מוטי בר-נס

יועץ רישוי ויבוא רכב

050-900-9-700

משרד  -לשם  16מבשרת ציון דואר ת.ד  171בית זית k9@013.net 90815
WWW.CARIMPORT.CO.IL
הזמנות 1800.2000.32 :פקס03-5423554 :
יבוא אישי של כל רכב ע"י מורה דרך וכל עוסק
רק בזכותי ניתן לעשות
 01דצמבר 2020
ט"ו כסלו תשפ"א
יועץ רישוי 20-123

חברים שלום
ה דון :והל שי וי ייעוד רכב פרטי לרכב מדברי במכו י הרישוי )ביטול עמדה .(1
.1

מ  1/12/2020שי וי ייעוד עושים במכו י הרישוי ב , ₪ 31 -בוטלה עמדה מס'  – 1הללויה ! משרד
התחבורה בהתחלה רצה ש עשה זאת רק במעבדות רכב במחיר . ₪ 1,350

.2

רישום רכב מדברי באגודת אשכול ובס יפים התאפשר רק בזכות מערכה משפטית ארוכה גד משרד
התחבורה ש יהלתי לבדי ומכיסי הפרטי .בסה"כ הוצאתי מכיסי הפרטי רק עבור אגרות לבתי
משפט  !!! 80,000א י מודה למערכת בתי המשפט הגורם השלטו י היחידי שמכבד את האזרח הקטן
מקשיב ועוזר לו .משרד התחבורה מכר אות ו לתאגידים מסחריים שגבו עבור דמי רישום חודשיים
מה שכעת עולה לש ה ,וב וסף היו מתחרים ב ו על הלקוחות ,מאלצים אות ו לעשות להם פרסומת
על גבי כלי הרכב של ו והכי מעצבן חובת קצין בטיחות שרק גבה כסף ,לא ראה בכלל את הרכב
ושלח אישורים בדואר .א ח ו פטורים מקצין בטיחות ,תודות לעתירה  , 9966-12-12כמו תח ת
מו יות .

.3

ברוכים הבאים לעולם של הסעות בשכר למרות שלרובכם אין רישיון היגה ציבורי!
מה שמחייב הקפדה מיוחדת על כללי הבטיחות! במיוחד כללי בטיחות בהסעת ילדים .מזכיר
לכם חובת מושב בטיחות או בוסטר עד גיל .8

.4

כדי לקבל החזר מע"מ אתם חייבים להיות רשומים כעוסק מורשה )לא פטור( או חברה .מי ש כ ס
חדש לעולם העצמאיים א י ממליץ לקחת ייעוץ מהחבר הרצל אברהם  050-9001880יועץ מס.

.5

סיווג ע פי של העוסק מורשה צריך להיות בתחום ההסעות  /טיולים – מומלץ  7912מארג י
טיולים ,מורי דרך מומלץ  7911פעילות של סוכ י סיעות .במקביל יתן לעסוק בכל דבר אחר.

.6

מי שמפעיל רכב מדברי חייב לבצע הסעות ולהוציא חשבו יות עבור הסעות! לא יהיו לכם
חשבו יות להסעות רשות המיסים יוכלו לחייב החזר המע"מ ואף להטיל עליכם ק סות .לדעתי ,כ-
 70חשבו יות בש ה עבור הסעות ,מורי דרך  40-50חשבו יות.

.7

שי וי ייעוד של רכב פרטי לרכב מדברי מיועד לצרכי הסעת וסעים בשכר .אבל מותר להשתמש
ברכב גם לצרכים פרטיים ,ולכן א ח ו מקבלים החזר רק של  80%מההוצאות.

.8

מותר לכל הג עם רישיון ב' מעל גיל  21ובת אי שהרכב מבוטח ביטוח וסעים בשכר .תק ה  84א.
לא חייבים להיות מורה דרך ,ולא צריך רישיון למו ית.

.9

ייסוד ס יף /תח ה מחייב הקמת אגודה יש ל ו כיום  . 44ע"פ תק ות רשם האגודות חייב להיות
יו"ר ו –  2חברי ועד וכתובת משרד 4 +כלי רכב בבעלות מורי דרך ,ולכן מורי דרך מקבלים ה חה.

