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    ים שלום חבר
  

    + משרד רישוי   י רכב מדברל פרטי  רכבשינוי ייעוד מכון רישוי  נוהל הנדון: 
     .יזמנ קיבל רישיון הסעה  שכברלמי 

 
. הכל   ₪  31  -עלותב  במכוני הרישוי    מדברי    רכבבדיקה    !!!    1מס'  בוטלה עמדה    2020/12/1החל מ   .1

ל  כולל  ארוךמאבק  תודות  משפט,  לבית  ומעצרים  ,עתירות  למשטרה   משרד'  חילה  בת.  תלונות 
שלא תגידו שאני לא עובד    .  ₪  1,350מעבדות רכב בתשלום של  בתעשה  בדיקה  שהה  רצהתחבורה  
ואני  מאות ימי עבודה  גד משרד התחבורה  ת נ שרות אלפי שקלים בעתירותי עהשקענא  א.  בשבילכם

   . תים שאני מספק לכםוריבאמצעות התשלום שאתם נותנים לי עבור הש  זקוק לתמיכתכםבהחלט 
מצ"ב דוגמה     רישיון הסעה זמני  עושה את הבדיקה בתנאי שאתם מראים לו  וי  מכון רישמעט כל  כ  .2

 ן טעם לכו למכון רישוי אחר.  איתו, אבל אי קה, אפשר לריבוצה לעשות בדימכון רישוי שלא ר  .נספח א'
תרימו טלפון למכון הרישוי לפני שאתם הולכים ותשאלו אם הם יודעים לעשות בדיקה ואישור רכב 

    . חריםלגבי מכונים א , נא לשלוח לי משובניסיון של אחריםהרשימה מתוך   מדברי.
  , מ.מ.מ + דינמומטר .  טסט ליין גבעת שאול  טסט + בסט ירושלים  
  ישור אדומים טסט אריה מ  נחמד  מאוד 058-6333395ישפרו סנטר יניב גנצר    מודיעין 

  מפיוטסט אור יהודה , קויפו   44  מכון הדרום שדרות בן צבי
  , חצור הגלילית  רמת הגולןמסעדה , עכו טסט  –צפון 

  , מכון הדרום אילת   דרום ניו טסט באר שבע 
  לפי הדוגמה המצ"ב   ,ד למדבריאישור שינוי ייעוטופס  ך לתת לכם  מכון הרישוי צריבסיום הבדיקה   .3

ב' ו   נספח  מרובעת,  חותמת  כולל  מלאים,  להיות  חייבים  הפרטים  שכל  לב  שינוי  שימו  יד  בכתב 
   הרישוי לא יקבל שרד שום מהיה רלא י   של הרכב. בע ות רשום צחייב להי  .מפרטי למדברי

  *   5678  טלפוןב (   רכבלרישוי  פעולות    -   MYVISITבאפליקציה      תור למשרד הרישוילהזמין   .4
תכינו את  אני אטפל ברישיון הסעה ואתם  בינתיים  , ו  התור ניתן לעוד שבועד"כ  ב,  שירות לא טוב)

הרישוי באותו טלפון.  פח ד על ת.ז של משיותר מתור אחממליץ לעשות  .  האישור ממכון  / חבר,  ה 
 ממש משתדלת.  משרד רישוי בקרית ארבע מאוד מומלץ יש תורים והפקידה 

ם במכון  ה הזדמנות שאתבאות   ,  , אם לאנוסעיםב ומספר  לבדוק שרשום ברישיון הרכב צבע הרכ .5
אי אפשר לבצע שינוי    .₪  31ים לרשום את הצבע ברישיון הרכב , גם זה עולה  אתם מבקשהרישוי  

לגבי מספר נוסעים מחייב לקבל מכתב מיבואן או מוסך מורשה של יבואן שמציגים    .  בלי צבע  ייעוד
 למכון הרישוי ואז הוא מוסיף לטופס.  

