כתב אמנה
בי$טרא$י $הכשרה ופיתוח בענף הרכב:

איגו -המוסכים
מ-ינת ישרא$
ובין

איגו -המוסכים
מ-ינת הסן ,גרמניה
ערך:
*ובי אביט$
סמנכ" $מח*ר ופיתוח ה-רכה

ה5:מה:
ת:ציר מ5יניות החוץ ש +גרמניה
מיום איחו -גרמניה בשנת  ,1990גרמניה הרחיבה יותר את התחייבויותיה ואת
תפיסתה בענייני אירופה ובעו$ם .מ-יניות החוץ הגרמנית פתחה הז-מנויות ח-שות
עם שותפים מרחבי העו$ם כשהיא מחויבת -$מו*רטיה ,זכויות א-ם ו-$יא$וג בין
תרבויות .המטרה העי*רית ש $מ-יניות החוץ הגרמנית היא שמירה ע $הש$ום
והביטחון בעו$ם בשת"פ ה-ו* עם ה*הי$ה הבינ".$
בשנת  1955הצטרפה גרמניה כמ-ינה פעי$ה בברית ההגנה הצפון אט$נטית )נאט"ו(
בשת"פ ביטחוני באירופה וצפון אמרי*ה .משנת  1957נמנתה עם ששת המ-ינות
המייס-ות ש $האיחו -אירופי ש $היום ומ*ב$ת ע $עצמה אחריות עצומה $שמירת
היציבות הכ$כ$ית ומטבע היורו באירופה כו$ה .בשנת  1973בע*בות ארה"ב ויפן,
חברה גרמניה כאומה תומכת כ$כ$ית בת*ציב האו"ם וכאחת מחמשת המעצמות
החברות במועצת הביטחון ש$ו $חיזו* הש$ום בעו$ם .תרומתה ש $גרמניה $כ$כ$ה
יציבה בעו$ם ו$יבר$יזציה ,באה $י-י ביטוי בשנת  1995בהצטרפותה $ארגון הסחר
הבינ" $וכחברת מפתח ב*רן המטבע הבינ".$
$צ -ה-יפ$ומטיה ה*$סית ש $מ-יניות החוץ ש $גרמניה ,עמו -התווך הש$ישי ש$
מ-יניות החוץ הוא החינוך התרבותי$ ,טיפוח ההבנה הה--ית בין העמים .מכון גתה
מפעי 147 $מוס-ות תרבות במ-ינות רבות בעו$ם שעי*רם הוא בשיח הרב-תרבותי
ו$מי-ת השפה הגרמנית כשפה זרה.

ת:ציר מ5יניות החוץ ש +ישרא+
ה*מת מ-ינת ישרא $הציבה בפניה אתגר הראשוני בתחום יחסי החוץ ש$ה:
הכרה במ-ינה הצעירה ע-$י-י המערכת הבינ$אומית,
מסך כ $המ-ינות בעו$ם 160 ,מהן מכירות במ-ינת ישרא $ומ*יימות עימה יחסים
יפ$ומטיים 36 ,מ-ינות אינן מ*יימות איתה יחסים -יפ$ומטיים כ 26-מתוכן כשרובןמ-ינות מוס$מיות ,אינן מכירות בישרא $כ,$$
ארצות הברית נחשבת "$י-י-ה הג-ו$ה" ש $ישרא ,$מצהירה מפעם $פעם כי היא
ערבה *$יומה ו$ביטחונה ש $המ-ינה ואף משתמשת פעמים רבות בזכות הווטו ש$ה

