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והל חידוש רשיון סיור – רכב אשכול לש ת .2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20

עד  28פברואר ובכל ש ה צריך לעשות חידוש רשיון הסעה רכב סיור – אשכול שמסתיים בכל ש ה
בתאריך ) .31/3בעבר היה עד  31/12אבל עבדכם ה אמן שי ה גם את זה(
א לשלוח את כל המסמכים במייל אחד ל – siure555@gmail.com
ב דון לרשום שם המבקש  +מספר רכב
כל מסמך יש לצרף כקובץ פרד כתמו ה בקובץ  JPEGבגודל של עד 1 MB
לא לשלוח בשום אמצעי אחר לא פקס לא ןןטאסאפ לא בדואר.
רשימת המסמכים ה דרשים
טופס עדכון פרטים  -לחץ להורדה
א.
רשיון רכב  -ישר עם כל הפרטים
ב.
ביטוח חובה בלבד .לא לשלוח מקיף וכל דבר אחר.
ג.
רישיון מורה דרך מעודכן
ד.
רשיון היגה מעודכן
ה.
אישור תשלום ) ₪ 234מחיר כולל מע"מ( לפקודת מוטי בר -ס
ו.
רק בהעברה ב קאית ל  -ב ק דיסקו ט ס יף מבשרת ציון  510חשבון 96672
א א לא שיק ולא שום פט ט אחר.
מחיר מיוחד בגלל משבר הקורו ה ,אין ה חות וספות.
ז.
מי שלא יכול לשלם גם  ₪ 234א להודיע לי וא י אטפל
ח.
התשלום הי ו עבור הטיפול ברישום הרכב וקבלת רשיון הסעה בלבד.
לש ת  2020אין צורך לשלוח דוח ימי עבודה למשרד התיירות
מי שלא מקבל חשבו ית תוך  3-4ימים א לשלוח שוב את החומר והעתק אליי k9@013.net
א י מכין בקשות למשרד התחבורה ,ועד סוף מרץ מקבל רישיו ות הסעה חדשים ושולח לכם.
א לשים את רישיון ההסעה יחד עם מסמכי הרכב.
לא צריך רשיון הסעה מקורי ולא צריך חותמת אדומה) .תודות לעבדכם ה אמן ומשרד התחבורה(
טסט לרכב סיור  /מדברי חייבים להביא אישור בלמים  +רשיון הסעה.
טיפול באישור לשי וי ייעוד לרכב פרטי  /מכירה למורה דרך אחר מחייב תשלום ₪ 117
טיפול מול משרד הרישוי  ₪ 117א לצרף ייפוי כוח.
א א לא להתקשר אליי למקרים לא דחופים ,א לא להתקשר לבקש מספרי טלפון הכל רשום
אצל ו באתר  https://www.tourcar.org.il/או לשלוח ווטאסאפ .
050-9009700
רק למקרים דחופים בלבד 24/7
מקרים דחופים משרד הרישוי  /מכון רישוי  /משטרה  /חילוץ באזור ירושלים .להתקשר מיידית
ולא לאחר שהגעתם הבייתה.
למקרים לא דחופים לשלוח לי הודעה בווטאסאפ.
א א לא לשלוח לי בדיחות ,ברכות וקישורים לעיתו ות בווטאסאפ.

לשירותכם תמיד  ,מוטי בר -ס

