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     לפרטי    אשכול -רכב סיור שינוי ייעוד/    אשכול- סיוררכב נוהל מכירת 
  
  

, ובכל מקרה  ה מצ"ב דוגמהרצוי מאוד להכין הסכם מכירמכירת רכב צריכה להתבצע בשיקול דעת,  כל   .1
נדחים  מהרו  לקחת מקדמה ם  ! ולכן אתם חייבי אי אפשר להפוך את הגלגל כש. ברגע ששילמתם מיסים 

  לפחות בסכום המיסים הנדחים! לבקש מהרוכש מקדמה 
 

 בעלות ללא אישור של המפקח על התעבורה. אי אפשר לעשות העברת לכן ו הינו רכב בפיקוח אשכול  - סיוררכב  .2
 

   אשכול אפשרויות למכירת רכב  שלוש .3
 בת מס  כולל הטלמורה דרך אחר מכירה כרכב אשכול   .א
 הטבת מס  ללא כירה כרכב אשכול למורה דרך אחר מ  .ב
 מכירה כרכב פרטי.   .ג

 
 .  אשכול למורה דרך כולל הטבת מס ת רכב מכיר .4

 
 , לבקש ממני נוהל הטבת מס  מחמדה  –שרד התיירות מטבת מס מלבקש ה  ךיש הרכב צררוכ  .א
צריך    .ב הרכב  כרכב  מוכר  בעלות  העברת  לבצע  שמבקשים  במייל  רישיון    ל ואשכלהודיע  ,  ברכלצרף 

   .טיפולעבור ה ₪ 234+  הרכב רישיון נהיגה של רוכשדרך + , רישיון מורה  הסעה ןרישיו 
  .   96672בון שח 510בנק דיסקונט סניף מבשרת ציון לפקודת מוטי 

   . , ת.זלשלוח פרטים מלאים של הרוכש כולל מספר טלפון, שם מלא  .ג
   .ועוד ותטופס הצטרפלמלא  –לאגודת אשכול מן  מוזכב אשכול ירשם בתאגיד רהרוכש חייב לה  .ד
 חייבות לביטוח חובה נוסעים בשכר ת הרישיון מורה דרך   היגה + חייב לשלוח רשיון נ כש הרו  .ה

 . , מצ"ב דוגמהואישור הטבת מס שקיבל ממשרד התיירות
 .בין שני מורי דרך העברת בעלות ובקשה לאפשר  למשרד התחבורה  מוטי מעביר מסמכים  .ו
אפשרי להשתמש  .  מחוזי בלבד  ויבמשרד הריש אפשר לעשות העברת בעלות  למוכר כי  דיע  מוטי מו  .ז

 מצ"ב טופס ייפוי כוח.  תחייבים להביא תעודה מזהה מקוריבייפוי כוח, אבל  
 .  הרוכששם  על   כדי שאוכל להוציא רשיון סיוררישיון רכב חדש לשלוח בעלות  ההעברת חר אל  .ח

 
    - נדחים מיסים  –מכס תשלום  .5

  
  .  ישור הטבת מסלמורה דרך שאין לו א   לשוק הפרטי או  אם מכרתםנדרש 

      לא נדרש בעת שמוכרים רכב אשכול למורה דרך שיש לו הטבת מס 
  

במו  .א הנדחים  המיסים  את  לשלם  צריך  הרכב  בישראלכר  המכס  מבתי  אילנית  .  אחד  לגב'  פלג  לפנות 
 ם. ם נדחימיסי תשלום לבקש ממנה שובר   IlanitPe@taxes.gov.il  מכס מרכז 

  
מכס מרכז      או   NagivAb@taxes.gov.il    נג'יב מכס ירושלים    אם היא לא עונה תוך יום לנסות  

