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 1עדכון מס' 

 
  :מבוא .1

 
ראשות מנכ"ל צוות היישום בוכן ") "הוועדה –הוועדה להגברת התחרותיות בענף הרכב (להלן 

הפוגעים חסמים וכשלים הגיעו לכלל מסקנה כי קיימים בענף מוצרי התעבורה משרד התחבורה, 
 .תחרותיות בענף ב

חוסר שקיפות במתן מידע ללקוח על מחירי דרישות ישראליות ייחודיות, עקב בין היתר זאת 
 .ועוד החלפים וסוגיהם השונים

  
טיפול ונקיטת פעולות שמטרתן על המליץ ח "אימץ את עקרונות המלצות הדוצוות היישום אשר 
לספק מידע  ויצרני מוצרי תעבורהיבואני  ,יבואני הרכב לכן הומלץ לחייב את .הגברת תחרותיות

 כרים ממוצרי התעבורה הנ מחירוןלפרסם את ו ו,שלקטלוגי של מוצרי תעבורה על פי המספר ה
 .כן לאפשר לכל לקוח לקבל את המידע בצורה זמינה מו. כבית העסק כקובץ ממוחשבב
 

 ,1982-צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"גל 17סעיף 
מכור על פי דרישה, את המחירון של ל כןלהציג ותעבורה  ההיבואן ויצרן מוצרי מעגן את חובת 

 כל מוצרי התעבורה אותם הוא מייצר או מייבא.
יצרן או היבואן לציין במחירון וכן לקבוע ההסעיף מסמיך את הרשות לקבוע את הפרטים שעל 

 מועד לעדכונו.
  

הוראות כאמור היא ליתן מידע זמין ונגיש לבעלי עסקים ולציבור בעלי הרכב בנוגע המטרתן של 
 לרכב ומחירם.להתאמת מוצרי התעבורה 

 
באמצעות האינטרנט. מטרתו של נוהל זה  ינויבור הכיום האמצעי היעיל והזמין לפרסום מידע לצ

ולספק בצו   17לעשות שימוש בכלים הרלוונטיים הקיימים כיום על מנת ליישם הוראות סעיף 
 מידע ללקוחות אודות מוצרי התעבורה.
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 :בסיס חוקי .2

 -גפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם), תשמ"הצו ל 20-(ב) ו7סעיפים 
 "הצו")  –(להלן  1982

 
  :מטרה .3

 מוצרי התעבורהאת השקיפות והזמינות במתן מידע ללקוח על הגביר מטרת הוראה זו הינה ל
. צעד זה יחזק את ומחירם ללקוח מוצרי תעבורהפרסום מלאי , ע"י יהם הקיימים בשוקוסוג

 . לטיפול ברכבו המתאים מוצר התעבורהעמדת הלקוח ויאפשר לו לבחור את 
 

 :הגדרות .4
מנהל אגף הרכב ושירותי תחזוקה במשרד התחבורה או מי ששר  "הרשות"

 התחבורה הסמיכו לכך.

 

"יבואן מוצרי 

 תעבורה" 

 

 "יצרן מוצרי תעבורה"

 

 

 "מוצר תעבורה"

 

על פי רישיון מאת הרשות ובהתאם לתנאי עוסק בייבוא מוצרי תעבורה 

   הרישיון.

 

אחרים, בייצור מוצרי תעבורה או אדם העוסק בין בעצמו ובין על ידי 

 הרכבתם מחלקים או ממכללים, בין מייצור מקומי ובין מיובאים. 

 

  כמשמעותו בצו.

 

"מוצר תעבורה 

 מקורי"

 

"מוצר תעבורה 

OEM" 

 

"מוצר תעבורה 

 תחליפי"

 

 "מחיר לצרכן"

 

 

מוצרי "רשימת 

תנועה תעבורה ב

  מהירה"

 

 

 

 כמשמעותו בצו. 

 

 

 יוצר ע"י יצרן המייצר מוצרי תעבורה מאותו סוג  אשר המוצר תעבור
 ולאותו דגם עבור יצרן הרכב, או בהרשאת יצרן הרכב או מטעמו.

 

 .OEMמוצר תעבורה שאינו מוצר תעבורה מקורי או 

 

 

הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה  כמשמעותו בצו

 .1983 -והסחר בהם), תשמ"ג

 

ברכב בשכיחות גבוהה, לאורך שנות תפעולו,  המוחלפים מוצרי תעבורה

 .המפורטים בנספח או לאחר תאונה , תיקון בעת תחזוקה שוטפת
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 :הוראות .5

את ציין במחירון י) "יצרן או יבואן" –להלן (של מוצרי תעבורה בתנועה מהירה יצרן או יבואן  5.1
 הפרטים בהתאם להוראות נוהל זה.

 את הפרטים הבאים:המפורסם על ידו י תעבורה יצרן או יבואן יציין במחירון של מוצר 5.2

 פרטי היבואן וכתובתו. -

תרגום ב )ספקאו  תעבורההיצרן מוצרי  ,מוצר התעבורה (כפי שנרכש מיצרן הרכבתיאור  -
 .שפה העבריתל

 , תחליפי).מוצר שיצרן הרכב מכיר בו כמוצר מקורי – OEסוג מוצר התעבורה (מקורי,  -

שקבע יצרנו או יצרן הרכב או בעל רישיון ליבוא מוצר מוצר תעבורה  שלמספרו הקטלוגי  -
 תוצר תעבורה לפי העניין ובלבד שהוא לא יעשה שימוש במספר הקטלוגי של יצרן הרכב;

   . נוספים ותיאוריםהרכב, תיאור דגם  , לרבותמותאםמוצר התעבורה הרכב לו 

 מוצרי התעבורה ("יש" או "אין" במלאי).אי למ -

 של מוצר התעבורה. תוקף וחלות האחריות -

יש לציין  מחירון.יום הוצאת הל , נכוןמס ערך מוסף ללא  מוצר תעבורהשל לצרכן מחיר  -
 במחירון כי המחיר אינו כולל מס ערך מוסף.

