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     2023יואר  15   עדכון     .לפרטירכב מדברי שיוי ייעוד ו הוהל מכיר   -   רכב מדברי 
  
  

    !היו רכב בפיקוח מדברי רכב  .1
  

 . ללא אישור של המפקח על התעבורהשל רכב מדברי  בעלות העברת לא יתן לבצע 

 

 .  לא מחייבת מצ"ב דוגמהבכל מקרה של מכירת רכב מומלץ לעשות הסכם,  .2

    מדברי מכירת רכב יות לאפשרו תי ש .3

 . הזדהות ממשלתית  /  העברת בעלות בדואר ואז   עוד לפרטיי יישיועושים   – ירכב פרטמכירה כ  .א

 .  להירשם בתאגיד מדברי קודם הרוכש חייב  - מדברי לאדם / חברה אחרים מכירה כרכב   .ב
  

    .י כרכב פרט מדברי ת רכב מכיר

 
  .  / אתר הזדהות ממשלתית עברת בעלות בדוארה אפשרי, ואח"כ פרטירכב שיוי ייעוד ליש לבצע 

 

 midbari55@gmail.com    במיילי משרד ליע ודלה .4
    :  הבאים מסמכיםאת הולצרף  " לפרטי  ??מדברי מס'  אי מבקש לעשות שיוי ייעוד של רכב " 

 .   96672חשבון  510סיף מבשרת ציון ס בק דיסקוט  -בר לפקודת מוטי   ₪ 468אישור תשלום   .א

   הסעהון רשי+  עדכי  רישיון רכב  .ב

 . ) 1ס' ה מעמדבבמקום הטרטור הל חדש (ו     ם צדדי 4תמוות של הרכב מ   .ג

5. ו אוי ייעודלבצע   גדליהו) לי (ט חבורה ציבוריתתרשות לבקשה ל םימגישחפרטיל מדברי מרכב  שי  . 

א .6 הרישוי,  משרד  וגם  התעבורה  על  מהמפקח  אישור  גם  כולל  הרישוי  הטיפול  למשרד  הולכים  אתם  ם 
 .  ש"ח 234משלמים רק 

   הרישוי חולון לא מטפל בזה ! משרד  – 16קובעים תור לפי ההסבר בסעיף  .7

רישיון   לא צריך להביא את הרכב רק ,    ע  ירושלים , חולון, חיפה, באר שב  למשרד הרישוי המחוזי  כים הול .8
תיה,  בית שמש,  רמת גן,  פתח תקווה,  קרית ארבע,     ויאפשרי גם משרד רישמיסיון של חברים      .    רכב

   אשדוד, רחובות.  אשקלון,   ,צפת, קרית שמוה, טבריה, חדרה, 

 וי ייעוד ממדברי לפרטי  שי יצועלב למשרד הרישוי מסמכים שיש להביא   .9

 . מכתב מהתאגיד )1

   תמוות של הרכב ללא שילוט )2

 ון היגה  יישרישיון רכב + ר  )3
  

ורושמים    ,    י גדליהו במשרדכת בימים א/ ג כאשר טלללממליץ  אי  ולכן  לעיתים דירות יש בעיות  
    074-7796161טל:  להתקשר לטלי גדליהו   טי.כפרהרכב  את

  MOT.GOV.IL@TGDALIAHUמייל:       6212610-050ק בווטאסאפ  ירום ורח רק

  חדש ק"ק    היסעים מויות ין בי   משרד התחבורה   9-12:30ימי קבלה א+ג שעות 

  לים  ירוש   5רח' בק ישראל 

אין  ים  פעמל . 10 במערכת  לרכב  הרישויקוד  אצל    ,  משרד  המסמכים  את  משאירים  במשרד  אז  הפקידה 
 .  לוודא שאתם יודעים את שם הפקידה    טפל ולהחזיר לכם תשובה.הרישוי והיא חייבת ל

 מקבלים ממשרד הרישוי רישיון רכב כרכב פרטי.   . 11

 שיוי ייעוד.   . דהייו, הרכב ביצע174יעוד רישיון הרכב שיוי ייהיה רשום על בד"כ  . 12

 .   10%בסך   י פרטי ירידת ערך לרכב מדברלפי לוי יצחק   . 13

 !  9009700-050י להתקשר אליי ממשרד הרישוזה לא עוזר  ואם  , ללכת למהל , במידה ולא טיפלו בכם  . 14

