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והל חידוש רישיון הסעת סיור לרכב אשכול ש ת 2022
 .1חידוש רישיון הסעת סיור לרכב אשכול לשלוח למשרד siure555@gmail.com -
א לא לשלוח למייל  k9@013.netולא לווטאסאפ שלי!!!
 .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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אישור תשלום  ₪ 234מחיר אחיד מיוחד לש ת  .2022בד"כ  + ₪ 500מע"מ
פחות ה חות - .לפקודת מוטי בר -ס ב ק דיסקו ט ס יף  510חשבון 96672
רישיון רכב בתוקף ישר כולל כל חלקי הרישיון ,להשאיר טיפה שוליים
ביטוח חובה סיור וסעים בשכר בלבד רק חובה לא מקיף ולא גרר.
רישיון היגה .רק את הצד של התמו ה לא את הצד האחורי.
תעודת זהות כולל ספח כתובת
רשיון מורה דרך אפשרי באותה תמו ה של רישיון היגה
טופס עדכון פרטים מצ"ב .

מי שלא יכול לשלם  ,לא חייב לשלם.
א א יש ל ו הוצאות ,למשל הוצאות משפטיות משרד ועוד ועוד .להזכירכם באגודת
אשכול אין דמי חבר וכל הפעולות שא י עושה זה בהת דבות.
בג"ץ גד משרד התחבורע בע יין הפגיעה ש פגע ו ב ושא ביטול אישור ת"ץ ,א י
מבקש להמיר את רישיון ההסעה בזכות ציבורית למו ית וכפי שהיה בעבר .רק
האגרות וההוצאות שפסקו מסתכמים ב ₪ 13,000 -שמהם החברים ,בעיקר חברות
תרמו .₪ 7,000
על פי תק ות התעבורה ו "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים – ...הסעת סיור"... ,
צריך לחדש רישיון הסעה לרכב אשכול כל ש ה  ,ולפי בקשתי זה עד  31/3של כל ש ה .
אישור קבלה של המסמכים  +חשבו ית יוצא יומיים שלושה לאחר קבלת המסמכים,
א א לא להתחיל להתקשר ולשאול האם קיבל ו מסמכים ולא לשלוח העתק למייל
שלי רק למייל של המשרד ותמתי ו בסבל ות  3-4ימים.
מי ששלח מסמכים ותשלום יקבל בע"ה החל מ ,15/3/2022 -אישור הסעת סיור לרכב
אשכול שיהיה בתוקף עד  . 31/3/2023צריך 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  30/3א לשלוח לי הודעה בווטאסאפ עם רישיון רכב.
לשירותכם בכל עת,

מוטי בר -ס

