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   פרטי לקוח רכב אשכול ל תמכיר /  רכב אשכול למורה דרך אחרוהל מכירת 
  
  

ו רכב בפיקוח אשכול רכב  .1  אי אפשר לעשות העברת בבעלות ללא אישור של המפקח על התעבורה.ו הי
 

  אשכול אפשרויות למכירת רכב  שלוש .2
 

 כולל הטבת מס למורה דרך אחר מכירה כרכב אשכול   .א
 

 כירה כרכב אשכול למורה דרך אחר ללא הטבת מס מ  .ב
 

 מכירה כרכב פרטי.  .ג
 

 . אשכול למורה דרך כולל הטבת מס ת רכב מכיר .3
 

 מחמדה  –ש הרכב צריך לבקש הטבת מס משרד התיירות רוכ  .א
כולל מספר רכב לצרף  לואשכלהודיע במייל שמבקשים לבצע העברת בעלות כרכב מוכר הרכב צריך   .ב

היגה של רוכש הרכבהסעה ןרישיו, רישיון רכב  .להועבור הפע ₪ 200+  , רישיון מורה דרך + רישיון 
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 . לשלוח פרטים מלאים של הרוכש כולל מספר טלפון, שם מלא  .ג
  .ועוד טופס הצטרפותלמלא  –לאגודת אשכול מוזמן ירשם בתאגיד רכב אשכול הרוכש חייב לה  .ד
וסעים בשכר רישיון מורה דרך  היגה + הרוכש חייב לשלוח רשיון   .ה  התחייבות לביטוח חובה 
י מורי דרך  ובקשה לאפשר מכירהלמשרד התחבורה  מוטי מעביר מסמכים  .ו  .בין ש
 . במשרד הרישוידיע שאפשר לעשות העברת בעלות מוטי מו  .ז
 . מיד לאחר ביצוע העברת בעלות יש לשלוח העתק העברת בעלות ומוטי   .ח

 
 .  ללא הטבת מס  אשכול למורה דרך ת רכב מכיר .4

 
דחים במו  .א   אחד מבתי המכס בישראל. כר הרכב צריך לשלם את המיסים ה
 - לשלוח ממסמכים  לואשכלהודיע במייל שמבקשים לבצע העברת בעלות כרכב מוכר הרכב צריך   .ב

  הסעה ןרישיו+  רישיון רכב +   אישור תשלום מכס 
 . לשלוח פרטים מלאים של הרוכש כולל מספר טלפון, שם מלא  .ג
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, רישיון מורה +  טופס הצטרפות לשלוח אגודת אשכול תאגיד אשכול מוזמן להרוכש חייב להצטרף ל  .ה

היגה  וסעים בשכר על שמודרך + רישיון  ות אליי + התחייבות לבצע ביטוח    .להפ
 ובקשה לאפשר מכירה (לא קשור בכלל למשרד התיירות)  למשרד התחבורה מוטי מעביר מסמכים  .ו

י מורי דרך   .בין ש
 . במשרד הרישוידיע שאפשר לעשות העברת בעלות מוטי מו  .ז
 . מיד לאחר ביצוע העברת בעלות יש לשלוח העתק העברת בעלות ומוטי   .ח

  
  
  
  
  



וי ייעוקודם  –י כרכב פרטאשכול  ת רכב מכיר .5  .העברת בעלות בדוארד. ורק אח"כ צריך לבצע שי
 

כרכב פרטי כולל מספר רכב ולצרף רישיון רכב רכב אשכול שמבקשים למכור  להודיע במייל  .א
 ורישיון הסעה.

 
וי ייעוד  .ב  לרכב פרטי. אשכול  מרכב מוטי מגיש בקשה למשרד התחבורה לבצע שי

 
וי ייעוד ושצריך   .ג יתן לבצע שי ט, מוטי מודיע ש טר ברגע שמקבלים אישור , היום זה דרך האי

 . למקום מגוריךבמשרד הרישוי המחוזי הקרוב  1 ללכת לעמדה מס' 
 

ים ייעוד לבדוק מתי פ – 1בעמדה מס'   .ד  לפרטי.מאשכול תוח למטה ברשימה! מש
 

 הולכים למשרד הרישוי המחוזי ורושמים את הרכב כפרטי.  .ה
 

 בדואר.עושים העברת  בעלות תעדכן הדואר המחשב שמחכים יומיים ומקווים   .ו
 

וי ייעוד לפרטי מחיר עבור הטיפול    .ז  ס - לפקודת מוטי בר  ₪ 200 בשי
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וי ייעוד .6 , היום הם י ייעוד כבעברוטופס שילא ל, כולל רישיון רכב בר תוקףמתייצבים עם הרכב   - שי
ים ישירות במערכת שלהם ית המחוזית    ,מעודכ . שימו לב יכםבאזור מגור  " 1עמדה "לעמדה הטכ

ט לפעמים זה סגורלימי קבלה שלהם  טר ו אם  והמיקום)  1(בגוגול עמדה מס'  תבדקו באי א עדכ א
ויים.   (ירושלים  רצוי לעשות זאת בימים א' או ג' כאשר טלי גדליהו במשרד אם יש בעיותמצאתם שי

יות סגורות יום בשבועסגור יום ג) יין מרוש . שימו לב העמדות הטכ  ע של משרד התחבורה. עוד ע
 

ופה    משרד הרישוי ירושלים  .א   18:00-15:30 ג'    12:30-08:00    ה -תלפיות  ימי קבלה א 17הת
  סגור ימי ג'    12:30-08:00  ימי קבלה א, ב, ד, ה,    9רחוב האומן   )גל( 1 עמדה מס' 

 
 18:00-15:30 ג'    12:30-08:00    ה-ימי קבלה א , מפרץ חיפה 2אדיסון  – המשרד הרישוי חיפ  .ב

  (השירות השתפר)   סגור ימי ה'     07:30-12:00א', ב', ג', ד'   ימי קבלה   )בוריס(  1עמדה מס' 
  

   18:00-15:30 ג'   12:30-08:00 ה-קבלה אי , תל גיבורים  ימ1הלוחמים   משרד הרישוי חולון  .ג
י איש מרושע    1עמדה מס'    סגור ימי ב'    12:30-008:0 ג, ד, ה,  ימי קבלה א, הבוחן ב

  
וף   משרד הרישוי באר שבע  .ד  18:00-15:30  ג'   12:30-08:00   ה -ימי קבלה אעמק שרה   5רח' מ

   'סגור ימי ב    12:30-08:00 ימי קבלה א, ג, ד, ה,   1עמדה מס' 
 

  רק יום ב' פעם בשבועיים, חייבים לשאול מראש. 1עמדה מס' משרד הרישוי אילת   .ה
 

י לבד + שם   1"משרד התחבורה עמדה מס'   -לרשום בגוגול   וק אם סגור בד"כ זה כתוב באתר יום לפ
  המקום בד"כ יש הודעה אם קרה משהו ואם העמדה לא פועלת למחרת !!!

  
  
  

ו  א אם אתם מוצאים טעויות או השת   ימי פתיחה או כל דבר אחר להודיע לי. א
  

א להתקשר אליי זה הל מסרב  הל, המ תי ל מסרבים לטפל בכם לכו למ    חירום חשב מבחי
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