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  תשפ"א  "ו כסלוט
   20-123 ישוייועץ ר

  
    ים שלום חבר

  
  

     .)1(ביטול עמדה הרישוי  ניבמכו  ירכב מדברל פרטי  רכבשינוי ייעוד  נוהל הנדון: 
  

 
משרד  ! הללויה  – 1, בוטלה עמדה מס'  ₪ 31 - בשינוי ייעוד עושים במכוני הרישוי  1/12/2020מ  .1

 .  ₪ 1,350התחבורה בהתחלה רצה שנעשה זאת רק במעבדות רכב במחיר 
 

נגד משרד  ית ארוכהמשפט מערכהבזכות רק פים התאפשר רישום רכב מדברי באגודת אשכול ובסני .2
לבתי  רק עבור אגרותמכיסי הפרטי בסה"כ הוצאתי  .מכיסי הפרטיולבדי תי שניהלהתחבורה 

 טןרח הקהאז היחידי שמכבד אתהשלטוני הגורם אני מודה למערכת בתי המשפט  !!! 80,000 משפט
 יםחודשי רישוםדמי עבור גבו תאגידים מסחריים שד התחבורה מכר אותנו לשרמ. וועוזר למקשיב 

מאלצים אותנו לעשות להם פרסומת  ,תמתחרים בנו על הלקוחובנוסף היו ו, שנהל עולהמה שכעת 
, לא ראה בכלל את הרכב שרק גבה כסףי מעצבן חובת קצין בטיחות כהועל גבי כלי הרכב שלנו 

, כמו תחנת  9966-12-12לעתירה  , תודותיחותמקצין בט אנחנו פטורים. רואבדאישורים לח וש
  .  מוניות

 
                            י!ציבוררישיון נהיגה אין לרובכם למרות ש הסעות בשכרלעולם של ברוכים הבאים  .3

. מזכיר ילדים בהסעתללי בטיחות חד כבמיו  ! כללי הבטיחותהקפדה מיוחדת על  ייב ה שמחמ
 . 8גיל בוסטר עד  ואמושב בטיחות  לכם חובת 

  
. מי שנכנס או חברה (לא פטור) הכעוסק מורשיות רשומים כדי לקבל החזר מע"מ אתם חייבים לה .4

 .   יועץ מס    9001880-050הרצל אברהם  חדש לעולם העצמאיים אני ממליץ לקחת ייעוץ מהחבר 
  

מארגני  7912מומלץ   –/ טיולים  עוסק מורשה צריך להיות בתחום ההסעותהשל  ענפיסיווג  .5
 במקביל ניתן לעסוק בכל דבר אחר.  . סוכני נסיעות פעילות של 7911 מלץ מו , מורי דרךטיולים

  
ם היו לכ! לא ית עבור הסעותרכב מדברי חייב לבצע הסעות ולהוציא חשבוניומפעיל מי ש .6

 - כ, לדעתינסות. מע"מ ואף להטיל עליכם קהר החזיוכלו לחייב מיסים רשות הלהסעות חשבוניות 
 . חשבוניות 40-50  מורי דרך, ה עבור הסעותחשבוניות בשנ 70
 

ש להשתמ מותראבל . ייעוד של רכב פרטי לרכב מדברי מיועד לצרכי הסעת נוסעים בשכרוי שינ .7
 . ותמההוצא 80%, ולכן אנחנו מקבלים החזר רק של לצרכים פרטייםגם ברכב 

  
. א 84תקנה . ם בשכרינוסע חויטמבוטח בבתנאי שהרכב ו 21מעל גיל  'רישיון ב םע נהגל מותר לכ .8

 . מונית, ולא צריך רישיון למורה דרך להיותיבים לא חי
  

 . ע"פ תקנות רשם האגודות חייב להיות  44הקמת אגודה יש לנו כיום  במחיי תחנה /ייסוד סניף .9
  . מקבלים הנחה, ולכן מורי דרך רךד ימורלות כב בבעכלי ר 4+ רדוכתובת משחברי ועד  2 –ו  יו"ר

 
ות משפטית ישו סניף/תחנה של אגודת אשכול,ופית המהווה ה שיתגודאלכחבר מצטרף רכב ל עבכל  . 10

הרישיון הזה הוא גם  .דוגמה מצ"ב בריב מדלמשרד הסעות ברכ ןשבאמצעותה אנו מבקשים רישיו
בעניין זה אנו כפופים לרשם האגודות ואני צריך שיתוף פעולה כדי לעמוד  רישיון העסק שלכם ! 