.10

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 מצ"ב דוגמה .הרישיון הזה הוא גם
רישיון העסק שלכם ! בע יין זה א ו כפופים לרשם האגודות וא י צריך שיתוף פעולה כדי לעמוד
בת אים כולל כ ס כל ש ה ובחירות כל  3ש ים .א י מעדכן.

.11

תפקידה העיקרי של האגודה הוא רישום כלי רכב וקבלת רישיון הפעלה ,אבל גם ייצוג מול רשויות,
פרסום ,ועוד .א י אישית משמש כמ הל ומייצג לכל  44משרדי ההסעות ומטפל בכל בעיה ש תקלתם
מול רשויות  /מוסדות.

.12

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

.13

התשלום הוא עבור שירותי משרד וטיפול במסמכים מול משרד התחבורה עבור הרכב שלכם.
באגודת אשכול ובס יפים אין פעילות כספית .בעקבות משבר הקורו ה א י אישית מתפעל את
midbari55@gmail.com
המשרד לבד ,עוזרת לי ברישום שירה במייל של המשרד

.14

א י לשירותכם בטלפון  24/7רק במקרה חירום ,כאשר עושים לכם בעיות – משטרה ,מכון רישוי
משרד רישוי להתקשר אליי מהמקום לא מהבית! ולאחר שאתם יסיתם ללכת לבוחן ראשי /
לא חירום א להשאיר לי הודעה בווטאסאפ
למ הל ,לא להסתפק בתשובות של משרד הקבלה.
מוטי בר -ס  k9@013.net 050-9009700א א כל שאלה חייבת להיות עם מספר הרכב שלכם.

.15

כתובת משרד אגודת אשכול – הוא הבית שלי רח' לשם  16מבשרת ציון.

.16

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  /ווטאסאפ.

.17

א לעדכן יועץ מס  /רו"ח  /ה ח"ש שאתם כ סים לע ף ומגיע לכם  100%החזר מע"מ80% ,
מההוצאות מוכרות לצרכי מס הכ סה ,ופחת של  20%בש ה .מצ"ב תק ות מע"מ ומכס .ממליץ
לכם בש ה גרועה כמו הש ה שאין הכ סות או מועטות לא להכ יס הוצאות פחת.

.18

רכב בבעלות תאגיד ע"פ מס הכ סה יש לשלם שווי שימוש ,אלא אם הרכב חו ה במפעל  -בחברה
 +יש ספר רכב עם פירוט של רישום סיעות .יש חברת הסעות ש אלצה לשלם כופר הרבה כסף.

.19

בחירת רכב– זב"שכם ,צריך להתאים לעבודה ולתקציב ,א י ממליץ חדש כי יש החזר מע"מ ומימון.

.20

יבוא אישי רק לרכבי יוקרה ,סובארו רכשתי בארץ ,דיסקברי ,מרצדס סברבן ייבאתי מחו"ל .יבוא
אישי של רכב ע"י עוסק התאפשר רק בזכות פעילותי האישית בג"ץ  7006/07גד מר אב ר פלור
סמ כ"ל ת ועה – משרת ציבור לא מקצועי ומושחת שעשה ככל יכולתו למ וע יבוא אישי ע"י עוסק
והכל לטובת האי טרסים של היבוא ים המסחריים שעושקים אות ו כולל גו בים מרכב אשכול /
מו ית חלק מהטבת המס .רק תודות לבתי המשפט ובעזרת וועדת הכלכלה בכ סת התאפשר יבוא
אישי של כל רכב ע"י עוסק .מ 2017 -טיפלתי ביבוא אישי של כ 100 -כלי רכב בעיקר אשכול אבל גם
מדברי/מו יות ופרטי.

.21

הקריטריון היחידי לרישום רכב מדברי הוא רכב רב מי וע ,בסעיף הי ע ברישיון הרכב . 4X4
יש סתירה בין הצו לתק ת התעבורה אבל תק ה חזקה מצו ולכן בי תיים אין חובת להילוך כח.
משרד התחבורה רצה לבטל את הרכב מדברי אבל גם כאן איימתי עליהם בעתירה לבית משפט
ולבסוף הוסכם להשאיר את המצב כמות שהוא ואפילו הקלו בכך שאין צורך בהילוך כוח.