    .או יבואן תורשממעבדה מ אישור ב צריך יי מרכ וצעו שינוב אם מקוריבמבנה ה ות להי יבחיכב רה .6
הנסבכיוורק  שבים  מו .7 ישןכר  -  יעהן  עפנדי    ב  סופה  וג'יפי  בצדדיםמום  דרים  בניגוד    שבים  זה 

 לא בודקים את זה.   מכוני הרישוי חלק קינה הישראלית, אבל בינתיים לת
 .   . 1994משנת ם בי רכאצלנו   , רשומיםהרכב גיל   הגבלה לגבי ן אי בינתיים  .8
דיזל   .9 ייעוד    –  ומזהמיםנים  וש מירכבי  שינוי  נוסעים  הס   - מדברי  ללאחר  לה   שיעת  נס  כ יאיסור 

  ות וחל נחשב מזהם  מדברי  ל  פך הושבעת    ,א נחשב מזהםלשישן  יזל  ע ד מנורכב פרטי              !  לערים
הגבלות  גדולות. לערי  כניסה   עליו  א  ביםחייאנו     ם  הנזק  למזער  המזהמית  מבשל  ואני  על    רך ם 

 וא כואב.  נוי למרות שה השי
  

   י לכים לבדיקה במכון רישו מה צריך להכין לפני שהו . 10
  

 רישיון הסעה זמני שאני שלחתי לכם.    .א
 רצוי שיש בו שעון, אבל מכוני הרישוי לא בודקיםלרכב ,   מטף  .ב
 ל ערכה שיש לכם.. אין תקן אפשר להביא כ זרה ראשונה ערכת ע  .ג
 לשים על הדלת  ס"מ   20X40 לפחות   מגנט בגודליץ מלמ  – על הרכב מבחוץ   שילוט  .ד

   שילוט לרכב נספח ג'של  מצ"ב דוגמה 
המשרד שם  ראשונה  אותיות    שורה  שלכם    מ"ס  10גודל  המשרד  ון  ישיבררשום  שם 

  .  סיור "  נמרודבדוגמה המצורפת "  ,ההסעה
  ) הייתם צריכים לפרסם את התאגידים המסחריים. בעבר(   שלכם ה הטלפוןשורה שני

בד רק  מסתפק  הרישוי  מכון  שמרדףלפעמים  בתוך  מודפס  אפף  ל,  אבל  שר  לבדיקה  נסות 
  . רכב אתם חייבים כזה שלט ב



 
  -  ון הרישויפעולות שעושה מכה . 11

  
 .  שימו לב הוא רק לחודש בלבד  , זו האסמכתא לצורך הבדיקה.ודק רישיון הסעהב  .א
   , עדיף ללכת למכון רישוי אחר. לא יודעים איך עושיםים שבמכון רישוי אומר אם   .ב

 המצ"ב  כון רישוי את הטופס דוגמה להראות למאו 
   03-9560205  -  איגוד מכוני הרישוי    תאוריגב' תקשר ל להאין ברירה אם   .ג
 יל  על     10   עיףבס כל מה שרשום   .ד
  4X  4  המצאות הינע מת אב וממזהה את הרכ  .ה

  
  '   ספח ב'נ     "ה על שינויים בפרטי הרכב הודע"    תכם בטופסמכון הרישוי מצייד אכאמור 

  
יצריך  הרישוי  מכון   בכתב  מדברילרשום  רכב  סיור    ד  רכב  שכתוב  עוש(בשורה  בעיואם  ת  ה 

    03-9560205להתקשר לגב' אורית איגוד מכוני הרישוי 
  

    ובר את משרד הרישוי . , חותמת אחרת לא עהדוגמה  לפי רובעתמת מתחייב לחתום בחו
  

   יום!!! 30תוך חייבים לבצע את השינוי ייעוד  . 12
  
     . ₪  234  תשלוםתוספת  - שחד  זמניהסעה  יך רישיוןצרועבר הזמן אם  
 !  צע בזמןבודה, נא לבה לי עוד עזה עוש 
  
  

  משרד הרישוי בפעולות 
  

הרישבכם  לש התור    כשמגיע . 13 מבקשים    וימשרד  הה  מהפקידאתם  שלהאת  לא    מייל  היא  אם 
   כם רישיון רכב כמדברימצליחה לבצע באותו יום את השינוי ייעוד ולא נותנת ל