כנציגה *בועה במועצת הביטחון כ-י $מנוע הח$טות הפוגעות בישרא.$
$איחו -האירופי וישרא $היסטוריה משותפת ארוכה ,המתאפיינת בת$ות ה--ית
ובשיתופי פעו$ה הו$כים וגוברים  -שניהם שותפים $אותם ערכי -מו*רטיה,
כבו$ -חירות וש$טון החו* ,ושניהם מחויבים $מערכת כ$כ$ית *פיט$יסטית
בינ$אומית פתוחה המבוססת ע $ע*רונות השו*.
$מע$ה מחמישה עשורים ש $מסחר ,חי$ופי תרבות ,שיתוף פעו$ה פו$יטי ומערכת
הסכמים מפותחת ביצרו את היחסים ה$$ו .בשנת  2008הח$יטו האיחו -האירופי
וישרא $ע $ש-רוג נוסף ביחסים ביניהם .ע $פי ההח$טה ,ישרא $תצטרף $תוכניות ש$
האיחו -האירופי בתחומים שונים וכן תו*ם *בוצת עבו-ה משותפת $ישרא $ו$איחו-
האירופי במטרה $צרף את ישרא$ $שו* האירופי האחי(EU Single Market) -
שבו-ה זו תניח תשתית $ש-רוג נוסף ש $היחסים בעתי .-ההח$טה ע $ש-רוג היחסים
עם ישרא $הת*ב$ה פה אח -ע $י-י שרי החוץ ש 27 $המ-ינות החברות באיחו-
האירופי ,ו$מרות התנג-ותם ש $גורמים בעו$ם הערבי וברשות הפ$סטינית.
מאז ה*מת המ-ינה ב 14-במאי $ ,1948ישרא $ו$אומות המאוח-ות יש יחסים
מעורבים .רוב המח$ו*ות נוגעות בסכסוך הערבי-ישרא$י )$רבות הסכסוך הישרא$י-
פ$סטיני( .הח$טה  181ש $עצרת האו"ם שהיוותה את היסו$ -הכרזת העצמאות ש$
מ-ינת ישרא $ואת הפיכתה ש $ירוש$ים $עיר בינ$אומית ,הת*ב$ה עם * 33ו$ות
תומכים 13 ,מתנג-ים ו 10-נמנעים .ישרא $הת*ב$ה $או"ם כחברה ה 59-בהח$טה
 273ב 11-במאי  ,1949ו$מחרת הניפו שר החוץ משה שרת והשגריר הראשון באו"ם
אבא אבן את -ג $ישרא $בפתח הבניין.
יה-ות העו$ם היא מו* -כוח פו$יטי- ,יפ$ומטי וכ$כ$י ש $ישרא $ב*רב מ-ינות רבות,
בעי*ר בא$ה שבהן שו$טת שיטה -מו*רטית .יה-ות ארצות הברית נחשבת $כח
מרכזי מאו -בפו$יטי*ה האמרי*אית בזכות ה$ובי היהו-י ,שעו*ב אחרי חברי סנאט,
*ונגרס ומועמ-ים $נשיאות ויחסם $ישרא $מו $יחסם $מ-ינות ערב.
יה-ות העו$ם ,שבמערב היא בע$ת אמצעים רבים ,מהווה מ*ור $תמיכה כספית
בישרא $וסייעה $בניית התעשייה הישרא$ית ו$הכנסת כסף זר בת*ופה שישרא$
הייתה ז*ו*ה $ו מאו$ .-עתים ,יה-ות העו$ם עומ-ת בפני -י$מה בין נאמנות $מ-ינה
ונאמנותה $ישרא.$

יחסי ישרא– +גרמניה
ישרא $וגרמניה מציינות  47שנה $כינון היחסים ה-יפ$ומטיים ביניהן$ .יחסי ישרא-$
גרמניה אופי ייחו-י :הם מושפעים מהשואה ,אב $גם מהניסיון שנרכש בעיצוב הווה
ועתי -משותפים ע $אף המשבר והאסון הנורא הזה" .מי ש$א מאמין בנסים ,אינו
ריא$יסט" .משפט זה ש- $ו -בן-גוריון מתאים גם $התפתחות שביחסי ישרא-$
גרמניה .מעט מ-ינות בעו$ם הצ$יחו $עבור במערכת יחסיהן כברת -רך כה ארוכה
בעשורים כה מעטים.
כיום 67 ,שנים ב$ב -אחרי מ$חמת העו$ם השנייה ובצ $העבר הנורא ש $השואה -
הרצח ההמוני ש $יהו-י גרמניה ואירופה שאורגן ובוצע ע $י-י גרמנים  -היחסים בין
ישרא$ $גרמניה יציבים ומוצ*ים .גרמניה וישרא $שותפות הן ב-רך התפתחותן והן
בערכיהן$ .הת*רבות בתחום הפו$יטי *-מו *שרים חברתיים שה$כו ונטוו במה$ך
הזמן ,ויחסי ישרא-$גרמניה מאופיינים בפעי$ות ענפה ש $חי$ופי נוער ות$מי-ים,
ב*שרי ערים תאומות וכן ב*שרים בתחומי תרבות ,מ-ע וספורט.
גרמניה מכירה באחריותה $שימור זיכרון העבר -$ורות הבאים .היא מכירה גם
באחריותה $התייצב $מען שמירת *יומה וביטחונה ש $מ-ינת ישרא $כמו-$תם ש$
ניצו$י השואה וש $היהו-ים בכ $העו$ם .אין ס$יחה ואין שכחה ע $השואה.
זיכרון העבר יהיה תמי -אבן יסו -ביחסי המ-ינות.
כינון היחסים ה-יפ$ומטיים שנה ציין נכונות $פתוח -ף ח-ש .פר* שייכתב וינוסח ע$
י-י שתי המ-ינות ,שרואות עצמן כח *$מ*הי$ה עם ערכים משותפים ש $הכרה
בזכויות א-ם ,מ-ינת חו* ו-מו*רטיה חופשית .ערכים משותפים א$ה הם חו$יה
מ*שרת בין ישרא$ $גרמניה ובין ישרא$ $אירופה .ישרא $רואה בגרמניה שותפה
וי-י-ה חשובה בזירה הבינ$אומית ובמיוח -באיחו -האירופי.
בעי-ן שבו הו$ך ומתמעט מספר הניצו$ים שע-יין יכו$ים $תת ע-ות ע $הת*ופה ש$
השואה ,ובת*ופה שבה בגרמניה ובאירופה נא$צים ע-יין $התמו --עם תופעות
אנטישמיות ,מתחז* הצורך בהי-ו* היחסים המיוח-ים בין ישרא$ $גרמניה ובעיצובם
*$ראת העשורים הבאים.
$כן אנו ,שרי החוץ ש $ישרא $וגרמניה רואים בשנת ה$ 40-כינון היחסים
ה-יפ$ומטיים בין המ-ינות הז-מנות $פעו$ $רענון היחסים ו$יצי*ת תכנים ח-שים
בהם $מען העתי.-
חי$ופי בי*ורים רשמיים ש $אישים בכירים ,בין היתר ש $שני הנשיאים ושני שרי
החוץ ,מ-גישים את חשיבות החגיגות .כאירוע תרבותי מיוח -ש $ט*סי החגיגות
תיחנך ב*רוב בבר$ין התערוכה "העברים הח-שים  100 -שנות אמנות בישרא."$
הנוכחות הגרמנית בירי -הספרים בירוש$ים ובפסטיב $ישרא ,$השתתפותה ש$
ישרא $בירי -הספרים בפרנ*פורט ובירי -הספרים ב$ייפציג ,המופעים הרבים
והמגוונים בתחום התרבות ,המ-ע ,הספורט ובתחומים רבים אחרים ש $שיתוף
הפעו$ה הישרא$י-גרמני  -כ $א$ה הופכים את כינון היחסים ה-יפ$ומטיים
בין ישרא$ $גרמניה $אירוע ציבורי רב חשיבות.