.22

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

.23

מושבים רק בכיוון ה סיעה  -רכב ישן דיפ דרים וג'יפי סופה עם מושבים בצדדים לא יתן לרשום.

.24

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

 .25רכבי דיזל מיושן ומזהם – לאחר שי וי ייעוד למדברי  -הסעת וסעים יש איסור להיכ ס לערים !
רכב פרטי מ וע דיזל ישן לא חשב מזהם ,כמדברי מזהם וחלות עליו הגבלות כ יסה לערים גדולות.
למע ו ולמען ילדי ו חייבים להפחית את זיהום האוויר וא י תומך בכך.
.26

ביטוח חובה לרכב וסעים בשכר חייבים לש ות את הביטוח ל וסעים בשכר .ולכן חייבים לעשות
ביטוח פרטי רק אצל מבטח הבקיא בביטוח רכב מדברי – א י ממליץ על רפי יפתח ,050-5207933
הוא מבטח רק עם ביטוח מקיף ,ביטוח צד ג' דייסי  , 052-2665564ביטוח חובה בלבד חברת
"הפול" .03-9424300

.27

רכב חדש יש החזר אגרת רישוי עד  ! ₪ 3,500לא לשכוח לבקש ממ י והל החזר אגרת רישוי !!!
אגרה רכב מדברי מ וע ב זין ₪ 541
רכב מדברי מ וע דיזל .₪ 2,111
המחיר לרכב חדש וכולל תאגיד השידור .במהלך הש ים המחיר עוד יורד.

.28

מסמכים דרשים – לשלוח רק במייל כתמו ה  JPGסרוק יפה ישר עד  1 MBלמסמך 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 .

א .שי וי ייעוד לרכב מדברי  -רכב משומש
(1

רישיון רכב על שם החבר  /חברה  ,שרשום בסעיף הי ע . 4X4

(2

ביטוח חובה

(3

הבטחה בכתב כי תש ו לביטוח וסעים בשכר  .יש לרשום במייל
"א י מבטיח לש ות ביטוח ל וסעים בשכר".

(4

רישיון היגה ב' מעל גיל  21רק את הצד עם התמו ה

(5

תעודת זהות כולל ספח

(6

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

(7

אישור תשלום למוטי בר -ס ב ק דיסקו ט  11ס יף מבשרת ציון  510חשבון 96672
התשלום עבור :

(8

א(.

טיפול במסמכי שי וי ייעוד  +רישיון הסעה זמ י

ב(.

דמי רישום במשרד הסעות  +רשיון הסעה קבוע ש תי עד . 31/12

מחיר שי וי ייעוד  +טיפול ברישיון הסעה זמ י וקבוע
א (.רכב פרטי  M1עד  3.5טון  500 + 500 4X4מע"מ = ₪ 1,170
ב (.לימוזי ה  ,רכב בבעלות תאגיד + 750+750 M3 M2 ,מע"מ =  1,755ש"ח
ב.

תעודת עוסק מורשה! בלי זה לא תקבלו מע"מ בחזרה .עוסק פטור לא תקבלו החזר.

ג.

אישור בכתב כי הב תם את ה והל וכי תבצעו ביטוח וסעים בשכר.

ד.

אם לא הצלחתם לרשום את הרכב כרכב מדברי ,מכל סיבה ,א י מחזיר רק את
התשלום עבור דמי רישום ,תשלום עבור טיפול בשי וי ייעוד לא מוחזר.

ה.

לא עשיתם שי וי ייעוד בזמן וצריך להאריך רשיון הסעה תוספת תשלום ₪ 234

ו.

