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סימוכין 19-084

והל העברת רכב מתאגיד אחר לס יפים אגודת אשכול
.1

רכב אשכול הי ו רכב בפיקוח ואי אפשר לעשות העברת בבעלות ללא אישור של המפקח על התעבורה.

.2

קצת רקע  -עוולות הבירוקרטיה בהפעלת רכב מדברי ידועות לי עוד מש ת בש ת  1991ובעת שהפעלתי
ג'יפ מדברי באילת להסעת תיירים משרד התיירות דרש ממ י  $ 250,000עבור רישיון משרד סוכן סיעות,
מאז העוולות לא פחתו אבל א י למדתי איך לפקוח את עי יהם של הפקידים במשרד התחבורה והתיירות
באמצעות עשרות עתירות לבית משפט שתפקידם הוא לשרת את הציבור ולא להתעמר בו .יחד עם עוד
חברים מייסדים הקמ ו את אגודת אשכול בש ת  2009ומאז מספר החברים של ו הגיע לכמעט אלף.
רשומים בס יפי אגודת אשכול כ 250 -רכבי אשכול ו  350רכבים מדבריים וכל יום יש מצטרפים חדשים.

.3

ראשית צריך להצטרף לאגודת אשכול – מצ"ב טופס ,הצטרפות ולהיות חבר ללא תשלום .כל הפעילות
של אגודת אשכול והס יפים שלה עשית בהת דבות על ידי עבדכם ה אמן מש ת  2009וע"י צוות המשרד
טי ה מ הלת משרד  -טלפון  054-4526769לא בשבת רק בין tinanosikowsky@gmail.com , 10-16
שירה אחראית רישום רק ב ווטאסאפ shira.batalin@gmail.com 054-7799251
מוטי בר -ס רק ווטאסאפ  050-9009700או מייל k9@013.net
רק במקרי חירום  7/24כולל בעיות משרד /מכון רישוי להתקשר ליד המ הל 050-9009700

.4

לשלוח את המסמכים הבאים :
א .מכתב שחרור מהתאגיד הקודם
ב .רשיון רכב
ג .ביטוח חובה וסעים בשכר )רק חובה(
ד .רשיון היגה
ב ק דיסקו ט ס יף מבשרת ציון  5101חשבון . 96672
ה .אישור תשלום למוטי בר -ס
 (1פרטי מדברי ₪ 585 M1
 (2פרטי מדברי ₪ 750 M2
 (3רכב בבעלות חברה , M3 ,לימוזי ה ₪ 1,000 -
 (4ה חות  -מורה דרך ה חה  ,₪ 100רכב ש י ה חה  ₪ 100יש כפל ה חות

.5
.6
.7
.8
.9
.10

לאחר קבלת כל המסמכים  -א י פו ה בבקשה למשרד התחבורה.
משרד התחבורה מוציא רשיון הסעה בס יף של אגודת אשכול ,יש ל ו  40ס יפים בעלי רישיו ות משרד.
א י שולח לכם רשיון הסעה על שם הס יף המהווה התאגיד החדש שלכם.
אם רוצים להתקין שלט שם הס יף  /התאגיד שלכם  +מספר ייד שלכם.
לידיעתכם טיפול במכירה /שי וי ייעוד של רכב מדברי ₪ 200
רכב מדברי אי ו יכול ל סוע ב ת"ץ  /תיב מהיר  /תיב  ! +רכב מדברי חשב כרכב פרטי לע יין זה.

לשירותכם תמיד ,מוטי בר -ס

