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לקוחות יקרים,
במגזין זה, ברצוני לספר לכם על הפעילות שלנו 
בשנה החולפת, ועל חידושים והישגים בתחום 

התחבורה הקלה בישראל ובעולם. 

העשייה  תנופת  את  המשכנו  שחלפה  בשנה 
מוצר  והשקנו  כחול-לבן  המקומי  והפיתוח 
 ,Afiscooter-M חדש, רכב תפעולי קטן מדגם

המצטיין בשימוש משולב - אישי ותפעולי. 

בנוסף למשפחת הקלנועית המצוינת והמוכרת 
חטיבת  פעילות  את  שילבנו  שנים,   35 מזה 
באופן  כעת  מייצגים  אנו  התפעולי,  הרכב 
E-Z-GO 

® המובילים  היצרנים  את  בלעדי 
מגוון  ומעניקים  מארה"ב,   Cushman  

ו-®
עם  ולמוסדות.  לתעשייה  שינוע  פתרונות 
חדשים,  עובדים  קלטנו  הפעילות  הרחבת 
הגדלנו ושכללנו את מערך השרות, והתחדשנו 

באתרי אינטרנט לנוחותכם.

נמשיך לעמוד לרשותכם גם השנה עם האמינות 
המוכרת של קלנועית, חידושים נוספים, ושרות 

מצוין. 

אני מאחל לכם ולנו שנה של צמיחה והתחדשות.

בשנה האחרונה עלו על הכבישים והמדרכות בישראל מאות רבות של קלנועיות חדשות 
המספרי  הגידול  חשמלי.  רכב  אפיקים  מבית  תפעוליים  רכב  וכלי  לבן  כחול  מתוצרת 
התמידי מצריך כל העת מתן פתרונות שרותיים מתקדמים ללקוחותינו, כדי שאלה יוכלו 

להמשיך ולנסוע בביטחון ובראש שקט.

חדישה.  מחשוב  מערכת  בו  והוטמעה  ממש,  של  מהפכה  עבר  שלנו  השרות  מערך 
משמעותית  קוצרו  המערכת  באמצעות  כי  מספר  השרות,  מנהל  איצקוביץ',  אמיתי 
המתקדמת  השרות  "תוכנת  יותר:  טוב  שרות  ללקוחותינו  ניתן  וכעת  ההמתנה,  זמני 
מסייעת לנו לעקוב אחר קריאות שרות, אנחנו יודעים כעת לעקוב ולנתח טוב יותר את 

היסטוריית התחזוקה של כל קלנועית ורכב תפעולי".

עבור  המרכזי"  "המוסך  למעשה  שהיא  השרות,  במחלקת  גם  נעשה  נרחב  שדרוג 
המחלקה,  שטח  את  משמעותי  באופן  "הגדלנו  התפעוליים.  הרכב  וכלי  הקלנועיות 
כי  שמסביר  איצקוביץ',  מספר  יעודיים",  וכלים  מתקדם  דיאגנוסטיקה  ציוד  והכנסנו 
ומענה  ליווי הנדסי צמוד  יסודי לכלי הרכב, תוך  הציוד החדיש מאפשר הענקת טיפול 

מהיר ויעיל.

בחודשים האחרונים הורחב מערך השרות הארצי, ונוספו עוד אנשי מקצוע שאמונים על 
הטיפול בקלנועיות ובכלי הרכב התפעוליים. נקודות השרות הרבות ברחבי הארץ מעניקות 
על חלפים מקוריים של  בלעדי  באופן  ותחזוקה, המבוסס  תיקונים  לכם הלקוחות שרות 
קלנועית אפיקים, כדי שתוכלו להמשיך לנסוע בביטחון מלא. מנהל השרות ממליץ לבעלי 
ובנו על פי  זו: "הקלנועית היא כלי רכב שהמהנדסים תכננו  הקלנועיות להקפיד בנקודה 
מקוריים,  לא  ורכיבים  חלפים  להרכיב  מסוכן  לאחר.  יתאים  רכיב  שכל  כך  מדויק,  מפרט 
בסופו  הרכב.  בכלי  הנוסעים  של  בבטיחותם  לפגוע  ואף  תקלות  לגרום  עלול  שזה  מפני 
של דבר, הזול יעלה ביוקר". מערך השרות של קלנועית אפיקים נגיש עבורכם בכל רחבי 

הארץ. את הרשימה המלאה של נקודות השרות תמצאו בהמשך המגזין.