ה חות בתוספת מע"מ לרישיון הסעה בכל ש ה יש להאריך בכל חודש ובמבר .
א (.ה חה למורה דרך  + ₪ 100מע"מ  117ש"ח.
ב (.ה חה לרכב וסף באותו שם ₪ 100 ,לרכב ה וסף  +מע"מ =  117ש"ח.
ג (.ה חה לחבר ותיק מעל גיל ) ₪ 100 ,70רק לרכב אחד(  +מע"מ = . ₪ 117
ד (.ה חת קורו ה  + ₪ 100מע"מ  117ש"ח

ב .שי וי ייעוד לרכב מדברי  -רכב חדש מהיבואן
(1

הזמ ת רכב מיבואן כל דפי ההזמ ה ובאופן ש יתן לראות את פרטי המוכר בבירור .

(2

בהזמ ה חייב להיות כתוב
א(.

מספר שלדה ברור

ב(.

הרכב הי ו בעל הי יע 4X4
אפשר להוסיף בכתב יד עם חותמת יבואן

(3

הבטחה בכתב כי תש ו לביטוח וסעים בשכר  .יש לרשום במייל
"א י מבטיח לש ות ביטוח ל וסעים בשכר".

(4

רישיון היגה ב' מעל גיל  21רק את הצד עם התמו ה

(5

תעודת זהות כולל ספח

(6

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

(7

אישור תשלום למוטי בר -ס ב ק דיסקו ט  11ס יף מבשרת ציון  510חשבון 96672
התשלום עבור :
א(.

טיפול במסמך אישור רישום רכב מדברים במיסים מלאים

ב(.

טיפול ברישיון הסעה זמ י  +קבוע ש תי עד . 31/12

ג(.

והל החזר אגרה רכב מדברי
מ וע ב זין משלם רק  ₪ 541במקום מה שרשום
רכב מדברי מ וע דיזל משלם רק  ₪ 2,111במקום מה שרשום.

(8

(9

מחיר
א(.

רכב פרטי  M1עד  3.5טון  500 + 800 4X4מע"מ = ₪ 1,521

ב(.

לימוזי ה  ,רכב בבעלות תאגיד 1,000 + 1,500 M3 M2 ,מע"מ =  2,925ש"ח

תעודת עוסק מורשה  /תעודת רישום חברה !

 (10אישור בכתב כי הב תם את ה והל וכי תבצעו ביטוח וסעים בשכר.
 (11אם לא הצלחתם לרשום את הרכב כרכב מדברי ,מכל סיבה ,א י מחזיר רק את
התשלום עבור דמי רישום ,תשלום עבור טיפול בשי וי ייעוד לא מוחזר.
 (12לא עשיתם שי וי ייעוד בזמן וצריך להאריך רשיון הסעה תוספת תשלום ₪ 234
 (13ה חות בתוספת מע"מ .
א(.
ב(.
ג(.
ד(.

ה חה למורה דרך  + ₪ 100מע"מ  117ש"ח.
ה חה לרכב וסף באותו שם ₪ 100 ,לרכב ה וסף  +מע"מ =  117ש"ח.
ה חה לחבר ותיק מעל גיל ) ₪ 100 ,70רק לרכב אחד(  +מע"מ = . ₪ 117
ה חת קורו ה  + ₪ 100מע"מ  117ש"ח

.29

כל ש ה עד  5לדצמבר יש לעשות חידוש רשיון הסעה לרכב מדברי וחובה לצרף למסמכי הרכב.
א י שולח תזכורת בתחילת ובמבר .שולחים למייל של המשרד midbari55@gmail.com -
א.
ב.
ג.
ד.

רכב פרטי  M1עד  3.5טון  + 500 4X4מע"מ = ₪ 585
רכב  M2עד  5טון ועד  8וסעים  + 750מע"מ = ₪ ₪ 878
רכב  M3מעל  5טון ,לימוזי ה  ,רכב בבעלות תאגיד  1,000ש"ח  +מע"מ = 1,170
 + 200מע"מ = ₪ 234
שי וי ייעוד לפרטי  /מכירה

.30

ביטוח רכב חובה וסעים בשכר – צריך להיערך מראש .אתם חייבים לש ות את הביטוח ולכן
חובתכם להיערך מראש אצל סוכן ביטוח הבקיא ברכב מדברי  ,ולא תצטרכו לבטל את הביטוח
ולעשות חדש.

