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 )(ישר לא עקום , כל הרישיון רשיון רכב   .א
 ביטוח חובה (רק ביטוח חובה, לא מקיף ולא גרר ולא שום דבר אחר)  .ב
ה אחת.  .ג היגה בתמו  רשיון מורה דרך + רישיון 
ת אבל חובהםטופס עדכון פרטי  .ד א זו חובה מעצב  . ן שחרורים, אי. א
ה הבאה  ( . ₪ 400אישור תשלום   .ה ית תישלח.) ₪ 500מש  חשבו

חה לחבר מעל גיל   . לרכב אחד בלבד. ₪ 200 -  70ה
  )לרכב אחד בלבד(פטור מתשלום.  80חבר מעל 

  
ית. במייל אחד. ץ בולשלוח כל ק   אם קיבלתי הכל שולח חשבו

 
ט -תשלום לפקודת מוטי בר .2 ק דיסקו   11ס לב

יף מבשרת ציון    . 96672חשבון  510ס
 

 בלבד. ון סיוריהתשלום עבור טיפול בהשגת הריש .3
 

פרד .4   ! הכל במייל אחדמסמכים  JPG  5 בפורמט  לשלוח כל קובץ ב
  

ספח  הבמקביל יש לשלוח דוח ימי עבוד .5 (להוריד  3+6למשרד התיירות הכולל 
י במייל ואשלח לכם. ו, או לבקש ממ  .מהאתר של

 
 להודיע לרואה חשבון / יועץ מס שלכם כמה ימים עשיתם, רצוי בטבלה.  .א

ספח   והוא צריך לחתום ולאשר.  6להעביר לו את 
ייד אם אין ל  .ב  5354981-050כם ממליץ על אברהם הרצל 
ספח   .ג   3למלא 
  לגב' חמדה במשרד התיירות 63+ יםספח חלשלו  .ד
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ות היא   .ה לא צריך להתקשר אליה לשאול אם קיבלה, אם יש לה טע

 . מקרה שהיא תבקש  ל ובה להשאיר אצלכם עותקחתתקשר אליכם. 
 

 . דוח ימי עבודה, יש לי מספיק עבודה בלי זה העתקא לא לשלוח אליי   .ו
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