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גוד יבואני הרכב בישראל איאיגוד מכוני הרישוי איגוד שמאי ביטוח בישראל ארגון מנהלי תחבורה איגוד קציני בטיחות בתעבורה 

 2010, דצמבר 7 

                              -הודעה לעיתונות-                         

משרד התחבורה הקים צוות  –בעקבות הלחץ של פורום ארגוני הרכב 

 .מלווה ליישום הוראת הנוהל החדשה לחלקי מרכב לרכב

יבדוק את , (רהראש תחום הדרכת שמאים במשרד התחבו)בראשותו של משה קירמאייר  צוותה

לנתח סוגיות ובעיות אשר יצופו  תפקידו הינו. יישום הוראת הנוהל החדשה ליבוא חלקי חילוף

  . בסמכותו להמליץ על ביצוע בדיקות לחלקי מרכב לרכבו ויעלו במהלך היישום

לוף שנקרא גובש במשרד התחבורה נוהל מחמיר לבדיקת חלקי חי, לאחר תקופה ארוכה של דיונים, שנים 3 –לפני כ 

 איכותיים ובטוחים את הפיקוח על יבוא חלקי מרכב תחליפייםששימר  נוהלהפורום ארגוני הרכב בירך על . 07/07

משרד התחבורה הגן , בשלב זה .ץ בטענה שהנוהל מגביל את התחרות"יבואני החלפים לעומת זאת עתרו לבג. לרכב

, בניגוד לרצונו. מ עם משרד התחבורה"עתירתם ונכנסו למו לפני כשנה משכו יבואני החלפים את .ץ"על הנוהל פני בג

הועברה לפורום ארגוני הרכב , מספר ימים לפני ועדת הכלכלה שדנה בנושא. פורום ארגוני הרכב לא היה שותף לדיונים

. 0707במפתיע טיוטת נוהל חדש שמחליף את 

 

גרום ליבוא ל עלול ען הפורום כי הנוהל החדשט, בנוסף. פורום ארגוני הרכב הצר על הדרך שבה התקבל הנוהל החדש

יבואני החלפים יצטרכו להציג אישור שהם , לפי הנוהל החדש. מה שיפגע בבטיחות ובצרכנים, חלפים מאיכות ירודה

לאחר מעשה ולא  בקרת איכותהנוהל בעיקרו מתייחס ל. מיוחדות ללא צורך בבדיקות, ב"נמכרים באירופה או בארה

מוקד דיווח של משרד התחבורה עבור שמאים ומנהלי מוסכים על חלקי חילוף שאינם : כגון. )לתהליך היבוא עצמו

הפורום פנה למשרד התחבורה בדרישה לבטל כליל את הוראת הנוהל ליבוא חלקים תחליפיים (. מתאימים וכדומה

.  צ בנושא"שעיקרה התנערות הממשלה מפיקוח על איכות מוצרי תעבורה ואף שקל לעתור לבג

משרד התחבורה על הקמת צוות מלווה ליישום הוראת  החליט, לאחר דיונים ארוכים בנוכחות כל הנוגעים בדבר, עתכ

איגוד  –הצוות המלווה כולל את כל הארגונים החברים בפורום ארגוני הרכב . הנוהל החדשה לחלקי מרכב לרכב

בנוסף כולל הצוות . בתעבורה ואיגוד מכוני הרישויאיגוד קציני בטיחות , איגוד יבואני הרכב, איגוד השמאים, המוסכים

ד זאב פרידמן "עו, (ח"יבואני ח)גדעון רייס מאיגוד לשכות המסחר , מפקח מחלקת סחר ייבוא וייצור -את  ניסים פינס 

ר הצוות הוא "יו. קי רווח ממכון התקנים ואיציק בן הרואה מהטכניון'ג, היועץ המשפטי של המועצה הישראלית לצרכנות

. ראש תחום הדרכת שמאים במשרד התחבורה -משה קירמאייר 
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גוד יבואני הרכב בישראל איאיגוד מכוני הרישוי איגוד שמאי ביטוח בישראל ארגון מנהלי תחבורה איגוד קציני בטיחות בתעבורה 

ההוראה הינה לשנה . 15.10.10 -מיום המיושמת החל  0707את הוראת נוהל הוראת הנוהל החדשה שהחליפה 

מקצועית בנושא בדיקת חלקי מרכב חליפיים לרכב במטרה לבחון בין היתר את ישימותו ויעילות שיטת הבקרה ה

. המיובאים לישראל

בסמכותו להמליץ על ביצוע בדיקות . על הצוות שהוקם מוטל לנתח סוגיות ובעיות אשר יצופו ויעלו במהלך היישום

 . הבדיקות יבוצעו במימון משרד התחבורה, באם יוחלט על בדיקות . לחלקי מרכב לרכב

הושגה פשרה מתקבלת על הדעת שתאפשר בקרה על האיכות של חלקי  איגוד המוסכים ר"יו ,לדברי רונן לוי

להורדת  ,כך מקווה, החילוף המותקנים ברכב וכן תאפשר סחר ותחרות חופשית בין יבואני החלקים אשר יובילו

זה מהווה כי מודל רגולטיבי  לוי ואמר כי וסיףעוד ה. המחירים ולביקוש נרחב למוצרים בטיחותיים ואיכותיים

מודל שיתופי . נציגי הצרכנות ואת כלל העוסקים בענף, פיילוט חשוב לניהול ולבקרה משותף המשלב את הרשות

מייעל ומשפר את הליכי הרגולציה ואת ( מנהלות למיניהם)זה אשר מיושם היטב ברשויות מקומיות ברחבי העולם 

 .התוצאות לאזרח

 

:  לפרטים נוספים

                               תדובר, גדיש -קרן יפה 

                                בישראל פורום ארגוני הרכב

                           054-3456441: נייד


