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 2010, ספטמבר 14          

- הודעה לעיתונות-

 

- מרשים בכנס איגוד המוסכים עוצמהמפגן 

מטרות באמונם  הביע אתמאות בעלי מוסכים הגיעו ל

 :בין הדברים שעמדו על הפרק .האיגוד ובדרכושהציב 

המלחמה במוסכים בלתי , כשרות מקצועיותאיחוד ה

י על יבוא למען שימור הפיקוח הממשלת חוקיים והמאבק

  .מוצרי תעבורה תחליפיים
 

 800 –פחות מארבעה חודשים אחרי כנס איגוד מוסכי הצפון בחיפה שבו השתתפו כ 

הוכיח איגוד המוסכים שוב את עוצמתו בכנס שהתקיים אתמול , מוסכים מאזור הצפון

מתוכם בעלי  850, איש 1,100 –בכנס השתתפו כ (. מגדרה עד חדרה)א והמרכז "למוסכי ת

כל אלה הגיעו להביע את אמונם . כן השתתפו נציגים בכירים ממשרד התחבורה. מוסכים

. במטרות האיגוד ובצדקת דרכו

 

כי משרד התחבורה ימשיך  בכנס ל תנועה בכיר במשרד התחבורה אמר"סמנכ, עוזי יצחקי

מדובר בתופעה פסולה הן , להילחם בשיתוף איגוד המוסכים במוסכים הבלתי חוקיים

משרד התחבורה והרשות , לדבריו. צרכנית והן מבחינה הבטיחות בדרכים מבחינה

במוסכים בלתי  הלאומית לבטיחות בדרכים יתוקצבו השנה עבור קמפיין שיתמקד

. חוקיים

 

משרד התחבורה  ילותהתמקד בדבריו בפע, ראש אגף רכב במשרד התחבורה, אבנר פלור

פעילות זאת תתמקד . 2020שנת  למען שיפור תדמית מקצועות הרכב עם הפנים לקראת

בהתאמה לטכנולוגיות החדישות כגון , לדבריו באיכות הכוח האנושי העוסק במקצוע

בשיתוף פעולה מלא של איגוד כמובן הצפוי והכל  הרכב החשמלי ובאיחוד המקצועות 

.  המוסכים

 

ר איגוד המוסכים התייחס בדבריו בין השאר לכך שככל שענף הרכב "יו, רונן לוי

כיון שבציבור יש ביקוש לתיקונים זולים ולא  שוק תיקוני הרכב הידרדר, תפתחה

ושעל המוסכים לקחת אחריות על עתידם ולהיאבק על תדמית המקצוע ועל  איכותיים

השנה נהיה שותפים מרכזיים בפרויקט פיתוח הענף וקידום תדמית המקצוע " .פרנסתם
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עוד הדגיש את אחת הבעיות . ר לויאמ, "ת"אותו מובילים משרד התחבורה ומשרד התמ

הכואבות ביותר המשותפת לכל בעלי המוסכים החוקיים והיא תופעת המוסכים 

 השנה הוגשו עשרות כתבי אישום כנגד מוסכים אלה: "לדבריו. הפיראטיים

ואף הוגשה הצעת  שמשתמשים במכשור לא מקצועי ובחלפים גנובים ומסכנים חיים

 אנו נמשיך במאבקנו הבלתי מתפשר בתופעה, א זהכ איתן כבל בנוש"י חה"חוק ע

".  ל"הפסולה הנ

 

איגוד המוסכים מנהל מאבק גם בתחום . בסוף דבריו התייחס לוי לאיכות חלקי החילוף

איגוד . חלפים גנובים ולא בטיחותיים במחיר נמוךגם  מוצעים הבעיה היא שבשוק. זה

והקושי הנובע בין היתר י הלקוח "כנגד התקנת חלקי חילוף שהובאו עגם המוסכים נלחם 

גובש , לאחר תקופה ארוכה של דיונים, שנים 3 –לפני כ , בנוסף .ממתן אחריות לחלפים אלו

 המעבדות המוסמכות וארגוני הצרכנים, הארגונים המקצועייםבשיתוף  במשרד התחבורה

ם דגש על שש נוהלהפורום ארגוני הרכב בירך על  .07/07הל  לבדיקת חלקי חילוף שנקרא נו

לאחר חתימה על הסכם פשרה המותיר את הנוהל  .איכות חלקי החילוף המיובאים לארץ

. נוהל חדש שעיקרו בדיקת מסמכי ייבוא, הוצא במפתיע וללא היוועצות ושימוע , על כנו

זה מותיר יבוא חופשי של חלקי חילוף מבלי לבדוק את איכותם והתאמתם למקור נוהל 

. כנדרש על פי צו הפיקוח על ייבוא מוצרי תעבורה

 

הוחלט  חברים בפורום ארגוני הרכב ובשיתוף המועצה לצרכנותבהתכנסות חירום של ה

 .ם לארץלגבש תוכנית פעולה למען שימור הפיקוח על חלקי החילוף התחליפיים המיובאי

תוכנית הפעולה של פורום ארגוני הרכב למען שימור ראשונה להתייחס לוי ל, בסוף דבריו

צ כנגד הנוהל "הפורום יעתור לבג, לדבריו. הפיקוח על יבוא מוצרי תעבורה תחליפיים

רשימת חלקי חילוף שנפסלו  הפורום מתכוון להקים אתר רשמי ובו תופיע, בנוסף. החדש

רשימה זאת כוללת חלקי חילוף שאינם מתאימים . צועי או שמאיי מנהל מק"להתקנה ע

י מנהלים מקצועיים במוסכים "החלפים שברשימה נאספו ע. מבחינה בטיחותית לרכב

הן מנהלי המוסכים והן , כל אחד, למעשה. אשר נתקלו בהם במהלך עבודתםושמאי רכב 

סוג החלק , ם הרכבמנוע חיפוש פשוט של דג באמצעותיוכל להיכנס לאתר ו ,הצרכנים

הנוהל יתקן את המצב  .מסוים מתאים לרכבלבדוק האם חלק חליפי זה או אחר  ,וכדומה

אלא לספק החלק , בו כל מוסך מנהל ניסוי וטעייה עצמאי ללא העברת מידע לציבור הרחב

. שנפסל על ידו

 

י כל בעל עוצמה ואחדות מטרה ביןהפגנת  –הכנס הסתיים בהצלחה והשיג את מטרותיו 

העיקש והבלתי מתפשר למען עתידם התדמיתי והמקצועי ובאיגוד המוסכים במאבקם 

. בעתידגם  מבטיחים כי כנסים נוספים מסוג זה צפויים

:  לפרטים נוספים
 

                               תדובר, גדיש -קרן יפה 
                                 איגוד המוסכים בישראל

                           054-3456441: נייד
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