מערך השרות מתקרב אליך

שרות קלנועית קרוב אליך 1-800-773344

בברכה,
דני שלו

סמנכ"ל שיווק ומכירות ישראל

אפיקים חדשים



מנהלים חדשים באפיקים ר יכהלאנ

אביב שטרייט
מנהל תחום רכב תפעולי

מומחה בתחומו ומוותיקי הענף,
בעל ניסיון של כ-20 שנה בשוק

הרכב התפעולי.
"אני שמח להצטרף לחברה גדולה

ויציבה המעניקה שרות ברחבי הארץ 
ומענה מקצועי ומהיר ללקוחותיה"

רועי ריצ'רד
סמנכ"ל תפעול

בעל ניסיון עשיר בתחום התפעול, 
הלוגיסטיקה, והקמת שרשרת אספקה 

בחברות בישראל ובסין. 
"אני גאה להצטרף למותג מוביל שהינו 

פרי פיתוח וייצור כחול-לבן ולצוות 
העובדים המסור והמקצועי"

דורית כהן
סמנכ"ל שיווק ומכירות חו"ל

בוגרת תואר שני במנהל עסקים
מאוניברסיטת דרבי, ובעלת ותק רב
בשיווק ומכירות בשוק הבין-לאומי.

"האתגרים גדולים, ואני משוכנעת
שיחד נמשיך להצעיד את המותג הישראלי 

בשווקים חדשים"

תרגישו בנוח:

חידושים במרכזי השרות
מערך השרות של אפיקים רכב חשמלי עבר לאחרונה מהפכה של ממש, 

וכחלק ממנה הרחבנו ושיפצנו כמה ממרכזי השרות האזוריים שלנו ברחבי הארץ.

אתרים חדשים לקלנועית אפיקים ואפיקים רכב תפעולי
השקנו שני אתרי אינטרנט חדשים, המאפשרים לך התמצאות קלה ומידע שימושי על אודות כלי הרכב הבא שלך.

אולם חדש ונגיש עם תצוגה נרחבת של 
כלי הרכב, ואפשרות להתנסות בנסיעת 
הקלנועית  דגם  את  ולבחור  מבחן 
מגוון רחב  קיים  ביותר. באולם  המתאים 
של אביזרים משלימים לשדרוג הנסיעה 
להתאים  ניתן  שבעזרתם  בקלנועית, 
הלקוח  לצרכי  הקלנועית  את  אישית 

המדויקים.

אולם תצוגה חדש
באפיקים:

שלנו  הראשיים  התצוגה  מאולמות  אחד 
ללקוחות  שרות  המעניק  המרכז,  באזור 
עסקיים גדולים בתחום הרכב התפעולי. 
אל- משרותיו:  שנהנים  הלקוחות  בין 
וייצמן  ומכון  אביב,  תל  אוניברסיטת  על, 
יהודה  באור  המרכז  בנוסף,  למדע. 
פרטיים  לקוחות  למאות  שרות  מעניק 

מרוצים ברחבי גוש דן.

אולם תצוגה
היצירה 12, אור יהודה:

ומקצועית, שעברה  ותיקה  נקודת שרות 
לאחרונה למיקום חדש ומשופר בכניסה 
כביש  על  ממש  ממוקם  אשר  לקיבוץ, 
מלאה  נגישות  מעניק  החדש  האולם   .4
אזור  לכל  מקצועי  ומענה  ללקוחות, 
ניתן  במקום  והקריות.  המערבי  הגליל 

שרות גם בשפה הרוסית.

אולם תצוגה
בלוחמי הגטאות:

www.kalnoit.com :האתר החדש של קלנועית
כל  של  מקיף  קטלוג  מציג  ונוח,  משופר  ניווט  מאפשר  האתר 
הדגמים, מידע מפורט על נקודות שרות ומכירה, וכל מה שצריך 

לדעת בדרך לקלנועית החדשה שלך.