אנו מייחסים חשיבות $הרחבת היחסים גם באמצעות שיתוף פעו$ה בתחומי מח*ר
ופיתוח ,וחי$ופי תרבות .במישור הממש$תי ,פוע$ות שתי המ-ינות $ה *-את שיתוף
הפעו$ה בהתמו--ות עם האתגרים המרכזיים ש $המאה ה 21-וחיפוש משותף ש$
פתרונות $סוגיות חשובות הנוגעות $כ $$ה*הי$ה הבינ$אומית.
מרכיב מרכזי בפעי$ות זו הוא שיתוף ה-ור הצעיר ,שמטבע ה-ברים הי-ע ש$ו ע$
העבר מצומצם יותר מיכו$ת השפעתו ע $העתי .-השא$ה ,האם יסו-ות היחסים ה-ו-
צ--יים בין שתי המ-ינות ימשיכו $היות יציבים ונושאי פרי ,ת$ויה ביכו$תו ומוכנותו
ש $ה-ור הצעיר $המשיך ו$פתחם.
ממש$ות ישרא $וגרמניה מחויבות $חז* י-י-ות זו בכ $ה-רכים .אנו חבים זאת
$עצמנו ,אזרחי שתי המ-ינות ,ו-$ורות הבאים .שנת ה$ 47-יחסים בין ישרא$
$גרמניה מהווה בעבור כו$נו הז-מנות $הירתם $מאמץ המשותף $בנות את השותפות
הישרא$ית-הגרמנית ,כגשר בין העבר $עתי ,-כבשורה $אזרחי שתי המ-ינות ו-וגמה
$כ.$
הכותבים הם שרי החוץ ש +ישרא +וגרמניה באירועי " 40שנה +כינון יחסי ישרא +גרמניה".

:שרי כ+כ+ה וסחר
גרמניה הינה השותפה הכ$כ$ית החשובה ביותר ש $ישרא $בתוך האיחו -האירופי,
אם כי בע*בות המשבר הכ$כ$י נרשמה בשנת  2009נסיגה במסחר הבי$טרא$י $עומת
המגמה החיובית שנמשכה מספר שנים.
בארבעת החו-שים הראשונים ש $שנת  2010התאושש הייבוא מגרמניה ,אחרי שנת
המשבר  ,2009וע$ה ב$ 32% -עומת הת*ופה המ*בי$ה אשת* .-ביצוא $גרמניה
נכ$$ים בעי*ר ;מוצרים כימיים וא*$טרו טכניים ,מוצרי מכני*ה ע-ינה ומכשור
אופטי .היבוא מגרמניה התמ* -בעי*ר במוצרים כימיים ,מכונות ורכבים .מוצרים
"תוצרת גרמניה" ממשיכים $היחשב שם -בר בארץ; חברות גרמניות מתחרות
בהצ$חה במכרזים $פרוי*טים בתחום התשתיות.
האיחו -האירופי ) (EUהינו שותף הסחר החשוב ביותר ש $ישרא .$מ*ורו ש $יותר
מש$יש מהיבוא $ישרא $מאירופה .ישרא $חתמה עם האיחו -האירופי גם ע $הסכם
סחר )הסכם אסוציאציה( וגם ע $הסכם שיתוף פעו$ה מ-עי וטכני.
הסכם הסחר)הסכם האסוציאציה( מסוג "אירופה-ים התיכון" ) (EUROMEDבין ישרא$
$איחו -האירופי ,הנחתם ב 20 -בנובמבר  1995כח *$מהמאמץ ש $אירופה $הגביר את
מעורבותה במזרח התיכון ,מהווה את הבסיס הח-ש ש $יחסי ישרא-$איחו -אירופי.
הוא נכנס $תו*פו בראשון ביוני .2000