 שנים. אני מעדכן.  3בתנאים כולל כנס כל שנה ובחירות כל 
  

מול רשויות, צוג יי, אבל גם הפעלהיון ת רישוקבל שום כלי רכברי הוא ודהשל האגיקרי עהתפקידה  . 11
 קלתםיה שנתעכל בבומטפל משרדי ההסעות  44משמש כמנהל ומייצג לכל אישית אני . ועוד, פרסום

 . מוסדותמול רשויות / 
  
 



מקבלים  חובה.אבל  חינם לאגודת אשכול היא הצטרפות , רק לחברי אגודת אשכול מיועד השירות . 12
 החזירו אלי. ם ומצ"ב טופס, אנא מלאו את כל הפרטי .ועודם סופר, שויותייצוג מול ר ,י מידעשירות

 
 .שלכם הרכב עבור  רהמול משרד התחבו מסמכיםטיפול בשירותי משרד ועבור הוא ם תשלוה . 13

את  בעקבות משבר הקורונה אני אישית מתפעל. ובסניפים אין פעילות כספיתבאגודת אשכול 
     midbari55@gmail.com     המשרד  במייל של  ום שירה  ישברלי , עוזרת המשרד לבד

  
מכון רישוי  ,משטרה – כאשר עושים לכם בעיות ,רק במקרה חירום  24/7  בטלפון  אני לשירותכם . 14

ולאחר שאתם ניסיתם ללכת לבוחן ראשי /   להתקשר אליי מהמקום לא מהבית!משרד רישוי 
  הודעה בווטאסאפ  שאיר לילא חירום נא לה למנהל, לא להסתפק בתשובות של משרד הקבלה.      

 יות עם מספר הרכב שלכם.אלה חייבת להאנא כל ש    .netk9@013   0090097-050  נס -מוטי בר 
 

 מבשרת ציון.  16הבית שלי רח' לשם הוא  –כתובת משרד אגודת אשכול  . 15
 

אתם רבה פרטים. רק לאחר שקרלקרוא בסבלנות כי יש ה , צריךהל בנוה שאני יודע כתוב מ כלאנא  . 16
 . / ווטאסאפ נא לשלוח לי מיילשאלות פעמיים, ובמידה ויש  והל לפחותאת הנ

 
 80%החזר מע"מ,  100%שאתם נכנסים לענף ומגיע לכם  הנח"שרו"ח /  / מס ץעוינא לעדכן  . 17

ממליץ כס. ות מע"מ וממצ"ב תקנ   .בשנה 20%של , ופחת לצרכי מס הכנסה מההוצאות מוכרות
 חת. ת פצאולא להכניס הו שאין הכנסות או מועטות לכם בשנה גרועה כמו השנה

 
 בחברה - , אלא אם הרכב חונה במפעלוששווי שימלשלם  ע"פ מס הכנסה יש רכב בבעלות תאגיד . 18

 שנאלצה לשלם כופר הרבה כסף. ת הסעות ש חברספר רכב עם פירוט של רישום נסיעות. י+ יש 
 

  .מימוןהחזר מע"מ ויש ץ חדש כי מליאני מ ,ולתקציב ך להתאים לעבודהם, צריזב"שכ –בחירת רכב . 19
  

יבוא  . באתי מחו"לייצדס סברבן רמ, , דיסקברישתי בארץרכסובארו  ,רק לרכבי יוקרהיבוא אישי  . 20
נגד מר אבנר פלור   7006/07בג"ץ  תותי האישיק בזכות פעילשר רהתאפק עוסשל רכב ע"י אישי 

ק י עוסיבוא אישי ע" ועמנו לשעשה ככל יכולתומושחת  לא מקצועי ציבורמשרת  –סמנכ"ל תנועה 
כול / אש רכבל גונבים מולכ ואנים המסחריים שעושקים אותנוכל לטובת  האינטרסים של היבוה

שר יבוא התאפ בכנסת וועדת הכלכלה רתט ובעזבתי המשפ. רק תודות לחלק מהטבת המס מונית 
בל גם א בעיקר אשכולי רכב לכ 100 -כטיפלתי ביבוא אישי של  2017 -מאישי של כל רכב ע"י עוסק. 

