ קפיצי$ בשסתומי$   .3
    מכשיר לבדיקת קפיצי$  .4
   2 )חוגני$(אינדיקטורי$   .5
   2 )50�75, 25�50 ,1�25(מ "מיקרומטר מ  .6
   2 )3�4, 2�3, 1�2( י 'מיקרומטר אינצ  .7
   2 אקדח הצתה  .8
   2 מכשיר לליטוש צילינדרי מנוע  .9
   2 וג� לבדיקת תושבות שסתומי$ח  .10
   2 מתק� לבדיקת אטימות שסתו$  .11
   2 משחזת שסתומי$  .12
   2 מערכת כרסומות לתושבות שסתומי$  .13
   2 מכשיר לעשיית קונוסי$ בצינורות  .14
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )המש�( מכונאות רכב �תק� ציוד 
 

   
  אבחו� � 3' מחלקה מס

     
 הערות מומל� נדרש ריטש� הפ 'מס
ערכה למדידת לחצי$ להזרקת דלק   .1

 )כולל מתאמי$(
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    ערכת ניסוי ליסודות תורת החשמל  .2

    ערכה להתנסות בביצועהלחמות  .3

    מנקה מרססי$ במנועי בנזי�  .4

    ) גזי4$(מכשיר לבדיקת גזי פליטה   .5

    )SUN(או$ מנוע ימכשיר לת  .6

בודק ומנקה מזרקי$                    .7

 ) אולטרה סאונד–אמבטיה (
   

    בודק הצתות אלקטרוניות  .8

    )מנוע חד נקודתי( מונו רכתבודק מע  .9

    ערכה ללימוד שערי$ לוגיי$  .10

    )הול(דג$ הצתה אלקטרוני   .11

    סט עוק, הצתה  .12

מערכת + תית דג$ הזרקה רב נקוד  .13
 בקרת תקלות

   

    סט וסתי$ אלקטרוני  .14

   3 מכשיר לבדיקת דחיסה  .15

    מכשיר לבדיקת אטימות צילינדרי$  .16

מכשיר לשמיעת נקישות וזיהוי�   .17
 )סטרובוסקופ(

   

    BM, 338דג$ , רב מודד אוטומטי  .18

    רב מודד רגיל  .19

זרקי$                  בודק ומנקה מ  .20

 ) אולטרה סאונד–אמבטיה (
   

    מכשיר לבדיקת אטימות צילינדרי$  .21

    מכשיר לשמיעת נקישות  .22

    מד סיבובי$  .23

    מד לח/ מערכת קירור  .24
 
 

 
 
 
 

 )המש�(מכונאות רכב  �תק� ציוד 
 

   
 )מחלקתי ( ציוד כללי� א 4' מחלקה מס

     
 הערות מומל� נדרש ש� הפריט 'סמ
    מקדחת עמוד  .1
    מתק� לגריז  .2
    )ליפט( רגליי$ 4מרי$ לרכב   .3
    ולי אמכבש הידר  .4
    ק על גלגלי$'מרי$ נייד ג  .5
    הידרומטר  .6
    בודק תאי$ למצברי$  .7
    מנו, קר�  .8
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    מדחס אוויר  .9
    ירואופטיש   .10
    מכשיר חיתו� צינורית נחושת ופלדה  .11
    סט מברגי$   .12
    מלח$  .13
    )מברשת פלדה+ אב� (משחזת   .14
    מכשיר לניקוי מצתי$ ולבדיקת$  .15
    מטע� מצברי$ מהיר  .16
    אקדח לזימו� הצתה  .17
    מכשיר לבדיקת מצברי$  .18
    פלדהסרגל   .19
    מתק� לחילו/ מסבי$  .20
מכשיר לניקוי חלקי$ בלח/ על בסיס   .21

 שמ� וסולר
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 )המש�( מכונאות רכב �תק� ציוד 

 
   

 )מחלקתי (ציוד כללי � ב 4' מחלקה מס
     
 הערות מומל� נדרש ש� הפריט 'מס
ס מכשיר לניקוי חלקי$ בלח/ על בסי  .22

 מי$
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    $י' אינצ�מערכת מפתחות פתוחי$   .23
    $ מילימטרי�מערכת מפתחות פתוחי$   .24
    $י' אינצ�מערכת מפתחות סגורי$   .25
    $ מילימטרי�מערכת מפתחות סגורי$   .26
    $י' אינצ�מערכת מפתחות גביע   .27
    $ מילימטרי�מערכת מפתחות גביע   .28
    י$' אינצ�מערכת מפתחות אל�   .29
    $  מילימטרי�מערכת מפתחות אל�  .30
    $י' אינצ�מד מרווח   .31
    $ מילימטרי�מד מרווח   .32
    מערכת פליירי$  .33
    )דיי$ווש(מערכת מפתחות מתכוונני$   .34
    מערכת שופיני$  .35
    מברשות לניקוי שופיני$  .36
    מברשת תיל  .37
    )מרית (שפכטל  .38
    מערכת מקבי$ קוניי$  .39
    מערכת מקבי$ מקבילי$  .40
    מערכת מקבי פליז  .41
    מערכת אזמלי$  .42
    זחו�  .43
    י$' אינצ�מערכת מיקרומטרי$   .44
     מילימטרי$�מערכת מיקרומטרי$   .45
    לינדרי$חוג� לצי  .46
    מלח$ חשמלי  .47
    משקפי מג�  .48
    מקדחה חשמלית ניידת  .49
    מד לח/ לצילינדרי$  .50
    מחל/ שסתומי$ לשסתומי$ עיליי$  .51
    מחל/ שסתומי$ לשסתומי$ צדדיי$  .52
    מכשיר להורדת מדרגה בצילינדר  .53
    י$ ניקוי חלק–מכשיר לריסוס   .54
    מערכת מקדחי$   .55
    מערכת מברזי$  .56
    מערכת מחרוקות  .57
    משמנת  .58
    מכשיר להכנסת טבעות בוכנה  .59
 