פרטייתן  כעת   . 15 כרכב  בעלות  העברת  ממשלתית  ,  בדואר   לעשות  הזדהות  באתר  ממש    או  חדש  והל   ,
 . "לתיתהזדהות ממש פשוט. מחייב ידע בשימוש באתר "



 

אם קבע תור זה אמור להיות    .*  5678או בטלפון       MYVISIT  באפליקציה  המחוזי  תור למשרד הרישוי . 16
   . שיקבלו אתכם בטוח

רושמים . . יש לבדוק באתר שעות עדכיות וגם אם פתוח   :18:00-3015  ג'   12:30-08:00   ה - ימי קבלה א
 ואז יש פרסום. לפעמים הם יוצאים להשתלמויות והמשרד סגור! גוגול משרד הרישוי המחוזי ב

 במרכז כלל.  משרד הרישוי  לא  בית כדורי. תלפיות    10האומן    משרד הרישוי ירושלים  .א
 .   , מפרץ חיפה  271ת הסתדרו  – המשרד הרישוי חיפ  .ב
      משרד הרישוי חולון לא מטפל !!!  .ג
 עמק שרה    5רח' מוף    משרד הרישוי באר שבע  .ד
    משרד הרישוי אילת   .ה
בית שמש,  רמת גן, פתח תקווה, קרית ארבע,    לא חובתם. "בטובות" זומשרדי רישוי שעושים את זה   . ו

 אשדוד, רחובות.   אשקלון,  ,צפת, קרית שמוה, טבריה, תיה, חדרה,  
 כרמל   משרדי רישוי שאסור ללכת אליהם ! דלית אל  .ז
  

  

 לי.  להודיע א לוהל יש לכם הערות או  מוצאים טעויות אא אם אתם . 17

  ל !!!למה מסרבים לטפל בכם לכו . 18
  

    9009700-050     דחוףכחשב  ממשרד הרישוי  המהל מסרב א להתקשר אליי זה . 19
  

 

 .   לאדם אחר או חברה     -  כרכב מדברי מדברי ת רכב מכיר . 20

 

 ??  אל ישראלי לחבר ישר 111111"אי מבקש למכור רכב מדבר  מוטי ללהודיע במייל  צריך  מוכר הרכב . 21
   כים הבאים את המסמלבקשה  ולצרף 

 96672חשבון   510ס בק דיסקוט סיף מבשרת ציון  -בר לפקודת מוטי  ₪ 234תשלום   .א

 רישיון רכב   .ב

   . הסעה ןרישיו   .ג

 .  או תעודת זהות + רישיון היגה  אם מלאים של הרוכש כולל מספר טלפון, שם מלפרטי  לשלוח  .ד

ל  הקוה  –ב  הרכ  רוכש  . 22 להצטרף  מדברי  תאגיד  חייב  אשכול.    -  רכב  לאגודת  להצטרף  מומלץ  כמובן 
ברירכם  להזכ למוטי  תודות  ל-רק  יתן  אשכול  ואגודת  קצין  ס  ללא  באגודות  מדבריים  רכבים  רשום 

 דש. בחו ₪ 200להזכירכם לפי כן היה קצין בטיחות ותשלום חודשים החל מ   בטיחות.

 קוה מצטרף לאגודת אשכול יש לשלוח את הטפסים הבאים  אם ה . 23

    .  ₪ 1,170חברה אם , פרטיאדם  ₪  585תשלום  )1

 96672חשבון  510ס בק דיסקוט סיף מבשרת ציון -בר לפקודת מוטי  )2

 כפל החות. יש  + מע"מ  ₪ 100החה   רכב וסף  / (רק לרכב אחד)    70/ חבר מעל גיל  מורה דרך )3

 ת"ז  שיון היגה + רי+  טופס הצטרפות  )4

 רכב חברה צריך לצרף ייפוי כוח / מורשה חתימה  מדובר באם  )5

   . "י מתחייב לבצע ביטוח וסעים בשכר לרכב המדברי שרכשתי"אי ישראל ישראלהתחייבות   )6
  

 .  בעלות כרכב מדבריהעברת  – הפשר מכירובקשה לא למשרד התחבורה מעביר מסמכיםאי  . 24

 .  בלבד דואר בדיע שאפשר לעשות העברת בעלות מואי   . 25

   .ברת בעלות יש לשלוח העתק העברת בעלות ומוטי מיד לאחר ביצוע הע . 26

 .   לרוכש  ושולח בוע על שם הרוכשבקש ממשרד התחבורה רישיון הסעה קמ אי . 27
            

  
     ס - לשירותכם תמיד, מוטי בר   

  
                                                  

   





  
  


