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חברים שלום
ה דון :והל רישום רכב פרטי כרכב מדברי לשם הסעת וסעים בשכר )עדכון .(6
.1

רישום רכב מדברי באגודת אשכול ובס יפים התאפשר בזכות עתירות שעשיתי גד משרד התחבורה
ובזכות מערכת בתי המשפט שהם הגורם היחידי שמכבד את האזרח הקטן .בעבר היי ו צריכים להירשם
בתאגידים מסחריים שהיום גובים מאת ו מחיר גבוה כ ₪ 400 -בחודש! וזאת למרות שהם מתחרים ב ו
על הלקוחות של ו  .את כל העתירות ממ תי מכיסי הפרטי ובעזרת מספר מצומצם מאוד של חברים
שעזרו לי כספית ,עד היום כל העבודה שעשיתי בעתירות והקמת האגודות מדובר על עשרות רבות של
ימי עבודה ,עשיתי ללא תשלום.

.2

שי וי ייעוד של רכב פרטי לרכב מדברי מיועד לצרכי הסעת וסעים בשכר .אבל מותר להשתמש ברכב
לצרכים פרטיים ,ולכן א ח ו מקבלים החזר רק של  80%מההוצאות .מותר לכל מי שמבוטח והוא מעל
גיל  21ל הוג ברכב .לא חייבים להיות מורה דרך.

.3

כדי לקבל את רשיון המשרד חייבים  4מורי דרך ,ולכן מורי דרך מקבלים ה חה.

.4

כל בעל רכב מצטרף כחבר לאגודה שיתופית המהווה ס יף/תח ה של אגודת אשכול ,וישות משפטית
שבאמצעותה א ו מבקשים רישיון למשרד הסעות ברכב מדברי .דהיי ו ,כל חבר שרשום בתאגיד הוא
חבר באגודה שיתופית שכל תפקידה הוא רישום כלי רכב.

.5

כדי לקבל פטור מקצין בטיחות אפשר לרשום רק עד  19כלי רכב ,וזאת תודות לשתי עתירות שעשיתי גד
משרד התחבורה כמו גם העושק והחוצפה של קצי י הבטיחות שרק גבו כסף ולא בדקו את הרכבים,
ובכל מקרה הם לא תורמים דבר לבטיחות.

.6

השירות מיועד רק לחברי אגודת אשכול ,הצטרפות לאגודת אשכול היא חי ם ,מקבלים שירותי מידע
וייצוג מול רשויות .מצ"ב טופס ,א א מלאו את כל הפרטים והחזירו אלי.

.7

השירות שא י אישית ותן ובשבילו אתם משלמים לי הוא שירותי משרד וטיפול במסמכים לצורך רישום
הרכב במשרד התחבורה .באגודת אשכול ובס יפים אין פעילות כספית .במשך  10ש ים הוצאות אגודת
אשכול הגיעו ברובם מכיסי הפרטי וחברים וספים שעזרו .עבדתי ללא תמורה מאות ימי עבודה ,רק
בש ת  2018שולמו לי כל החובות ,והיום יש  2עובדות במשרד ש מצא בביתי ברח' לשם  16מבשרת ציון
טי ה – מ הלת משרד  0544-525769רק בשעות  10-13:00בלבד tinanosikowsky@gmail.com
שירה – אחראית רישום במייל 24/7

shira.batalin@gmail.com

.8

א א כל מה שא י יודע כתוב ב והל  ,צריך לקרוא בסבל ות כי יש הרבה פרטים .רק לאחר שקראתם את
ה והל לפחות פעמיים ,ובמידה ויש שאלות א לשלוח לי מייל.

.9

א לעדכן יועץ מס  /רו"ח  /מ ה"חש שאתם כ סים לע ף ומגיע לכם  100%החזר מע"מ80% ,
מההוצאות מוכרות לצרכי מס הכ סה ,ופחת של  20%בש ה.

.10

תק ות מס הכ סה ,והוראות מע"מ ב ושא לרשום בגוגול "מיסוי אגודת אשכול" ותגיעו לדף באתר.

.11

בחירת רכב – זב"שכם ,צריך להתאים לעבודה ולתקציב ,א י ממליץ חדש כי יש החזר מע"מ ויש מימון
וח .יבוא אישי כדאי רק לרכבי יוקרה ,סובארו רכשתי בארץ ,דיסקברי ,מרצדס סברבן ייבאתי מחו"ל.

.12

במשך ש תיים מעת שייבאתי את הרכב שלי עזרתי לייבא  70כלי רכב וא י אשמח לעזור למי שרוצה.

