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 :הצהרת כוונות של משרד התחבורה בנושא: הנדון
 דרישות לפתיחת מוסך שירות מומחה 

  
 
תקני זיהום אוויר מתקדמים , מערכות הנעה חדשות תכניסיחד עם , ההתפתחויות בענף הרכב .8

מחייבות את כל העוסקים בענף הרכב להפגין רמות גבוהות , ת גוברות והולכותודרישות בטיחו

 . מתאימים ועוד מוצרי תעבורה, להשתמש בציוד מתקדם, ידע של

את יצרני הרכב  5080מחייבת החל מינואר ( EC/566/2011)האירופאית הדירקטיבה , זאת ועוד

 . להיות מוסכים עצמאייםציוד והכשרה לאותם מוסכים שנבחרו , לאפשר גישה למידע

 

ח הוועדה להגברת "צוות היישום לדו, כפועל יוצא מהמקובל במדינות הקהילייה האירופאית .5

בנושא שירותי תחזוקה המליץ על יישום מודל של "( הוועדה" –להלן )התחרותיות בענף הרכב 

רב ובכפוף למקובל במדינות המע מוסך מומחה אשר יעמוד בסטנדרטים של משרד התחבורה

, או יותר דגם רכב מסויםובתוצר י משרד התחבורה לטיפול ב"מוסך יאושר עה .המתקדמות

אשר  ספקים מקצועייםי "או עאו נציגו י יצרן הרכב "הציוד והספרות המקצועית יסופקו ע

י משרד "זאת בנוסף לסוגי המוסכים הקיימים היום המאושרים ע. בידיהם נמצא החומר והציוד

 .י יבואן הרכב"לי ומוסך שירות מרכזי המאושר גם עמוסך כל, התחבורה

 

אשר התבססה , ב כבנדון"משרד התחבורה הכין את הצעת הוראת הנוהל המצ, בהתאם לאמור .0

 .הן בישראל והן באירופה והעתידי יוםכעל מידע וחומרים מהמצב הקיים 
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הן בהיבט ציוד ומכשור והן בהיבט כוח , כי האמור ישדרג גם את המוסכים הקיימים, יודגש .6

הגברת השקיפות והתחרותיות בענף חלקי , האדם בקליטת טכנולוגיות כלי הרכב החדישים

כמו כן יגדיל  .מקצועיות ובטיחות, תוך שמירה על רמה גבוהה של שירות, החילוף והמוסכים

כלו ליתן שירותי תחזוקה לכלי הרכב החדישים ובעלי טכנולוגיות את היצע המוסכים שיו

 מתקדמות

 

  .50.5.80עד ליום טרם פרסום הנוהל אודה להתייחסותכם  .8

 

 

 

 ,בברכה  

 
 פלוראבנר מהנדס 

 רכבאגף ה מנהל בכיר
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 אגף הרכב – מנהלי המחלקות


