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    שינוי ייעוד לפרטי       -  מדברי  רכב  נוהל מכירת 
  
  

 אי אפשר לעשות העברת בבעלות ללא אישור של המפקח על התעבורה. ו הינו רכב בפיקוח מדברי רכב  .1
 

    מדברי אפשרויות למכירת רכב תי ש .2
 

 . הזדהות ממשלתית  /  העברת בעלות בדואר ואז   עוד לפרטיי יישינועושים   – ירכב פרטמכירה כ  .א
 .  להירשם בתאגיד מדברי קודם הרוכש חייב  - מדברי לאדם / חברה אחרים מכירה כרכב   .ב

  
  

 .פרטי רכב שינוי ייעוד ל       –       יכרכב פרט  מדברית רכב מכיר .3
 

   . " לפרטי   11111מדברי מס'  אני מבקש לעשות שינוי ייעוד של רכב  " במייללמוטי להודיע   .א
   מסמכים   לצרף  .ב

 .   96672חשבון  510סניף מבשרת ציון נס בנק דיסקונט  -בר לפקודת מוטי   ₪ 234אישור תשלום  )1
   הסעה רשיון  + רישיון רכב  )2
 . )1ס' ה מעמדצורך בהל חדש ללא (נו     ם צדדי 4תמונות של הרכב מ  )3

 
 .  פרטיל מדברי מרכב שינוי ייעודלבצע  גדליהו) לי  (ט חבורה ציבורית ת רשות למוטי מגיש בקשה ל  .ג

 
, ה  .ד זה דרך האינטרנט, מוטי מברגע שמקבלים אישור  ייעודיום  שינוי  + מצייד    ודיע שניתן לבצע 

 ) 1במכתב למשרד הרישוי כי אין שילט על הרכב. (נוהל חדש במקום עמדה מס' 
 

  לא צריך להביא את הרכב רק,    ירושלים , חולון, חיפה, באר שבע    הולכים למשרד הרישוי המחוזי  .ה
  . אפשרי גם משרד רישוי נתניה, פתח תקווה, אשקלון, חדרה מניסיון של חברים    .  רישיון רכב

 אם עושים את זה בחולון הם מבקשים אישור מכון רישוי 
  

 יצוע שינוי ייעוד ממדברי לפרטי  לב למשרד הרישוי מסמכים שיש להביא    .ו
  

 תב.מכניס את זה למכ אני  –העתק של המייל מטלי גדליהו  )1
 .מתאגיד שבו הרכב רשום  אין שילוט מתאגיד כי אישור  )2
   . את הנוהל החדש, אני מצרף אותו למכתב )3

  
ורושמים    ,    י גדליהו במשרדכת בימים א/ ג כאשר טלללממליץ  אני  ולכן  לעיתים נדירות יש בעיות  

    074-7796161טל:  להתקשר לטלי גדליהו   כפרטי.את הרכב 
  MOT.GOV.IL@TGDALIAHUמייל:       6212610-050ק בווטאסאפ  רק חירום ור

  חדש ק"ק    היסעים מוניות ין בני   משרד התחבורה   9-12:30ימי קבלה א+ג שעות 
  ירושלים     5רח' בנק ישראל 

 
 מקבלים ממשרד הרישוי רישיון רכב כרכב פרטי.    .ז

 
,    או באתר הזדהות ממשלתית  ,  בדואר   כעת אפשר ללכת לדואר לעשות העברת בעלות כרכב פרטי  .ח

 . נוהל חדש ממש פשוט. מחייב ידע בשימוש באתר "הזדהות ממשלתית"
 
 



 .   לאדם אחר או חברה מדברי  ת רכב מכיר .4
 

 ??  לחבר ישראל ישראלי  111111"אני מבקש למכור רכב מדבר  למוטי להודיע במייל  מוכר הרכב צריך   .א
   כים הבאים את המסמלבקשה  המוכר צריך לצרף   .ב

 96672חשבון   510נס בנק דיסקונט סניף מבשרת ציון  -בר לפקודת מוטי  ₪ 234תשלום  )1
 .  פטור מתשלום המוכר  –ו אם הקונה נרשם בתאגיד שלנ )2
  .  הסעה ןרישיו +  רישיון רכב )3
 

 .  + רישיון נהיגה או תעודת זהות ם מלאים של הרוכש כולל מספר טלפון, שם מלאפרטי  לשלוח  .ג
ל  .ד להצטרף  חייב  להזכ  -  רכב מדברי  תאגיד  הרוכש  לאגודת אשכול.  להצטרף  מומלץ  רק  ירכם  כמובן 

בר למוטי  ל- תודות  ניתן  אשכול  ואגודת  בטיחות.  נס  קצין  ללא  באגודות  מדבריים  רכבים  רשום 
 בחודש.   ₪ 200להזכירכם לפני כן היה קצין בטיחות ותשלום חודשים החל מ 

 קונה מצטרף לאגודת אשכול יש לשלוח את הטפסים הבאים  אם ה  .ה
 96672חשבון   510נס בנק דיסקונט סניף מבשרת ציון  -בר לפקודת מוטי ₪  585תשלום  )1
 טופס הצטרפות   )2
 ת"ז  שיון נהיגה + רי )3
   . ""אני ישראל ישראלי מתחייב לבצע ביטוח נוסעים בשכר לרכב המדברי שרכשתיהתחייבות   )4

 .  בעלות כרכב מדבריהעברת  – הפשר מכירובקשה לא למשרד התחבורה מוטי מעביר מסמכים  .ו
 .  / אתר הזדהות ממשלתית דוארבדיע שאפשר לעשות העברת בעלות מוטי מו  .ז
 .  ברת בעלות יש לשלוח העתק העברת בעלות ומוטי מיד לאחר ביצוע הע  .ח
 ושולח לרוכש  בוע על שם הרוכשבקש ממשרד התחבורה רישיון הסעה ק מוטי מ  .ט

  
   . * 5678באפליקציה או בטלפון   המחוזי חייבים לקבוע תור למשרד הרישוי  .5

 
   :18:00-3015 ג'    12:30-08:00    ה -תלפיות  ימי קבלה א  17התנופה    משרד הרישוי ירושלים  .א
 

 18:00-15:30 ג'    12:30-08:00    ה-ימי קבלה א , מפרץ חיפה 2אדיסון  – המשרד הרישוי חיפ  .ב
  

    18:00-15:30 ג'    12:30-08:00 ה-קבלה אי מ , תל גיבורים  י1הלוחמים   ןמשרד הרישוי חולו  .ג
  

 18:00-15:30   ג'  12:30-08:00    ה -ימי קבלה אעמק שרה   5רח' מנוף    משרד הרישוי באר שבע  .ד
 

  .  משרד הרישוי אילת   .ה
   

  
  ימי פתיחה או כל דבר אחר להודיע לי.  או השתנו   מוצאים טעויות אנא אם אתם

  
  מסרבים לטפל בכם לכו למנהל,  

  

  050-9009700    דחוף נחשב מבחינתי ל המנהל מסרב נא להתקשר אליי זה
  

 
   

              
  
  
     נס - לשירותכם תמיד, מוטי בר   

  
                                                  

   




