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  20/2/23    עדכון     י באגודת אשכול רכב מדברישום  ר
  

 .סיפים שלכל אחד מהם יש רישיון משרד הסעות לרכב מדברי מצ"ב דוגמה  40לאגודת אשכול יש   .1
 . כרישיון עסקלכל אחד מכם  הסעות משמשה רישיון משרד  .2
 שברשותי. XV, יכול להפוך רכב מדברי כולל הסובארו  4X4רכב שבסעיף היע רשום  כל  .3
   שלי  1986לדוגמא גיפ משת   רכב ישן אין הגבלה לגיל הרכב, כולל רכב אספות. .4
 :    רכב מדברילרכב פרטי בתאגיד שיוי ייעוד מסמכים דרשים לרישום  .5

 מצ"ב דוגמה,    4X4רישיון רכב שבסעיף היע כתוב   .א
 + חותמת היבואן    4X4או הזמת רכב מיבואן הכוללת מספר שלדה + כתוב  

הכולל    .ב הצטרפות  רכב  טופס  לרישום  הוהל  האגודה,  של  התקון  את  קראתם  כי  תצהיר 
 .התחייבות לעשות ביטוח וסעים בשכרואשכול 

 .  96672חשבון   510ס בק דיסקוט סיף מבשרת ציון הראל  -לפקודת מוטי בר  אישור תשלום  .ג
 תשלום רק בהעברה בקאית אין שום דרך אחרת  

 ₪  מחיר כולל מע"מ    1,170בבעלות פרטית     1M  רכב )1
 ₪   מחיר כולל מע"מ   2M   /3M   ,2,340לימוזיה/  / רכב בבעלות חברה )2

  . ר כספיאין אפשרות החז חד פעמי,  , תשלום וי ייעודאישור שימחצית הסכום עבור טיפול ב 
 .  .  צריך לחדש כל שה31/12עד  עבור רישיון הסעה כל שה מחצית 

   ₪ 234יום וצריך רישיון הסעה זמי חדש תוספת    30אם לא מבצעים שיוי ייעוד תוך   .ד
 רישיון היגה / תעודת זהות    .ה
 .+ מע"מ  ₪ 100, רכב וסף החה ₪  100החה של  בלמק - רישיון מורה דרך למי שיש     .ו
לא כדאי לבטח  , בשלב ראשון ביטוח פרטי אח"כ ביטוח וסעים בשכר.  ביטוח חובה בלבד  .ז

 חדש.   אצל מי שלא יודע איך משים למדברי אח"כ, תצטרכו לבטל את הביטוח ולעשות
    . ון רכב אם רשום צבע + ומספר וסעים, בלי זה אי אפשריבדוק ברישל .6

   , לבקש מהבוחן לרשום גם את מספר הוסעים והצבע יתן לבצע את השיוי בעת בדיקת מכון רישוי
  יש להביא למכון הרישוי, אישור מהיבואן, או מכל מוסך מורשה שלו.   

ין לבטל את ההליך א להודיע בכתב כולל פרטי  המעוי כל      –     י לשיוי הייעודר כספביטול והחז .7
   . , אין החזר עבור הטיפול בשיוי ייעודבלבד ון הסעהיש ריהתשלום לעבור  החזר בק ויקבל 

יתן לבקש  לקבל והל החזר מע"מ.  א לבקש  .  שרכש בחשבויתאפשרי רק לרכב    החזר מע"מ   .8
י + רישיון הסעה + ביטוח חובה  ב כמדברשיון רכ החזר רק לאחר סיום שיוי הייעוד. צריך לצריף רי

ברכב   פרטי  שימוש  לעשות  אסור  המע"מ  ע"פ  בשכר.  מע"מ העיין    –וסעים  אם  משפט.  בבית 
 ם דבר אחר.  שים עם הרכב לעות רק הסעות. לא שושואלים מה עו

  . , ראו טופס בהמשךהראשון מהקיה  רק רכב חדש ורק בחודשת רישוי רש אגרהחזר הפ .9
 

,    AIG    ביטוח וסעים בשכר.    רק אצל מי שיודע לעשותביטוח פרטי לרכב חדש      -   שלב ראשון   . 10
   . , תשלמו הוצאותלהחליף חברת ביטוחלבטל ו  תצטרכו לא עושים וסעים בשכר ביטוח ישיר וכו'  

 לעיל.  5לפי סעיף  – אחד הסיפים שלו   רישום במשרד הסעות רכב מדברי    -     שלב שי . 11
ושולחים לכם את  בקשה למשרד התחבורה.  חו מגישים  א  –  רישיון הסעה זמי    -שלב שלישי    . 12

 מצ"ב דוגמה.   רישיון ההסעה הזמי לטובת בדיקת מכון רישוי. 
והון ההסעה  יש, ריאם לא ביצעתם בדיקת מכון רישוי תוך חודש  . 13 צריך להגיש  זמי פג תוקפו 