.13

הקריטריון היחידי לרישום רכב מדברי היא שברישיון הרכב בסעיף הי ע יהיה רשום  . 4X4אכן יש
סתירה בין הצו לתק ת התעבורה אבל תק ת התעבורה חזקה יותר ולכן בי תיים אין חובת להילוך כח.
משרד התחבורה חשב לבטל את האפשרות לרשום רכב מדברי אבל גם כאן איימתי עליהם בעתירות
ולאחר דיו ים הם הסכימו להשאיר את המצב כמות שהוא ואפילו הקלו בכך שאין צורך בהילוך כוח.

.14

הרכב חייב להיות במב ה המקורי אם בוצעו שי ויי מרכב צריך להביא אישור ממכון מורשה.

.15

מושבים בכיוון ה סיעה  -רכב ישן דיפ דרים וג'יפי סופה עם מושבים בצדדים עושים בעיות.

.16

בי תיים אין הגבלה לגבי גיל הרכב ,רשומים אצל ו רכבים מש ת .1994

.17

רכב פרטי מ וע דיזל ישן שלא חשב מזהם בעת שהופך למדברי חשב מזהם וחלות עליו הגבלות כ יסה
לערים גדולות .א ו חייבים למזער את ה זק של המזהמים וא י מברך על השי וי למרות שהוא כואב.

.18

ביטוח חובה לרכב וסעים בשכר חייבים לש ות את הביטוח ל וסעים בשכר ולכן חייבים סוכן ביטוח
הבקיא בביטוח רכב מדברי – א י ממליץ על ביטוח רפי יפתח  ,050-5207933הוא מבטח רק עם ביטוח
מקיף ,מי שרוצה לעשות רק חובה יתן לעשות בחברת "הפול" שזה שותפות של כל חברות הביטוח.

.19

מסמכים דרשים – לשלוח רק במייל כתמו ה  JPGסרוק יפה ישר ל  k9@013.netלא בשום שיטה
אחרת .כל מסמך ב פרד אבל הכל לשלוח במייל אחד! מסמכים לא מסודרים לא יתקבלו!
לא לשלוח לי בפקס לא בווטאסאפ  .יתן להשתמש בשירותי משרדית זה עולה ₪ 20
להלן רשימת המסמכים ה דרשים
א .אישור בכתב שקראתם והב תם את ה והל על המייל.
ב.

רישיון רכב על שם החבר ,רשום בסעיף הי ע  . 4X4אי אפשר חברת השכרה.

ג.

ביטוח חובה  +הבטחה בכתב במייל לש ות ל וסעים בשכר .

ד.

רישיון היגה ב' מעל גיל 21

ה.

רישיון מורה דרך  ,לא חובה רק למי שיש ,מורה דרך ה חה  ,₪ 100ויש כפל ה חות.

ו.

אישור תשלום למוטי בר -ס ב ק דיסקו ט  11ס יף מבשרת ציון  510חשבון 96672
עבור טיפול במסמכים לשי וי ייעוד  +רשיון הסעה זמ י.
(1
(2
(3

ז.

תוספת עבור שירותי משרד ורישיון הסעה קבוע עד לסוף ש ה ראשו ה  31דצמבר .
(1
(2

ח.

רכב פרטי  M1עד  3.5טון  + ₪ 500 4X4מע"מ = . ₪ 585
רכב  M2עד  5טון ועד  8וסעים  ₪ 750מחיר כולל מע"מ.
רכב  M3מעל  5טון ,לימוזי ה  ,רכב בבעלות תאגיד  ₪ 1,000 -מחיר כולל מע"מ .

 ₪ 300רכב M1
 ₪ 500רכב  M3 , M2לימוזי ה  ,רכב בבעלות תאגיד

סה"כ  1,500 – 800בהתאם  ,אם לא הצלחתם לרשום את הרכב כרכב מדברי ,מכל סיבה ,א י
מחזיר רק את התשלום עבור דמי רישום ,תשלום עבור טיפול בטפסים לא מוחזר.

