חוזר כלל ארצי – מכונאות בנזין ודיזל

בדיקת חורף חובה!
ע"פ תקנה 372ד' לתקנות לתעבורה תשכ"א 1691
משאיות מעל  110111ק"ג0
אוטובוס זעיר ציבורי 0אוטובוס אחר ונגררים0
שתתבצע מיום  1.11.3111ועד 21.2.3113
מבוא :
כחלק מהמלחמה בתאונות הדרכים ,חתם ביום  935759775שר התחבורה על עדכון
של תקנות התעבורה ,לפיו מחויב כל בעל רכב מסחרי שמשקלו הכללי המותר
מעל  91,111ק"ג וכן אוטובוסים זעירים ,ציבוריים ואחרים וכן נגררים ,לבצע
בדיקת חורף חובה ע"פ מפרט טכני 5בדיקה זאת תתבצע במוסך מורשה ו/או
במכון רישוי 5בסיום הבדיקה תונפק תעודה לבעל הרכב אשר תוצמד לרישיון
הרכב5
הוראת החוק :
" לא ינהג אדם ברכב כאמור בתקנת משנה (א) בתקופה שבין  9בנובמבר ועד 19
במרץ של כל שנה ,אלא אם כן בידו תעודה מאת מפעל למכונאות רכב או תחנת
בדיקה בנוסח שהורה עליו מנהל אגף הרכב ,כי הרכב נבדק בבדיקת חורף ונמצא
תקין "5
בעל מוסך :
הצטרף והיה שותף פעיל לבטיחות הרכבים בישראל ולמניעת תאונות הדרכים!
לאחרונה איתרנו בתי דפוס המוכרים למוסכים פנקסים ותעודות תקינות
מזויפות וללא אישורו של משרד התחבורה .אל תסכן את רישיונך 0המנע מנתינת
יד לזייפנים אשר מוכרים תעודות תקינות מזויפות למוסכים פיראטיים אשר
פוגעים בפרנסתך! רכוש פנקסים בסניפי האיגוד בלבד!
עלות פנקס בדיקות חורף חובה :
עלות הפנקס היא  ,₪ 911הפנקס מכיל  53תעודות5
התעודות למוסכים יינתנו במתכונת שנקבעה בכל הקשור לקבלת תעודות תקינות
רכב (פנקסים מחוררים)5
חלוקת פנקסים לבדיקת חורף חובה :
מוסכים המעוניינים לרכוש פנקסי בדיקות חורף חובה מתבקשים לפנות למשרדי
הסניף האזורי שלהם8
תל אביב :רח' יוסף קארו  ,52טל'  ,11-3451991שלוחה  5או 131-6661771 ,1
חיפה :רח' חלוצי התעשיה  ,25טל' 512-6213119
באר שבע :רח' הנרייטה סולד  ,6בית רסקו סיטי ,טל' 516-4511915
ירושלים :רח' האומן  , 52א5ת 5תלפיות ,טל' 15-4569555
לקראת השנה החדשה הבאה עלינו לטובה 0אנו מאחלים לך ולבני משפחתך שנה
טובה ומבורכת.

אריה אשד ,מנכ"ל

אגוד המוסכים בישראל ®

הפורום להבטחת תקינות
ובטיחות בתיקוני רכב ®

המכללה הטכנולוגית לרכב ®

מס ונ ף למ ו עצה הא יר ופ ית
המשותפת לסחר ושרותי רכב

חבר לה " ב  -לשכת ארג וני
העצמאים והעסקים בישראל

אגוד המוסכים בישראל
סניפים 3תל -אביב ● חיפה
● באר -שבע ● ירושלים
הגוף היציג של ענף
ש רו תי ה ר כ ב ● ה כ ש ר ה
והעשרה טכנולוגית ●
סטנדרט איכות ובטיחות
● הסברה ● סיוע משפטי ●
מו ס ד בור רו ת א רצי ועו ד

הנהלה  .תל אביב והמרכז
יוסף קארו 41072 , 42
ת .ד  61404 .מיקוד 47612
00-6440770
טל.
פקס00-6440220 .
סניף חיפה והצפון
חלוצי התעשייה 44772 ,21
02-1206007
טל.
פקס02-1224062 .
ס ני ף ב א ר ש ב ע ו ה ד ר ו ם
הנריאטה סולד 12122 ,1
01-4400701
טל.
פקס01-4400064 .
סניף ירו שלים והאזור
האומן 20240 ,47
04-4117414
טל.
פקס04-4117411 .
דואר אלקטרוני.
iga@iga.co.il
א ת ר א י נ ט ר נ ט .
www.iga.org.il
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