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חברים שלום

והל חידוש רישיון הסעה מיוחד לרכב מדברי ש ת 2020

midbari55@gmail.com

 .1על פי "צו הפיקוח על מצרכים ושירותים – ...הסעות מיוחדות "...צריך לחדש רישיון
הסעה לרכב מדברי אחת לש ה ,עד סוף הש ה האזרחית דהיי ו עד . 30/12
 .2לצערי הש ה רשם האגודות עושה ל ו בעיות בקשר לרישום אגודות חדשות וא י אלץ
להשקיע יותר משאבים בתפעול האגודות .להזכירכם ב ושא תפעול האגודות א י
עושה זאת ללא תשלום ע יין הכרוך בימי עבודה רבים .התשלום הוא בגין הוצאות
טיפול בחידוש רשיון ההסעה הכולל הוצאות משרדיות ,מזכירות ,סיעות וכו'.
 .3מחיר חידוש רישיון הסעה ורישום לש ת 2020
א.

רכב מדברי פרטי  + ₪ 500 M1מע"מ = ) . ₪ 585תוספת מע"מ(

ב.

רכב מדברי פרטי  M1מורה דרך  -ה חה  + ₪ 400 ₪ 100מע"מ = . ₪ 468

ג.

רכב מדברי בבעלות פרטית  ,₪ 750 M2המחיר כולל מע"מ.

ד.

רכב בבעלות חברה ,לימוזי ה ,רכב מסוג ₪ 1,000 M3

המחיר כולל מע"מ.

 .4ה חות רק לרכב אחד ואין כפל ה חות ,למעט אם צוין אחרת.
א.
ב.
ג.
ד.

מורה דרך ה חה  (₪ 468) * ₪ 100יש כפל ה חות.
חבר מעל גיל  70ה חה  ₪ 100לרכב אחד בלבד.
רכב ש י  ₪ 100ה חה * יש כפל ה חות.
חבר מעל גיל  80ה חה  ₪ 200לרכב אחד בלבד.

 .5א לשלוח לי את כל המסמכים בתוקף באימייל אחד בלבד ! בתצורת ) JPGתמו ה(
סרוק  /מצולם באיכות טובה עד גודל  2 MBמי שלא יודע איך עושים זאת א ללכת
למשרדית – ח ות צילום שיש בכל ק יון .עולה כ ₪ 5 -למסמך .
 .6טיפול במכירת רכב מדברי  + ₪ 200מע"מ = ₪ 234
 .7טיפול בהעברה מתאגיד אחר או לתאגיד אחר  + ₪ 200מע"מ = ₪ 234
 .8מחיר טיפול בשי וי ייעוד  + ₪ 500מע"מ ₪ 585

.9

לשלוח כל מסמך בדף פרד ,והכל במייל אחד ל midbari55@gmail.com -
א.

רישיון רכב בתוקף

)ישר כולל כל חלקי הרישיון ,להשאיר שוליים(

ב.

ביטוח חובה בלבד

)רק חובה לא מקיף ולא גרר(.

ג.

רישיון היגה.

ד.

רשיון מורה דרך ) כמובן רק למי שיש  ,אפשרי ביחד עם רישיון היגה (

)רק את הצד של התמו ה לא את הצד האחורי(

בקשה לחידוש רשיון הסעה לש ת  2020מצ"ב .

ה.

טופס חדש!

ו.

אישור תשלום למוטי בר -ס ,לצורך כיסוי הוצאות משרד ,הוצאות סיעה מזכירות
וכו' לטובת רישיון הסעה ,לא עבור החברות או אגודה זה יתן חי ם בהת דבות.
)חובה אישור תשלום ,לא מספיק לכתוב כי שילמתם(

ב ק דיסקו ט 11

ס יף מבשרת ציון 510

חשבון .96672

 .10חברים א א השקיעו  5דקות בהכ ת המסמכים ולשלוח סרוק יפה ישר בפורמט JPG
בגודל עד  2 MBכל מסמך ב פרד והכל במייל אחד ל midbari55@gmail.com -
 .11לצערי לא אוכל לטפל במי שלא פועל כמפורט לעיל ,א א א י השקעתי את כל כולי כדי
להקטין את הבירוקרטיה והתשלומים ,עזרו לי כדי שאוכל לתת לכם שירות יעיל.
 .12חובת רכב מדברי ע"פ תק ת התעבורה הסעה רק למי שמזמין מראש ותשלום ע"י
לקוח אחד בלבד .אסור לאסוף וסעים מזדמ ים! אכיפה חמורה ב תב"ג! יש להוכיח
כי ברשותכם הזמ ה מראש באמצעות הטלפון או תעודת משלוח .וחובה שילוט על
הרכב  ,שם התאגיד בו אתם רשומים בקיצור  +מספר טלפון שלכם.
 .13מי ששולח מסמכים ותשלום יקבל בע"ה החל מ  15/12אישור הסעה קבוע לרכב
מדברי עד  .31/12/2020צריך להדפיס ולשים ברישיו ות הרכב .לא צריך צבעו י ולא
צריך חותמות ולא צריך קצין בטיחות בתאגידים של ו.
לשירותכם בכל עת,

מוטי בר -ס

טי ה מ הלת משרד טלפון רק אחרי  10בבוקר עד  4ולא בשבת 054-4525769
דוא"ל tinanosikowsky@gmail.com
שירה – אחראית רישומים רק הודעות ווטאסאפ לא לטלפן 054-7799251
דוא"ל shira.batalin@gmail.com