ההסכם הח-ש מח$יף את ההסכם משנת  ,1976שבמסגרתו הו*ם איזור סחר חופשי.
מעבר $סחר חופשי ההסכם מ*נה ה*$ות מכס בתחום הח*$אות ,במטרה $הביא
$$יבר$יזציה ה-רגתית נוספת ש $הסחר הח*$אי .בתחום המ-יני מאפשר ההסכם -ו-
שיח פו$יטי רצוף המתבסס ע $הכרה משותפת ביסו-ות ה-מו*רטיה ושמירה ע$
זכויות הא-ם .מעבר $כך נוע -ההסכם $הגביר את שיתוף הפעו$ה בתחומים כ$כ$ה,
מ-ע ,משפט ,תרבות וחברה.
מתוך אתר שגרירות גרמניה בישרא+

:שרי מח:ר ופיתוח
מהעבר א +העתי5
בשנות ה ,50-בתחי$תו ש $שיתוף הפעו$ה הגרמני-ישרא$י בתחומי המ-ע ,המח*ר
והטכנו$וגיה$ ,א צפו שהוא יגיע $עוצמתו הנוכחית המרשימה.
מבחינת הצ -הגרמני עמ -נושא הפיצויים במו* -ה*שרים הראשוניים .היום *יים
שוויון בשיתוף הפעו$ה בין מ-ינות ההיי-ט* גרמניה וישרא .$מ-ענים משתי המ-ינות
סו$$ים יח-יו את ה-רך $התח-שות עתי.-
כבר בשנת  -1959עו$ -פני כינון היחסים ה-יפ$ומטיים בין גרמניה וישרא $ב-1965 -
ר*מה החברה ע"ש מ*ס פ$נ* )* (MPGשרים ראשונים עם מכון ויצמן ברחובות ).(WIS
את אבן היסו -הסמ$ית $שיתוף פעו$ה ממוס -בין שני מוס-ות המ-ע הניח *נצ$ר
גרמניה -אז* ,ונר -א-נאואר ,כשהכריז בשיחה עם ראש ממש$ת ישרא- $אז- ,ו -בן
גוריון ,ב$ 14-מרץ  1960במ$ון ו-$ורף אסטוריה בניו יור* ,ע $כוונת גרמניה $תרום
$מכון ויצמן סכום ש $ש$ושה מי$יון מר* .
הסכם מינרבה שנחתם בשנת  1964וממשיך $היות בתו*ף ע -היום ,מבטיח את שיתוף
הפעו$ה בין  MPGו .WIS-כ 80-מח*רים שוטפים בתחומי הפיסי*ה ,הביו$וגיה,
הכימיה ,מ-עי המחשב מהווים ע-ות $עוצמתם ש $יחסים א$ו.
ה*רן הגרמנית-ישרא$ית $מח*ר ופיתוח מ-עי ) (GIFהו*מה ב 1986-ע-$י-י הבונ-סטג
והכנסת הינה עמו -תווך נוסף בשיתוף הפעו$ה .תשואת ההון הבסיסית שצמחה
בינתיים  211-$מי$יון אירו מתו*צבת משני הצ--ים בח*$ים שווים ,מממנת הGIF-
פרוי*טים בתחום המח*ר והפיתוח .משנת  2000מ*יימת ה*רן גם תכנית מיוח-ת
*$י-ום מ-ענים צעירים.

עמו -התווך שהתווסף $אחרונה $שיתוף הפעו$ה המ-עי הגרמני-ישרא$י הוא *רן
אגו-ת-מרטין-בובר ,שנוס-ה ב 2009-ע"י ה .BMBF-ה*רן מ*-מת מ-ענים צעירים
במ-עי הרוח ,האמנויות והחברה .המ-ענים הצעירים שזוכים *$י-ום בתכנית זו
ואחרות תורמים באופן ניכר $כך ,ששיתוף הפעו$ה הגרמני-ישרא$י במ-ע ומח*ר
ישרא$י פורה גם אחרי  60שנה ויותר.
מתוך אתר שגרירות גרמניה בת"א

:שרי חברה ותרבות
יש חשיבות *$שרים פו$יטיים בין מ-ינות .אך היחסים בין שתי מ-ינות יכו$ים
$התה *-ר* ,אם נוצרים *שרים ב$תי אמצעיים בין תושביהן ,מוס-ותיהן,
ערים ומועצות .רשת ה*שרים הא$ה בין גרמניה וישרא $עניפה וצפופה.
 9,000בני נוער ות$מי-ים מגרמניה וישרא $משתתפים מ-י שנה בתכניות חי$ופי נוער
בין שתי המ-ינות ,מספר מרשים ובסיס חשוב $יחסים בין בני הא-ם משתי המ-ינות
בעתי.-
בשנת  10 ,1955שנים ב$ב -אחרי סיום מ$חמת העו$ם השנייה ,וע-יין  10שנים $פני
כינון היחסים ה-יפ$ומטיים בין שתי המ-ינות ,הגיעה *בוצת הנוער הגרמנית
הראשונה $ישרא .$בת*ופה בה נראו יחסים רשמיים בין גרמניה $ישרא $כב$תי
אפשריים ,הפגינו צעירים מגרמניה וישרא $את האומץ והרצון $פגוש ו$הכיר אח -את
השני.
כיום ,חי$ופי הנוער הינם תחום מרכזי ביחסים בין גרמניה וישרא .$מעבר $חי$ופי
הת$מי-ים במסגרת בית הספר מת*יימים חי$ופי נוער חוץ-בית סיפריים בתחומים
כגון מוסי*ה ,ספורט ,איגו-ים ,פעי$ות *בוצות נוער פו$יטיות ,מח*ר היסטורי,
צופים* ,בוצות -תיות ,ארגוני איכות הסביבה ורבים אחרים .בנוסף יש מספר *טן ש$
מ$גות שנתיות ופעי$ות חברתית ש $צעירים גרמנים רבים במסגרת התנ-בותית.
בממוצע משתתפים כ 9,000 -בני נוער מגרמניה וישרא $מ-י שנה בתכניות החי$ופין.
$ראשונה נ*בעו תכניות חי$ופין בשנת  1969וארבע שנים $אחר מכן ,ב ,1973 -הח$יטו
שתי הממש$ות ע $יסו-ן ש $תכניות חי$ופין שנתיות .הן יצרו בסיס פורמא$י $חי$ופי
הנוער .מאז מתכנסת פעם בשנה $סירוגין בגרמניה ובישרא" $הווע-ה המ*צועית
המשותפת $חי$ופי נוער גרמניים-ישרא$ים" ,כ-י $בחור יח-יו אי$ו פרוי*טים
י*ו-מו .מעבר $כך ,משר-י הנוער ש $שתי המ-ינות מיוצגים בהתייעצויות
הממש$תיות בין גרמניה וישרא ,$המת*יימות מ-י שנה$) .אחרונה ב 31 -בינואר 2011
בירוש$ים(.

