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  רב    לום ש          

  
     3/22עדכון    רישיון יבואן זעיר. הוצאת הצעה לטיפול בבקשה למשרד התחבורה עבור הנדון: 

 
 ן.  ראשית אני מבקש להודות לך שפנית אליי וביקשתי את עזרתי בטיפול בנדו  .1
יבואן  גלה  רובחתהרד  מש   של  מעודכן  הלנומצ"ב   .2 שת   ,זעירבי  לטפללמקרה  בעצמך  חליט  .  בבקשה 

בירוקהעיס  הרבה  מחייב  זעיר  כיבואן  ווק  ומיל רטיה  טפסים  מתקוי  אתה  להשיג  אם  יבואן  שה  רשיון 
 רכב.  ליבוא אתה תתקשה להשיג רישיונות  בעצמך  זעיר

 . בקשות 5 -ב  תי כבר, טיפליכולתי טבמין ואעשה כ לטפל בהשגת הרישיו  ומוכן אשמחכמובן אני  .3
זעיר  ת  גשיפול בהטרך  לצו .4 יבואן  כוחבקשה לרישיון  ייפוי  נייר מכתבים  אני צריך ממך  / של  של  על    ך 

 . מצ"ב טופס ייפוי כוח. ני אפעל בשמך רק לעניין זה בלבדאו  הה חתימהחברה חתום ע"י מורש
   אתה צריך לחתום על הצעת המחיר בדף למטה .  .5
    .כל הסכוםראש תשלום ממ  "ע₪ + מ  4,000הינו   בבקשהל פוטימחיר ל .6
 במקרה שמסיבות אשר לא תלויות בי משרד התחבורה יסרב לתת רישיון, אני מחזיר מחצית מהסכום.  .7
תקבל רישיון  .  ₪    900  -יש לשלם אגרה בסך כ  ממנהלת תחום יבוא    העקרוני   ר ושיאהקבלת  לאחר  רק   .8

צריך לאסוף זעיר  יבואן  לאחר שבועיים תקבל  .  תל אביב  8פיזית מרח' המלאכה    יבואן  ורק אז  קוד   ,
 .   אפשרי להמשיך בתהליך

   96672 ון שבח  510סניף מבשרת ציון   11נס בנק דיסקונט - תשלומים לפקודת מוטי  בר .9
 . דבואן זעיר בלבון יוצאת רישי צורך טיפול בהל ההינ זו  מחיר הצעת  . 10
 . ונות יבואשיריהכנת הסבר על  לא כוללת ההצעה  . 11
כוללת   . 12 נדרשות  הוצאותההצעה לא  כ     נוספות  עבור    15,000  -בסך של    ₪   1,000+  רכבית"  "   ת  תוכנ₪ 

חלה  ת בהתובכמאוד מס  א יכת הזאת ההמער.    + כרטיס חכם לתוכנת שער עולמי  כנותתו  ןעדכו ודש  חל
 . לימוד מעמיק של הפעלת התוכנהו  ,, נדרש מחשב בנפרדיםואתה נדרש לידע בהפעלת מחשב

 )  JPG(אנא באיכות טובה בצבעוני ישר רצוי בפורמט מסמכים הנדרשים לבקשה  . 13
 אשלח בנפרד   –ייפוי כוח חתום ומאושר   .א
 ון נהיגה של העוסק מורשה  ז / רישי ת. –עוסק מורשה    .ב
 + אישור על ניהול ספרים   עוסק מורשהתעודת   .ג
 בעלות יחיד   רד לח בנפאש  -  שראל)(משטרת יכתב הסכמה   .ד
   מנכ"ל ובעלי זכות חתימה בחברה  ת.ז    -חברה   .ה
 שלך.  לוגו נייר  הסכם מכין אני אתה חייב ספק בחו"ל ו –ם ספק רכב בחו"ל רות עהסכם התקש  .ו
ב בבנק. לגבי חברה  כוק מדובר על מזומן ששלגבי עוס,  פחות ל ₪ 800,000על הון עצמי בסך אישור   .ז

 ם ורווחי מניותהון 
 נוחות מהבנק  מכתב   .ח
 . תצהיר כי ההון יישמר ו  ,₪ 800,000בחשבון שיש  / יועץ מס  אישור מרואה חשבון  -עוסק   .ט
 תאגיד : אם   .י

 ת החברומרשם  דכנית ע אגידת שוםת ריתעוד )1
    וסק מורשה. ע )2
 בעלי המניות. כל ועתק מתעודות הזהות של מנכ"ל התאגיד ה )3

על  אישור    .יא תוצר המיובא  כל  לגבי  בכך שהמציא  לרכב,  למתן שירותי תחזוקה  כי קיימת תשתית 
     ך. צוראין ובא ע"י יבואן ישיר  אם מדובר ברכב שמי  .רותמת מוסכי שיידו, רשי

   . לא כלול רק לאחר קבלת האישור –אגרה שלום אישור על ת    . יב
 . לעיתים זה יכול להימשך גם יותראך ,  כל המסמכים כחודש ימיםלאחר קבלת    משך זמן נדרש . 14

  
         לשירותך בכל עת  

                                           
  נס  - מוטי בר                                                          

  
  

     שם פרטי משפחה וחתימה  ת ההצעה מאשר את קבל
            ____ __________________    



  
  ע.מ   / ח.פ   נייר מכתבים של העוסק / חברה כולל כתובת וטלפונים  

  
  
  
  
  
    כבודל

  משרד התחבורה   
     5רח' בנק ישראל  

  ירושלים  
  

  שלום רב  
  
  
  

  .  יבואן זעיר  ברישיון לטיפול  205333413למר ברנס מרדכי ת.ז  י כוחייפו: הנדון
  
  

נס  -....... מבקש ממוטי בר......................... מנכ"ל  עוסק מורשה / אני הח"מ, 
יבואן  ון רישיהגשת בקשה למתווך רכב ויועץ רישוי   כי יטפל עבורי בכל הקשור ל 

  .  ............................רת .חב  עבור  /  יעבור   יר זע
  

  
  בברכה,  

  
  
  
  

    טלפון                                               .פ      / ח ת.ז
  
  
  

  חתימה  _____________        משרד  כתובת  
  
  
  
  

  ______________________  חותמת               במקרה של חברה
  

  

  
  
  
  
  

     חתימה  על מורשה ה של עורך דין  חברה צריך אישור במידה ומדובר ב  