.31

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 5
ירושלים .ב יין חדש ק"ק הרשות לתחבורה ציבורית אגף היסעים – מו יות .

.32

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

.33

אתם מזמי ים תור למשרד רישוי מחוזי באמצעות מוקד  * 5678לעוד שבוע ,לצורך " שי וי ייעוד
מרכב פרטי לרכב מדברי " ,ומסבירים כי ברשותכם כל האישורים .זה לוקח שבוע ימים זמן
המת ה למשרד רישוי מחוזי בכל מקרה  ,בי תיים אתם צריכים להתארגן.

.34

מייד כשא י מקבל רשיון הסעה זמ י שאותו א י שולח לכם במייל .צריך להדפיס לא חייב להיות
מקורי ולא צריך חותמות כמו בעבר .לצרף למסמכי הרכב .תעשו  2עותקים אחד ייקח מכון
הרישוי.

.35

במקביל גב' טלי גדליהו שולחת אישור שי וי ייעוד מקוון במערכת המחשב של משרד התחבורה
למשרד הרישוי.

.36

עם רישיון הסעה זמ י אתם הולכים פיזית עם הרכב לכל מכון רישוי ,וב וסף
א.
ב.
ג.
ד.

מטף
ערכת עזרה ראשו ה
גודל
רכב גדול צריך מדבקה בתוך הרכב יציאת חירום EMERGENCY EXIT +
המדבקה  2 -ס"מ  10 Xס"מ .
שילוט על הרכב מבחוץ – ממליץ מג ט בגודל לפחות  40X20ס"מ
שורה ראשו ה שם המשרד גודל אותיות  10ס"מ שם המשרד שלכם רשום ברישיון ההסעה,
בדוגמה המצורפת "חרמון סיור "  .שורה ש יה הטלפון שלכם

.37

תשלום ) ₪ 31משרד התחבורה בהתחלה רצה ש עשה במעבדות מחיר  ₪ 1,350לא הסכמתי ו(...

.38

הפעולות שעושה מכון הרישוי
א.
ב.
ג.

ד.
ה.
ו.

אם במכון רישוי אומרים שלא יודעים איך עושים ,עדיף ללכת למכון רישוי אחר .אבל אתם
יכולים להראות להם את ה והל שא י מצרף למכתב.
אם יש עוד בעיות להתקשר לגב' אורית איגוד מכו י הרישוי 03-9560205 -
אישור מחלקת היסעים – זה אישור מקוון ש מצא במערכת המחשב אי אפשר לראות את
זה .אבל א י מצייד אתכם במכתב הכולל אישור שיש אישור מקוון .אם יש בעיות עם
האישור המקוון של מחלקת היסעים להתקשר ישירות לגב' טלי גדליהו בווטאסאפ
טל 074-7796161 :פקס 074-7796617
רק חירום ורק בווטאסאפ 050-6212610
מיילGDALIAHUT@MOT.GOV.IL :
רשיון הסעה זמ י ) .שלחתי לכם ,א להדפיס(
כל מה שרשום בסעיף  35לעיל
אימות ה עה 4 X 4

מכון הרישוי מצייד אתכם בטופס "הודעה על שי ויים בפרטי הרכב" דוגמה ספח א'
מכון הרישוי צריך לרשום בכתב יד רכב מדברי בשורה שכתוב רכב סיור )אם עושה בעיות
להתקשר לגב' אורית איגוד מכו י הרישוי  , 03-9560205או לבוח ים במכון רישוי עכו בהא זבדאת
 050-4010630או סמי מכון הדרום  , 03-6817480קיבלו תלו ות ממ י וכעת א ו חברים.

.39

חייבים לבצע את השי וי ייעוד תוך  30יום!!! אם עבר הזמן וצריך רישיון הסעה זמ י חדש -
תוספת תשלום  . ₪ 234זה עושה לי עוד עבודה ,א לבצע בזמן!