ט .ה חות יש ,וגם כפל ה חות יש.
 (1ה חה למורה דרך .₪ 100
 (2ה חה לרכב וסף באותו שם ₪ 100 ,לרכב ה וסף.
(3
(4

ה חה לחבר ותיק מעל גיל ) ₪ 200 ,70רק לרכב אחד(.
ה חה לחבר מעל גיל . ₪ 300 80

.20

כל ש ה עד  5לדצמבר יש לעשות חידוש רשיון הסעה לפי והל  .א י שולח תזכורת בתחילת ובמבר.
חידושים שולחים לכתובת מייל אחרת midbari55@gmail.com

.21

ביטוח רכב חובה וסעים בשכר – צריך להיערך מראש .אתם חייבים לש ות את הביטוח ולכן חובתכם
להיערך מראש אצל סוכן ביטוח הבקיא ברכב מדברי – א י ממליץ על ביטוח רפי יפתח , 050-5207933
 rafi@rafi.org.ilמשרד  04-8384626מ הלת משרד אביטל  office@rafi.org.ilרפי מבטח רק כלי רכב
עם ביטוח מקיף ,מי שרוצה לעשות רק חובה יתן לעשות בחברת "הפול" שזה שותפות של כל חברות
הביטוח .כמובן שאתם חופשיים לעשות היכן שאתם רוצים ,זו המלצתי.

.22

לאחר שקיבלתי את כל המסמכים א י מגיש בקשה למשרד התחבורה לגב' טלי גדליהו רע"ן סיור
טלפון  074-7796161ימי קבלה א  +ג בין השעות  . 9-12משרד התחבורה רח' ב ק ישראל  5ירושלים.
ב יין חדש ק"ק הרשות לתחבורה ציבורית אגף היסעים – מו יות .

.23

בעת הגשת הבקשה א י שולח לכם עותק וככה אתם יודעים שהע יין בטיפול ,לא קיבלתם עותק תוך 3
ימים א לשלוח לי את כל החומר בש ית ולבדוק מה קורה.

.24

א י מקבל רשיון הסעה זמ י שאותו א י שולח לכם במייל .צריך להדפיס לא חייב להיות מקורי ולא
צריך חותמות כמו בעבר.

.25

במקביל גב' טלי גדליהו שולחת אישור במערכת המחשב של משרד התחבורה על שי וי ייעוד לעמדה מס'
 1במשרד הרישוי המחוזי .עד כה לא הייתה בעיה אחת ,אבל א י ממליץ לעשות את שי וי היעוד בימים
שגב' טלי גדליהו במשרד ואז היא עוזרת .ימים א +ג  . 9-12שימו לב ירושלים עמדה מס'  1סגורה יום
ג'.

.26

חייבים לבצע את השי וי ייעוד תוך  30יום!!! אם עבר הזמן וצריך רישיון הסעה זמ י חדש  -תוספת
תשלום למוטי  .₪ 200א י לא רוצה את התשלום ה וסף אבל זה עושה לי עוד עבודה ,א לבצע בזמן!

.27

מתייצבים עם הרכב  +רשיון רכב  +ביטוח פרטי  +צילום רשיון הסעה  +אביזרים ושילוט
לעמדה הטכ ית המחוזית "עמדה  " 1באזור מגוריכם .שימו לב לימי קבלה שלהם תבדקו באי טר ט
לפעמים זה סגור )בגוגול עמדה מס'  1והמיקום( א א עדכ ו אם מצאתם שי ויים .רצוי לעשות זאת בימים
א' או ג' כאשר טלי גדליהו במשרד אם יש בעיות )ירושלים סגור יום ג( .שימו לב העמדות הטכ יות סגורות
יום בשבוע עוד ע יין מרושע של משרד התחבורה.
א .משרד הרישוי ירושלים הת ופה  17תלפיות ימי קבלה א-ה  08:00-12:30ג' 15:30-18:00
עמדה מס' ) 1גל( רחוב האומן  9ימי קבלה א ,ב ,ד ,ה 08:00-12:30 ,סגור ימי ג'
ב.

משרד הרישוי חיפה – אדיסון  ,2מפרץ חיפה ימי קבלה א-ה  08:00-12:30ג' 15:30-18:00
עמדה מס' ) 1בוריס( ימי קבלה א' ,ב' ,ג' ,ד'  07:30-12:00סגור ימי ה' )השירות השתפר(

ג.

משרד הרישוי חולון הלוחמים  ,1תל גיבורים ימי קבלה א-ה  08:00-12:30ג' 15:30-18:00
עמדה מס'  1הבוחן ב י איש מרושע ימי קבלה א ,ג ,ד ,ה 08:00-12:30 ,סגור ימי ב'

ד.

