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 הוראות נוהל
021/15 

יבוא קסדות מגן לרוכבי 

 אופנוע וטרקטורון

 בתוקף מתאריך 

25/06/2015 

 
 

 רקע .א
 

   למדינת נוהל זה בא להסדיר את נושא יבוא ושחרור קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון
 ישראל, בהתאם לדרישות משרד התחבורה ותקנות התעבורה.

 היתרי  ת מגן שאינן עומדות בתקן יש בהן משום סיכון בטיחותי ופגיעה בשלום הציבור. לכן,קסדו
 יבוא ושחרור מהמכס יינתנו רק לאחר עמידה בתנאים המפורטים בנוהל זה.

 
 הוראות החוק .ב
 

   אופנוע , יבוא ושחרור קסדות רוכבי 65.06, ובהתאם לפרט מכס  1979 –לפי צו יבוא חופשי תשל"ט 
   מהתקנים בי טרקטורון מותנה באישור של מעבדה לרכב על התאמת קסדות המגן לאחדורוכ

 של תקנות התעבורה. ההשניישל חלק ג' בתוספת  9המפורטים בסעיף 
 עפ"י תקנות התעבורה קסדות המגן יתאימו לאחד מהתקנים הבאים:

 

   ECE 22 -תקן אירופאי (עדכון אחרון)  .1

  FMVSS 218 -תקן אמריקאי (עדכון אחרון)  .2

  B.S 6658 -תקן בריטי (עדכון אחרון)   .3

 תקן ישראלי (עדכון אחרון) - 511ת"י   . 4
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 הדרישות מיבואן ביבוא אישי  .ג
 

 של המעבדה המוסמכת .–טופס הזמנת שחרור מהמכס  .1
 .שנתקבל  מדואר ישראל"–טופס " הזמנה לשחרור דבר דואר  .2
 חשבונית הקניה. .3
 .ופנוע, טרקטורון )רישיון הרכב ( קטנוע, א .4
 שיון נהיגה .יתעודת הזיהוי /ר .5
 : לצרכי זיהוי הקסדה ועמידתה בתקנים הנדרשים .6

 תווית התפורה לרצועה ונושאת  -סימון ע"ג רצועת האבזם –אירופאית הקסדות בתקינה  6.1
 נדרש צילום מלא וברור של התווית.  –מס' תעודה וסימון  
 

 :לדוגמא  
 

 
 
 
 כדלקמן:  FMVSS 218ת של ארה"ב  ע"פ דרישות לסימון של ה קסדות בתקינה הפדראלי 6.2

 שם יצרן/דגם/שניהם .1
2. DOT 
3. FMVSS 218 
4. CERTIFIED 

 
 :לדוגמא 
 

 
 
 

, קטלוג היצרן, או באם שיווקם מתבצע ע"י היצרן באינטרנטדגמי הקסדות יבדקו גם  6.3
 בדגם שמיובא לארץ.
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 הדרישות מיבואן מסחרי   .ד
 
 הינם : טיפוס לכל דגם של קסדת מגן-מסמכים שיש לצרף לבקשת אישור אבה 
 

 תחום יצור סחר ויבוא. -רישיון סחר בתוקף שניתן ע"י משרד התחבורה  . 1
 דוגמת קסדת מגן לגביה מבוקש האישור. . 2
 קסדת המגן אישורים מקוריים של מעבדה מאושרת ומוכרת באירופה או בארה"ב, המעידה כי . 3
 עומדת בדרישות התקן. 
וצירוף כל  תיק מוצר ובו תיאור קסדת המגן ושרטוטי הקסדה שאושרה ע"י המעבדה בחו"ל .4
 חומר שיאפשר בדיקת התאמת קסדת המגן לאישור המעבדה בחו"ל.  
 אחת לשנה. ממעבדה מוכרת בחו"ל או בארץ, Confirmation of production - C.O.P .  תעודת 5

 
 לקסדת המגן RECALLות לביצוע מסמכי התחייב 
 

ביצוע   . הצגת מסמך מקורי מיצרן הקסדה ובו התחייבות מצדו ליידע את היבואן בארץ על כל1
 RECALL   .לדגם הקסדה שיובאה ארצה 
 ע"פ הוראות היצרן. RECALL הצגת מסמך התחייבות מקורי של היבואן לבצע .2

 
 RECALL הוראות לביצוע 
 
,  ידו לארץ דרך שהיא על פגם בדגם של קסדת המגן שיובאה ושווקה על עם היוודע ליבואן בכל 
 כמפורט מטה :  RECALL  יבצע פעולת 

 

 גילוי הפגם. בכתב למשרד התחבורה ומעבדה מוסמכת לרכב על דיתיממסירת הודעה   .א

 הדתי בכל עת עיתונים יומיים מהם עיתון אחד המיועד לציבור -3פרסום הודעה לציבור ב  .ב
 הפרסום יהיה בעמודים הראשיים של העיתון.יידרש, 

 ביצוע החלפת המוצר הפגום או הפריטים הפגומים במוצר.  .ג

 לגבי מספר קסדות העברת דו"ח למשרד התחבורה ולמעבדה המוסמכת לרכב, הכולל נתונים  .ד
 ברשות היבואן. המגן שנמכרו על ידו ומס' קסדות המגן הנמצאות עדיין 

הכולל נתונים כב המוסמכת לר ע למשרד התחבורה ומעבדההעברת דו"ח ביניים מדי שבו .ה
 . RECALLה  בדבר כמות קסדות המגן בהן נעשה 

למעבדה ו  ההיבואן דו"ח מסכם למשרד התחבור יעביר   RECALL -בסיום ביצוע ה  .ו
פגומות שיובאו קסדות המגן לכל כמות  RECALL המוסמכת לרכב על מנת לוודא כי בוצע ה 
 ארצה. 

  

    
 
 

  הרשותהרשות  
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