  
 , 'דנספח   אגרה  החזר  טופס מצ"ב  .חזר אגרהמבקש ה כי לציין   )שןלא רכב י( !בלבד רכב חדש  .א

 על חשבון בנק או צילום שיק  ישור א לצרף לא לשכוח  
 ) לחודש אחד הוא רק שימו לב חייב להיות בתוקף!(  שלחתי לכםן הסעה זמני שאני רישיו   .ב
 שוי  הרישקיבלתם ממכון     י הרכב"טם בפרהודעה על שינויי"   .ג
 ם  תעודה מזהה שלכ  .ד
   .ם הרכב לא על שמכם אלא אדם אחראי לאדם פרט 'ה מצ"ב נספחייפוי כוח   .ה
 חובה חתימה של עו"ד . תאגיד / חברה רשום על אם הרכב  נספח ו' ייפוי כוח לתאגיד    . ו

  
 

להגיש  שאתם במשרד הרישוי בהזדמנות זו   ה להחזר אגרה בקש     ש בלבד, לא רכב ישן רכב חד . 14
תכינו עותק כי בד"כ הם מאבדים      !!!  ₪  3,000ל עד  חזר ש על המדובר    .  עה להחזר אגרהתבי

 את הבקשה!!!
 

ורצוי    את השם של הפקידה,  לך  יש מצב שבמשרד הרישוי לא מסיימים את התהליך, לדאוג שיש  . 15
 .  ות אתר "הזדהות ממשלתית" עבאמצ ניתן להוציא כפל רישיון רכב  . מאוד את המייל שלה

תשלחו גם  , וע עה קבוברישיון הס  כדי שאטפלהעתק  לשלוח לי    קבלת רישיון רכב כמדברילאחר   . 16
 לכם כדי שיעשה ביטוח נוסעים בשכר.  סוכן הביטוח של

נוסעים בשכר ל . 17 ביטוח  כדי שאוכמייד כשאתם מקבלים  ביטוח חובה  רק  ל לשלוח לכם  שלוח לי 
   א זמני לחודש. רישיון הסעה קבוע. רישיון ההסעה שנתתי בתחילת התהליך הו

 .    231/1 -ד לע ועשיון הסעה קבריהתחבורה מקבל  דלמשרשה  יש בקמג אני  . 18
בשכרלשלוח   . 19 נוסעים  ביטוח  גרירה  חובה    אליי  ולא  מקיף  לא   , שתקב.  בלבד  לאחר  לו  מייד 

   31/12רישיון הסעה קבוע עד ואני שולח לכם    המבטח.מ
 כורת. לשנה הבאה, אני שולח תזכל חודש נובמבר חייבים לעשות חידוש רישיון הסעה  . 20

  
  ף מספר רכב ומסמכים נדרשים. אנא אם יש שאלות לא בטלפון, רק בווטאסאפ ולהוסי

 שוי / משרד רישוי. במכון רי , כולל אם אתם 24/7רק במקרה חירום ניתן להתקשר אלי 
          

  
  050-9009700     סנ-לשירותכם תמיד, מוטי  בר    



  צריך להיות בשלט שרד, זה ן הסעה. שימו לב לשם המנספח א' דוגמה של רישיו

  



   שימו לב לדגשים באדום דוגמה  " שום רכב מדברייאישור ר "     -    'בנספח 
 

  
  

  
  
  

  
  

    



  
  ממליץ על מגנט  דוגמה של שילוט לרכב     -    'גנספח 

  הטלפון שלכם שורה שניה  , סמ' 10אותיות גובה    שורה ראשונה שם המשרד בקיצור

  



  ר על חשבון בנק או צילום שיק  שימו לב חייבים לצרף אישוהחזר אגרה. ס פ וט -דפח נס
 

 

  



      וח של אדם פרטי ייפוי כס פ וט -הנספח 
  
   

  
  
  
  

  
    



      חתימה של עו"ד חייב  –תאגיד וח של ייפוי כס פ וט -ונספח 
  
  

  