לתעשייה  לחקלאות,  והשינוע  הגרירה  ההובלה,  פתרונות  כל 
ולארגונים במקום אחד: קטלוג של היצרנים והדגמים, מפרטים 

טכניים, סרטוני וידאו, וכל האפשרויות להתאמה אישית.

www.artf.co.il אתר אפיקים רכב תפעולי 



אפיקי פעולה חדשים: 
בחודשים האחרונים הרחבנו את פעילות אפיקים רכב חשמלי לתחומי 
את  רכשנו  התפעולי.  הרכב  חטיבת  באמצעות  והתעשייה  התפעול 
בעולם  המובילים  היצרנים  של  בישראל  והשיווק  ההפצה  זכויות 
 Simai מארה"ב, וחברת Cushman -ו E-Z-GO בתחום זה, בהם
האירופית. אפיקים רכב תפעולי מציעה כעת מגוון רחב במיוחד של כלי 

רכב חשמליים וירוקים לתעשייה ולארגונים.

גרירה,  שינוע,  בפתרונות  מרבית  גמישות  עומדת  לקוחותינו  לרשות 
מגוון  לצד  דרישה,  לפי  כלים  התאמת  באמצעות  ותפעול  הסעה 
התפעוליים  הרכב  כלי  ושרות.  השכרה  מימון,  רכישה,  אפשרויות 
מצטיינים בניצול מיטבי של אנרגיה, עוצמה המאפשרת עבודה רציפה, 
בנויים  הכלים  פשרות.  ללא  ואמינות  במיוחד,  נמוכות  אחזקה  עלויות 

להתמודדות עם סביבות העבודה הקשוחות והמאתגרות ביותר.

מגוון כלי הרכב המתקדמים נותן מענה לכל משימה תפעולית: שינוע 
ניידות  צרים,  ובמעברים  פתוח  במרחב  טון   30 עד  וגרירה  משאות 
ובמהירות.  בנוחות  ואורחים  עובדים  הסעת  תחזוקה,  לצוותי  מלאה 
כל אלו נעשים באמצעות כלי רכב שקטים, נוחים וירוקים, תוך חיסכון 

בהוצאות האנרגיה והתחזוקה.

מדי חודש נמכרים בישראל עשרות כלי רכב תפעוליים מדגמים שונים. 
ובנוסף  הביטחון,  משרד  של  מורשה  ספק  היא  חשמלי  רכב  אפיקים 
אליו ניתן למצוא בין לקוחותינו את חברת התעופה הלאומית אל-על, 
התעופה,  שדות  רשות  אינטל,  למדע,  וייצמן  מכון  ת"א,  אוניברסיטת 

בתי חולים גדולים, ועוד מוסדות וארגונים מובילים במשק.

חטיבת הרכב התפעולי

ומי  בעורף,  לאזרחים  שסייעו  מאיתנו  מי   – מגויסים  היו  רבים  החולף  בקיץ 
במדים – במהלך מבצע "צוק איתן".

באחד מימי הלחימה הקשים ברצועת עזה קיבלנו פנייה מבית החולים "סורוקה" 
 .Cushman-ו  E-Z-GO רכב מתוצרת  כלי  כ-20  צי של  בבאר שבע, המפעיל 
העומס על רכב האלונקאית ששימש להסעת נפגעים ממנחת המסוקים לחדרי 

המיון והטראומה היה רב, ובית החולים נזקק לתגבור. 
האלונקאית המבוססת על רכב גולף של E-Z-GO מצוידת בעזרים המאפשרים 
הסעה בטוחה, תוך שמירה על רציפות הטיפול: בלון חמצן, מושב מיוחד לאיש 
במרכזים  נוסף.  רפואי  וציוד  לאינפוזיה,  מתלה  אחסון,  ארונות  רפואי,  צוות 

רפואיים ברחבי הארץ פועלים כ-30 כלי רכב מסוג זה. 
כאשר נודע לנו על הצורך הדחוף ב"סורוקה" הורה מנכ"ל אפיקים רכב חשמלי 
להשאיל מיידית רכב אלונקאית נוסף, וזה אובזר באופן מלא במחלקת השרות 
ונשלח לבית החולים. הרגשנו כי זה המעט שיכולנו לעשות כדי לסייע במאמץ, 

ושמחנו על ההזדמנות שניתנה לנו לעזור.

אנחנו בצפון, הלב עם הדרום

השקת פעילותה של אפיקים רכב תפעולי נערכה בתחילת הקיץ 
רבים.  ואורחים  לקוחות  בהשתתפות  באפיקים,  פתוח  בארוע 
על מדשאות הקיבוץ הצגנו את מגוון כלי הרכב, ערכנו תצוגות 
 Afiscooter-M תכלית, והשקנו באופן רשמי את הדגם החדש 
וגמישות.  נוחות,  בעוצמה,  ומצטיין  תפעול,  למשימות  המיועד 
כלי הרכב הוא פיתוח ישראלי מקורי של אפיקים רכב חשמלי, 

בעל יכולת שינוע עד 300 ק"ג. 

