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           2023  שת  לרכב מדבריוהל חידוש רישיון הסעה 

  

 

 l.com@gmaimidbari55      - מייל המשרדא לשלוח ל בריון הסעה מד חידוש רישי .1

 

 050-9009700רק בחירום   םאלי פוי  אא לא לפות אליי עם חידושים אי לא מטפל!!! .2

  

      שיות. 5ולא רק  בהכת המסמכיםקצת אא חברים השקיעו  .3

  
 פרדאבל  מייל אחד בים  כל המסמכא לשלוח כל מסמך בקובץ  ,  

     .כל קובץ  1MBעד  בגודל     PDFאו    JPGבפורמט    

 

 א לצרף תיעוד של התשלום להגיד שילמתי לא מספיק.       אישור תשלום  .א

 

 ייםשולטיפה ל חלקי הרישיון, להשאיר  ישר כולל כ      בתוקףרישיון רכב   .ב

 

 רר.א גול  לא מקיף    חובה קר      בלבד  טוח חובהיב  .ג

 

 . רק את הצד של התמוה לא את הצד האחורי  .  רישיון היגה  .ד

 

 ובת  תעודת זהות כולל ספח כת  .ה

 

 , אפשרי ביחד עם רישיון היגה  יש למי שכמובן רק       רשיון מורה דרך  .ו

 

 .מצ"ב  עדכון פרטים פסטו  .ז

 

לרכב מדברי    אגודות  40   , יש כרגעפיתאגודה שיתולחבר  בעל רכב מדברי הצטרף ככל   .4
 סיפים של אגודת אשכול. ב אשכול אשר כולן אגודות לרכ  13 -ו

 

  פשרה לו לקבל רישיון משרד הסעות. י היה מסגרת משפטית שא ה שיתופית  כל אגוד  .5
 בעלים" של משרד ההסעות שבו אתם רשומים. "חבר ו    כל אחד מכם הוא

 

 אא אי צריך מתדבים כדי לעמוד בדרישות של רשם האגודות.   .6

 

ל .7 התחיל  על  מע"מ  מדברי התלבש  סיפי   רכב  כמה  מאשריםמע"מ    ויש  החזר    שלא 
מדברי  רכב  רכישת  בעת  ת  רחובות,  –  מע"מ  רמ פתח  ואילת קווה,  להוג    אא    .לה 

מע"מ   להחזר  הבקשה  את  שמגישים  לפי  איתי  ולהתייעץ  תשומות.  מס    –בזהירות 
 . ור, אא בואו לעזבושא יש דיון בבית משפט מחוזי לוד 19.2.2023בתאריך  



  

השירות   .  31/12עד    2023 לשתרכב  ורישום   עה  חידוש רישיון הסעבור הטיפול ב  ר מחי .8
אגודת לחברי  באגו.  אשכול  רק  המשרד  עבור  התשלום  .  חים  הדחברות  שירותי 

 .  סיעות ותשלום לעובדיםהיירת כולל    בכלטיפול ב ות כ וההוצאות הכרו

  

     ₪  585= מע"מ +  ₪   500    בעלות פרטית ב    1M רכב מדברי ון הסעה   יישר  .א

 

   ₪ ,0171= מע"מ +  ₪  1,000         הבבעלות חבר  1Mרכב מדברי ון הסעה   יישר  .ב

  

  ₪  878=   + מע"מ  ₪ 2M  ,3M     750 בבעלות פרטית רכב מדברישיון הסעה לרי  .ג

  

   ₪ 1,170  + מע"מ =   1,000       ךארמורכב   –לימוזיה  רכב מדברי   .ד

  

   ₪  170 =    + מע"מ  100    החת מורה דרך    .ה

  

   ₪ 170=   + מע"מ   100    (רק רכב אחד)    70החת חבר ותיק מעל גיל   .ו

  

 ₪  234=  + מע"מ   ₪ 200      י מדבר  מכירת רכבאישור שירות טיפול ב  .ז

 

 ₪  234=  + מע"מ   ₪ 200       רטי שיוי ייעוד לפאישור שירות טיפול ב  .ח

 

  ₪  558=   + מע"מ  ₪ 500  למדברי 1M  4X4בבעלות פרטית רכב שיוי ייעוד   .ט

 

   ₪ 1,170=  + מע"מ ₪  1,000    למדברי רכב חברה , לימוזיה,  2M ,3Mייעוד וי שי  .י

  

   ₪ 234=      + מע"מ   200         טיפול מול משרד הרישויתוספת   . יא

 

   96672חשבון  510ציון ף מבשרת  ס בק דיסקוט סי -פקודת מוטי ברתשלום ל .9

 