ארגונים ומוס-ות רבים מכ $התחומים כגון כנסיות ,מוס-ות אמנות ,פו$יטי*ה ועו-
פוע$ים במסגרת חי$ופי הנוער החוץ-בית ספריים .בשנת $ ,2000רג $בי*ורו בארץ ש$
נשיא גרמניה -אז יוהנס ראו וביוזמתו ,סוכמה ה*מתם ש $משר-י תיאום בגרמניה
ובארץ .בע*בות זה נפתח ב 2001-מרכז התיאום הגרמני  ConActבוויטנברג.
מתוך אתר שגרירות גרמניה בת"א

איגו 5המוסכים-מ5ינת הסן ,גרמניה
היסטוריה ש +הגי5+ה
"++מו 5מן העבר כ5י +עצב את ההווה +תכנן את העתי"5
ביוני  ,1945אחרי המ$חמה הו-ות $מס' יזמים העוס*ים בענף הרכב בפרנ*פורט,
שו*ם האיגו) -גי-$ה( מח-ש ומזגו אותו עם  derInnungהמחוזי.Main Taunus-
עו -אז ,כ-י שחברי האיגו -במוסכים יתמו--ו עם טכנו$וגיה מעו-כנת ויעני*ו רמת
שירות גבוהה ,היה האיגו -חייב $היות עם "הי -ע $ה-ופ*" .מאז  ,1964הפך פעי$
בשירות ובה-רכה מ*צועית $חבריו ואף הביע את תרומתו $מ-יניות החוץ הח-שה ש$
גרמניה בהכשרה משותפת ש $מכונאים מגרמניה וצרפת.
בשנת  1988מר יורגן *רפינס*י העני* תרומה משמעותית $תחום יחסי הציבור ש$
הגי-$ה בארגון הגג ש $בע$י המ*צועות בגרמניה ,שהביא $העצמת הארגון ברמה
הפו$יטית והחברתית בצורה משמעותית .כ-י $פרוץ $תו-עת אזרחי כ $$המ-ינה,
במה$ך שמונה השנים הבאות הופיעו יותר מ  400-הו-עות $עיתונות הארצית,
האזורית וה$אומית ובתש-ירים בר-יו ובט$וויזיה.

בשנת  1993נחנך מבנה ח-ש $מכ$$ה הטכנו$וגית ש $האיגו ,-שהיה מרכז הכשרה
$טכנו$וגיה מת*-מת בחזותו ובהצטיי-ותו באמצעים וציו -מהשורה הראשונה.
המספר העצום ש $המשתתפים בחגיגה ה$אומית שנערכה במתחם המכ$$ה הח-ש,
הוכיח ה$כה $מעשה את חשיבותה ש $תעשיית הרכב בפרנ*פורט .באירוע נכחו
אישיים מכוב-ים כמו ראש ממש$ת הסן ,ושרים חשובים ,שהגיעו $הביע את הכרתם
הרבה בענף הרכב ובהערכתם $עבו-ת הסג $וההנה$ה ש $האיגו.-
בנוסף $הכשרת המ*צועיות ,האיגו -נתן שירות מ*צועי שהתבטא בהסמכת מכוני
רישוי ועשן ,ייעוץ מ*צועי בחינם $בע$י מוסכים המב*שים פתרונות $כ $מה ש*שור
$שמירה ע $איכות הסביבה וייעוץ $ביטוח רפואי.