השקה בנוף העמק

לפרטים נוספים פנו אל לימור מילר, 
מתאמת השרות הארצי של אפיקים רכב תפעולי:

1-800-800-774



החשמלאי מהעמק:

"הקלנועית – הכלי האידאלי"
 60 אדם )פוטו( גורן, המוכר לרבים ככדורסלן העבר האגדי, עובד כבר 
שנה כחשמלאי של קיבוץ משמר העמק. העבודה המאומצת והעליות 
גורן מספר  ניידות קל עבורו.  הרבות בשבילי הקיבוץ מחייבות פתרון 
כי במשך השנים הוא ניסה כלי רכב רבים מספור: "היו לי אגריה, 
טרקטורון, קלאב-קאר, טנדר סובארו, וספה, אבל הכלי האידאלי 
ביותר הוא ללא ספק קלנועית. קל לנהוג בכלי הרכב, הוא בטוח 

ונוח במיוחד, גם לעבודה וגם לנסיעות פרטיות".
בדגמים  להתעדכן  ומקפיד   ,2005 מאז  קלנועיות  על  נוסע  גורן 
החדשים ביותר. בימים אלה הוא בעליו הגאה של כלי רכב מדגם 
לנסיעות  גם  בקלנועית  משתמש  הוא  ולדבריו,   ,Afiscooter-4

האופניים  על  ורוכבים  באים  הנכדים  "לפעמים  משפחתיות: 
שלהם, בעוד אני מלווה אותם על הקלנועית". גורן הוא לא היחיד 
שזיהה את יתרונותיה של הקלנועית, שכן בשבילי משמר העמק 
לניידות  רבים  כ-150 קלנועיות, המשמשות חברים  היום  נוסעות 
קלה ונוחה בתוך הקיבוץ. גורן מספר כי כלי הרכב זוכים לטיפולי 

תחזוקה מסורים במוסך המקומי. 
חברי קיבוץ משמר העמק, ענפי המשק והמפעל המקומי המצליח 
מבית  תפעוליים  רכב  כלי  עשרות  מכמה  בנוסף  נהנים  ת.מ.ה. 
אפיקים, שנוסעים בתנאים טופוגרפים קשים ומסייעים בהובלת 

מטענים בעליות שבקיבוץ. 

בין-לאומיים,  עיצוב  פרסי  שקיבלה  אחרי 
Afiscooter-S צירפה לאחרונה  הקלנועית 
גינס  שיא   – הגביעים  לארון  נוסף  תואר 
לניידות  רכב  כלי  של  רצופה  לנסיעה 
אישית. במהלך הנסיעה ההישגית שנערכה 
ק"מ   306.1 הקלנועית  גמאה  בבריטניה 

במשך 24 שעות ברציפות.

המתקדמת  לטכנולוגיה  נזקף  ההישג 
לרוח  גם  כמו   ,Afiscooter-S-ה דגם  של 
סטיב  הנהג  של  הדופן  יוצאת  הספורטיבית 
טארנט, שופט מרוצי מכוניות בריטי שאיבד 
את רגלו כאשר נדרס בידי מכונית פורומולה 
1 בשנת 2000. טארנט הקדיש מאז פציעתו 
זכה  ואף  הנכים,  ספורט  לקידום  רב  מאמץ 
בריטניה,  ממשלת  ראש  מידי  כך  על  בפרס 

דייויד קמרון.
לנהוג  נדרש  טארנט  השיא,  את  לשבור  כדי 
ברציפות במשך 24 שעות על כלי הרכב ללא 

וביקור  רק להחלפת מצברים  ולעצור  שינה, 
בשרותים. בנסיעת השיא שיפר טארנט את 
ק"מ.   274.6  - שלו  הקודם  העולמי  השיא 
לפני  רגע  ההישג,  את  להעצים  במטרה 
ארבעת  נוקבו   – לדרך  יצאה  שהקלנועית 
לנסוע  שניתן  לכך  כהוכחה  שלה,  הצמיגים 
עם כלי הרכב למשך זמן ארוך במיוחד בזכות 