 מוניות ופרטי. /מדברי
 

   .  4X4   רישיון הרכבב עיף הינעבס, רב מינוע רכב ואה לרישום רכב מדבריחידי טריון היקריה . 21
אין חובת להילוך כח.  בינתיים ולכן  מצוחזקה ה רה אבל תקנקנת התעבוין הצו לתבסתירה יש 

לבית משפט ה עתירל גם כאן איימתי עליהם בבאי רכב מדברהלבטל את  רצהמשרד התחבורה 
 בהילוך כוח.  לו הקלו בכך שאין צורךואפי מות שהואת המצב כיר אלהשאולבסוף הוסכם 

 
   .ורשהממעבדה מ אישורב צריך אם בוצעו שינויי מרכ מקוריבמבנה הות להי יבחיהרכב  . 22

 
 . לא ניתן לרשום שבים בצדדיםמום דרים וג'יפי סופה עפנדי  רכב ישן - בכיוון הנסיעהרק שבים מו . 23

 
   . 1994בים משנת רכאצלנו  , רשומיםהרכבגיל הגבלה לגבי  ן איבינתיים  . 24

  
 ! נס לעריםכיאיסור להיש עת נוסעים הס -מדברי ללאחר שינוי ייעוד  – םומזהמיושן רכבי דיזל  . 25

  ם גדולות.לערי כניסה עליו הגבלות ותוחלמזהם כמדברי  ,לא נחשב מזהםישן מנוע דיזל רכב פרטי 
 . ולמען ילדינו חייבים להפחית את זיהום האוויר ואני תומך בכך למעננו

 
לעשות חייבים  ולכן .לנוסעים  בשכר ם לשנות את הביטוחביייח כרשם בסעיונלרכב  ביטוח חובה . 26

, 5207933-050ח  רפי יפתעל  אני ממליץ – רירכב מדבביטוח הבקיא ברק אצל מבטח ביטוח פרטי 
חברת , ביטוח חובה בלבד    052-2665564ביטוח צד ג' דייסי קיף, טוח מק עם ביהוא מבטח ר

 .03-9424300 ל" "הפו
 

 !!! ת רישויכוח לבקש ממני נוהל החזר אגר! לא לש ₪ 3,500עד   ת רישוירכב חדש יש החזר אגר . 27
  

    ₪ 541 אגרה רכב מדברי מנוע בנזין 
  

   .₪ 2,111 דיזל מנוע מדברי  ברכ
  

  במהלך השנים המחיר עוד יורד. תאגיד השידור. כולל לרכב חדש ו המחיר
  



  - ל למסמך MB 1עד  יפה ישר וקסר JPGנה כתמו במיילרק  לשלוח – םמסמכים נדרשי . 28
t.nek9@013   מכים לא סמלשלוח במייל אחד!  להכ אבל רדכל מסמך בנפ .תטה אחרשום שיבלא

 . וטאסאפבפקס לא בו לא לשלוח לי ! תקבלוים לא ימסודר
  
  

 משומש רכב   -שינוי ייעוד לרכב מדברי   .א
 
  . 4X4 הינע רשום בסעיף ש, / חברה  חברהשם על   רישיון רכב )1

 
  הביטוח חוב )2

 
 במייל   לרשוםיש  . תשנו לביטוח נוסעים בשכר כי הבטחה בכתב )3

  
 
  "."אני מבטיח לשנות ביטוח לנוסעים בשכר 

 
 רק את הצד עם התמונה  21ב' מעל גיל  נהיגה רישיון )4

 
 תעודת זהות כולל ספח )5

  
 

 חות. פל הניש כ₪, ו 100הנחה מורה דרך , למי שישלא חובה רק  , רישיון מורה דרך )6
 

  67296 בוןשח 510ציון מבשרת סניף  11 ק דיסקונטנב  נס -וטי ברמל אישור תשלום )7
  :עבור התשלום 