 ולא ביט.  לא מזומן לא כרטיס אשראי    אין שום אפשרות תשלום אחרת .10

 

    הודיע לי יות א לכספות בעישלא עובדים מכל סיבה, חברים  .11

 

צריך לחדש רישיון    ..." ...הסעות מיוחדות  –צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  "על פי   .12
 .   30/12יו עד יהשה האזרחית דה סוף  עד  , אחת לשהלרכב מדברי הסעה 

 

מזכיר   .13 רק  אי  יכולים    כי  אחו  התחבורה  משרד  גד  שעשיתי  והעתירות  בזכותי 
ולא בתאגידים מסחריים שגבו מאיתו אלפי שקלים  כלי רכב    19דות עד  להירשם באגו

 והייו צריכים לרשום את מספר הטלפון שלהם על הרכבים שלו.   בשה,

  
   .  ותין בטיחמקצ פטורלו   ויש ד 579קה  תתה רק תודות למאמציי שו .14

  

 בכל הארץ   1עמדות מס'  בוטלו רק תודות למאמציי כולל כיסה של בוחן למעצר  .15

  

 

16.     ! התחבורה   ן  ימצו שירות  חדש  משרד  הרישום    .הזדהות ממשלתית  באתר    של 
לרשום  שירותים וספים.   יש  ו,  ב ומכירת רכב  רישיון רככפל    מאפשר הוצאת  פשוט.

      מקוון.המגיעים לשירות ו  , ללחוץ על הליק "תיתהות ממשל הזד "  בגוגול בחיפוש 



 עבורה  ת הת וב מדברי ע"פ תקובת רכח .17

 

   אשמזמין מר הסעה רק למי שיכול לתת שירותי   .א

  מייל / תעודת משלוח.    /ווטאסאפ   –חובה להציג העתק הזמה 

 

 ע"י לקוח אחד בלבד.  רק  עבור ההסעה  תשלום  .ב

 

 !  בתב"ג חמורהאכיפה  !סעים מזדמיםלאסוף ואסור   .ג

 

 ם.  טלפון שלכאתם רשומים בקיצור +  שתאגיד שילוט על הרכב , שם ה   .ד

  

 

ה .18 של  קבלה  י אישור  שלושה  מסמכים  יומיים  המסמכים,  לא וצא  קבלת  לא  חר  אא 
 .  ימים   3-2ות בסבל קיבלו מסמכים תמתיוולשאול האם  תוך דקה  התקשר ל

 

.  31/12/2022עד    ברי  לרכב מד  עאישור הסעה קבו ,  יקבללח מסמכים ותשלום  מי שש  .19
חותמות ולא צריך    ךלא צריך צבעוי ולא צרי    ולשים ברישיוות הרכב.צריך להדפיס  

 ת בתאגידים שלו.  קצין בטיחו

  

 

 . במייל עוד פעםהמסמכים  כל את א לשלוח   , רישיון הסעה  לתם לא קיב .20

 

ריל .21 קיבלתם  הסעה  א  ל  25/12/2022עד  שיון  לי  א    רכב   יוןרישווטאסאפ  בשלוח 
   . ם שלחתי מסמכים ולא קיבלתי רישיון הסעהולרשו

  
  

  ת,    לשירותכם בכל ע
  ס  - מוטי בר

  

   

  
,  מהל העם    רתםדיב לאחר שורק    מכון רישויכולל               7/24למקרה חירום בלבד  

    050-9009700    לשיחהלצרף אותי   ה / מפקחי תעבורה / משטר   משרד רישוי
  .  , אי לא יכול לטפלזבתם את המקוםאא לא להתקשר אחרי שע

  .   א לא להשאיר הודעות קוליות, רק בכתב 
  
  
  קשר בטלפון ובמיוחד לא לבקש בטלפון מספרי טלפון!!!  א לא להת  ל בעיה אחרתכ

     9009700-050  אפ או ווטאס  netk9@013.   מיילח לי ללשלו 
  מסמכים דרשים.  ולצרף הבעיה  ומה   לרשום מספר רכב 

  
  
בכל שאר     13:00-11:00א/ג/ה   קבלה טלפויות  שעות    4525769-054    יה מהלת משרדט

  הימים א לשלוח ווטאסאפ .  
  

רישום    –שירה   ל    midbari55@gmail.com      אחראית  רישיוות הסעה  בכל הקשור 
  .  052-3474755 ווטאסאפ בלבד  . ת  ובו ההלת חש חשבויות / , חידושםו  מדבריים

  
  

    בקרוב.  רכב אשכול סיור יש מייל אחר  תקבלו פרסום 
  



  