כמו בעבר כך גם היום ,הגי-$ה שומרת ומייצגת את האינטרסים והצרכים ש$
העס*יים ש $חבריה ,כמו גם את המוניטין הפו$יטי ש $תעשיית הרכב $יצור
ו$תחזו*ה.
אוריינטציית שירות היא מי$ת ה*סם $עתי!-
בס-ר הע-יפות הראשון היא ההיענות $חברי האיגו -המב*שים סיוע מ*צועי מומחה
בתחומי הניהו $העס*י ,סוגיות חו* משפטי ,תמיכה טכנית וייעוץ $שמירה ע $איכות
הסביבה.
הגי-$ה שואפת $היות הרבה יותר מאשר בעבר ,מ*ום מפגש והח$פת מי-ע כ-י $טפ$
בבעיות *ונ*רטיות טכניות במוסכים ובסוכנויות רכב ע $מנת -$ון ו$הציע פתרון
מונחה פתרונות $עס*ים.
"יותר טוב עם גי-$ה חז*ה" ! עכשיו ובעתי$ ,-היות חבר באיגו -המוסכים ש$
פרנ*פורט  /ראשי *-Main-Taunusרייס ,זו $א ר* המ$צה א$א זו גם חוויה.

איגו 5המוסכים-מ5ינת ישרא+
ר:ע היסטורי וה:מת האגו5ה עותומאנית
אגו -המוסכים בישרא $הו*ם בשנת  1943כ-י $תת מענה $צרכים הג$-ים ש $צי
הרכב הצנוע ש $המ-ינה שב-רך .האגו -הו*ם באותם ימים ,כ-י $אג -בתוכו באופן
מ*צועי את המוסכים הראשונים ,ש*מו בישרא $המנ-טורית ו$ימים במ-ינת ישרא.$
מטרות היסו -ע$יהן הח$יטו מייס-י האגו -היו בעי*רן $צרכי הגשת סיוע מ*צועי
$חברים .הוכן ועוב -ת*נון מפורט הת*ף ע -עצם היום הזה.

ענף השרות במוסכים
ענף המוסכים בישרא $מ*יף כ 5,000-מוסכים מורשים כחו* )מטעם משר -התחבורה(
בכ $ענפי המ*צוע ש $השירותים $רכב .תשתית זו ,המתפרסת ע $פני כ $ח*$י
המ-ינה ,משרתת מע 2,500,000 $כ$י רכב מכ $הסוגים וה-גמים ומופ*-ת ע$
תחזו*תו הת*ינה ש $צי הרכב במ-ינה בימי מ$חמה וש$ום.

אגו 5המוסכים בישרא+
אגו -המוסכים הוא הארגון היציג היחי -ש $המוסכים המורשים במ-ינה ועוב-יהם,
מאז שנות ה .40-האגו -הנו מוס$$ -א כוונות רווח )מ$כ"ר( ,המייצג ומשרת ציבור ש$
מע 35,000 $איש העוס*ים בתחום ,וממ$א תפ*י -חשוב ומהותי בעיצוב -מותו ש$
ענף התחבורה ושירותי הרכב

מבנה ארגוני
מוס-ות האגו -כו$$ים את האסיפה הכ$$ית ,המועצה ,ההנה$ה הארצית והוע-ות
השונות .האגו -מתווה מ-יניות ומ*ב $הח$טות במסגרת פעי$ות החברים הנבחרים
בכ $המוס-ות .האגו -מתנה $באופן שוטף באמצעות יו"ר האגו ,-יו"ר הסניפים,
המנכ" ,$ההנה$ה וצוות העוב-ים .הצרכים המ*צועיים ש $המוסכים נענים באמצעות
מח*$ות ממו*-ות ווע-ות בכ $התחומים הר$וונטיים .שרותי האגו -ניתנים $כ$
המוסכים בסניף האזורי ה*רוב ובכ $הארץ .ההנה$ה והצוות מונים כ 150 -איש
כשבמוס-ות האגו -פעי$ים מע 250 $חברים.

מטרות ויע5ים
"מטרות האגו$ :-אג -ו$ייצג את חברי האגו$ -שם הגנתם ,פיתוחם ו*י-ומם ש$
האינטרסים הכ$כ$יים ,המ*צועיים ,החברתיים והתרבותיים ש $חברי האגו -ו$שם
הגנתם ,פיתוחם ו*י-ומם ש $המוסכים בישרא ".$כמו כן$ ,שמור את תחום השרות
במוסכים פורה ,בטיחותי ,מת*-ם ומ*צועי .יע-יו מכוונים $ארגון ואחו -ענף שירותי
הרכב ,ע $מ*צועותיו השונים ,ע $מנת $הגן$ ,שפר$ ,פתח ו-*$ם את האינטרסים
המ*צועיים והכ$כ$יים ש $העוס*ים בתחום ,תוך הפגנת מו-עות שירות גבוהה,
איכות ואמינות $ -מען המוסכים*$ ,וחותיהם והענף כו$ו.