.40

כשמגיע התור הטלפו י שלכם למשרד הרישוי המחוזי אתם מבקשים הכי יפה שאתם יכולים
מהפקידה שתיתן לכם את המייל שלה כדי לשלוח לה את המסמכים ,תבקשו שתגיד לכם באופן
ברור ותוודאו שזה האימייל) .השיחה מת תקת צריך להזמין תור חדש ,אם יש לכם את האימייל
שלה אתם על הסוס ,היא לא יכולה לברוח( אם היא חמדה תוך כדי דיבור היא יכולה לשלוח
לכם אימייל וכך יהיה לכם את האימייל שלה.
א.

רכב חדש חייב לציין בתחילת השיחה כי הוא מבקש החזר אגרה .טפסים א י שולח ב פרד.

ב.

רישיון הסעה זמ י שא י שלחתי לכם

ג.

"הודעה על שי ויים בפרטי הרכב" שקיבלתם ממכון הרישוי

.41

הפקידה במשרד הרישוי צריכה לחזור אליכם במייל עם רשיון רכב בסיווג מדברי .הללויה.

.42

רכב חדש צריך בהזדמ ות זו להגיש תביעה להחזר אגרה  .א י אדריך אתכם איך לטפל .מדובר על
החזר של עד !!! ₪ 3,000

.43

יתן להוציא כפל רישיון רכב באמצעות אתר "הזדהות ממשלתית"

.44

לשלוח אליי העתק רישיון הרכב כדי שאטפל ברישיון הסעה קבוע.

.45

לשלוח לחברת הביטוח העתק רישיון הרכב כדי לקבל ביטוח וסעים בשכר .חברות הביטוח לא
ות ים ביטוח וסעים בשכר אם הרכב לא השת ה למדברי.

.46

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

.47

לשלוח אליי ביטוח וסעים בשכר חובה בלבד  ,לא מקיף ולא גרירה .מייד לאחר שתקבלו
מהמבטח.

.48

רק לאחר שא י מקבל ביטוח וסעים בשכר א י שולח לכם את רישיון ההסעה הקבוע.

.49

מכירת רכב מדברי לאדם פרטי יש צורך לעשות שי וי ייעוד בחזרה לפרטי לקבל אישור ממשרד
התחבורה ,ברישיון הרכב יצוין כי הרכב עבר שי וי ייעוד ,יש ירידת ערך טיפול .₪ 234 -

.50

העברת בעלות כרכב מדברי  ,אפשר לבקש תשלום וסף על המכירה .הקו ה חייב להירשם בתאגיד
מדברי ,מוזמן אצל ו ,עלות כמו חידוש רישיון רכב מדברי  + ₪ 500מע"מ = . , ₪ 585

.51

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 .למה .ככה זה החוק!

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! שכן ככה א י יכול לג וב לכם את כל הלקוחות .א י לא רוצה
להגיש עתירה כדי לא 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 דוגמה לתעודת משלוח.

 .52טסט – מבחן רישוי ש תי לרכב מדברי וע"פ רשיון ההסעה אתם חייבים
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

רשיון רכב משולם.
ביטוח חובה תקף.
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 .מצ"ב והל לא צריך מקורי
אישור על בדיקת בלמים .ממליץ מהמוסך שלכם ,אבל כל מוסך מורשה יכול.
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.

 .53מכירת רכב מדברי כמדברי – המוכר – בעל הרכב צריך לשלוח לי בקשה כולל
מספר רכב  ₪ 234 +ופרטי הקו ה כולל טלפון ,ובאיזה תאגיד רשום .הקו ה צריך
להירשם בתאגיד רכב מדברי ,אם רשם באגודת אשכול ללא תשלום למוכר .א י
מבקש אישור מכירה ממשרד התחבורה מקבל אישור במייל ורק אז אפשר ללכת
לדואר לעשות העברת בעלות.
 .54שי וי ייעוד לפרטי  /מכירת רכב מדברי לגורם פרטי כרכב פרטי –
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

בעל הרכב צריך לשלוח לי בקשה במייל לשי וי ייעוד לפרטי  +רישיון רכב +
אישור תשלום  + ₪ 234תצלום של הרכב מ –  4צדדים להוכיח שאין שילוט
)עמדה מס' 1בוטלה( .א י מבקש אישור ממשרד התחבורה.
במקביל להזמין תור לכל משרד רישוי במוקד * 5678
א י מצייד אתכם במסמך שי וי ייעוד מאושר ע"י משרד התחבורה  +והל
כשהתור שלכם במשרד הרישוי מגיע לבקש כתובת אימייל ואתם שולחים את
המכתב.
משרד הרישוי מש ה ייעוד ממדברי לפרטי .
כשהרכב פרטי אפשר לעשות העברת בעלות בדואר.

