
פרטים נוספים לגבי זכויות החברים
באתר האינטרנט: www.iga.org.il ובמזכירות הסניף האזורי.

מוקד מידע טלפוני )24 שעות(: 03-5620113
סניפים: תל אביב והמרכז * חיפה והצפון * באר שבע והדרום 

ירושלים והאזור

מייצגים אותך בכבוד. נלחמים על האינטרסים שלך.
דואגים למקצועיות שלך. מגיע לך.

נוהגים בך אחרת. אגוד המוסכים בישראל.

הוצאה לאור
בישראל,  ◀ המוסכים  לכלל  המופץ  "מוסכים",   - האגוד  ביטאון 

קציני רכב ובטיחות ובעלי תפקידים.
בהתאם  ◀ הרכב  שירותי  לענף  הקשור  בכל  ועדכונים  מידע 

לדרישות משרד התחבורה וגופי שלטון נוספים.
וחלפים, תעודות מקצוע,  ◀ יומני עבודה  הנפקת פנקסי תקינות, 

תעודות חברות באגוד, שילוט למוסכים ועוד.
עריכה והוצאה לאור של ספרות טכנית, חוברות הדרכה, ספרי  ◀

לימוד ומילונים טכניים.

www.iga.org.il אתר אינטרנט
◀  .)www.iga.org.il( אתר אינטרנט רשמי של איגוד המוסכים
באתר ניתן למצוא מידע הכולל מאגר המוסכים הארצי המלא,  ◀

מידע מקצועי, חוקים ותקנות, מוסדות לימוד והכשרה, חדשות 
רכב ותחבורה, אתרים בתחום ועוד. 

האתר משרת את המוסכים ברחבי ישראל, גורמים מקצועיים  ◀
הפועלים בתחום הרכב ואת ציבור בעלי הרכב במדינה. 

שוטף  ◀ מידע  הכולל:  בלבד"  "חברים  קיימת סקציית  באתר 
ועדכני, הודעות, טפסים ונהלים לניהול מוסך, הזמנת פנקסי 
פנייה  פנימיות,  חדשות  לאירועים,  רישום  ושלטים,  תקינות 
אישית לנציגים, פרסום מודעות, פורום טכני, מאגר ספקים, 

מבצעים ועוד.

השמה וכוח אדם
לוח מודעות דינאמי המאפשר פרסום מודעות דרושים באתר  ◀

האגוד והניוזלטר השבועי.
סיוע בגיוס עובדים מקצועיים וכלכליים ) פרסום מודעות דרושים  ◀

ללא  באינטרנט,  מקוונים  מודעות  ולוחות  המקצועית  בעיתונות 
תשלום(.

הכשרתו  ◀ כ"א,  בגיוס  וכלכליים  ממלכתיים  גופים  עם  שת"פ 
והשמתו לענף תחזוקת הרכב. 

רווחה, תרבות ופנאי
ובחו"ל,  ◀ בארץ  מאורגן  נופש  והעשרה:  פנאי  פעילויות  ייזום 

שבוע  סופי  בינלאומית,  והכשרה  לתערוכות  מקצועיות  נסיעות 
משולבים )"נופש מקצועי"(, ימי גיבוש, רכש כרטיסים למופעים, 

הצגות ואירועים במחירים מוזלים/מסובסדים.
מכרזים ארציים למוצרים ושירותים עסקיים, מקצועיים ואחרים  ◀

לחברי האגוד.

צרכנות מאורגנת - רכש תווי שי מוזלים. ◀
מבצעים, הטבות ושת"פ עסקי

נותני שרות וספקים מובילים  ◀ שתופי פעולה עסקיים עם חברות, 
לחברי  בלעדיות  והטבות  מוזל, מבצעים  רכש  במשק מאפשרים 
ושרות  ציוד  מקצועיים,  )פתרונות  רחב  תחומים  במגוון  האגוד 
למוסך, טלפוניה ותקשורת, אשראי מימון וכספים, טיולים ונסיעות 

בארץ ובחו"ל, הנחות מרוכזות ועוד.
מאגר ספקים ארצי: ביסוס קשרי עבודה עם ספקים קבועים בעלי  ◀

אמינות ורמת שרות מוכחת בכל התחומים. אלו מופיעים במאגר 
הספקים הקבוע של האגוד ומעניקים תנאים מיוחדים לחברים.

חברה כלכלית לאיגוד הפועלת למען המוסכים בהשגת תנאי סחר  ◀
משופרים לטובת רווחיות המוסך.