הפעי+ות השוטפת
האגו -פוע $במסגרת המטרות והיע-ים המוג-רים ומספ* מענה ממו*$ -צרכי הענף
ו-רישות העוס*ים בתחום :ייצוג כו $$מ*ומי ובינ$אומי ,וע-ות טכניות -*$ום כ$
מ*צועות הרכב ,מוס -בוררות ארצי ,וע-ות פריטטיות ,שתופי פעו$ה אסטרטגיים
ומ*צועיים ,פעי$ות מוניציפא$ית ענפה ו*-ום ח*י*ה ,הכשרה ,העשרה והסמכה
מ*צועית ,הפצת חו*ים נה$ים ות*נות ,הסברה וע-כון שוטף ,הוצאה $אור מגוונת
ושרותי ערך מוסף רבים .פעו$ותיו הרבות ש $האגו -באות $י-י ביטוי גם בס$
שירותים נרחב $חברים וטיפו $אישי ומ*צועי בכ $נושא ר$וונטי.
ב -בב -ו$$א משוא פנים משרת האגו -גם את ציבור בע$י הרכב במ-ינה ,תוך פעי$ות
נרחבת $הגברת המו-עות $זכויותיו ו$חובותיו הן ש $בע $המוסך והן ש $ה*$וח.
וזאת בכ-י $אפשר $כ $אזרח בע $רכב $בחור את המוסך המתאים ו*$ב $ממנו את
השרות האמין ,המ*צועי והטוב ביותר.

מטרת מרכזי ההכשרה מ:צועיים במכ++ה הטכנו+וגית +רכב
מינוף תחום ההכשרות במכ$$ות הרכב באיגו$ -מרכז $אומי/ארצי מובי $בעוצמתו,
איכותו וח-שנותו הטכנו$וגית.
מרכז המספ* מענה איכותי $גופים ומוס-ות*$ ,ו*$טיבים ואינ-יבי-וא$יים $פיתוח
מיומנויות ח-שות $התמו--ות עם אתגרי ה*-מה בענף הרכב האוניברסא$יים ,תוך
יישום ופיתוח תכניות $ימו- -י*-טיות ומעב-ות מאיצי ח-שנות.
ש-רוג תכניות ההכשרה "המסורתיות" בפיתוח כישורי $מי-ה וס*רנות ברוח העי-ן
הנוכחי ,בה$ימה $צרכי המש* ובאישורן במשר-י הממש$ה הר$וונטיים $הרחבת
תשתית יריעה תומכת.
מרכז הפורש את ש$וחותיו ברחבי המ-ינה ומאפשר מגוון מס$ו$י הכשרה בתחומי
התמחות שונים מח,-מ*יים ומפתח שיתופי פעו$ה עם מרכזים ואיגו-ים -ומים
בעו$ם מאי-ך.

מרכז השואף $רמות ייצוג ובו$טות גבוהות בשמירה ע $סטנ-רים גבוהים המעצבים
סטאטוס חברתי-מ*צועי ו$הערכה פנימית וחיצונית גבוהים.ב*רה וניהו $מערכתי
יעי ,$נראות ,ש*יפות יושר והגינות העובר כחוט השני בכ $ש$וחותיו .מרכז המטפח
את ההון האנושי ש $עוב-יו כארגון $ומ -ומתע-כן בה$ימה -$רישות המ*צועיות,
מ*-ם תרבות ארגונית ושירות *$$וחות הפנימיים ,החיצוניים והבינ".$
מרכז שחותר $אוריינות חזותית $שיפור מתמי -ש $סביבה פיסית אסטטית תוך
ה*פ-ה ע $רמת בטיחות גבוהה כח *$אינטגרא$י מס-ר יומו.
$איגו -שתי מכ$$ות טכנו$וגיות בת"א וחיפה ושתי ש$וחות נוספות בירוש$ים וב"ש.
המבנה המטריציוני כו :$$מנכ" $איגו ,-סמנכ" $מח*ר ופיתוח ,סג $מ*צועי-א*-מי
הכו $$מע 60 $מרצים ומזכירות.
המכ$$ה כו$$ת :או$ם כנסים ,ח-רי הרצאות מאובזרים במערכות מו$טימ-יה,
ס-נאות רכב,ח-רי מחשבים ומעב-ות -יאגנוסטי*ה ומיזוג.

:שרי עבו5ה ושתופי פעו+ה מ:צועיים בארץ ובעו+ם
$אגו -המוסכים *שרי עבו-ה ה-ו*ים ושיתופי פעו$ה עם מ*ב$י ההח$טות ועם
הגורמים המובי$ים בענף .בין חברנו $עשייה ניתן $מנות רשויות ומוס-ות ש$טון,
אגו-ים מ*צועיים בארץ ובעו$ם ועו -רבים וטובים .כמו כן האגו -מרחיב ומבסס
*שרי עבו-ה עם גופים ,חברות ,עס*ים וגורמי חוץ ,כ-י $תת שירותים שונים
והטבות $חברים.
 1958-1999האגו -היה חברה מייצגת ש $ישרא $באופן מסורתי בארגון - .I. O. M. T. R
 ,International Organization of Motor Trades and Repairsאגו -בינ$אומי הייצוגי ש$
יבואני ,מפיצי וטיפו$י רכב ,שהיה ע$ -אחרונה ) (1999ארגון בינ$אומי $ענף הרכב
והמוסכים בה חברים כ 30 -ארצות באירופה ארה''ב והמזרח הרחו*.
חברות אגו -המוסכים ב I.O.M.T.R -תרמה תרומה רבה $עבו-ת האגו .-המי-ע הרב
שאגו* -יב $מכ $האגו-ים ברחבי העו$ם ,אפשר $התע-כן ו$ע-כן את החברי האגו-
בכ $האינפורמציה המ*צועית והכ$כ$ית ש $הענף.
האירוע המרכזי ש $האגו -הבינ$אומי הוא ה*ונגרס הנערך אחת  18-$חו-ש,
בו התכנסו כ $נציגי הארגונים $שורה ש $הרצאות וישיבות במשך שבוע ימים
$הח$פת מי-ע חיוני ומעניין .מש$חות אגו -המוסכים היו מורכבות מ 3-4-נציגים
ו 30-מש*יפים ש*$חו ח *$ב*ונגרסים.