 
 זמני  ון הסעה+ רישי ייעוד שינוי יפול במסמכי ט  .)א

 
 .  31/12במשרד הסעות + רשיון הסעה קבוע שנתי עד  םדמי רישו  .)ב

 
     טיפול ברישיון הסעה זמני וקבוע ד + ר שינוי ייעומחי )8

 
   ₪  1,170 =   מע"מ   4X4    500  + 500 טון 3.5עד   1M פרטי  רכב  .)א

 
    ח"ש  1,755=  "מ+ מע 2M  3M  750+750 ,, רכב בבעלות תאגיד הלימוזינ  .)ב

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

 
 שכר. עים בנוסאישור בכתב כי הבנתם את הנוהל וכי תבצעו ביטוח   .ג
  

 
את רק אני מחזיר  מכל סיבה,  ,ב מדברית הרכב כרכלא הצלחתם לרשום א םא  .ד

 . וחזרמלא עוד שינוי ייבול טיפתשלום עבור , רישוםדמי  ורעבהתשלום 
 

  ₪ 234תשלום  תוספת וצריך להאריך רשיון הסעה לא עשיתם שינוי ייעוד בזמן   .ה
 

   .  בכל חודש נובמברריך להא הסעה בכל שנה ישמ לרישיון בתוספת מע" הנחות  .ו
  

 
 . ש"ח 117+ מע"מ   ₪ 100רה דרך ומה להנח  .)א

 
 . חש" 117+ מע"מ =  הנוסף₪ לרכב  100תו שם, לרכב נוסף באו חההנ  .)ב

  
 . ₪ 117+ מע"מ =  )₪ (רק לרכב אחד 100,  07לחבר ותיק מעל גיל  חההנ  .)ג

 
  ש"ח 117+ מע"מ     ₪ 100הנחת קורונה   .)ד

  
  



  

   ש מהיבואן חד רכב  -לרכב מדברי  שינוי ייעוד  . ב
 
 
  . ר בבירורשניתן לראות את פרטי המוכובאופן  רכב מיבואן כל דפי ההזמנה נת הזמ )1

 
 כתוב  חייב להיותבהזמנה  )2

  
 מספר שלדה ברור   .)א

 
  4X4יניע הרכב הינו בעל ה  .)ב

  
 יבואןאפשר להוסיף בכתב יד עם חותמת   

 
 במייל   לרשוםיש  . תשנו לביטוח נוסעים בשכר כי הבטחה בכתב )3

 
  "."אני מבטיח לשנות ביטוח לנוסעים בשכר 

 
 רק את הצד עם התמונה  21ב' מעל גיל  נהיגה רישיון )4

 
 תעודת זהות כולל ספח )5

 
 פל הנחות. יש כ₪, ו 100הנחה דרך  רהמו, למי שישלא חובה רק  , ה דרךן מוררישיו )6

 
  96672בון שח 510ציון מבשרת סניף  11 ק דיסקונטנב  נס -וטי ברמל אישור תשלום )7

  :עבור התשלום 
 

 ם במיסים מלאים ום רכב מדברימך אישור רישיפול במסט  .)א
 

 .  31/12קבוע שנתי עד  טיפול ברישיון הסעה זמני +   .)ב
  

  מדברי  רכב החזר אגרה נוהל   .)ג
  

  במקום מה שרשום  ₪ 541 משלם רק  וע בנזיןנמ  
  

   .במקום מה שרשום ₪ 2,111  משלם רק  דיזלמנוע מדברי  ברכ  
  
 

      ר מחי )8
 

   ₪  1,521 =   מע"מ   4X4    800  + 500 טון 3.5עד   1M פרטי  רכב  .)א
 

    ש"ח 2,925=  "ממע 2M  3M  1,500 + 1,000 ,, רכב בבעלות תאגיד לימוזינה  .)ב
 

 
  ! ה / תעודת רישום חברה מורש עוסק תעודת )9

 
 שכר. עים בנוסאישור בכתב כי הבנתם את הנוהל וכי תבצעו ביטוח  ) 10

  
את רק אני מחזיר  מכל סיבה,  ,ב מדברית הרכב כרכלא הצלחתם לרשום א םא ) 11

 . זרוחמלא שינוי ייעוד בול טיפתשלום עבור , רישוםדמי  ורעבהתשלום 
  
  ₪ 234תשלום  תוספת להאריך רשיון הסעה יך וצרלא עשיתם שינוי ייעוד בזמן  ) 12

  
   .  בתוספת מע"מ הנחות ) 13

 
 . ש"ח 117+ מע"מ   ₪ 100רה דרך ומה להנח  .)א
 . ש"ח 117+ מע"מ =  ףהנוס₪ לרכב  100תו שם, הנחה לרכב נוסף באו  .)ב
 . ₪ 117= + מע"מ  )₪ (רק לרכב אחד 100,  70לחבר ותיק מעל גיל  חההנ  .)ג
  "חש 117   + מע"מ  ₪ 100הנחת קורונה   .)ד

  
 



