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 , לכבוד 
 

 מוסךבעלי רישיון להפעלת 
 איגוד המוסכים

 "ארגון צהוב" 
 

 שלום רב, 
 

 מכתב הבהרה לבעלי רישיון להפעלת מוסך   הנדון: 
 ' כנספח א מצורף ומסומן    13/11/2019סימוכין: מכתב לבעלי רישיון סחר במוצרי תעבורה מיום 

 
 

אגף הרכב החוק"(, )להלן: " 2016 –לחוק רישוי שירותים ומקצועות בתחום הרכב התשע"ו  120בהתאם לסעיף 

, המבהיר שהחוק מחייב אותם ובכללם יבואני רכב לבעלי רישיון לסחר במוצרי תעבורה שבסימוכין הבהרה שלח 

 . מוסך או אדם פרטי, הנחיות בדבר התקנת מוצרי תעבורה, הרכבתם או השימוש בהם  –לספק ללקוח באשר הוא 

 

  10-השווה לרשאי להטיל עיצום כספי בסכום  )כמשמעו בחוק(המנהל ( לחוק, 9) 202לידיעתכם, בהתאם לסעיף 

 שלא קיים חובה זו. במוצרי תעבורה בעל רישיון לסחר אחוזים מהסכום הבסיסי על 

 
בכלל זה  , 1961לתקנות התעבורה, תשכ"א  322 בכל הקשור לצמיגים יש לפעול עפ"י תקנה  בנוסף לאמור לעיל,
או יבואני  \מיבואני ויצרני הצמיגים ו לחוק, 120קבל לפי סעיף ניתן לשמקצועי המידע פי ה -ועלהוראות יצרן הרכב 

 ויצרני חומרים לתיקון צמיגים. 
 

                   
 

   
           

 
 
 
 
 
 

 העתקים: 
 אינג' אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר תנועה 

 מהנדסת עינת סגל, מנהלת בכירה אגף הרכב
 תחום ייצור סחר וייבוא משה ימיני, ראש 

 רפי אלישע, ראש תחום שירותי תחזוקה 
 אליאס עזאם, ראש תחום כלכלה

 

 בברכה, 

 
 משה קירמאיר 

 מנהל אגף א' רישוי ופיקוח 
 

 

 אגף א' רישוי ופיקוח 
    03 -5657154טל':  

 03 -5613583פקס:  
 ' חשון, תש"פכ
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 נספח א'

 
 

 בעלי רישיונות סחר במוצרי תעבורה    אל:
 בעלי רישיונות לייצור רכב ושיווקו   
 בעלי רישיונות לייצור מוצרי תעבורה   
 יבואנים מסחריים   
 איגוד יבואני הרכב   
 איגוד לשכות המסחר   

 איגוד המוסכים
 ארגון צהו"ב 

   
 שלום רב,

 

 הנחיות להתקנה, הרכבה ושימוש במוצרי תעבורה למוסך הנדון:  
 

החוק"(, הרינו  )להלן: " 2016 –לחוק רישוי שירותים ומקצועות בתחום הרכב התשע"ו  120בהתאם לסעיף 

מוסך או אדם פרטי, הנחיות  –, בעלי רישיון לסחר במוצרי תעבורה חייבים לספק ללקוח באשר הוא להבהיר

  . בדבר התקנת מוצרי תעבורה, הרכבתם או השימוש בהם
 

אחוזים מהסכום הבסיסי  10-השווה להמנהל רשאי להטיל עיצום כספי בסכום  ( לחוק,9) 202בהתאם לסעיף 

רישיון לסחר במוצרי תעבורה שלא תיאר מוצר תעבורה שהוא מייבא באופן מלא ונכון, בעל על  )כמשמעו בחוק(

 במוסך.  שלא נתן ללקוח הנחיות בדבר התקנת המוצר, הרכבתו והשימוש בו או שלא הפנה אותו לקבלת שירות
 

שימוש לכל יודגש, בעל רישיון לסחר במוצרי תעבורה חייב למסור למוסך/לקוח מידע לצורך: התקנה, הרכבה או 

 מוצר תעבורה שהוא מייבא. 
 

   יש להקפיד על מילוי הוראות החוק כלשונן.              

                          
   
          

 העתקים: 
 אינג' אבנר פלור, סמנכ"ל בכיר תנועה 

 אגף הרכבמהנדסת עינת סגל, מנהלת בכירה 
 משה ימיני, ראש תחום ייצור סחר וייבוא 
 רפי אלישע, ראש תחום שירותי תחזוקה 

 אליאס עזאם, ראש תחום כלכלה

 בברכה, 

 
 משה קירמאיר 

מנהל אגף א' רישוי  
 ופיקוח 

 

 

 אגף א' רישוי ופיקוח 
    03 -5657154טל':  

 03 -5613583פקס:  
 י"ד בחשוון תש"פ
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