משרד הרישוי באר שבע רח' מ וף  5עמק שרה ימי קבלה א-ה  08:00-12:30ג' 15:30-18:00
עמדה מס'  1ימי קבלה א ,ג ,ד ,ה 08:00-12:30 ,סגור ימי ב' דורשים וריות  +פיוזים רזרבים

ה .משרד הרישוי אילת עמדה מס'  1רק יום ב' פעם בשבועיים ,חייבים לשאול מראש.
שקילה מפעלי ים המלח  70ש" ,שלט כשם התאגיד +ורות ופיוזים רזרבים ,עזרה ראשו ה כולל פ ס.
יום לפ י לבדוק אם סגור בד"כ זה כתוב באתר לרשום בגוגול " -משרד התחבורה עמדה מס'  + 1שם המקום
בד"כ יש הודעה אם קרה משהו ואם העמדה לא פועלת למחרת !!!

.28

הבדיקה של העמדה הטכ ית  /עמדה מס'  . 1כל בוחן ממציא תורה משלו! עוד עדות לכשל של משרד
התחבורע הישראלי – הכי פרימיטבי הכי בירוקרטי והכי לא יעיל בעולם המערבי!!!
א.

בירושלים לא צריך כלום הוא מעביר אתכם ב 3 -דקות .לצערי מיוע דרק לאזור
ירושלים והסביבה כולל שומרון יהודה מודיעין אשדוד גדרה ים המלח .

ב.

שיהיה עליכם אישור של טלי גדליהו קיבלתם במייל .

ג.

צילום רשיון הסעה זמ י בתוקף ! לא בתוקף צריך להאריך תוספת של !!!₪ 200

ד.

רישיון רכב בסעיף הי ע רשום  4X4מספר שילדה תואם.

ה.

חדש  -ספר רכב עם גובה הרכב ,אם אין לבקש מהיבואן או הוראת רישום .הוראת
רישום רשום אצלכם ברישיון הרכב לחפש בגוגול "הוראת רישום והמספר.

ו.

מטף )לא ע ק קטן קו י ב  50 ACEש"ח ( צריך שיהיה שעון לחץ או תאריך תפוגה

ז.

תיק עזרה ראשו ה – תיק כלי רחצה עם תחבושות וכו' זה מצוין ,כולל פ ס שעובד.

ח.

שלט עם שם התאגיד גודל  40X 20ס"מ השם של התאגיד רשום ברישיון הסעה +
טלפון שלכם מתחת לשם .המשטרה בודקת לעיתים דירות ורק ב תב"ג!

ט.

פטיש שבירת חלון צריך לקבע  +מדבקה פתח חירום )דרישות רק של הרשע מחולון(

י.

שקילת הרכב רק בחולון ובאילת  -גם זה בבית משפט

יא.

חולון שקילה בתח ת הקמח בר רב דרך בן צבי  24יפו )מול כיבוי אש( .03-6834277

יב.

בחיפה ובחולון דורשים ספר רכב לטובת בדיקת גובה הרכב.

יג.

אילת ובאר שבע דורשים קופסת וריות רזרביות.

.29

לאחר הבדיקה הטכ ית מקבלים טופס הפ יה למשרד הרישוי ולפקידות .לצלם את הטופס בטלפון
שיהיה לכם לפעמים קורות כל מי י תקלות וא י צריך להראות שהרכב עבר בדיקה.

.30

אמורים לקבל שירות בכל עמדה של הפקידות אבל לא כולן יודעות .במשרד הרישוי מש ים את סיווג
הרכב מפרטי או מרכב אחוד למדברי .לצערי יש בעיות בהז ה למחשב ולפעמים זה לוקח כמה ימים לא
להתרגש לקחת את הפרטים של הפקידה שטיפלה והם שולחים בדואר רישיון מדברי.

.31

רכב מדברי חדש שימו לב – אתם מבקשים לשלם מחיר מלא עבור רישיון רכב מדברי אל תסכימו
שיעשו לכם כפל ,כך תקבלו החזר על האגרה כרכב פרטי .תשלחו לי מייל אשלח לכם איך עושים זאת.

.32

ממליץ להכין תור למשרד הרישוי מראש  /בעת שאתם בעמדה הטכ ית יש אפליקציה

.33

מעדכ ים סוכן ביטוח שיעשה ביטוח וסעים בשכר המלצתי רפי יפתח טל 050- 04-8384626
 5207933פקס  rafi@rafi.org.il 04-8370342אביטל מ הלת משרד  . office@rafi.org.ilבמידה
ורוצים רק חובה אפשר לפ ות לביטוח "הפול" באזור מגורכם.

.34

שולחים אליי עותק מהרישיון בסיווג מדברי  +ביטוח חובה וסעים בשכר .בלי זה א י לא יכול להכין
לכם רישון הסעה קבוע ובטסט הבא אתם תתקעו.

.35

א י מגיש בקשה למשרד התחבורה מקבל רישיון הסעה קבוע עד ל 31/12 -ושולח בדוא"ל .