חומר מונע תקרים שהוכנס לצמיגים.
 Afiscooter-S-כמה מיתרונותיו הבולטים של ה
עמדו לצדו של טארנט בעת שבירת השיא, 
באנרגיה  חיסכון  הנסיעה,  נוחות  ובהם 
ששבר  לאחר  הסביבה.  איכות  על  ושמירה 
הטכנולוגיה  את  שיבח  טארנט  השיא  את 
כי  בחיוך  ואמר  הרכב,  כלי  של  המתקדמת 
לשבור  מנסה  שהוא  האחרונה  הפעם  זו 
את השיא. "כמו שאמר סטיב רדגרייב אחרי 
אי  אם   – אולימפיות  מדליות  בארבע  שזכה 
מאלה  אחד  ליד  שוב  כאן  אותי  תראו  פעם 

– תירו בי", אמר לקול צחוקם של הנוכחים.

אפיקים בעולם
עוד ועוד לקוחות ברחבי העולם זוכים 

ליהנות מהאיכות והקידמה של הפיתוחים 
הישראלים ממשפחת קלנועית.

לצד ארה"ב, בריטניה, הולנד, אוסטרליה 
ומדינות נוספות – נפתחו לאחרונה

נציגויות חדשות בעולם.
ברוכים המצטרפים!

מקסיקו:

Carga Fácil

דנמרק:

Lurifax

שוודיה:

Svancare

Afiscooter-S קלנועית
שברה את שיא גינס

ספרד:

Gmobility



ארצי
1-800-800-774 מתאמת שרות: לימור מילר   
1-800-800-774 מתאמת מכירות: שני שפלר

צפון

050-2029626 מכירות: יניב פרץ  
052-7011501 מכירות: שאדי קבלאן
054-5640716 שרות: אהרון אברבנל

חיפה וטבעון: קיבוץ יגור
050-7330981 חיים לארי  
055-8818464 מוטי מזרחי 

מרכז

052-2655848 מכירות: יניב  כסיף
שרון צפוני: קיבוץ משמר השרון

052-2542623 חיים גלעדי
שרון דרומי: בר כוכבא 74, פתח תקווה

050-7704040 רמי אברמוביץ 
גוש דן: רח’ היצירה 12, אור יהודה

052-5880522 קובי זאוארו  

שפלה, ירושלים והסביבה
052-2655848 מכירות: יניב  כסיף

דרום

בקעת הירדן וים המלח
050-5275979 דני לב

הנגב:  קיבוץ משמר הנגב
050-9443240 תמיר גיא-צברי               
052-2958424  שרות: דורון בר

אילת: רח’ התבונה 3, אילת

050-5341401 מכירה ושרות:  אבי זיקרי

נציגי מכירה ושרות מורשים
של אפיקים רכב תפעולי

ברחבי הארץ

ארצי
מתאמת שרות: סמדר לוריא    1-800-800-774
1-800-800-774 מתאמת מכירות: שירלי בר

צפון
סובב כנרת, גליל עליון ורמת הגולן

050-5275979 דני לב 
גליל תחתון ועמקים

050-7330981 חיים לארי 
חיפה וטבעון: קיבוץ יגור

055-8818464 מוטי מזרחי 
גליל מערבי וקריות: קיבוץ לוחמי הגיטאות

054-2430536 יפים קובץ 
054-4993728 ברוך יוקר  

מרכז
שרון צפוני: קיבוץ משמר השרון

052-2542623 חיים גלעדי
052-4724111 אלירן ביטון   

שרון דרומי: בר כוכבא 74, פתח תקווה
050-7704040 רמי אברמוביץ 

גוש דן: רח’ היצירה 12, אור יהודה
052-8641388 ערן נוי  
052-5880522 קובי זאוארו  

ראשון לציון ונס ציונה
050-5209275 שלמה לבקוביץ  )א.ש.ה(

ירושלים והסביבה: רח’ ניקנור 38, ירושלים
050-5242785 עמית חיזק 

דרום
השפלה ומישור החוף הדרומי מושב קדרון

050-5302083 אפרים סילגי  
הנגב:  קיבוץ משמר הנגב

050-9443240 תמיר גיא-צברי
052-2958424  שרות: דורון בר

אילת: רח’ התבונה 3, אילת

050-5341401 אבי זיקרי

נציגי מכירה ושרות מורשים
של קלנועית אפיקים

ברחבי הארץ

ת
ת בפריסה ארצי

שרו
מכירה ו

ת 
נקודו


