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    + משרד רישוי   י רכב מדברל פרטי  רכבשינוי ייעוד מכון רישוי  נוהל הנדון: 

     .יקיבל רישיון הסעה זמנ שכברלמי   , בתקופת הקורונה
  

 
. הכל  ₪ 31 -עלותב במכוני הרישוי  מדברי  רכבבדיקה  !!!  1מס' בוטלה עמדה  2020/1/12החל מ  .1

מעבדות רכב בתשלום של בתעשה בדיקה שהה רצמשרד' התחבורה חילה בת. ארוךמאבק תודות ל
. שלא תגידו שאני לא עובד בשבילכם . רישויאך לאחר המשך המאבק זה עבר למכוני ה ₪ 1,350

בהחלט ואני מאות ימי עבודה נא אני השקעתי עשרות אלפי שקלים בעתירות נגד משרד התחבורה א
 . באמצעות התשלום שאתם נותנים לי עבור השירתים שאני מספק לכם זקוק לתמיכתכם

 
 .  רישיון הסעה זמני עושה את הבדיקה בתנאי שאתם מראים לו וי מכון רישכל   .2

  
 לפי הדוגמה המצ"ב.  ,אישור שינוי ייעוד למדבריטופס ך לתת לכם מכון הרישוי צריבסיום הבדיקה  .3

  
 * 5678 טלפוןב(   רכבלרישוי . פעולות MYVISIT -  1באפליקציה   תור למשרד הרישוילהזמין  .4

תכינו את אני אטפל ברישיון הסעה ואתם בינתיים , ו התור ניתן לעוד שבוע, שירות לא טוב)
 . האישור ממכון הרישוי

  
 . מצ"ב חייפוי כונא לשלוח לי +  ₪ 234 של  נוספת בעלותלכם מול משרד הרישוי  פלטלשמח א  .5

  
אתם ם במכון הרישוי ה הזדמנות שאתבאות , , אם לאלבדוק שרשום ברישיון הרכב צבע הרכב .6

  . בלי צבע אי אפשר לבצע שינוי ייעוד .₪ 31ים לרשום את הצבע ברישיון הרכב , גם זה עולה מבקש
  

  
   .או יבואן תורשממעבדה מ אישורב צריך יי מרכוצעו שינוב אם מקוריבמבנה הות להי יבחיהרכב  .7

 
זה בניגוד  שבים בצדדיםמום דרים וג'יפי סופה עפנדי  רכב ישן - יעהן הנסבכיוורק שבים מו .8

 לא בודקים את זה.  מכוני הרישוי חלק קינה הישראלית, אבל בינתיים לת
 

 .  . 1994משנת ם בירכאצלנו  , רשומיםהרכב גילהגבלה לגבי  ן איבינתיים  .9
  

נס כיאיסור להיש עת נוסעים הס - מדברי ללאחר שינוי ייעוד  – ומזהמיםמיושנים רכבי דיזל  . 10
 ותוחלנחשב מזהם מדברי ל פךהושבעת  ,א נחשב מזהםלשישן יזל ע דמנורכב פרטי            ! לערים

על  רךם ואני מבשל המזהמית הנזק למזער א חייביםאנו   ם גדולות.לערי כניסה עליו הגבלות
 נוי למרות שהוא כואב. השי

 
   

  לכים לבדיקה במכון רישוי מה צריך להכין לפני שהו . 11
  

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

 . + פטיש לשבירת חלון  ס"מ X 10ס"מ  2   -המדבקה 
 לשים על הדלת  ס"מ   20X40 לפחות  מגנט בגודליץ מלמ – על הרכב מבחוץ  שילוט  .ד
 

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

  
  )הייתם צריכים לפרסם את התאגידים המסחריים. בעבר( שלכם  ה הטלפוןשורה שני



 
  ון הרישוי פעולות שעושה מכה . 12

  
 , זו האסמכתא לצורך הבדיקה.ודק רישיון הסעהב  .א

 
  , עדיף ללכת למכון רישוי אחר. לא יודעים איך עושיםים שבמכון רישוי אומראם   .ב

 כון רישוי את הטופס דוגמה המצ"בלהראות למאו 
 
  03-9560205  -  איגוד מכוני הרישוי  תאוריגב' תקשר ללהאין ברירה אם   .ג
 
 יל על  11 עיףבסכל מה שרשום   .ד

  
  4X  4אימות הנעה   .ה

  
  נספח א'      "ה על שינויים בפרטי הרכב הודע"    תכם בטופסמכון הרישוי מצייד אכאמור 

  
ת ה בעיואם עוש(בשורה שכתוב רכב סיור  לרשום בכתב יד רכב מדבריצריך מכון הרישוי 

   03-9560205להתקשר לגב' אורית איגוד מכוני הרישוי 
  

   ובר את משרד הרישוי . , חותמת אחרת לא עהדוגמה לפי מת מרובעתתחייב לחתום בחו
  

 -  חדש זמניהסעה  צריך רישיוןועבר הזמן אם   יום!!! 30תוך חייבים לבצע את השינוי ייעוד  . 13
 ! צע בזמןבודה, נא לבה לי עוד עזה עוש   . ₪  234  תשלוםתוספת 

  
  
  

  פעולות מול משרד הרישוי 
  
  

כדי  מייל שלהאת הה מהפקידאתם מבקשים וי כם למשרד הרישלשהטלפוני התור  כשמגיע . 14
  שמה ומשרד הרישוי שלה תבקשו גם את את המסמכים לשלוח לה
  

 ישור בנקאלצרף לא לשכוח , טופס מצ"ב.     חזר אגרהכי הוא מבקש הלציין רכב חדש   .א
 

 שלחתי לכםן הסעה זמני שאני רישיו  .ב
 

 שוי שקיבלתם ממכון הרי    טי הרכב"ם בפרהודעה על שינויי"   .ג
  

 הללויה. רכב בסיווג מדברי.  וןישר ור אליכם במייל עםיכה לחזצרהרישוי הפקידה במשרד  . 15
 

מדובר על . טפל. אני אדריך אתכם איך ל רכב חדש צריך בהזדמנות זו להגיש תביעה להחזר אגרה . 16
 !!! ₪ 3,000ל עד חזר שה

  
 

 עות אתר "הזדהות ממשלתית" באמצ ניתן להוציא כפל רישיון רכב . 17
 

 ע. עה קבוברישיון הס כדי שאטפלכמדברי ן הרכב העתק רישיולשלוח לי  נא . 18
  

ביטוח נוסעים בשכר. חברות כדי לקבל החדש כמדברי לשלוח לחברת הביטוח העתק רישיון הרכב  . 19
 מדברי. השתנה ל הרכב לאנותנים ביטוח נוסעים בשכר אם  לאהביטוח 

  
 .   31/12 -ד לע ועשיון הסעה קבהתחבורה מקבל רי דלמשרשה מגיש בקאני  . 20

 
  

לו מייד לאחר שתקב. בלבד , לא מקיף ולא גרירה חובה  אליי ביטוח נוסעים בשכרלשלוח  . 21
  31/12רישיון הסעה קבוע עד ואני שולח לכם   מהמבטח.
  

         
  

  050-9009700     סנ-לשירותכם תמיד, מוטי  בר    



  דוגמה  " ישום רכב מדבריאישור ר "    -    נספח א'
 

  





 

  


