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חברים שלום
ה דון :והל מכון רישוי שי וי ייעוד רכב פרטי לרכב מדברי  +משרד רישוי
בתקופת הקורו ה ,למי שכבר קיבל רישיון הסעה זמ י.
.1

החל מ  1/12/2020בוטלה עמדה מס'  !!! 1בדיקה רכב מדברי במכו י הרישוי בעלות . ₪ 31 -הכל
תודות למאבק ארוך .בתחילה משרד' התחבורה רצה שהבדיקה תעשה במעבדות רכב בתשלום של
 ₪ 1,350אך לאחר המשך המאבק זה עבר למכו י הרישוי .שלא תגידו שא י לא עובד בשבילכם.
א א א י השקעתי עשרות אלפי שקלים בעתירות גד משרד התחבורה מאות ימי עבודה וא י בהחלט
זקוק לתמיכתכם באמצעות התשלום שאתם ות ים לי עבור השירתים שא י מספק לכם.

.2

כל מכון רישוי עושה את הבדיקה בת אי שאתם מראים לו רישיון הסעה זמ י .

.3

בסיום הבדיקה מכון הרישוי צריך לתת לכם טופס אישור שי וי ייעוד למדברי ,לפי הדוגמה המצ"ב.

.4

להזמין תור למשרד הרישוי באפליקציה  .1 - MYVISITפעולות רישוי לרכב )בטלפון * 5678
שירות לא טוב( ,התור יתן לעוד שבוע  ,ובי תיים א י אטפל ברישיון הסעה ואתם תכי ו את
האישור ממכון הרישוי.

.5

אשמח לטפל לכם מול משרד הרישוי בעלות וספת של  + ₪ 234א לשלוח לי ייפוי כוח מצ"ב.

.6

לבדוק שרשום ברישיון הרכב צבע הרכב ,אם לא ,באותה הזדמ ות שאתם במכון הרישוי אתם
מבקשים לרשום את הצבע ברישיון הרכב  ,גם זה עולה  .₪ 31אי אפשר לבצע שי וי ייעוד בלי צבע.

.7

הרכב חייב להיות במב ה המקורי אם בוצעו שי ויי מרכב צריך אישור ממעבדה מורשת או יבואן.

.8

מושבים רק בכיוון ה סיעה  -רכב ישן דיפ דרים וג'יפי סופה עם מושבים בצדדים זה ב יגוד
לתקי ה הישראלית ,אבל בי תיים חלק מכו י הרישוי לא בודקים את זה.

.9

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

.10

רכבי דיזל מיוש ים ומזהמים – לאחר שי וי ייעוד למדברי  -הסעת וסעים יש איסור להיכ ס
רכב פרטי מ וע דיזל ישן שלא חשב מזהם ,בעת שהופך למדברי חשב מזהם וחלות
לערים !
עליו הגבלות כ יסה לערים גדולות .א ו חייבים למזער את ה זק של המזהמים וא י מברך על
השי וי למרות שהוא כואב.

.11

מה צריך להכין לפ י שהולכים לבדיקה במכון רישוי
א.
ב.
ג.
ד.

מטף
ערכת עזרה ראשו ה
רכב גדול צריך מדבקה בתוך הרכב יציאת חירום EMERGENCY EXIT +
המדבקה  2 -ס"מ  10 Xס"מ  +פטיש לשבירת חלון.
שילוט על הרכב מבחוץ – ממליץ מג ט בגודל לפחות  40X20ס"מ לשים על הדלת

גודל

שורה ראשו ה שם המשרד גודל אותיות  10ס"מ שם המשרד שלכם רשום ברישיון ההסעה,
בדוגמה המצורפת "חרמון סיור " .
שורה ש יה הטלפון שלכם )בעבר הייתם צריכים לפרסם את התאגידים המסחריים(.

.12

הפעולות שעושה מכון הרישוי
א.

בודק רישיון הסעה ,זו האסמכתא לצורך הבדיקה.

ב.

אם במכון רישוי אומרים שלא יודעים איך עושים ,עדיף ללכת למכון רישוי אחר.
או להראות למכון רישוי את הטופס דוגמה המצ"ב

ג.

אם אין ברירה להתקשר לגב' אורית איגוד מכו י הרישוי 03-9560205 -

ד.

כל מה שרשום בסעיף  11לעיל

ה.

אימות ה עה 4 X 4

כאמור מכון הרישוי מצייד אתכם בטופס "הודעה על שי ויים בפרטי הרכב"

ספח א'

מכון הרישוי צריך לרשום בכתב יד רכב מדברי בשורה שכתוב רכב סיור )אם עושה בעיות
להתקשר לגב' אורית איגוד מכו י הרישוי 03-9560205
חייב לחתום בחותמת מרובעת לפי הדוגמה ,חותמת אחרת לא עובר את משרד הרישוי .
.13

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!

פעולות מול משרד הרישוי
.14

כשמגיע התור הטלפו י שלכם למשרד הרישוי אתם מבקשים מהפקידה את המייל שלה כדי
לשלוח לה את המסמכים תבקשו גם את שמה ומשרד הרישוי שלה
א.

רכב חדש לציין כי הוא מבקש החזר אגרה  .מצ"ב טופס ,לא לשכוח לצרף אישור ב ק

ב.

רישיון הסעה זמ י שא י שלחתי לכם

ג.

"הודעה על שי ויים בפרטי הרכב" שקיבלתם ממכון הרישוי

.15

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

.16

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

.17

יתן להוציא כפל רישיון רכב באמצעות אתר "הזדהות ממשלתית"

.18

א לשלוח לי העתק רישיון הרכב כמדברי כדי שאטפל ברישיון הסעה קבוע.

.19

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

.20

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

.21

לשלוח אליי ביטוח וסעים בשכר חובה בלבד  ,לא מקיף ולא גרירה .מייד לאחר שתקבלו
מהמבטח .וא י שולח לכם רישיון הסעה קבוע עד 31/12

לשירותכם תמיד ,מוטי בר -ס 050-9009700

ספח א' " -אישור רישום רכב מדברי" דוגמה