קשר שוטף ו"דלת פתוחה"
הקשר עם החברים נשמר באופן שוטף, תוך שימוש במספר ערוצי  ◀

תקשורת.
קשר קבוע והעברת אינפורמציה שוטפת, מתבצעים גם באמצעות  ◀

ודואר אלקטרוני, בטאון  )דואר(, הפצת פקסים  חוזרים שוטפים 
באמצעות  ובעיקר  האזוריים  בסניפים  האגוד  מזכירויות  האגוד, 
מקוונים  ושירותים  מידע  המספק  האגוד,  של  האינטרנט  אתר 

שונים בזמן אמת.
נבחרי הציבור ובעלי התפקידים באגוד )יו"ר האגוד, יו"ר הסניפים  ◀

ומנכ"ל( עומדים לרשות החברים בכל דבר ועניין ומקיימים "דלת 
פתוחה"  - למפגש אישי במשרדי האגוד ברחבי הארץ.
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סל השרותים והפעילות של
אגוד המוסכים בישראל

איגוד המוסכים הוא הגוף היציג של כל ענף שרותי הרכב בישראל. 
פעילות האיגוד משרתת את מטרות הענף כולו,

אלא שרק לחבר מגיע יותר...
חברי האיגוד נהנים ממגוון שירותים והטבות ללא תשלום, ושירותים 

אחרים ניתנים בהנחות גדולות והטבות בלעדיות   .
בעל מוסך - נצל את זכותך לקבל יותר!

אני חבר מגיע לי יותר



ייצוג כולל ופעילות ענפית 
הרלוונטים  ◀ והמוסדות  הגופים  בכל  ובינלאומי  מקומי  ייצוג 

בארץ ובעולם לקידום האינטרסים המקצועיים והעסקיים 
 -  CECRA ב-  )חברות  והחברים  הרכב  שרותי  ענף  של 
בלה"ב- חברות  רכב,  ותיקוני  לסחר  האירופית  המועצה 

המוסכים  איגוד  עם  קשר  העצמאיים,  הארגונים  לשכת 
הגרמני( 

הרכב  ◀ שרותי  ענף  לקדום  ארציים  פעולה  גופי  הקמת 
ופורום ארגוני הרכב בישראל.  כגון: פורום התיקון הבטוח 
ועוד  צמיגים  לחורף,  רכבך  הכן  כגון  ממלכתיים  מבצעים 
עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה.

ושתוף  ◀ הדוקים  עבודה  קשרי  מקצועיים  פעולה  שיתופי 
חברי  שרים,  הרכב,  בענף  ההחלטות  מקבלי  עם  פעולה 
כנסת, ועדות ממלכתיות, משרדי ממשלה, הסתדרות, מכון 

התקנים, אגודים מקצועיים, חברות בינלאומיות ועוד. 

תקשורת ויחסי ציבור 
תדמיתית  ◀ הסברתית,  פעילות  מנהלת  האיגוד  דוברות 

ואינפורמטיבית עניפה בכל ענפי התקשורת והמדיה.
הענף,  ◀ קידום  למען  פועלים  ציבור  ויחסי  לובינג  משרד 

תדמיתו ותמיכה פרלמנטרית בצרכיו.
בכל  ◀ במדינה  הרכב  בעלי  לציבור  והכוונה  הסברה  שרותי 

הנוגע לתחום שרותי הרכב.   

פיקוח והגנה
שמירה על חובות והגנה על זכויות המוסך . ◀
ועדות  ◀ הפעלת  מגוונת,  ציבורית  פעילות  חקיקה,  קידום 

טכניות מקצועיות בכל ענפי הרכב, בית דין לחברים, מועצה 
ארצית, ועדות פריטטיות, אתיקה ועוד.  

פעילות נגד מוסכים פיראטיים הפועלים ללא רישיון משרד  ◀
התחבורה ובניגוד לחוק. 

סיוע משפטי 
עניני  ◀  - רלוונטי  נושא  בכל  שוטף  טלפוני  משפטי  ייעוץ 

מקצועית,  קיבוצי,אחריות  הסכם  גבייה,  לקוחות,  עבודה, 
זכות העכבון וכו' .

טיפול והסדרת יחסים בין מוסכים ו/או בין מוסך לספק. ◀
בבית משפט  ◀ לרבות  הכנת כתבי טענות, מסמכים משפטיים 

לתביעות קטנות מענה למכתבי התראה שנשלחים למוסכים.
פנייה לגורמים ממשלתיים - משרד התחבורה, כיבוי אש, רשויות  ◀

מקומיות, הסתדרות, כונס נכסים ועוד- עבור חברי האיגוד. 

מוסד בוררות ארצי, ועדות פריטטיות ומתן חוות 
דעת מקצועית

מוסד בוררות ארצי, מקצועי ומוכר המספק פתרון משפטי יעיל  ◀
מוסמכים  בוררים  באמצעות  מקצועיות,  ומחלוקות  לסכסוכים 

המומחים בתחומם.
מוסד הבוררות מטפל בפניות חברי האיגוד בתחום המקצועי  ◀

)סכסוכים ומחלוקות מקצועיות ועסקיות מול ספקים, יבואנים 
וחברות, מוסכים ונותני שירות אחרים(. 