    . לצרף למסמכי הרכבחובה ו מדברירכב ל ן הסעהרשיו ת חידושיש לעשודצמבר ל 5כל שנה עד  . 29
     l.commidbari55@gmai      -של המשרד  מיילל שולחים  . בתחילת נובמבר שולח תזכורת ניא
 
   ₪  585 =   + מע"מ  4X4     500 וןט 3.5עד   1M פרטי  רכב  .א
   ₪  ₪ 878 =  "מ מע +   750    עים נוס 8ועד  טון 5עד   2Mב רכ  .ב
  1,170+ מע"מ =     ש"ח 1,000  רכב בבעלות תאגיד,  לימוזינה  טון,  5 מעל 3Mב רכ  .ג
  ₪ 234ע"מ  = + מ 200  מכירה  /  פרטי עוד לי יישינו  .ד
 

וח ולכן טיערך מראש. אתם חייבים לשנות את הביך להריצ – ביטוח רכב חובה נוסעים בשכר . 30
, ולא תצטרכו לבטל את הביטוח    מדברי כבבקיא ברהוח אצל סוכן ביט חובתכם להיערך מראש

 שות חדש. ולע
  

 סיור יהו רע"ן ' טלי גדלרה לגבשרד התחבובקשה למי מגיש חר שקיבלתי את כל המסמכים אנלא . 31
 5ק ישראל התחבורה רח' בנ משרד . 9-12ות ן השע+ ג ביימי קבלה א   074-7796161טלפון 

    מוניות . –אגף היסעים  בוריתלתחבורה צי בניין חדש ק"ק  הרשות ירושלים. 
  

ול, ניין בטיפעים שהעאתם יודאני שולח לכם עותק וככה בורה התחרד למשהגשת הבקשה  בעת . 32
 . ק מה קורהולבדונא לשלוח לי את כל החומר בשנית ימים  3ותק תוך לא קיבלתם ע

 
שינוי ייעוד , לצורך " לעוד שבוע*  5678למשרד רישוי מחוזי באמצעות מוקד אתם מזמינים תור  . 33

ים זמן שבוע ימזה לוקח כל האישורים.  ברשותכם כי ", ומסבירים  רכב מדברימרכב פרטי ל
  . המתנה למשרד רישוי מחוזי בכל מקרה , בינתיים אתם צריכים להתארגן

 
 להיותב יס לא חייצריך להדפ  . במייל ח לכםמני שאותו אני שולשיון הסעה זרקבל מייד כשאני מ . 34

עותקים אחד ייקח מכון  2לצרף למסמכי הרכב. תעשו בר. כמו בע חותמות מקורי ולא צריך
 הרישוי. 

  
 במערכת המחשב של משרד התחבורהון מקועוד שינוי יי' טלי גדליהו שולחת אישור בגבמקביל  . 35

    .משרד הרישויל
 

 ובנוסף  , מכון רישוילכל  פיזית עם הרכב  זמני אתם הולכים עם רישיון הסעה . 36
  

 מטף  .א
 זרה ראשונה ערכת ע  .ב
גודל     EMERGENCY EXITיציאת חירום + בתוך הרכב מדבקה ך ריצ רכב גדול  .ג

 .  ס"מ X 10ס"מ  2   -המדבקה 
 ס"מ   20X40 לפחות  מגנט בגודלממליץ  – על הרכב מבחוץ  שילוט  .ד

 ,שיון ההסעהיבררשום שם המשרד שלכם  ס"מ  10גודל אותיות  שורה ראשונה שם המשרד
   ה הטלפון שלכם שורה שני. חרמון סיור " בדוגמה המצורפת "

  
 ) ו... לא הסכמתי ₪ 1,350 מחיר רצה שנעשה במעבדותבהתחלה (משרד התחבורה   ₪ 31שלום ת . 37

 
  ון הרישוי הפעולות שעושה מכ . 38

  
, עדיף ללכת למכון רישוי אחר. אבל אתם לא יודעים איך עושיםבמכון רישוי אומרים שאם   .א

 הם את הנוהל שאני מצרף למכתב. להראות ליכולים 
  03-9560205  -   איגוד מכוני הרישוי  תאוריגב' בעיות להתקשר לעוד אם יש   .ב
אי אפשר לראות את  וון שנמצא במערכת המחשבזה אישור מק –אישור מחלקת היסעים   .ג

אם יש בעיות עם . שיש אישור מקוון אישורצייד אתכם במכתב הכולל מאני אבל . זה
      בווטאסאפ גב' טלי גדליהו מחלקת היסעים להתקשר ישירות להאישור המקוון של 

