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  ב  שלום ר
  
  
  

    2021-8120קבל העתקים מכל הוראות הרישום לגרור מגורים סגור לשנים בקשה להנדון: 
   . ים בהליך יבוא אישיכולל הוראות רישום פרטניות, דהיינו הוראות רישום עבור מייבא   

     
  

לפ .1 לבקשתי  הרכב  אגף  מנהלת  של  להסכמתה  הובהמשך  פרטניות רסם  רישום  גרור    ראות  של 
 . ותכהוראות רישום כללי ,באו ביבוא אישישיו ")קרוואןגורים (להלן "מגורים סגור למ 

כלליות   .2 רישום  הוראות  של  הפרסום  כי  לעובדה  קרוואניםבהמשך  יבואנים    של  ע"י  שיובאו 
 נה באגף הרכב.  תחום תקי עניין באחריות   אינו נגיש לציבור.  סחרייםמ

   בלבד.  שעות עבודה 4-כ על ו  ,קבצים 200 -בסה"כ ולפי הערכתי מדובר על כ .3
מגו .4 לגרור  הרישום  הוראות  כל  של  העתקים  לקבל  מבקש  סגור  אני  לישראלרים  בשנים    שיובאו 

נגישים לציבור.    באופן שיהיואינטרנט  לצורך פרסומם בכולל הוראות רישום פרטניות    2018-2021
תקינהכיום   מחלקת  של  אלו  לפרסומים  נגיש  אינו  וזאת  הציבור  המנו,  לבאופן  משרד  גד  חובת 

   .לכל דכפין כוון לפרסמן למען מטרה ציבוריתאני מת.  ע"פ חוק הרישוי התחבורה
של   .5 בעלות  רישום  הוראת  אגרת   + אבטיפוס  בדיקת  מייבא  לכל  יחסוך  הרישום  הוראות  פרסום 

העבודה  ,₪  5,000כמעט   עומס  את  יפחיתו  גם  חיעל    כמו  בן  עמירם  להקים    יםמהנדס  שנדרש 
 . עומד כיום על שבוע ימים ,להקמת הוראת רישוםוזמן ההמתנה אצלו  בותהוראות רישום ר

(אגרות) עמותה רשומה פטורה מתשלום אגרה(ב6  "פ סעיףע .6 לתקנות חופש המידע  שעות    4ועד    ) 
 .   עבודה

 .  אשרו קבלת בקשתי זו במייל חוזרנא  .7
 
 

    אודה  המסורכם  לטיפול                 
  נס מייסד  - טי ברמו                

  
  

    אגף הרכב מנהלת  –ב' עינת סגל ג  העתקים :  
  תחום תקינה  מנהל   –לא מר ג'מיל אבו ח      
  מהנדס עמירם בן חיים        
  חברים )   1,272(  חברי עמותת עבר"י       


