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 לכבוד                לכבוד  
 שי קדם                             עינת סגל

 מנהל אגף בכיר תכנון תחבורתי               מנהלת אגף בכיר הרכב 
 משרד התחבורה והבטיחות בדרכים         משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

 
 
 

 שלום רב, 

 

  למשקים רכב תפעולי אי יכולת לרכוש  -קול קורא בעניין רכבים תפעוליים  הנדון:
 הובא לידיעתנו הקול קורא שפרסמתם בעניין הרכבים התפעוליים. 

וההתיישבותי על כך שלא ניתן  אנו מניחים כי הפצתם אותו עקב טענות רבות במגזר החקלאי 
 לרכוש בישראל רכבים תפעוליים, ורצונכם לפתור את הבעיה.

ממשיכות לזרום. מדובר בתלונות של מושבניקים אשר ניסו   למרכז השלטון האזורי בישראלהפניות 
 לקנות רכב תפעולי לצורך עבודתם החקלאית או התיירותית במשק שלהם ולא הצליחו. 

גדול מהעבודה במשקים נעשה באמצעות ציוד חקלאי וחלק גדול לא פחות חשוב להבין כי חלק 
 נעשה על ידי רכבים תפעוליים שהם רכבים חשמליים קטנים, איטיים וזולים מאוד לקניה ולתפעול. 

 אלף שקל והתפעול והאחזקה שלהם הוא זול מאוד.  20הם עולים לנו סביב 
ועובדים, הגעה ממקום למקום והובלת  הרכבים התפעוליים משמשים במושבים להובלת תוצרת

 ציוד.
להובלת אנשים,  הרכבים התפעוליים גם משמשים אותנו לתפעול מתחמי התיירות והצימרים 

 אורחים, ציוד, אוכל וכביסה שהם גם חלק חשוב מאוד בפעילות הכלכלית במושבים. 
מדי שנה אנחנו מחדשים חלק מהרכבים   הם משמשים גם להסעת אנשים מבוגרים בישובים שלנו.

העובדה שהפסיקו לייבא לישראל רכבים כאלה בשל נהלים של משרד התחבורה  וקונים חדשים. 
 אינה מתקבלת על הדעת. 

אם ההגבלות באו לעולם בשל תאונות או פגיעות אז חשוב להבהיר כי במגזר שלנו אנו לא מכירים  
איטיים, בעלי שדה ראיה מלא לכל  םות תאונות שכן הכל בעיה כזו. ברכבים התפעוליים לא נגרמ

 הכיוונים והם אמינים מאוד. 
אנו פונים אליכם בבקשה דחופה כי תתירו מכירה של רכבים תפעוליים. אנו מצידנו נמשיך להקפיד  

 כי הרכבים ייסעו רק באזורים המותרים להם, במושבים ובשטחים החקלאיים. 
בהקדם זה יהפוך את העבודה במשקים, גם בחקלאות וגם   אם לא נוכל לקנות רכבים תפעוליים

בתיירות, לבלתי אפשרית ונאלץ להחליף אותם או בטרקטורים יקרים שמרעישים ופולטים הרבה  
 טנדרים יקרים. וכוניות במזיהום אויר או 

בכלל   אין צורך להכביר מילים על המצב הכלכלי ואין צורך להכביד עלינו עוד כאשר לא ברורה לנו
 תכלית של ההכבדה הזו.ה

לסיכום, נבקשכם לפעול בדחיפות להחזרת המצב לקדמותו, לפני שינוי התקנות, כך שהיבואנים  
 יחדשו את היבוא ויאפשרו לנו להתפרנס בכבוד.

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 העתק:
 ח"כ מירי רגב, שרת התחבורה 

 האזורית מרחבים שי חג'ג', יו"ר מרכז השלטון האזורי וראש המועצה 
 ראשי המועצות האזוריות

 