  074-7796617פקס      074-7796161טל: 
  050-6212610ק בווטאסאפ  רק חירום ור

  OT.GOV.ILM@GDALIAHUTמייל:  
 רשיון הסעה זמני . (שלחתי לכם, נא להדפיס)   .ד
 יל על 35בסעיף כל מה שרשום   .ה
  4X  4אימות הנעה   .ו

  
  נספח א'  דוגמה    "הודעה על שינויים בפרטי הרכב " תכם בטופסמכון הרישוי מצייד א

  
ה בעיות אם עוש(בשורה שכתוב רכב סיור  לרשום בכתב יד רכב מדבריצריך מכון הרישוי 

, או לבוחנים במכון רישוי עכו בהא זבדאת  03-9560205להתקשר לגב' אורית איגוד מכוני הרישוי 
  , קיבלו תלונות ממני וכעת אנו חברים.  03-6817480או סמי מכון הדרום  050-4010630



 -  חדש זמניהסעה  צריך רישיוןועבר הזמן אם   יום!!! 30תוך חייבים לבצע את השינוי ייעוד  . 39
 ! צע בזמןבודה, נא לבה לי עוד עזה עוש   . ₪  234  תשלוםתוספת 

 
הכי יפה שאתם יכולים כם למשרד הרישוי המחוזי אתם מבקשים שלהטלפוני כשמגיע התור  . 40

תגיד לכם באופן , תבקשו שאת המסמכים כדי לשלוח לה מייל שלהה שתיתן לכם את המהפקיד
אימייל לכם את ה יש , אםהשיחה מתנתקת צריך להזמין תור חדש. (ברור ותוודאו שזה האימייל

אם היא נחמדה תוך כדי דיבור היא יכולה לשלוח   )היא לא יכולה לברוח ,אתם על הסוסשלה 
 ל וכך יהיה לכם את האימייל שלה. לכם אימיי

  
 טפסים אני שולח בנפרד.חזר אגרה. רכב חדש חייב לציין בתחילת השיחה כי הוא מבקש ה  .א

 
 שלחתי לכםרישיון הסעה זמני שאני   .ב

 
 שקיבלתם ממכון הרישוי     ם בפרטי הרכב"הודעה על שינויי"   .ג

  
 הללויה. רכב בסיווג מדברי.  וןישר יכה לחזור אליכם במייל עםצרהפקידה במשרד הרישוי  . 41

 
מדובר על . טפל. אני אדריך אתכם איך ל רכב חדש צריך בהזדמנות זו להגיש תביעה להחזר אגרה . 42

 !!! ₪ 3,000חזר של עד ה
  

 
 באמצעות אתר "הזדהות ממשלתית"  ניתן להוציא כפל רישיון רכב . 43

 
 ע. עה קבולשלוח אליי העתק רישיון הרכב כדי שאטפל ברישיון הס . 44

  
 לאביטוח נוסעים בשכר. חברות הביטוח לשלוח לחברת הביטוח העתק רישיון הרכב כדי לקבל  . 45

 מדברי. השתנה ל נותנים ביטוח נוסעים בשכר אם הרכב לא
  

 .   31/12 -ד לע שיון הסעה קבועהתחבורה מקבל רי למשרדשה מגיש בקאני  . 46
 

  
לו מייד לאחר שתקב. חובה בלבד , לא מקיף ולא גרירה  לשלוח אליי ביטוח נוסעים בשכר . 47

 מהמבטח.
  

 רק לאחר שאני מקבל ביטוח נוסעים בשכר אני שולח לכם את רישיון ההסעה הקבוע.  . 48
  

קבל אישור ממשרד עשות שינוי ייעוד בחזרה לפרטי ליש צורך ל אדם פרטילמדברי מכירת רכב  . 49
 . ₪ 234      -כי הרכב עבר שינוי ייעוד, יש ירידת ערך טיפול  ין, ברישיון הרכב יצוהתחבורה
  

בתאגיד הקונה חייב להירשם . ף על המכירה, אפשר לבקש תשלום נוס כרכב מדבריהעברת בעלות  . 50
 .,  ₪ 585=   + מע"מ ₪ 500עלות כמו חידוש רישיון רכב מדברי מדברי, מוזמן אצלנו, 

  
  
 