 .  בדיקה מיידיתאא לבצע   ₪ 234תשלום וסף בסך  –  בקשה לרישיון הסעה חדש
כל מכון  בדקים ב  ,זמי + אביזרים דרשים  עם רישיון הסעה  -  אישור מכון רישוי  -   שלב רביעי . 14

  מצ"ב דוגמה .  מדברישיוי ייעוד לרכב אישור ותן לכם מכון הרישוי   רישוי / טסטים. 
מטף (כל מטף רכב תקין) תיק עזרה ראשוה, שילוט ע"פ שם המשרד שממו    –אביזרים דרשים   . 15

 קיבלתים את רישיון ההסעה לפי הדוגמה המשרד הוא "בית זית" .
  !   1תודות לתלוות שלי למשטרה פטרו מכל המושחתים בעמדות מס' !     1אין יותר עמדה מס' 

  

ייעוד רישיון הרכב במשרד הרישוי  –שלב חמישי   . 16 עם רישיון הסעה זמי ואישור מכון    !  שיוי 
,  גם מרבית משרדי    לא חולון  מחוזי ירושלים חיפה או באר שבע  ם הולכים למשרד רישוי רישוי את

 .   מפרטי למדברי  מטפלים בשיוי ייעודהרגילים הרישוי 
 מצ"ב דוגמה של רישיון רכב כמדברי.  . 17
 !    לא ללכת לשם!   שרד רישוי מחוזי חולון לא מבצע שיוי ייעוד לרכב מדברימ . 18
 לשלוח לו את האישור מכון רישוי   ₪. 234תוספת של  שלו, אפשרי להסתייע  במשרד  . 19



.      31/12עד    שולחים את רישיון הרכב כמדברי למשרד לצורך הוצאת רישיון הסעה קבוע  -   שישי  שלב   . 20
   31/12שראה כמו זמי אבל עד  עואחו פוים למשרד התחבורה ומקבלים עבורכם רישיון הסעה קב 

  !  וצריך לחדשו בכל שה !  בלבד 31/12שימו לב רישיון ההסעה הקבוע  עד 
שביעי   . 21 ביטוח   -  שלב  משים  הביטוח  לסוכן  כמדברי  רכב  רישיון  פרטי   שולחים  מביטוח    רכב 

למשרד ומעבירים  בשכר  וסעים  בלבד  לביטוח  חובה  ביטוחביטוח  בלי  בשכר    חובה    .   וסעים 
 המשרד לא יעביר לכם את רישיון ההסעה הקבוע.  

מצ"ב טופס שולחים ברשום למשרד רישוי     בקשת החזר הפרש אגרת רישוי    –רק רכב חדש  שמיי  שלב   . 22
  .לא לשכוח לצרף שיק או אישור חשבון בק   , לא לחולון.   ירושלים

(עוסק פטור לא מקבל)    בקשת החזר מע"מ  –שלב תשיעי   . 23 רכב חדש או כל רכב לעוסק מורשה 
   –. רק בסוף התהליך יתן לבקש החזר מע"מ! לצרף המסמכים הבאים שקה עם חשבוית מס

  חשבוית מס (אם אין חשבוית מס אי אפשר לבקש מע"מ)  .א
 רישיון רכב כמדברי    .ב
 רישיון הסעה קבוע    .ג
 ביטוח חובה וסעים בשכר    .ד
  רישיון משרד הסעות    .ה

    . (לא חייב להיות מורה דרך) פעילות של מארגי טיולים – 7912העוסק מורשה צריך להיות בסיווג  . 24
  מישור אדומים טסט אריה, חמד מאוד    ירושלים מ.מ.מ תלפיות, בית שמש    -מומלצים מכוי רישוי  .25

  הכי חמד !!!     058-6333395 מודיעין   ישפרו סטר ייב גצר
  יפו מכון הדרום פ"ת, קומפיוטסט אור יהודה.      44מכון הדרום שדרות בן צבי 

  !  ת וגובה מחיר מוגזםלא ללכת לאור עקיבא עושה בעיו   
  הכי הכי חמדים "וגמישים"   חדרה דרום  מסעדה רמת הגולן טסט עכו, צח"ר,  קצרין,   – צפון 

  היימן טסט אשדוד חמדים וגמישים, יו טסט באר שבע  , מכון הדרום אילת    - דרום
 . אישור שיוי ייעוד למדברי זה רישיון ההסעה זמי  האסמכתא לקבלת שירות  .א
 צריך להכין את הדברים הבאים לבדיקה    .ב
 רישיון רכב בתוקף    .ג
 שאיו פג תוקף. ףכל מט –מטף   .ד
 כל תיק. אין הוראות מיוחדות.   –תיק עזרה ראשוה   .ה
 ס"מ (פחות או יותר)  בשי צידי הרכב רצוי מגט אבל גם מדבקה טוב הכולל    20X40שילוט      .ו
 .   ברישיון ההסעהמשרד ההסעות קצר של שם ס"מ   10שורה ראשוה אותיות בגובה   .ז
 (בעבר טלפון של התאגיד המסחרי שהתחרה בו)שורה שיה טלפון שלכם.   .ח