.36

הפעלת הרכב ע"פ תק ה  84א – .הסעת וסעים בשכר מחייבת רכב מדברי כמפורט :
א.

סיעות רק בהזמ ה מראש ,דהיי ו ,אי אפשר לאסוף וסעים מזדמ ים .ובמיוחד לא וסעים מזדמ ים
מ תב"ג!!! רק בהזמ ות מראש .המשטרה מחרימה רכבים בגלל זה.

ב.

אסור לגבות מכל וסע ב פרד אלא רק מגורם מזמין אחד.

ג.

ביטוח חובה וסעים בשכר.

ד.

ע"פ רישיון ההסעה חייבים להוציא חשבו יות ותעודות משלוח דרך המשרד .א י לא עושה זאת כיוון
שזה לא חוקי לדעתי ,שכן ככה א י יכול לג וב לכם את כל הלקוחות ,אבל א י לא רוצה להגיש עתירה
כי יכול לפגוע במעמד רכב מדברי -יש הרבה גורמים שרוצים לדרוש רישיון היגה למו ית  /ציבורי .עד
היום למרות הביקורות מעולם לא עשי ו זאת .לאחרו ה ב תב"ג התחילו לעשות בעיות ולכן רצוי
שברכב תהיה תעודת משלוח ריקה .בכל מקרה פרטי ההזמ ה צריכים להיות רשומים אצלכם בבירור
בטלפון!

ה.

מי שעובד ב תב"ג לבקש ממ י תעודת משלוח.

 .37טסט לרכב מדברי אתם חייבים ע"פ רשיון ההסעה שברשותכם
א.

רשיון רכב משולם.

ב.

ביטוח חובה תקף.

ג.

עותק מרישיון הסעה  .אין צורך בחתימות או מקורי אם עושים בעיות בע יין ללכת למ הל .רק לאחר
שהלכתם למ הל והוא לא יודע מכך להתקשר אליי.

ד.

אישור על בדיקת בלמים .ממליץ מהמוסך שלכם ,אבל כל מוסך מורשה יכול.

ה.

לא צריך אישור קצין בטיחות! לא כתוב ברישיון ההסעה של ו .תאגידים מסחריים עם יותר מ  19כלי
רכב חייבים קצין בטיחות .אם מישהו כן רוצה לעשות לכל צורך יש קצי י בטיחות שישמחו לתת לכם
את השירות בתשלום פרד כ –  200ש"ח.

 .38שי וי ייעוד בחזרה לרכב פרטי בי תיים לא רשם ברישיון הרכב כמו מו ית  /רכב סיור.
חי ם לאחר  3ש ים ששילמת דמי רישום ש תיים לרכב הזה ₪ 200 ,אם לפ י כן.
 .39מכירת רכב מדברי כמדברי – הקו ה צריך להירשם באגודת אשכול כל הפרוצדורה .אז
א י מבקש אישור מכירה ממשרד התחבורה מקבל אישור במייל ורק אז אפשר ללכת
לדואר לעדות העברת בעלות.
 .40מכירת רכב אשכול לגורם פרטי כרכב פרטי – מבצעים שי וי ייעוד .צריך לשלוח לי במייל
בקשה לעשות שי וי ייעוד .א י מבקש אישור ממשרד התחבורה .הולכים לעמדה מס' 1
עושים שי וי ייעוד .באותו יום ובמשך כ 10 -ימים אפשר לעשות העברת בעלות רק
במשרד הרישוי .לאחר כעשרה ימים אפשר לעשות העברת בעלות גם בדואר .עלות עבור
הטיפול בשירות  ₪ 200למוטי.
 .41א א א י לא מודיעין – לא להתקשר אליי לבקש מספרי טלפון ,הכל רשום.
 .42טלפון מידע ארצי משרד התחבורה  * 5678שעות א-ה 7-20:00
לבדוק גם ב – .144

יום ו' עד 13:00

יתן

 .43למקרי חירום בלבד  24/7א י לרשותכם בטלפון  . 050-9009700כולל אם אתם
במשרד הרישוי או באמצע טסט ,אבל רק לאחר שדיברתם עם המ הל .א א לא
לסגור דברים עם הפקידה וללכת הביתה ואז להתקשר אליי מהבית .להתקשר
מהמ הלת במשרד הרישוי או מהמ הל במכון הטסטים ולתת לי לדבר איתם.
 .44לכל ושא אחר לפ ות אליי רק במייל k9@013.net

לשירותכם תמיד ,מוטי בר -ס

בפירוט מה הבעיה  +מסמכים דרשים