      Rehev_merkazun@taxes.gov.ilכללי  
 

 "לתשלום מאובטח" . " נכנסים  תשלום מיסי יבואבגוגול " ן רושמיםקוון מפ ולשלם את השובר בא  .ב
 .  ון אדוםמצ"ב דוגמה ראה סימ שובר תשלוםשמניעה את התהליך רשום ב מספר האסמכתא  .ג
השובר ששילמת בחזרה למכס ומבקשים שיורידו את הגבלת המכס    אחרי ששילמתם יש לשלוח את  .ד

ר לבצע  שפתם אי אמששיל ת, ולמרוגבלהדו את ההיוראם לא י". שובר שבו כתוב "שולםוישלחו לכם 
חדש רושמים    ניתן לבדוק את הסרת ההגבלה באמצעות הורדת רישיון רכב באתר.  שינוי ייעוד לפרטי

 בו, מאוד ממליץ לכם לבדוק.  שתמש ירשם ולהשקל מאוד להאתר  , "הזדהות ממשלתית " בגוגול 
 , תקבלו את זה בדיווח הקרוב.  ע"מרי מלהחזלהכניס   – "ממעשימו לב החלק בשובר שכתוב   .ה

  



 . אשכול פרטי נוהל שינוי ייעוד רכב  –י כרכב פרטאשכול  ת רכב מכיר .6
   . אולי גם באילת לא בטוח צריך לבדוק רק מחוזי  מחוזילמשרד הרישוי הזי  פי להזמין תורראשית   .א

רק   .    וגמה לטופסמבקשים אישור מכון רישוי  מצ"ב דמגעילים והם    חולוןרישוי  משרד  רצוי לא  
  בוחן ראשי.  סמי  –ללכת למכון הדרום בשדרות בן צבי הם יודעים איך לעשות זאת  ,חולוןגבי ל

או אפשרי    *  התור הוא עבור רישיון רכב  5678או בטלפון     MYVISITיה   מזמינים תור באפליקצ
    כל תור על ת.ז של בן משפחה אחר על אותו טלפון. ממליץ להכין כמה תורים  .שינוי מרכב

     . לעיל 5לפי סעיף   לשלם את המיסים הנדחים במכס  .ב
+ אישור  צרף רישיון רכב  ל מספר רכב ולכרכב פרטי כולרכב אשכול  למכור    מבקש  –למוטי  להודיע    .ג

 טי  למו ₪  234+ אישור תשלום   םצדדי 4+ תמונות של הרכב מ   עהרישיון הס+תשלום מיסים 
  מי שלא יכול לשלם לא חייב.   .  96672חשבון  , 510סניף מבשרת ציון  ,  11 בנק דיסקונט  
  ! נדחים שכתוב עליו שולם לצרף שובר תשלום מיסיםחייבים   

שהמכ  .ד דהיינו,  "שולם"  נדחים  מיסים  תשלום  שובר  ההגבלה.  לצרף  את  הוריד  כתוב ס  לא  אם 
 .   ה לעשות שינוי ייעודטלי גדליהו לא יכול"שולם " סימן שעדיין לא הורדה ההגבלה ו

 פרטי.  לאשכול   מרכב לבצע שינוי ייעוד (טלי גדליהו)  חבורה ציבורית ת רשות למוטי מגיש בקשה ל  .ה
ה  .ו  , שמקבלים אישור  זהברגע  מ  יום  שניתן  דרך האינטרנט, מוטי  ייעודודיע  שינוי  + שולח    לבצע 

 .  תמונות מכל צד של הרכב 4(בשביל זה צריך אישור כי אין שילוט על הרכב 
, לא צריך להביא את הרכב רק רישיון רכב + אישור שאין שילוט  הולכים למשרד הרישוי המחוזי    .ז

אישור  +   שיש  המייל  ייעודאת  עם    לשינוי  יש  ממליץ  (לעיתים  ולכן  בעיות  אזה  בימים  ג    /ללכת 
 כפרטי. ורושמים את הרכב   ,  יהו במשרדכאשר טלי גדל

חול  רישוי  צבי  במשרד  בן  בשדרות  הדרום  במכון  לעשות  ניתן  רישוי  מכון  אישור  להביא  צריך  ון 
 מצ"ב דוגמה.   הרישוי.  קרוב למשרד

