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לכבוד
גב' מירי רגב – שרת התחבורה
מר עופר מלכה – מ כ"ל
מר אפי רוזן – מ הל אגף הרישוי
משרד התחבורה
רח' ב ק ישראל  , 5ירושלים

באמצעות דוא"ל

שלום רב
ה דון :מכתב תודה והערכה לגב' גילה רקיס  -משרד רישוי קריית ארבע.
בימים טרופים אלו של משבר הקורו ה כאשר חבריי מורי הדרך ותרו ללא פר סה וא ו אלצים
למכור את רכבי הסיור והמדברי של ו כדי ש וכל לכלכל את משפחותי ו ,ולצמצם הוצאות.
בעת שמשרדי הרישוי בכל הארץ כורעים תחת מגבלות הקורו ה .בירושלים התור הוא שבועיים!
ולמרות הביקורת הקשה שיש לי גד אגף הרישוי שלא מצליח להטמיע מתן שירות באופן מקוון
ובכך למ וע את הבזבוז ה וראי במשאבים הן של הציבור והן של משרד התחבורה והוא פועל במתן
שירות בצורה מיוש ת באמצעות דלפקים באופן פרו טאלי.
א י שמח לכתוב מכתב תודה והערכה זה לגב' גילה רקיס המפעילה לבדה את משרד הרישוי
בקריית ארבע.
לפ י כמה חודשים ובפעם הראשו ה שאחד החברים שגר בקריית ארבע ביצע שי וי ייעוד לרכב
מדברי מ.ר  7002023גב' גילה רקיס לא התעצלה ,התקשרה לממו ים עליה וביררה איך עושים
את הפרוצדורה של שי וי ייעוד והיא עשתה זאת בהצלחה .לציין שמשרדי רישוי רבים אחרים כמו
אריאל ,אשדוד ועוד פשוט מתעצלים ומסרבים לבצע את ההליך הזה בטע ות שו ות.
מאז גב' גילה רקיס משמשת ל ו כקרן שמש שמע יקה ל ו שירות באדיבות ובמקצועיות ,וא י
מפ ה אליה חברים מכל הארץ שצריכים לבצע שי וי ייעוד בדחיפות לצורך מכירת הרכב .רק
במשרד רישוי קריית ארבע אפשר לקבל תור מהיום להיום!
זו חובה עימה לכתוב מכתב תודה והערכה זה .מי ייתן וכל העובדים במשרדי הרישוי בכל הארץ
יבורכו בא רגיה הטובה שיש לגב' גילה רקיס וברצון העז שלה לתת שירות ראוי ומקצועי לעמך
ישראל עם "ראש גדול" מכל הלב וללא ליאות.
בתקווה לימים שלא צטרך להמתין בתור של שבועיים למשרדי הרישוי ,לבזבז ימי עבודה ו וכל
לקבל שירות מודר י באופן מקוון וכפי שזה עשה כמעט בכל המשרדים בארץ כולל רישיון לכלי
שק ,טאבו ,משרד הפ ים ,בתי המשפט ועוד ועוד.
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