  . וזאת    יש אפשרות כי היבואן יוציא רישיון כרכב מדברי  שרכש מיבואןגבי רכב חדש  ל . 26
   מלחמה על החזר הפרשי אגרה   ו  בירוקרטיהאם היבואן מסכים . זה חוסך 

כוללת מספר שלדה  למשרדשולחים    –שלב ראשון   . 27 + חותמת של סוכן    4X4+ כתוב      הזמה 
 מצב דוגמה  כל המספר שלדה בלי קיצורים.  – היבואן. אפשרי בכתב יד גדול וברור 

 לעיל   5ראה סעיף   משרד הסעות   /שלב שי רישום בתאגיד  . 28
 / לימוזיה   ₪2M   /3M רכב חברה /  2,340פרטי   ₪1M רכב  1,170תשלום כ"ל  . 29
 טופס ליבואן  מצ"ב דוגמה  שלב שלישי אישור רישום רכב מדברי ע"י משרד התחבורה   . 30
 ון רכב כמדברי י שלב רביעי היבואן משתמש באישור רישום ומוציא ריש  . 31
  יםדואג  ו וא  ,  + ביטוח חובה וסעים בשכרשכתוב רכב מדברי    רכבהרישיון  את  משרד  שולחים ל . 32

 .  31/12 עד  ון הסעה קבועילריש
 !  אסור לאסוף וסעים מזדמים !   רכב מדברי אסור לסוע בתץל . 33
 174, וברישיוו רכב רשם בד"כ שיוי ייעוד 10%ירידת ערך   –יתן לשות ייעוד רכב מדברי לפרטי . 34

 .  ש"ח 234עוד  אם רוצים טיפול מול משרד הרישוי , ₪ 234 לקבלת אישור ממשרד התחבורה 
     

  לשירותך תמיד,  
  ס  - מוטי בר      

  
  

  (א לא לשלוח לי העתק)    midbari55@gmail.com         אא כל הבקשות במייל למשרד  רכב מדברי
  
  

  ווטאסאפ כל הזמן     11:00-13:00שירות טלפוי ימים א,ג,ה   054-4525769מהלת משרד    :  וסיקובסקי   טיה
    052-3474755בלבד לא לטלפן   ווטאסאפ      אחראית רישום : בטלין  שירה

  
מכון רישוי, משרד רישוי , משטרה, משרד התחבורה,    –     9009700-050   24/7רק במקרה חירום   יתן לפות אליי בטלפון  

  ירושלים. אי גר במבשרת ציון.  להתקשר אליי תוך כדי האירוע!  וחילוץ מהשטח באזור  
  .  כולל מסמכים דרשים לטיפול, ובמיוחד מספר רכב א להשאיר הודעה בווטאסאפ לא חירום 

  
  " ותגיעו לאתר שלו.  רכב מדברימידע וסף לרשום בגוגול "



  



  חייב להיות רשום צבע + מספר וסעים   1986שת רישיון רכב מדברי  

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  ₪  234רישיון הסעה קבוע. הזמי מוגבל לחודש חייבים לסיים , לא מסיימים תוספת 
  

  
  

  

    



  שיוי ייעוד לרכב מדברי   –דוגמה של אישור מכון רישוי 

  



  וסעים בשכר   –ביטוח רכב מדברי 

  וסעים בשכר  –  3סוג הרכב מדברי  ומטרות השימוש 

  



   זה רישוי עסקים שלו ! –רישיון משרד ההסעות 
  רצוי להוסיף למסמכים בעת בקשת החזר מע"מ   
  

  
  

    



  

    



  

    



  ס"מ  20X40דוגמה שילוט רכב מדברי   

  

  ס"מ   10שורה ראשוה  שם משרד ההסעות בקיצור  גודל אות 

  שורה שיה מספר טלפון 

  

  יתן לבצע במגט, אי ממליץ, או מדבקה 

  בשי צידי כלי הרכב 

  

  



חשבוית הכוללת   -  מע"מ לצרףבעת הגשת בקשה להחזר 
  חובה  + ביטוח   + רישיון הסעה    רישיון רכב כמדברי !  מע"מ, 

. אסור לתת רישיון כרכב  רישיון משרד הסעות  וסעים בשכר + 
אסור לומר כי אתם משתמשים ברכב לסיעות פרטיות . פרטי 

  .בבית משפטהעיין  –או כל שימוש אחר  

  

  
  

    )-1995יכוי הוצאות רכב, תש"ה  תקות מס הכסה
  

)  1א(ד)(271, שסיווג משה שלו הוא רכב סיור או רכב מדברי, כאמור בתקה  1Mלגבי רכב שסיווגו         ג)1(  2
שווי    –לתקות התעבורה   בתקות  שקבע  כפי  ברכב  שווי השימוש  ביכוי  הוצאות החזקת הרכב  סכום 

  כב, לפי הגבוה. מהוצאות הר 80%השימוש, או סכום בגובה  
  

  שווי שימוש מתייחס לרכב שרכש ע"י חברה והוא לא "ישן" במקום של החברה.  
  

  

  

    



  


