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  ' אדר תשפ"ג ו

      23-002     סימוכין
  חברי אגודת אשכול שלום 

  
  

          2023 שת סיור אשכול  לרכבוהל חידוש רישיון הסעה 
  

 

 siure555@gmail.com    - למייל המשרדת סיור ברכב אשכול  ון הסערישי חידוש .1

 

יותר זמן. אא    יםלוקחוהטיפול  שעות קבלת המסמכים. הבדיקה    48המשרד מאשר תוך   .2
  . דקות אחרי ששלחתם לשאול האם קיבלו את המסמכים  5לא להתקשר 

 

3. ות א  לא    אי לא מטפליי עם חלפות רק למשרדל לפידושים א!!!  יתן ל ותפ  
בטלפון   בבעיות  אלי  תקלים  רישוימשרד    –כשאתם  מכון  ,    ,רישוי,  רכב     פקחי יבואן 

משטרה ש ורק  ,  תחבורה,  המהל  לאחר  מול  לטפל  מפפת  יסיתם  כשהפקידה  ולא 
עד שאעה.    .אתכם ושוב  שוב  אליי  להתקשר  מהמקום  לא להתייאש  אליי  א להתקשר 

א לשלוח  דחוף אא   אם לא         .ירושליםבאזור  חילוץ שטח    24/7  .לא כשהגעתם הביתהו
 לשלוח עוד פעם.  תוך כמה שעות א לא עוה  . אם כולל מספר רכב ומסמכים ווטאסאפ

 

      .שיות  5ולא רק  בהכת המסמכיםקצת אא חברים השקיעו  .4
  

 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
    ₪ 468סה"כ כולל מע"מ החת מורה דרך  ₪  100פחות  ₪ 500מחיר  

  96672, חשבון 510ס, בק דיסקוט סיף מבשרת ציון -לפקודת מוטי בר 
    . רק בהעברה בקאית אא לא בביט ולא בשום דרך אחרת

  בחידוש רישיון הסיור ולא כל דבר אחר.   עבור הטיפולהתשלום הוא 
  פות אליי.  מוזמן להתשלום קשה לו  למי ש 

  
    ₪ 351סה"כ    + מע"מ   ₪ 100החת רכב וסף 

   ₪  351+ מע"מ סה"כ   ₪  100רק לרכב אחד   70החת חבר ותיק מעל גיל 

 

 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

 , אפשרי ביחד עם רישיון היגה       רשיון מורה דרך  .ה

 .מצ"ב  עדכון פרטים פסטו  .ו

 2022לא צריך דוח ימי עבודה לשת    .ז

 



הטופס   .5 באמצעות  אשכול  לאגודת  רכבכל  בהצטרפות  כאשכול    בעל  חבר  הצטרף 
שיתול רשום  פיתאגודה  הוא  לרכ  13  -  כרגע  ,  שבה  אשכולאגודות  ו  ב      , למדברי   47, 

 סיפים של אגודת אשכול. אשר כולן 

  פשרה לו לקבל רישיון משרד הסעות. היה מסגרת משפטית שאה שיתופית  כל אגוד  .6
 בעלים" של משרד ההסעות שבו אתם רשומים. "חבר ו    כל אחד מכם הוא

 לכל משרד יש רישיון משרד שמהווה, למי שצריך, רישיון עסק.   .7

צריך לחדש רישיון    ..." ...הסעות מיוחדות  –צו הפיקוח על מצרכים ושירותים  "על פי   .8
 . בכל שה  31/3  עד   ,אחת לשה  סיור לרכב הסעה 

מזכיר   .9 רק  אי  יכולים  בזכו  כי  אחו  התחבורה  משרד  גד  שעשיתי  והעתירות  תי 
ולא בתאגידים מסחריים שגבו מאיתו אלפי שקלים  כלי רכב    19דות עד  גולהירשם בא

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

בטיחמקצ   פטורלו    יש .10 שו  ,ותין  למאמציי  תודות    כל ובוטלו    ,ד579קה  תתה  רק 
   לאחר שהכסתי בוחן מחולון למעצר.   בכל הארץ 1עמדות מס'  

התחבורה   ן  ימצו שירות  !    חדש   .11 משרד  הרישום    .הזדהות ממשלתית  באתר    של 
הוצאת  פשוט.  רככפל    מאפשר  רכב רישיון  ומכירת  סיור  ב  לא  שירותים    , פרטי  יש 

       .ום ממש לא קשהצע ריש לבצריך   , "תיתהות ממשל הזד" בגוגול    לרשום    . וספים

הוהל  מי ש .12 ע"פ  קבו,  יקבלפעל  סיור  לרכב    ע אישור הסעה  .     31/3/2024עד    אשכול 
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    , 25/3/2023סיור עד רישיון   לתם לא קיב .13

ל    28/3/23  עד  סיור  שיון  א קיבלתם ריל .14 ם  ולרשו  רכב  יון ריש ווטאסאפ  בשלוח לי  א 
   . ים ולא קיבלתי רישיון הסעהשלחתי מסמכ 

  
  ת,    לשירותכם בכל ע

  ס  - מוטי בר
  

  
  

  siure555@gmail.com     רק למייל שכול רכב א בקשות לחידוש רישיון סיור 

  
 gmail.commidbari55@  ון הסעה רכב מדברי ייש חידוש ר

  

    13:00-11:00א/ג/ה  קבלה טלפויות שעות  4525769-054  יה מהלת משרדט
  .   ווטאסאפ בלפות  ורצוי יתן 

  
   , ת  ו בו חשההלת    /  מדבריים סיור /  -אשכולרישיוות הסעה          אחראית רישום    –שירה  

  . 052-3474755 ווטאסאפ בלבד 
  

בלבד   שורק               7/24למקרה חירום  ,     ,  מהלהעם    רתם דיבלאחר  רישוי    מכון 

    050-9009700        יחהלש לצרף אותי  מפקחי תעבורה   / ה  משטר  /   משרד רישוי
  .  ל לטפל, אי לא יכוזבתם את המקוםאא לא להתקשר אחרי שע

  .   א לא להשאיר הודעות קוליות, רק בכתב 
  
  

  .  9009700-050   כולל מסמכים  בווטאסאפ עות הצ טעות תלוות   שאלות      - לא חירום



  