 

 )המש�( מכונאות רכב �תק� ציוד 
 

     
 )מחלקתי ( ציוד כללי� ג 4' מחלקה מס

     
 הערות מומל� נדרש ש� הפריט 'מס
     וולט24 –ידת מנורה ני  .76

    מערכת מברזי$ למצתי$  .77
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    מסור ע/  .78

    מטר  .79

    מכשיר למדידת לח/ בצמיגי$  .80

    מלחצי שולח�  .81

    מערכת מקבי$ חלולי$  .82

    חוג� על רגל מגנטית  .83

    גומיות לליטוש שסתומי$  .84

    מי$חוג� לבדיקת תושבות שסתו  .85

    מתק� לבדיקת אטימות שסתו$  .86

    מכשיר לבדיקת קוטר טבעות בוכנה  .87

    מכשיר לבדיקת קוטר תותבי טלטלי$  .88

    מכשיר לליטוש תותב פי� בוכנה  .89

    מכשיר לשיו, קצות טבעת בוכנה  .90

    מחל/ להוצאות פיני בוכנה  .91

    נורותמערכת מפתחות לצי  .92

    י$מספריי$ רגיל  .93

    חות� אטמי$  .94

    מברשת ניקוי  .95

    מערכת פטישי$  .96

    פטישי$ ע$ ראש כדורי  .97

    פטיש ע$ ראש פלסטיק  .98

    מכשיר לניפוח צמיגי$  .99

    קשת למסור מתכת  .100

    מוטות לעבודה  .101

     והוצאת שמני$ הלהכנסמשאבת יד   .102

    מנקה חריצי בוכנה  .103

    מערכת להוצאת ברגי$ שבורי$  .104

    מערכת מברגי$  .105
 
 
 
 

 )המש�( מכונאות רכב �תק� ציוד 
 

   
  דיזל� 5' מחלקה מס

     
 הערות מומל� נדרש ש� הפריט 'מס
    מתק� לניקוי חלקי$  .1
    מרססי$מכשיר לבדיקת   .2
    מתק� לבדיקת משאבות הזרקה  .3
    מערכת כלי$ לפירוק משאבות ולהרכבת�  .4
    משחזת למחטי$  .5
    מיקרוסקופ  .6
    מכשיר לבדיקת עש� במנוע דיזל  .7
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 )המש�( מכונאות רכב �תק� ציוד 

   
 כלי� אישיי� � 6' מחלקה מס

     
 הערות מומל� נדרש ש� הפריט 'מס
    ארגז כלי$ .1
    פטיש .2
    מדגש .3
    מקב פלדה קוני .4
    אזמל שטוח .5
    סט מברגי$ .6
    סט מברגי$ פיליפס .7
    פלייר אמריקאי .8
    סרגל פלדה .9
    מברשת צביעה .10
מ "סגורי$ מ�מערכת מפתחות פתוחי$ .11

 ")½הנעה ט 'מאריכי$ ורצ, כולל ידיות(
   

, כולל ידיות(מ "מערכת מפתחות גביע מ .12
 ")½הנעה ט 'מאריכי$ ורצ

   

    )פלייר קוצ/(קטר  .13
    מודד רב .14
    מד זחיח .15
    הימנעול תלי .16
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 )המש�( מכונאות רכב �ק� ציוד ת

 
   

   אמצעי המחשה � 7' מחלקה מס
     
 הערות מומל� נדרש ש� הפריט 'מס
ויר ברכב  מערכת ללימוד מיזוג או .1

 )סימולציה+ ממוחשב (
   

    חודג$ הגה כ .2
     נעילה מרכזיתרכתמתק� ללימוד מע .3
    מתק� ללימוד מערכת התנעה .4
    לי$מכלומערכת אלקטרונית לתרגול מנוע  .5
    ירודג$  מערכת בלמי או .6
    ABSדג$ מערכת  .7
    דג$ מערכת הזרקה רב נקודתית .8
חתכי$ של רכיבי$ שוני$ במערכות המנוע  .9

 והרכב
   

     ויוגר,–מטול  .10
    מס� .11
    טלוויזיה .12
    וידאו .13
    שקפי$ .14
    קלטות וידאו .15
    פרסומי$ .16
    ספרות מקצועית .17
    DD � תקליטורי$ .18
19. CDטרוניקה ללימוד יסודות חשמל ואלק 

 ומערכות מבוקרות מחשב
   

20. CD נתוני יצר�    
כנות ומאגר מידע ממוחשב הכולל ת .21

 למידה
   

 
 
 
 
 
 