 .55חדש ! העברת בעלות רכב פרטי בלבד באמצעות אתר מערכת הזדהות
ממשלתית
 .56א א א י לא מודיעין – לא להתקשר אליי לבקש מספרי טלפון ,הכל רשום ויש .144
.57

מוקד משרד התחבורה * 5678

שעות א-ה  7-20:00יום ו' עד 13:00

 .58למקרי 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.
 .59לכל ושא אחר לפ ות אליי רק בווטאסאפ או במייל k9@013.net
מה הבעיה  +מסמכים דרשים .

 .60א י מת צל שה והל ארוך – אשמח לקבל תיקו ים
לשירותכם תמיד ,מוטי בר -ס 050-9009700

בפירוט

ספח א' " -הודעה על שי ויים בפרטי רכב "
מכון שלא מעודכן ב והל שיתקשר לבוחן בהא זבדיאת עכו 05-4010630
סמי מכון הדרום  03-6817480אורית איגוד מכו י הרישוי 03-9560205

הוראות מס הכ סה ומע"מ .
רישום ע ף 7912 -
כדי לקבל החזרים חייבים להיות מסווגים בע ף המתאים ,לדוגמא ע פים כמו רופא שי יים או מתווך דירות
לא יכולים לקבל החזר ,א ח ו משתמשים בע ף  7912מארג י טיולים ,זה ע ף שכולל גם הזמ ת בתי מלון,
כלכלה ,אטרקציות וכו' והוא מאפשר כאמור קיזוז מע"מ והכ סת  80%מההוצאות בדוחות מס הכ סה .
מורי דרך רצוי ע ף  7911סוכ י סיעות

תק ות מס הכ סה ) יכוי הוצאות רכב( ,תש "ה 1) .2 1995-ג( "לגבי רכב שסיווגו  ,M1שסיווג המש ה שלו
הוא רכב סיור או רכב מדברי ,כאמור בתק ה 271א)ד() (1לתק ות התעבורה – סכום הוצאות החזקת הרכב
ב יכוי שווי השימוש ברכב כפי ש קבע בתק ות שווי השימוש ,או סכום בגובה  80%מהוצאות החזקת הרכב,
לפי הגבוה.
תק ות מע"מ
מע"מ

איסור יכוי מס תשומות  -למעט המקרים החריגים המפורטים בתק ה ) 14ב( לתק ות

בעקבות התיקון ,לא יותר יכוי מס תשומות עפ"י תק ה ) 14א( לתק ות בגין רכישה _לרכבות יבוא והשכרה(
של רכב מסחרי שמשקלו אי ו עולה על  3,500ק"ג ובכלל זה ט דרים ,רכב מסחרי אחוד ,מסחריות קלות,
ווא ים וכדומה.
במילים אחרות ,כל רכב שיימסר לקו ה לאחר היום הקובע ,אין ל כות את מס התשומות בגי ו ,למעט
במקרים החריגים המפורטים בתק ה ) 14ב( לתק ות .
תק ה ) 14ב( קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים ל כות את מס התשומות להלן סוגי העוסקים :

הסעת וסעים במהלך העסק ,למי שעסקו הסעת וסעים.
סיורים וטילי שטח בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור.

דוגמה לרישיון רכב מדברי סובארו

דוגמה לרישיון הסעה רכב מדברי

דוגמה לתעודת משלוח לביצוע הסעות ,יתן להראות גם הזמ ה בטלפון ה ייד

דוגמה לרישיון משרד הסעות רכב מדברי – לעיתים לקוחות מבקשים רישיון עסק ,זה הרישיון של ו