  
  כמפורט :  מחייבת רכב מדברי " רעת נוסעים בשכסה"  –. א 84קנה פ תהרכב ע"ת הפעל . 51

 
נוסעים דמנים. ובמיוחד לא לאסוף נוסעים מזפשר אי אבהזמנה מראש, דהיינו,  ת רקנסיעו   .א

 . בגלל זהרה מחרימה רכבים המשט   .נות מראשמזדמנים מנתב"ג!!!  רק בהזמ
 

 וק! חלמה. ככה זה ה ד.ם מזמין אחורבנפרד אלא רק מג נוסע לגבות מכלאסור   .ב
 
 ביטוח חובה נוסעים בשכר.   .ג
 
לא עושה  רד. אנידרך המשותעודות משלוח  ניותע"פ רישיון ההסעה חייבים להוציא חשבו  .ד

אני לא רוצה . תקוחושכן ככה אני יכול לגנוב לכם את כל הל! ון שזה לא חוקיזאת כיו
שיון ישרוצים לדרוש רם גורמי יש הרבה -רכב מדברימעמד לפגוע ב די לאגיש עתירה כלה

ג בנתב"לאחרונה לא עשינו זאת. ולם . עד היום למרות הביקורות מענהיגה למונית / ציבורי
בכל מקרה פרטי   .הב תהיה תעודת משלוח ריקולכן רצוי שברכ יותהתחילו לעשות  בע

 ! טלפוןם אצלכם בבירור בה צריכים להיות רשומימנההז
  

 
 .משלוחת תעודדוגמה לני מג לבקש מובד בנתב"מי שע  .ה
  



  אתם חייבים ע"פ רשיון ההסעה ו ב מדברי לרכרישוי שנתי מבחן  –סט ט .52
 
 משולם.  רכב שיוןר  .א
 . ףביטוח חובה תק  .ב
ת או מקורי אם עושים בעיות בעניין ללכת למנהל. . אין צורך בחתימו עותק מרישיון הסעה  .ג

 מצ"ב נוהל לא צריך מקוריאליי. ך להתקשר והוא לא יודע מכ לאחר שהלכתם למנהלק ר
 ל כל מוסך מורשה יכול.כם, אבמהמוסך של . ממליץבלמיםר על בדיקת אישו  .ד
יותר  אגידים מסחריים עםתא כתוב ברישיון ההסעה שלנו. ! לתלא צריך אישור קצין בטיחו  .ה

ך יש קציני  וררוצה לעשות לכל צכן חייבים קצין בטיחות. אם מישהו  כלי רכב 19מ 
 . ש"ח 200 –רד כ ם נפבתשלו ירותלכם את השיחות שישמחו לתת בט

 
 

ולל  לשלוח לי בקשה כ צריך הרכב בעל  – רהמוכ – מדבריי כמכירת רכב מדבר  .53
ריך  הקונה צ. ובאיזה תאגיד רשום לפון, ט ללכו  פרטי הקונהו ₪ 234מספר רכב + 

ני  א. ם למוכרללא תשלות אשכול באגוד רשם , אם נכב מדבריבתאגיד ר  להירשם 
במייל ורק אז אפשר ללכת   קבל אישורה מ מבקש אישור מכירה ממשרד התחבור

 ברת בעלות. ות העש אר לעלדו
 

   – לגורם פרטי כרכב פרטי  מדברי  מכירת רכבשינוי ייעוד לפרטי /  .54
  

 רישיון רכב +  + עוד לפרטי לשינוי יימייל בקשה ב וח לי של צריך לבעל הרכב   .א
שילוט   דדים להוכיח שאין צ 4 –ב מ + תצלום של הרכ ₪  234 אישור תשלום 

     חבורה.  שרד התאני מבקש אישור ממ. )בוטלה  1דה מס'עמ(
 *   5678לכל משרד רישוי במוקד במקביל להזמין תור   .ב
 שינוי ייעוד מאושר ע"י משרד התחבורה + נוהל  מצייד אתכם במסמךאני    .ג
תור שלכם במשרד הרישוי מגיע לבקש כתובת אימייל ואתם שולחים את  כשה  .ד

 . המכתב
 דברי לפרטי .  וי משנה ייעוד מממשרד הריש  .ה
 שות העברת בעלות בדואר. כשהרכב פרטי אפשר לע   .ו

 
הות מערכת הזדבאמצעות אתר  בדבל פרטירכב  העברת בעלות !  חדש .55

 ממשלתית
  

   .  144ויש   ל רשום, הכ קש מספרי טלפוןאליי לב להתקשר לא –לא מודיעין   אני נא א .56
  

