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הנדון :שינוי ארגוני אגף הרכב
בימים אלו מסתיים תהליך ארוך של שינוי ארגוני באגף הרכב .התהליך החל לפני כ –  7שנים ונוהל
ע"י מנהל בכיר אגף הרכב דאז בשילוב גורמי כ"א ,נציבות ואנשי האגף.
בשנה האחרונה השינוי הארגוני עבר מ"שולחן הניתוחים" לשלב היישום המעשי שהובל ע"י הח"מ.
א .הפילוסופיה שעומדת בבסיס השינוי הארגוני:
 צמצום כמות המנהלים ויכולת השליטה של מנהל האגף.
 התאמת האגף למציאות המשתנה בענף הרכב ולטכנולוגיות המתקדמות.
 מעבר משיטת ניהול של מוצר (צמ"ה ,מוצרי תעבורה ,יבוא סדיר של רכב וכו') לשיטה של
ניהול עפ"י נושאים (יבוא ,רישוי ופיקוח ,הנדסה ותקינה).
 התאמת כ"א העובד לכמות המשימות ומתן גמישות תפעולית למנהל.
 התאמת האגף לחוק רישוי רכב החדש והמדיניות החדשה בתחום מוצרי התעבורה.
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ב .מבנה אגף הרכב החדש:
מנהל אגף
הרכב
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ג .השינוי הארגוני החדש למעשה מבטל את מחלקת צמ"ה (תחומי העניין השונים במחלקה
עוברים בהתאמה ,דהיינו תחום יבוא למחלקת יבוא ,אכיפה למחלקת שירותי תחזוקה ,תקינה
צמ"ה למחלקת תקינה וכו').
בנוסף מצמצם מאוד את מחלקת סחר ,ייצור ויבוא מוצרי תעבורה .תחום היבוא של מוצרי
תעבורה עובר למחלקת יבוא וכו'.
ד .השינוי בנוסף טיפל בדרישות היסוד שנדרשות לכל עובד בכדי לבצע את תפקידו.
-

תקינה = הנדסה.
פיקוח ורישוי = טכנאי6הנדסאי מכונות.

על כל זאת הוגדרו תפקידים בעלי מכנה משותף בכדי ליצור סינרגיה בעשייה דוגמא:
-

פיקוח יעשה מפקח שהוכשר גם למכוני רישוי גם מוסכים וגם לתחום סחר וצמ"ה.
יבוא – עובד6ת בתחום יידע לטפל בכל תחומי היבוא השונים (צמ"ה ,מוצרי תעבורה ,יבוא
מסחרי ואישי וכו').

ה .זמני מימוש – השינוי תלוי ועומד בחלקו במספר תהליכים שמשפיעים על זמני היישום:
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 .5צמ"ה





יכולת מחוזות הרישוי לבצע העברת בעלות ושעיבודים לכלי צמ"ה.
מעבר תחום העגרונאים למשרד הכלכלה.
הכשרת מהנדס לתחום תקינת הצמ"ה.
מעבר של רוב יבואני הצמ"ה לרישום ראשוני עצמאי.

הערכת זמנים של כ –  7חודשים.
 .6מחלקת יבוא
 מעבר רוב יבואני מוצרי תעבורה להסכם פיקוח בהתאם למדיניות החדשה.
 סגירת מחקת צמ"ה
 הכשרת העובדים6ות לדואליות במתן רישיונות.

הערכת זמנים של כ –  7חודשים.
ו .אנו מצויים בהליכי יישום ויתכנו שינויים ועדכונים באמור לעיל.
ז .שמות המנהלים והעובדים ועדכון פרטיהם יעודכנו באתר המשרד.
ח .לידיעה.

בברכה,

משה ויצמן
מנהל בכיר אגף הרכב
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