Omer Sela - Chamber Of Commerce
מאת:
נשלח:
אל:

עותק:
נושא:

< עינת סגלsegalei@mot.gov.il>
Thursday, 26 March 11:49 2020
אורית- ;אולגה מאירוב; איגוד מכוני הרישויg_manager@car-importers.org.il; Haim Oz Chamber Of Commerce; Omer Sela - Chamber Of Commerce; ;מירב מועצת מובילים
Oren Bren (bren_o@sii.org.il); Haim Rosenson; 'HaggaiB@trdf.technion.ac.il';
meir@magaltech.com; בועז קולודנר; אלכס ליבסטר/Alex Libster; ;רונן לוי
ariee@iga.co.il; ( טלי ברנר; יאיר זלדיןz_yair@netvision.net.il); amuta3@zahav.net.il;
shachaf@magaltech.com; oreng@industry.org.il; שמעון סודאי
אברי כהן; אבנר פלור; רינת הררי; דורון קוגמן; משה קירמאיר; איציק סרור; מיכל קלה בן
חמו
RE:  משרד התחבורה- הבהרה לעניין מפעלים חיוניים ואישורי מעבר

,שלום לכולם
 ספקי חלפים ומוצרי, מחדדת כי "שרשרת ההספקה" כוללת את כלל מרכזי השירות...לאור פניות רבות וחוסר אחידות בנושא
. וחנויות, משווקים, יבואנים-תעבורה ובכלל זה
. יצאה הבהרה גם לגורמי האכיפה,במקביל
חודש טוב לכולם
....ושנדע ימים טובים יותר

סגל
עינת
מנהלת אגף הרכב

powered by admail

From: אולגה מאירוב
Sent: Thursday, March 26, 2020 8:00 AM
To: אורית-<איגוד מכוני הרישויm_rishuy@013net.net>; g_manager@car-importers.org.il;  איגוד לשכות המסחר- חיים עוז
(haimo@chamber.org.il) <haimo@chamber.org.il>; (עומר סלעomers@chamber.org.il) <omers@chamber.org.il>;
<מירב מועצת מוביליםmerav@movilim.org.il>; Oren Bren (bren_o@sii.org.il) <bren_o@sii.org.il>; Haim Rosenson
<haimr@trdf.technion.ac.il>; 'HaggaiB@trdf.technion.ac.il' <HaggaiB@trdf.technion.ac.il>; meir@magaltech.com;
<בועז קולודנרboazkolodner@gmail.com>; אלכס ליבסטר/Alex Libster <alexli@ariel.ac.il>; <רונן לויleviro@mot.gov.il>;
ariee@iga.co.il; <טלי ברנרt_brenner@oferavnir.co.il>; (יאיר זלדיןz_yair@netvision.net.il) <z_yair@netvision.net.il>;
amuta3@zahav.net.il; shachaf@magaltech.com; oreng@industry.org.il; <שמעון סודאיshimonsu@bezeqint.net>
Cc: <עינת סגלsegalei@mot.gov.il>; <אבנר פלורflora@mot.gov.il>; <רינת הרריhararir@mot.gov.il>; דורון קוגמן
<kugmand@mot.gov.il>; <משה קירמאירKirmayrM@mot.gov.il>; <איציק סרורSrurY@mot.gov.il>; אולגה מאירוב
<meirovo@mot.gov.il>
Subject:  משרד התחבורה- הבהרה לעניין מפעלים חיוניים ואישורי מעבר

כל המעוניין
1

הנדון :הבהרה לעניין מפעלים חיוניים ואישורי מעבר
אנו עמוסים בפניות ממגזר התחבורה ואחרים בדבר אישורי מעבר.
מבקשת להביא לידיעתכם כי אין לאירוע הנוכחי ונכון לכרגע לא יהיו אישורי מעבר! כאמור בנוסח התקנות
לשעת חירום )מצ"ב(,
המשק חולק ל"ענפים" ולענפים אלו תתאפשר תנועה בכבישים כולל "שרשרת האספקה" התומכת שירותים
אלו,
אין כרגע אכיפה לתחומים אשר מוגדרים בענפים כגון :שרותי הובלה.
לבירורים בנושא תקנות לשעת חירום ואופן הפעלתם ,ניתן להתקשר למוקד  104לבקש הבהרות.
התקנות מפורסמות באינטרנט – "תקנות שעת חירום" )הגבלת מספר עובדים במקום העבודה(
מיום 22.03.2020ומצורפות למסמך זה.
בברכה,
סגל
עינת
מנהלת אגף הרכב
משרד התחבורה
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