    074-7796161טל:   לגבי האישור מהרשות לתחבורה ציבורית להתקשר לטלי גדליהו אם יש בעיות   .ח
  MOT.GOV.IL@TGDALIAHUמייל:       6212610-050ק בווטאסאפ  ירום וררק ח

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

בעלות    .ט להתעדכן..  בדוארהעברת  יום  לוקח  מו  לפעמים  לאחר  לכן  יום  לקבוע  השינוי  מלץ  ביצוע 
   " . הות הממשלתיתבאמצעות אתר "ההזדאפשרי לעשות גם ייעוד במשרד הרישוי.  

 .   ללא הטבת מס  אשכול למורה דרך ב רכת מכיר .7
 לעיל   5סעיף ראה  –תשלום מיסים נדחים   .א
צריך    .ב הרכב  במייל  מוכר  ברלהודיע  כרכב    שמבקש נס  - למוטי  בעלות  העברת  במיסים    לוכאשלבצע 

, אם   ₪  234+ תשלום    הסעה  ןיוריש+    רישיון רכב  +      ס  שלום מכאישור ת  -סמכים  לשלוח מ  ,  מלאים
   96672חשבון  5101בנק דיסקונט סניף מבשרת ציון נס  -לפקודת מוטי בר   הרוכש נרשם אצלנו פטור.

 .  ם מלאים של הרוכש כולל מספר טלפון, שם מלאפרטי  לשלוח  .ג
  , רישיון מורה+    ס הצטרפותטופ  ח  לולשאגודת אשכול  מוזמן ל,  תאגיד אשכולרף להרוכש חייב להצט  .ד

 ₪  468+ תשלום  להפנות אליי  מווח נוסעים בשכר על ש+ התחייבות לבצע ביט  דרך + רישיון נהיגה
   .. 96672חשבון  510בנק דיסקונט סניף מבשרת ציון נס -לפקודת מוטי בר

העברת   פשר  ובקשה לא  (לא קשור בכלל למשרד התיירות)    למשרד התחבורה   מוטי מעביר מסמכים  .ה
 .  דרךבעלות בין שני מורי 

 .  המחוזי במשרד הרישוילעשות העברת בעלות  דיע שאפשרמוטי מו  .ו
 .  מיד לאחר ביצוע העברת בעלות יש לשלוח העתק העברת בעלות ומוטי   .ז
 

לפעמים יש    הרישוי פתוחנסיעה שמשרד  רצוי לבדוק בגוגול יום לפני ה  כתובות משרדי רישוי מחוזיים   .8
 15:30-18:00  ג'   08:00-12:30   ה - אבהזמנה מראש !   קבלת קהל רק    .ות או חופש והוא סגוריהשתלמו 

         תלפיות  10האומן כדורי בית !  חדש    ירושלים  .א
   ה מפרץ חיפ 271ההסתדרות    חדש !  – המשרד הרישוי חיפ  .ב
   מצב דוגמה   המגעילים ! דורשים אישור מכון רישוי ורים , תל גיב1הלוחמים   משרד הרישוי חולון  .ג
 18:00-15:30  ג'   012:3-08:00    ה -ימי קבלה אעמק שרה   5רח' מנוף    אר שבעמשרד הרישוי ב  .ד
  . לאלבדוק איתם אם מוכנים לעשות לפעמים כן לפעמים  משרד הרישוי אילת   .ה

   
  

  בר אחר להודיע לי.  ימי פתיחה או כל דמוצאים טעויות או השתנו   אנא אם אתם
  מסרבים לטפל בכם לכו למנהל,  

  050-9009700    דחוף נחשב מבחינתי ל התקשר אליי זהמנהל מסרב נא לה
  
  

     נס - מוטי בר    לשירותכם תמיד,               
  

                                                  
   





נדרש 
  רק במשרד רישוי חולון
  מדינה המשרד הרישוי הכי מושחת ב 



 

  
  



  



  