ב 2002-אגו -המוסכים הת*ב $כמש*יף בארגון האירופי -CECRA
 -European council for motor trades and repairsשהוא האגו -הייצוגי ש $יבואני ,מפיצי
וטיפו$י רכב במ-ינות האיחו -האירופי.
ב 1998 -אגו -המוסכים חתם הסכם אגו-ים תאומים עם אגו -המוסכים הגרמני ,ZDK
שנחשב $גורם רב העוצמה ביותר בענף הרכב הגרמני ,אף יותר ממשר -התחבורה.
עוצמתו נובעת בין השאר מהי*פו  -הוא מאג -בתוכו  48,000בע$י מוסכים מהם
 24,000בע$י מוסכים עצמאיים.
מטרת ההסכם :שיתוף פעו$ה בין האגו-ים $צורך ה-רכת בע$י מוסכים מישרא$
במרכז ה-רכה ש $האגו -בגרמניה בסוגי מכוניות ח-ישות .זאת ,כח *$מהחתירה ש$
האגו -הישרא$י $שכ $$ו$שפר את רמת הי-ע המ*צועי ש $חבריו$ ,גבי מכוניות
ספציפיות.

סעיפי ההבנות
ב-בר התייעצות ,שיתוף פעו$ה וחי$ופי מי-ע בין איגו -המוסכים ש $מ-ינת הסן
בגרמניה ואיגו -המוסכים בישרא.$
מטרת האמנה
בהתחשב בהתפתחות הטכנו$וגית המואצת בתעשיית הרכב* ,יים צורך מתאים
בשיתוף פעו$ה ה--י בין איגו -המוסכים הישרא$י $בין האיגו -הגרמני ,כ-י $הבטיח
י-ע ושירות ברמה גבוהה שיבטיחו איכות שירות טיפו $ותי*ון $כ$י הרכב ברמת
בטיחות ומ*צועיות גבוהה.
מתוך רצון $יתן סיוע ה--י מ$א ככ $האפשר הח$יטו הצ--ים $מס -את מערכת
היחסים וה*שרים שבין שני האיגו-ים.
איגו -המוסכים בישרא $ואיגו -המוסכים ש $מ-ינת הסן הגיעו $הבנות הבאות:

סעיף 1
שני הצ--ים מת*שרים ,במסגרת החו*ים והת*נות בהם הם פוע$ים בארצם ,ומתוך
עי*רון ש $שוויון ה--י.

סעיף 2
הצ--ים מתחייבים $פעו $כמיטב יכו$תם ע $מנת $מס -את ה*שרים בין האיגו-ים
ו$בחון בכ $עת את המוסכם מתוך רצון טוב ע $מנת $שפר את מערכת היחסים.

סעיף 3
הצ--ים יעו--ו שיתוף פעו$ה בנושאי השירות והתחזו*ה $רכב ,ע $בסיס ש $שיווין,
ה--יות ותוע$ת ה--ית.

סעיף 4
הצ--ים מתחייבים $הת*שר באמצעות חי$ופי מי-ע וי-ע ,התייעצות י-י-ותית ע $כ$
הבעיות המ*צועיות ש $ענף השירותים $רכב מתוך רצון -*$ם את הענף בו האיגו-ים
פוע$ים.

סעיף 5
באמצעות שת"פ בי$טרא$י ש $שני האיגו-ים המ*צועיים ,איגו -המוסכים ש $מ-ינת
הסן ינחה את תכני ה$ימו -והפר*טי*ה ש $מו $-ההכשרה הגרמני $איגו -המוסכים
הישרא$י.

סעיף 6
הצ--ים ישאפו -*$ם את היחסים בין הארגונים באמצעות בי*ורים ה--ים ש$
אנשים* ,בוצות ומש$חות.

סעיף 7
והיה כאשר יוצע *$יים בישרא* $ורס "$פי מו $-המייסטר הגרמני" ע"י איגו-
המוסכים ישרא $בשת"פ עם איגו -המוסכים ש $מ-ינת הסן במ-ינת ישרא ,$איגו-
המוסכים הישרא$י י*ב $ע $עצמו $ש$ב  15%מכ $$המשתתפים ב*ורס ,ת$מי-ים
המגיעים מכפרי נוער $$א ע$ות.
בסמכותו ש $איגו -המוסכים הישרא$י *$בוע את מכסת הת$מי-ים ואת -רך
הכשרתם .איגו -המוסכים הישרא$י אחת $שנה מב$י שיתב*ש $עשות כך ,י-ווח
$איגו -המוסכים ש $מ-ינת הסן ,בפרנ*פורט.

סעיף 8
כ $צ -רשאי $הפסי* בכ $עת את התחייבותו במזכר הבנות זה.
הבטחה ש +צ 5אח 5באמנה זו ,תומכת את ההבטחה ש +הצ 5השני.
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