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  לכבוד

  מר רונן לוי

  המוסכים בישראל איגודר "יו

  

  ,.נ.א

  במוסך הלכה למעשה - 0707/נוהל    :הנדון

  

  ,רונן שלום

  .לבקשתך להלן התייחסותי לנוהל שבנדון

  

  מבוא                   .א

 1.6.08נכנס לתוקפו ביום , נוהל רישוי יבוא חלקי פח ומרכב לרכב על עדכוניו השונים
ככל שהם חלים , וישנה חשיבות לכך שהמוסכים יקפידו להיות בקיאים בהוראות בנוהל

  .הישג משמעותי זה לטמיוןירד , שאם לא כך, הלכה למעשה, עליהם וליישמם

  

הינה להעמיד בפני ציבור בעלי המוסכים את ההדגשים העיקריים של , מטרת מסמך זה
, אך כמובן מתחייב כי על כל אחד להחזיק ברשותו את הנוסח המלא של הנוהל, הנוהל

  .אותו ניתן להוריד מאתר איגוד המוסכים

  תווית זיהוי                   .ב

בין מקוריים ובין  -בע חובה לסמן חלקי פח וחלפים שאינם מתכתיים לנוהל קו 7סעיף 
 5 - ואשר גודלה לא יפחת מ שאינה ניתנת להסרה ) מדבקה(תווית באמצעות , תחליפיים

  :על גבי המדבקה יופיעו הפרטים הבאים  .מ"ס X 6מ "ס

  מקורי או תחליפי -סימון החלק



  

  ארץ היצור

  .שם היבואן וכתובתו

לאחר  ולהשאר במקומה גם) ולא על אריזתו(להיות על גבי החלק עצמו   המדבקה חייבת
  .על מנת לאפשר מעקב עתידי, הרכבת החלק בכלי הרכב

ברור על כן כי אל לו לבעל המוסך לעסוק בחלפים שאינם מזוהים על פי התווית 
  .האמורה

 אופן בדיקת החלפים התחליפים                    .ג

שונים לפיהם תבחן המעבדה המוסמכת לרכב את עמידת החלפים הנוהל קבע פרמטרים 
כתנאי לאישור יבואם ועם זאת מומלץ גם למוסכים שלא להסתפק בקיום , בדרישות

י "מדבקת הזיהוי האמורה ולשים לב גם לנתונים הבאים אשר ניתנים לבדיקה גם ע
  :המוסך

  .המקורי ממשקל החלק/+) -( 10% - לא יחרוג מ –משקל החלק           .1

בכל הנוגע , יהא כמבנה החלק המקורי – מבנה החלק החלופי        .2
, תמיכות, חיזוקים, לרבות מיקום הקדח, מבנה ומידות, לצורה

 .ריתוכים וקמטי חיזוק וקריסה

אופן התקנת החלק החלופי  -  מבנה החלק והתאמתו לרכב         .3
התקנת  חייב להיות זהה לאופן, והאביזרים המתחברים אליו

 .ללא צורך בכלי עזר נוספים כלשהם, חלק המקורי

 הנורמה המשפטית                   .ד

ליבואנים אך בה בעת הוא קובע נורמות מחייבות , בראש ובראשונה, אמנם הנוהל מופנה
גם לבעלי המוסכים בכל הנוגע לצורך להקפיד כי החלפים שהם מתקינים עומדים 

עלול לחשוף עצמו לסיכונים , מי שאינו פועל על פי נורמות אלוכל , בדרישות הנוהל ולפיכך
עשה המוסך , לתביעות מצד מי שיפגע כתוצאה מכך שבעת תיקון רכבו, כמובן, ובכלל זה

  .שימוש בחלפים שאינם עומדים בדרישות הנוהל

  

  לסיכום                   .ה

 

בראש , ובכך להגן נועד לעשות סדר בשוק יבוא החלפים התחליפים, הנוהל האמור
על בטיחות הציבור אך בה במידה נקבעו נורמות של איכות שמחייבות את , ובראשונה

ציבור בעלי המוסכים לעשות שימוש אך ורק בחלפים מקורים או תחליפיים שעומדים 
שיתוף הפעולה שלכם חיוני ואם תקפידו על האמור לעיל ותמנעו , לפיכך  .בדרישות הנוהל

תגנו על האינטרסים שלכם ושל , ינם עומדים בדרישות האמורותמהתקנת חלפים שא
  .לקוחות המוסך

  

 ,בכבוד רב                                                                                                 

  ד"עו, ראובן פארן                                                                                            

  בישראל יועץ משפטי לאיגוד המוסכים                                                                           