של מוצרי תעבורה אותם הוא לכל דורש את המחירון  במחיר סביריצרן או יבואן יציג וימכור  5.3
 . 5.2בו מפורט המידע המופיע בסעיף ו כל מטרהאשר יוכל לשמש כל אדם ל ,מייבא או מייצר

דרישת בונה שיותאם לבקובץ לצורך הקמת מאגר מחירי מוצרי התעבורה יימכרו המחירונים  5.4
   האתר.

 או של גורם אחר. ובאתר האינטרנט של 5.2יצרן או יבואן יציג את המחירון כאמור בסעיף  5.5

ישקף את מחיר מוצר התעבורה הוא שאת המחיר המפורט במחירון כך  ןיצרן או יבואן יעדכ 5.6
 ליום שווקו.נכון 

 :נוספים תנאים 5.7

, להתלותו, או להתנות בו תנאים, להוסיף של מפר נוהל זה רשאית לבטל רישיונוהרשות 
(ב) לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור 7עליהם, לבטלם או לשנותם, כאמור בסעיף 

 . 1983-מוצרי תעבורה והסחר בהם), התשמ"ג
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 :תחולה .6
 . טון 3.5מסחרי קל עד לרכב פרטי ורכב מוצרי תעבורה המתאימים לנוהל זה יחול על 

 

 :להיתח .7
 יום מיום פרסומו. 90ייכנס לתוקפו  1מס' עדכון 

 

 : נספחים .8
 ). fast moving items( רשימת חלפים בתנועה מהירה

 

  ותהער .9
 צווים והנהלים.אין בנוהל זה כדי לגרוע מהאמור בדרישות החקיקה, ה

 הרשות רשאית לשנות ולעדכן את הוראות נוהל זה מעת לעת. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 בברכה, 

 
 מהנדס אריה טל
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 : רשימת חלפים בתנועה מהירהנספח

 
 דלק מערכת בילום חשמל מנוע חשמל מרכב חלקי מרכב

 מסנן דלק נעלי בלם מודול הצתה כל פנסי הרכב  *מגן קדמי
 משאבת הזנה רפידות בלם חוטי הצתה חה לדלתותלחצני פתי פנימי למגן

 משאבת דלק דיסק בלם מצתים מחשב ניהול מנוע *סורג קדמי/סורגים
 משאבת הזרקה תופי בלם אלטרנטור  כנף קדמית
 מזרק דלק משאבה מרכזית  מתנע  כנף אחורית

 שסתום וסת לחץ קליפר מצבר  מגן אחורי
 ונה לחץמשאבה ב  אופןמשאבות    פנימי למגן

פח חזית/פלסטיק 
 חזית/ על כל חלקיו

  
  מגבר בלם

  ABSיח'    מכסה מנוע
  צינורות בלמים   מנעול למכסה

     דלתות
     מנגנון הרמת חלון
     מכסה/דלת מטען

     גג 
דופן פנימית בתא 

 *מנוע
    

     מגן רפש תחתון
בטנה לבית גלגל 

 קדמי
    

     ידיות
כל פסי  -שוט פסי קי
 קישוט

    

     *מראות
     חגורות בטיחות

 
 * כולל חלקיו הנלווים

 
 מערכת שמן מנוע רצועות מיזוג אויר מערכת קירור

 אגן שמן ראש מנוע רצועות מנוע מעבה מזגן מצנן מים 
 קרב מסנן שמן חצי מנוע חורצועת הגה כ מייבש כונסי אויר
 מסנן שמן  מנוע מושלם רצועת אלטרנטור מדחס מאווררים

 משאבת שמן אטם ראש מנוע רצועת מזגן מאוורר משאבת מים
  שסתומים מותחן רצועות מסנן מזגן טרמוסטט + בית

   רצועת זימון שסתום התפשטות צנרת מים
   שרשרת זימון צנרת מזגן מצנן שמן

    מאייד מזגן 
    מתגי הפעלה למזגן 

 
 חיישנים מצמד תיבת הילוכים מפלטמערכת  מערכת יניקת אויר

 כל חיישני הרכב פלטה מכלל תיבת הילוכים סעפת פליטה מסנן אויר
 סנסורים דיסקת חיכוך מסנן שמן ת.הילוכים דודי מפלט בית מסנן

 צנרת מפלט סעפת יניקה
מערכת פיקוד ת. 

 מיסב לחץ הילוכים
 

  מצמד כפול שיפוץ ת. הילוכים ממיר קטליטי מגדש אויר
  גלגל תנופה שמן ת. הילוכים חיישן לממיר אוירמד זרימת 

  משאבת מצמד   
  כבל מצמד   
  יח' מצמד אלקטרו מכנית   
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 מתלים והיגוי אופנים אביזרים שמשות
 נבה לגלגל צמיגים מגבים כללי כל שמשות הרכב

 גומיות פסי קישוט
 מים מתיזי

 משולשי מתלה חישוקים 
 זרועות מתלה צלחות נוי מנועי מתיזים 
 תפוחי הגה  מיכל מתיז 
 הגהתיבת   מערכת שמע 
 זרועות הגה  אזעקות 
 מסרק הגה  מפתח הרכב 
 תפוחים למשולש מתלה קדמי (בולג'ונט)   
 מיסבים לגלגלים   
 בולמים קדמיים ואחוריים   
 תותבים לבולמים   

 


	מ ד י נ ת    י ש ר א ל

