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בדיקת צמיגים בעת המבחן הרישוי השנתי
רענון

27.10.2014

מבוא:
א .כידוע מידות הצמיגים נקבעים ע"י יצרן הרכב ורשומים ברישיון הרכב.
ב .בנוסף יצרני הרכב מאפשרים התקנת מידות צמיגים חלופיות שמותרים להתקנה באותו סוג רכב ומידות
חלופיות אלו מצוינות במאגרי המידע שאושרו ע"י משרד התחבורה למכוני הרישוי.
ג .למרות האמור לעיל הובא לידיעתנו כי בחלק מרכבי  4x4מותקנים צמיגים במידות התואמים למידות המצוינות
ברישיון הרכב אולם מידות אלום אינם מאושרות ע"י היצרן אי לכך מצאנו לנכון להפיץ הנחיה מקצועית זו כדי
לתקן את המידות המאושרות על ידי היצרן בעת המבחן השנתי ועל ידי כך בכלי רכב אלו יותקנו צמיגים
מאושרים ע"י יצרן בלבד.
 .1הבסיס החוקי:
 תקנה  322כללית-

בנוסף תקנה (322ב) לתקנות התעבורה ,תשכ"א 1961-קובעת כי "הצמיגים ברכב יותאמו לייעוד הרכב ויהיו
בעלי אותם מבנה וכושר העמסה שקבע יצרן הרכב והמידות שנרשמו ברישיון הרכב.

 .2הפעולה במכוני הרישוי:
א .באותם מקרים שבוחן הרכב סבור או שעל פניו נראה כי על אף שמידות הצמיגים הרשומות ברישיון הרכב זהות
למידות הצמיגים המותקנות ברכב אולם כאמור מידות אלו לא מאושרות ע"י יצרן הרכב יש לפסול את הצמיגים
ולציין הערה מידות צמיגים אינם מאושרות ע"י היצרן.
ב .לאחר הרכבת צמיגים שאושרו ע"י היצרן יש לשנות את מידות הצמיגים גם ברישיון הרכב ולצרף את
האסמכתא המתירה את המידות שהותקנו בפועל ברכב
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ג .אין לאשר צמיג שבוצע בו חירוץ רק אם היצרן אישר לבצע את החרוץ ועל דופן הצמיג מופיעה המילה
 RE.GROOVABLומוטבעים פרטי המחרץ על דופן הצמיג
ד .ככלל יש להקפיד לבדוק את תקינות הצמיגים ברכב בהתאם לאמור באוגדן בחינות הרכב.
על בעלי ומנהלי המכון/מוסך הרישוי מוטלת החובה להביא הוראת ריענון זו לידיעת הבוחנים במכון/מוסך
הרישוי כדי שיפעלו על פיה בעת בדיקת הרכב במבחן השנתי

בכבוד רב,

שמעון אלקיים
ראש תחום שירותי תחזוקה

העתקים:

מהנדס אבנר פלור – סמנכ"ל בכיר תנועה
מר איציק סרור – סגן מנהל אגף הרכב
מר אבי גלנצר – יו"ר איגוד מכוני הרישוי
מר רונן לוי מנכ"ל איגוד המוסכים
איגוד יבואני הרכב לידי הגב" יפה חובב
מרכזים מחוזיים
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