
 1

  בישראל ומדברי  אשכול   אגודה שיתופית לבעלי רכב   אגודת אשכול

   1500908   בית זית    171ד .ת       net.013@9kל  "דוא      אגודת אשכול   אתר

       5423554-03פקס      9009700-050  נייד     32-2000-1800  'טל 

 2016,  ינואר20 
 ו"תשע, שבט' י 

  16-011סימוכין     
  לכבוד  

  מר ישראל כץ 
  שר התחבורה 

   5בנק ישראל ' רח
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  בהול             
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     ! לא למען יבואני הרכב ו ישראלעםלמען  אנא פעל שר התחבורה ישראל כץ : הנדון

י עוסק לכל סוג רכב ולא רק רכב שאינו "שנה את הצעת החוק שיתיר ייבוא ע
             !י היבואן "מיובא ע

   
  
 .יבוא רכב �  תדו� ועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת  חוק רישוי שירותי רכב 09:30  בשעה 2016/125/ביו� שני  .1
 מדוע ???למה לא כל רכב ! י יבוא�"שאינו מיובא ערכב רק ייבוא תיר שרד התחבורה מ מ31בהצעת החוק סעי�  .2

 !!!הפקידי� במשרד� עדיי� רוצי� לעזור ליבואני הרכב לעשוק אותנו
דוח  (.י איילי הו� ששולטי� בשוק הרכב כאוליגופולי�"בטוחני שאדוני יודע היטב כי יבוא הרכב בישראל נשלט ע .3

 באינטרס הציבורי משרד התחבורהב בכירי�  פקידי�של בגידת� לבגלרק נעשתה ששליטה ). 2012זליכה 
  ! והעדיפו את האינטרסי� של יבואני הרכבי רגולציה הזויה"עמנעו תחרות ש

 תיבח� אתה שר התחבורה כשתיגמר החקיקה א� אחד לא יזכור את הפקידי� שכתבו בשימ� את החוק אלאאדוני  .4

   !ומ) בעמ) ישראלאתה תומ) בבעלי ההו� או תהא� באופ� אישי 

י "מצמצמת את הייבוא רק לרכב שאינו מיובא עהיא , י עוסק"ייבוא אישי חופשי עעדיי� לא מאפשרת הצעת החוק  .5
� !!!אדוני אל תהיה שות( לביזיו� הזה     !מעצימה את כוח� המונופוליסטי של יבואני הרכבובכ)   !היבוא

כי העוסקי� ינצלו את היבוא  ג� ה� שותפי� לבגידה באינטרס הציבורי כשה� טועני� רשות המיסי�הפקידי� ב .6
השתמשו בסעיפי� !  צא והגד לה� עשו את תפקידכ�!  בעניי� שווי הרכבמדינת ישראלהאישי כדי לרמות את 

�אי� בי שמי נהגי מוניות ומורי דר)עשרות אלפי ! "אל תספה צדיק ע� רשע"ו  ,בחוק כדי להעניש את העברייני
�עמדת רשות המיסי� תלושה מהמציאות לכ�  ו "לרמות בעניי� שווי הרכב"  לה� כל סיבהבפטור ממס אי

  !!! מי שמרוויח מחוסר תחרות זה יבואני הרכב ולא קופת המדינה.ומהאינטרס הציבורי
  כיו�שאי� לייבאמורי דר� רב "מצ 7006/07' "ותודות למערכת בתי המשפט בג  שני�10של אמנ� תודות למאבק  .7

                                                    . ב" כמו ג� אני חושש שמה החוק יבטל את המצב כיו� מצ.אבל אני רואה את העוולה ולא יכול להחריש, כל רכב

8.  �אנא אל ! ולא למע� בעלי ההו�האינטרס הציבורי אנא אני מבקש מכל חברי הכנסת החברי� בוועדה לפעול למע
 ! העצמאי� הקטני� בישראל–תתנו לפקידי משרד התחבורה ורשות המיסי� לעשוק את העוסקי� 

    
   ,      בברכה

  ר"יו,  נס–מוטי בר 
  

   שר האוצר - מר משה כחלו�    : העתק
  ר ועדת הכלכלה  של הכנסת " יו–כ אית� כבל "ח    

כ וקני� "ח, כ  דוד ביטו�"ח, ת נחמיאס ורבי�כ אייל"ח, כ יעקב פרי "ח   -   חברי ועדת הכלכלה של הכנסת
כ עבד אלחכי� "ח, כ נורית קור�"ח, כ נאווה בוקר"ח,  כ מקלב אורי"ח, כ יוסי יונה"ח, כ חני� דב"ח, יצחק
  כ רועי פולקמ�"ח', כ עיסוואי פריג"ח, יחיא' חאג

    ש" יועמ–מר איתי עצמו�  ,  מנהלת הועדה–לאה ורו� ' גב  -צוות ועדת הכלכלה 
 �   להב לשכת ארגוני העצמאיי� בישראל –מר רועי כה
   ארגו� מוניות עצמאי –החבר דרור 

  ל משרד התחבורה " מנכ–מר עוזי יצחקי 
  ש משרד התחבורה " יועמ–ד חווה ראובני "עו

   מנהל רשות המיסי� –מר משה אשר 
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