
    k9@013.net אשכול ומדבריאגודה שיתופית לבעלי רכב   אגודת אשכול
     9081500בית זית       171ת.ד     מבשרת ציון       כתובת לדואר  16משרד לשם   
  800-20   סימוכין   5423554-03פקס   0970090-050 מוטי נייד 32-2000-1800הזמנות  

  2021פברואר  02
  ' שבט תשפ"א כ

  
  

  .2021לשנת  אשכול  רכב –סיור  נוהל חידוש רשיון 
  

  
  שנה בכל  ל שמסתייםאשכו –צריך לעשות חידוש רשיון הסעה רכב סיור כל שנה ובפברואר   28 עד .1

 זה)  ינה גם את כם הנאמן ש אבל עבד  31/12(בעבר היה עד  .31/3בתאריך 
 siure555@gmail.com     – ל במייל אחדאת כל המסמכים נא  לשלוח  .2
 בנדון לרשום שם המבקש + מספר רכב    .3
    MB 1בגודל של עד      JPEGבקובץ כתמונה קובץ נפרד יש לצרף ככל מסמך  .4
 דואר.  פ לא בןןטאסאעי אחר לא פקס לא אמצ  לא לשלוח בשום .5
   הנדרשים  רשימת המסמכים  .6

 לחץ להורדה   -   ים טופס עדכון פרט  .א
 כל הפרטים  עם ישר   -רשיון רכב    .ב
 ביטוח חובה בלבד. לא לשלוח מקיף וכל דבר אחר.    .ג
 רישיון מורה דרך מעודכן    .ד
 כן  יגה מעודרשיון נה  .ה
 נס  -מוטי בר לפקודת  (מחיר כולל מע"מ)       ₪ 234אישור תשלום    . ו

     96672חשבון  510ן  בנק דיסקונט סניף מבשרת ציו -בהעברה בנקאית ל רק 
    . שום פטנט אחרלא ו שיק א לאנא 

 . , אין הנחות נוספותמחיר מיוחד בגלל משבר הקורונה  .ז
 נא להודיע לי ואני אטפל    ₪  234גם  מי שלא יכול לשלם  .ח

   . בלבד וקבלת רשיון הסעה התשלום הינו עבור הטיפול ברישום הרכב .7
  ה למשרד התיירותאין צורך לשלוח דוח ימי עבוד  2020לשנת  .8
 k9@013.netימים נא לשלוח שוב את החומר והעתק אליי  4-3מי שלא מקבל חשבונית תוך   .9

 . לכםושולח   מקבל רישיונות הסעה חדשיםסוף מרץ  למשרד התחבורה, ועד ותאני מכין בקש  . 10
 .נא לשים את רישיון ההסעה יחד עם מסמכי הרכב . 11
 תודות לעבדכם הנאמן ומשרד התחבורה)  ומה. ( לא צריך רשיון הסעה מקורי ולא צריך חותמת אד . 12
 + רשיון הסעה.  חייבים להביא אישור בלמים    לרכב סיור / מדבריטסט  . 13
  ₪  117עוד לרכב פרטי / מכירה למורה דרך אחר מחייב תשלום שינוי ייאישור לטיפול ב . 14
 נא לצרף ייפוי כוח.   ₪ 117טיפול מול משרד הרישוי    . 15
, נא לא להתקשר לבקש מספרי טלפון הכל רשום  למקרים לא דחופיםלא להתקשר אליי אנא  . 16

 או לשלוח ווטאסאפ .    /https://www.tourcar.org.il    אצלנו באתר 
 050-9009700          24/7    בלבד מקרים דחופיםלרק   . 17
. להתקשר מיידית  ושליםם משרד הרישוי / מכון רישוי / משטרה / חילוץ באזור ירמקרים דחופי . 18

 ולא לאחר שהגעתם הבייתה. 
 למקרים לא דחופים לשלוח לי הודעה  בווטאסאפ.   . 19
 . ונות בווטאסאפוקישורים לעית, ברכות אנא לא לשלוח לי בדיחות . 20

 
 
 

 נס     -תמיד  , מוטי ברלשירותכם                                                    
  

 
  

  



 


