מוטי בר-נס

יועץ רישוי ויבוא רכב

050-900-9-700

משרד  -לשם  16מבשרת ציון דואר ת.ד  171בית זית k9@013.net 90815
WWW.CARIMPORT.CO.IL
הזמנות 1800.2000.32 :פקס03-5423554 :
 08ובמבר 2021
ד' כסלו תשפ"ב
סימוכין 21-083

והל חידוש רישיון הסעה לרכב מדברי ש ת 2022
 .1חידוש רישיון הסעה מדברי א לשלוח למייל המשרד -

midbari55@gmail.com

 .2א א חברים השקיעו בהכ ת המסמכים  5דקות ולא רק  5ש יות .אתם מקשים עלי ו
מאוד את העבודה !!! א לשלוח כל המסמכים במייל אחד אבל כל מסמך בקובץ פרד,
בפורמט  JPGבגודל עד  MB 1כל קובץ.
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א לצרף תיעוד של התשלום להגיד שילמתי לא מספיק.
אישור תשלום
ישר כולל כל חלקי הרישיון ,להשאיר טיפה שוליים
רישיון רכב בתוקף
רק חובה לא מקיף ולא גרר.
ביטוח חובה בלבד
רישיון היגה .רק את הצד של התמו ה לא את הצד האחורי.
תעודת זהות כולל ספח כתובת
רשיון מורה דרך כמובן רק למי שיש  ,אפשרי ביחד עם רישיון היגה
טופס עדכון פרטים מצ"ב .

 .3מחיר עבור הטיפול בחידוש רישיון הסעה ורישום רכב לש ת  .2022השירות רק
לחברי אגודת אשכול .חברות באגודה חי ם .דהיי ו ,אתם משלמים לי עבור הטיפול
שא י עושה עבורכם מול משרד התחבורה ותו לא.
א .רישיון הסעה רכב מדברי  M1בעלות פרטית
ב .רישיון הסעה לרכב מדברי  M1וסף בבעלות פרטי
ג .רישיון הסעה רכב מדברי  M1בבעלות חברה
ד .רישיון הסעה לרכב מדברי בבעלות פרטית M3 ,M2
ה .רכב מדברי לימוזי ה – רכב מוארך
ו .רכב מדברי  M3 ,M2בבעלות חברה
ז .רישיון הסעה מדברי  M1למורה דרך ה חה ₪ 100
ח .שירות טיפול באישור מכירת רכב מדברי
ט .שירות טיפול באישור שי וי ייעוד לפרטי
י .שי וי ייעוד רכב בבעלות פרטית  4X4 M1למדברי
יא .שי וי ייעוד  , M3 ,M2לימוזי ה ,רכב חברה למדברי

 + ₪ 500מע"מ = ₪ 585
 + ₪ 400מע"מ = ₪ 468
 + ₪ 855מע"מ = ₪ 1,000
 + ₪ 750מע"מ = ₪ 878
 + 1,000מע"מ = ₪ 1,170
 + 1,000מע"מ =₪ 1,170
 + ₪ 400מע"מ = ₪ 468
 + ₪ 200מע"מ = ₪ 234
 + ₪ 200מע"מ = ₪ 234
 + ₪ 500מע"מ = ₪ 585
 + ₪ 1,000מע"מ = ₪ 1,170

 .4תשלום לפקודת מוטי בר -ס ב ק דיסקו ט ס יף מבשרת ציון  510חשבון 96672
 .5חברים עם בעיות כספיות א לשלוח לי הודעה בווטאסאפ תקבלו עוד ה חה
 .6על פי "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים – ...הסעות מיוחדות "...צריך לחדש רישיון
הסעה לרכב מדברי אחת לש ה ,עד סוף הש ה האזרחית דהיי ו עד . 30/12
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א י מזכיר כי רק בזכותי והעתירות שעשיתי גד משרד התחבורה א ח ו יכולים
להירשם באגודות עד  19כלי רכב ולא בתאגידים מסחריים שגבו מאית ו אלפי שקלים
בש ה ,וב וסף שי יתי את תק ה 579ד ויש ל ו פטור מקצין בטיחות.
שירות חדש של משרד התחבורה הזדהות ממשלתית ,שירות מקוון טוב מאוד
ממליץ לכולכם להירשם לשירות ,מאפשר הוצאת כפל רישיון רכב ומכירת רכב  ,ויש
שירותים וספים .לרשום בחיפוש בגוגול "הזדהות ממשלתית" ותגיעו לאתר.
רשמים בתהליך פשוט ,ואז מקבלים שירות מקוון "און לין" מצוין.
חובת רכב מדברי ע"פ תק ת התעבורה הסעה רק למי שמזמין מראש ותשלום ע"י
לקוח אחד בלבד .אסור לאסוף וסעים מזדמ ים! אכיפה חמורה ב תב"ג! יש להוכיח
כי ברשותכם הזמ ה מראש באמצעות הטלפון או תעודת משלוח .וחובה שילוט על
הרכב  ,שם התאגיד בו אתם רשומים בקיצור  +מספר טלפון שלכם.
אישור קבלה של המסמכים יוצא יומיים שלושה לאחר קבלת המסמכים ,א א לא
להתחיל להתקשר ולשאול האם קיבל ו מסמכים תמתי ו  3-4ימים.
מי ששלח מסמכים ותשלום יקבל בע"ה החל מ , 25/12 -אישור הסעה קבוע לרכב
מדברי עד  .31/12/2022צריך להדפיס ולשים ברישיו ות הרכב .לא צריך צבעו י ולא
צריך חותמות ולא צריך קצין בטיחות בתאגידים של ו.
לא קיבלתם רישיון הסעה ,א לשלוח את כל המסמכים עוד פעם במייל.
לא קיבלתם רישיון הסעה עד  30/12א לשלוח לי הודעה הווטאסאפ עם רישיון רכב.
לשירותכם בכל עת,

מוטי בר -ס

למקרה חירום בלבד  7/24כולל בעיות במכון רישוי ורק לאחר שדיברתם עם מ הל
מכון הרישוי ,או בעיות עם משרד רישוי לצרף אותי בוועידה לשיחה 050-9009700
א א לא להתקשר אחרי שעזבתם את המקום  /שיחה ,א י לא יכול לטפל.
כל בעיה אחרת א לא להתקשר בטלפון ובמיוחד לא לבקש בטלפון מספרי טלפון!!!
לשלוח לי למייל  k9@013.netאו ווטאסאפ 050-9009700
לרשום מספר רכב ומה הבעיה ולצרף מסמכים דרשים.
שירה – אחראית רישום  midbari55@gmail.comבכל הקשור לרישיו ות הסעה
מדבריים וחידושם .אין לה טלפון בגלל בעיות מיוחדות .
רכב אשכול סיור יש מייל אחר תקבלו פרסום בקרוב.