        13:00  עד ו'  יום      7-20:00 ה-שעות א   * 5678התחבורה   משרד מוקד  .57
  

 
. כולל  9009700-050כם בטלפון  ותאני לרש   24/7 למקרי חירום בלבד .58

ם עם ר שדיברתלאחבל רק א, ו באמצע טסטאתם במשרד הרישוי אם א
ר תה ואז להתקשעם הפקידה וללכת הבילסגור דברים  א. אנא להמנהל

ו מהמנהל במכון רד הרישוי את במשמהמנהל. להתקשר מהבית אליי
 . לדבר איתם ולתת לי טסטיםה
 

בפירוט   k9@013.net  במיילבווטאסאפ או  רקלכל נושא אחר לפנות אליי  .59
 . רשים בעיה  + מסמכים נדה המ

  
  לקבל תיקונים אשמח   –אני מתנצל שהנוהל ארוך  .60

                 
  

  050-9009700     סנ-לשירותכם תמיד, מוטי  בר    



  רכב "  ים בפרטי "הודעה על שינוי     -    נספח א'
  05-4010630בהא זבדיאת עכו  מכון שלא מעודכן בנוהל שיתקשר לבוחן

  03-9560205אורית איגוד מכוני הרישוי   03-6817480סמי מכון הדרום 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  



   
  
  
  
  



  ומע"מ . ה סמס הכנ הוראות  
  
  
  

      7912 -   נף ערישום 
  

רופא שיניים או מתווך דירות ענפים כמו וגמא אים, לדתנף המבע בים להיות מסווגיםכדי לקבל החזרים חיי
הזמנת בתי מלון, גם רגני טיולים, זה ענף שכולל מא 7912  שתמשים בענף ר, אנחנו מלקבל החז יםלא יכול

   צאות בדוחות מס הכנסה . ומהה 80%ת סע"מ והכנקיזוז מ ורמ, אטרקציות וכו' והוא מאפשר כאכלכלה
  
  

  סוכני נסיעות    7911מורי דרך רצוי ענף   
   

  
  

ו המשנה של, שסיווג 1Mג)  "לגבי רכב שסיווגו  1. (2    1995-תשנ"ה, ות רכב)ניכוי הוצא( סהתקנות מס הכנ
ות החזקת הרכב צאהוסכום  –) לתקנות התעבורה 1(ד)(א271מדברי, כאמור בתקנה  ו רכבהוא רכב סיור א

החזקת הרכב, אות מהוצ 80%או סכום בגובה שימוש, הנקבע בתקנות שווי ברכב כפי ששימוש וי הובניכוי ש
  י הגבוה. לפ
  
  

(ב) לתקנות  14 ים המפורטים בתקנה החריג למעט המקרים  -איסור ניכוי מס תשומות     תקנות מע"מ
      מע"מ 

  
כרה) בות יבוא והשרכישה _לרכבגין  תקנות ל(א)  14ות עפ"י תקנה ניכוי מס תשומ התיקון, לא יותרבעקבות 

ם, רכב מסחרי אחוד, מסחריות קלות, לל זה טנדריק"ג ובכ 3,500ל רכב מסחרי שמשקלו אינו עולה על ש
  וואנים וכדומה. 

  
ומות בגינו, למעט ונה לאחר היום הקובע, אין לנכות את מס התשלק , כל רכב שיימסררותלים אחבמי
  .) לתקנות (ב 14 בתקנה םקרים החריגים המפורטיבמ

  
  סקים : סוגי העוהלן שומות לכות את מס הת(ב) קובעת רשימה סגורה של עוסקים הרשאים לנ 14תקנה 

  
  
  

  וסעים. הסעת נמי שעסקו הסעת נוסעים במהלך העסק, ל
  

  בידי מי שעסקו ארגון סיורים כאמור. ח שט יליסיורים וט



  

  סובארו  מדברי לרישיון רכבדוגמה 
  
  



  ריהסעה רכב מדביון וגמה לרישד



  דהזמנה בטלפון הנייהראות גם ניתן ל,   ותדוגמה לתעודת משלוח לביצוע הסע
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ן שלנו הרישיועסק, זה  לקוחות מבקשים רישיוןלעיתים  –משרד הסעות רכב מדברי  וןידוגמה לריש
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  



  



  
  
  
  
  
  
  



  


