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 2010, דצמבר 26          

- הודעה לעיתונות-

 

מרשים בכנס איגוד  עוצמהמפגן 

- מחוז באר שבע והדרום המוסכים

מטרות באמונם  הביע אתמאות בעלי מוסכים הגיעו ל

 :בין הדברים שעמדו על הפרק .האיגוד ובדרכושהציב 

המלחמה במוסכים בלתי , כשרות מקצועיותאיחוד ה

  .ר למוסכיםתו סחובאזור חוקיים 
 

 –שבו השתתפו כ  מרכז בתל אביבפחות מארבעה חודשים אחרי כנס איגוד מוסכי ה

הוכיח איגוד המוסכים שוב את עוצמתו בכנס שהתקיים , מרכזמוסכים מאזור ה  1,100

מתוכם ___, איש_____–בכנס השתתפו כ . בסוף שבוע שעבר למוסכי באר שבע והדרום

כל אלה . משרד התחבורהש ומ"עריית בים בכירים מכן השתתפו נציג. בעלי מוסכים

. הגיעו להביע את אמונם במטרות האיגוד ובצדקת דרכו

 

ש עוקבת "אמר כי עריית ב, ש וממלא מקומו"סגן  ראש עריית ב, ייביץד יגאל אובש"עו

. אחרי החקיקה החדשה של איסור תיקון רכבים במוסכים פיראטיים ונערכת לאכיפתה

ביד קשה נגד המוסכים הבלתי חוקיים אשר מהווים סכנה לציבור ש תפעל "עריית ב

כבר היום פועלת העירייה נגד אותם מוסכים . ותטיל את כל העונשים הקבועים בחוק

עוד אמר כי בשנה הקרובה תקדיש העירייה תקציב גדול . במסגרת החוק להגנת הסביבה

ייהנו מאזורים נעימים  ש"כך שכל תושבי ב, לפיתוח אזור התעשייה שבו מוסכים רבים

. יותר

 

איגוד המוסכים עושה כי  בכנס אמר ,מנהל אגף הרישוי במשרד התחבורה, גאנם חמאדה

משרד התחבורה מקדם . מייצג בכבוד את חבריו ונלחם על זכויותיהם, עבודה נהדרת

ה למען שיפור השירות ושיפור בבשיתוף האיגוד ועושה הר מספר פרויקטים בתקופה זו

. בישראל הבטיחות

 



 

 

 ®אגוד המוסכים בישראל 

 
הפורום להבטחת תקינות 

 ®ובטיחות בתיקוני רכב 

 

 ®המכללה הטכנולוגית לרכב 

 
 מסונף למועצה האירופית

 המשותפת לסחר ושרותי רכב

 
 לשכת ארגוני -ב "חבר לה

 העצמאים והעסקים בישראל

 

אגוד המוסכים בישראל 
חיפה  ● אביב-תל: סניפים

              ירושלים ●שבע -באר ●

הגוף היציג של ענף 
 הכשרה ●שרותי הרכב 
●ולוגיתוהעשרה טכנ  

סטנדרט איכות ובטיחות 
 ●סיוע משפטי  ●הסברה  ●

 מוסד בוררות ארצי ועוד

 תל אביב והמרכז. הנהלה
 67014, 24יוסף קארו 

 61574מיקוד  57606. ד.ת
-03. טל 5620113 

-03. פקס 5620440                                               
 

       סניף חיפה והצפון
 26119, 47חלוצי התעשייה 

-04. טל 8405001 
-04. פקס 8492359                                               

 

       סניף באר שבע והדרום
 84894, 8הנריאטה סולד 

-08. טל 6233107 
-08. פקס 6230352 

 

 סניף ירושלים והאזור
    93420, 21האומן 

-02. טל 6781272 
-02. פקס 6781277 

 

 .דואר אלקטרוני
i g a @ i g a . c o . i l 

 .אתר אינטרנט
w w w . i g a . o r g . i l 

 

 000000: שוטף. מס

ח "מבלי לפגוע בזכויות    טל
 

  -2 מתוך 2 עמוד -

 

אמר כי משרד התחבורה מקדם  ,ראש תחום מוסכים במשרד התחבורה, אלכס בוגטינוב

כמה פרויקטים בשיתוף האיגוד ובניהם העלאת איכות כוח האדם במוסכים בסיוע משרד 

. החינוך ושיפור השירות הניתן למוסכים באמצעות מתן האפשרות לשירות אינטרנטי

 

דיבר על השינוי ברישיון , במשרד התחבורה, והדרוםש "מנהל מחוז ב, ר'חנניה אפנג

מוסכים וסוחרים לא יהיו אחד והוקמה ועדה בעניין זה שתפקידה , הסחר למוסכים

קבות עהוא ציין כי ב. קביעת רישיון סחר למוסכים מוכרים ולאילו שזהו עיסוקם המשני

ישיון ת תנאי רשקל משרד התחבורה מחדש א, ם רונן לויוסכיר איגוד המ"פנייתו של יו

זאת מאחר ועל  ,הסחר לבעלי המוסכים והחליט להקל בהם בכדי למנוע פגיעה בפרנסתם

אין הצדקה ולכן , י מוסכים אינם רבים"פי נתוני משרד הרישוי הרכבים הנמכרים ע

. את אותם התנאים ממוסך כמו מסוחרלדרוש 

 

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

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

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

ע השנה נהיה שותפים מרכזיים בפרויקט פיתוח הענף וקידום תדמית המקצו" .פרנסתם

עוד הדגיש את אחת הבעיות . אמר לוי, "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  יםשמשתמשים במכשור לא מקצועי ובחלפים גנובים ומסכנים חי

 אנו נמשיך במאבקנו הבלתי מתפשר בתופעה, כ איתן כבל בנושא זה"י חה"חוק ע

שאותו   מפקח מחוז הדרום של משרד התחבורה, לדוד אסלהודה לוי  ". ל"הפסולה הנ

. על אהבתו לענף ועזרתו הרבה בקידומו, "השריף המקומי של משרד התחבורה: "כינה

 

הפגנת עוצמה ואחדות מטרה בין כל בעלי  –יג את מטרותיו הכנס הסתיים בהצלחה והש

המוסכים במאבקם העיקש והבלתי מתפשר למען עתידם התדמיתי והמקצועי ובאיגוד 

. מבטיחים כי כנסים נוספים מסוג זה צפויים גם בעתיד

 

 

:  לפרטים נוספים 
 

                                                                          תדובר, גדיש -קרן יפה 
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