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 סיכום הליך שימוע לנושא יבוא רכבים חשמליים המיוצרים  בסדרות קטנותהנדון: 
 .4000-0401-2019-000936סימוכין  2019בינואר  16וע אגף הרכב מיום א. מכתב שימ

 .2019לינואר  31ב. תגובת איגוד יבואני הרכב בישראל  מיום 
 . 3.2.2019המאגר ב.נ.כ מיום חברת ג.  תגובת                

 

ם החלטת הממשלה לצמצם את פליטת המזהמים ומשרד התחבורה שותף למאמץ הלאומי לייש .1
מקורות השימוש בטים לאוויר מכלי רכב ע"י שימוש בטכנולוגיות הנעה חליפיות תוך צמצום הנפל

  .תזקיקי נפט מקובליםאנרגיה שמקורם ב

רכב להגדלת כמות כלי הלמדינת ישראל ובהמשך לפניית יבואני  ייבוא של רכבים חשמלייםבכדי לקדם  .2
כמות הגדלת על התחבורה משרד ט בהוחלסדרות קטנות, לפי התקינה האירופית לרכב המיוצרים ה

 .תקופה קצובהמשך ל המאושרים לייבוא לפי תקינה זוהרכבים 

מלאה על פי התקינה ייבוא רכבים בהנעה חשמלית לטיוטת דרישות ותנאים הפיץ  משרד התחבורה .3
 לשימוע ציבורי Small Series -ית לסדרות קטנות האירופ

 . למכתב זהבנספח א'  ,מצ"ב  ג'( ,ב' :ין)סימוכ לשימוע הציבוריהערות יבואני הרכב  .4

להלן  נציגי היבואניםשל ת יוהתייחסול בהמשךעל מנת לעודד יבוא רכבים בהנעה חשמלית מלאה ו .5
 :פירוט התנאים ליבוא רכב בהנעה חשמלית מלאה המיוצרים בסדרות קטנות

 EC/2007/46., לפי הדירקטיבה Small Series -יהיו תעודות  אישור לסדרות קטנות  רכבים ל .א

 .M1,N1לקטגוריות  Small Series -לסדרות קטנות הרכבים יעמדו בדרישות החובה  .ב

 דרישות תקנות התעבורה )כגון: מערכת בקרת יציבות(.בהרכבים יעמדו  .ג

 לכל דגם.קלנדארית שנה לכל רכבים  400 בכמות של עדרכבים  ,לייבוא יאושרו .ד

 בלבד. 2019-2021 הקלנדאריות  גבל לשניםות האפשרות לייבוא במסגרת זו, .ה

 למשרד התחבורה שמורה הזכות, לשנות/לעדכן את תנאי הייבוא בכל עת ככל שימצא לנכון. .ו

 לידיעתכם. .6

 ,בברכה  

 
 מהנדסת עינת סגל

 מנהלת אגף בכיר רכב 
  : העתק

 סמנכ"ל בכיר תנועה –אבנר פלור מהנדס 
 תראש תחום וחדשנו –מהנדס יעקב שם טוב 

 מנהל אגף א' הנדסה ותקינה –דורון קוגמן 
 מהנדס ראשי לרכב –ובוטרו שלומי צ

 ראש תחום תקינה –מהנדס ג'מיל אבו חלא 
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תגובת איגוד יבואני 
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תגובת המאגר לנושא 

pdf.סדרות קטנות לרכב חשמלי  
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