פנייה  ◀ אפשרות  קיימת  המוסכים  לקוחות  שהם  הרחב  לקהל 
הציבור  פניות  למחלקת  המוסכים  מול  ובעיות  במחלוקות 

באיגוד.
טיפול בתיקי תביעות המופנים לאיגוד מבתי המשפט )תביעות  ◀

קטנות, שלום ומחוזי(.
מסירת חוות דעת מומחה מטעם בית משפט. ◀
חוק( בשיתוף פעולה עם ההסתדרות  ◀ )ע"פ  ועדות פריטטיות 

הכללית, העוסקות בפתרון סכסוכי עבודה במוסכים.

ליווי ארגוני ויעוץ בתחומים שונים  
ידי  ◀ על  המוסך  פעילות  של  והכוונה  ייעוץ  דעת,  חוות  בדיקה, 

בעלי מקצוע בתחומי הייעוץ הארגוני, הפיננסים והייעוץ העסקי. 
מוניציפלים,  ◀ עניינים  ומשפט,  חוק  בתחומי  בהתמודדות  סיוע 

משאבי אנוש וניהול עובדים. 

סיוע טכני וקידום מקצועי
הסניפים  ◀ מזכירות  באמצעות  האיגוד  חברי  בפניות  טיפול 

השונים ופנייה לבעלי תפקידים באיגוד.
טיפול בדרישות וצרכי חברי האיגוד בכל ענפי המקצוע. ◀
אספקת מידע, טפסים, חוקים, תקנות ונהלים להקמה וניהול  ◀

טכני  מידע  כולל  העובדים,  וצוות  הציוד  המוסך,  של  שוטף 
לתקינה וסטנדרטיזציה. 

 

הדרכה, הסברה ועדכון שוטף 
ומשפטיים,  ◀ ומקצועיים  טכניים  והכוונה  הדרכה  הסברה, 

וקיום מוסדות לעזרה הדדית.
ניוזלטר שבועי המעדכן את הקורא באירועי השבוע האחרון  ◀

בענף הרכב והתחבורה.
מתן מידע עדכני שוטף-בזמן אמת, החל במידע מקצועי  ◀

באמצעות  ונהלים  תקנות  חוקים,  בהפצת  וכלה  ועסקי 
וחוזרים  הודעות  האגוד,  בטאון  הבאות:  הפלטפורמות 

רשמיים ומידע מקוון באתר האגוד.
הפעילות  ◀ אודות  האגוד  דוברות  באמצעות  מידע  הפצת 

השוטפת בכל ערוצי התקשורת, קידום ענייניהם של בעלי 
המוסכים ומגוון רחב של נושאים רלוונטיים אחרים.

הכשרה והעשרה מקצועית
עיון, הרצאות,  ◀ ימי  אירועים מקצועיים,  והפקת  ייזום, ארגון 

בתחום  הם  הנושאים  מקצועיים.  וסמינרים  סדנאות 
כגון:  נושאים  למנות  ניתן  והעסקי.  הניהולי  המקצועי, 
עבודה  דיני  מיסוי,  הרכב,  בתחום  עולמיות  התפתחויות 
מזומנים,  תזרים  תמחור,  ביטוחים,  משפטיות,  וסוגיות 
אשראי ובטחונות, הכרת המחשב, ניהול בתנאי משק קשים 

ועוד.

המכללה הטכנולוגית לרכב
המכללה הטכנולוגית של אגוד המוסכים מספקת הכשרה  ◀

מוכרות  ה  הרכב  בתחום  והשתלמויות  קורסים  מקצועית, 
כל  העשרה,  והשתלמויות  והתמ"ת  התחבורה  משרדי  ע"י 

זאת בעליות מופחתות לחברים.
ציוד  ◀ ללימוד,  עזר  מצוידות באמצעי  לימוד חדשות  כיתות 

המצוידות  מעשיות  סדנאות  ומולטימדיה,  מחשוב  ללימוד 
ללימוד תחומי הרכב השונים.

על מגוון הקורסים במכללה ניתן למנות: הסמכה למכונאות,  ◀
מתקדמת  טכנולוגיה  רכב,  למכונאות  מחשמל  הסבה 
לרכב, חשמל ומזוג אויר, הסמכה לצמיגים, הסמכה לתיקון 
למתחילים,  דו-גלגלי  הרכב,  הכרת  וקטנועים,  אופנועים 
מעשיים  הסמכה  למבחני  הכנה  רכב,  לפחחות  הסמכה 

ועיוניים ועוד.


