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 מטרת הקורס

קורס המיועד להכשרת העובד לקבלת רישיון לנהיגה על מלגזה תוך כדי הקניית היבטי ורכישת ידע לתפעול 
 המלגזה.

 למי מיועד הקורס
  18מעל גיל 

 )טרקטור( לפחות. 1)רכב פרטי( או  Bבעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף, בדרגה 
 

 תנאי קבלה

 
 יש להירשם בלינק המצורף,  –)ירוק(  18  טופס רש"ל

https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license?trigger=sugg 

המפנה לבדיקת עיניים ולאחר תוצאות בדיקת העיניים   יעם קוד דיגיטל SMSבסיום ההרשמה ישלח אליכם 
 שיש להעבירו למכללה לסיום תהליך רישום.  ינוסף עם קוד רש"ל דיגיטל SMSישלח אליכם 

 

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

 נרשמים(     במספר )מותנה: 21-22/12/2020  פתיחה תאריך
ויום מבחן מעשי ( מנוהלות ע"י מרצים לפי מתכונת  ZOOMלימודים באמצעות מערכת למידה מרחוק זום )

  שרון קריבורט  רכז הקורס:.   באר שבע,  6רח' יד ושם  –שבירו  במכללת
 college.co.il-office1@shviroמייל:      9576030-08  4334348-053     טל: 

 תכונת הקורסמ
 יום לימודים 

 בצמוד למערכת השעות  07:30-17:00  בין השעות
 

 מחיר הקורס ותשלום
 

                          מ"מע + ש"ח 1,000  :הקורס מחיר
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות

 
 
 

https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license?trigger=sugg
https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license?trigger=sugg
https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license?trigger=sugg
https://www.gov.il/he/service/apply_for_new_driver_drivers_license?trigger=sugg
mailto:office1@shviro-college.co.il
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 תעודת גמר
 

 כשבועיים לאחר הקורס רישיון זמני. הרישיון הקבוע ישלח בדואר.למסיימים בהצלחה את המבחן העיוני והמעשי, יינתן 
 רישיון מטעם משרד הרישוי.

 ברש"ל(. 129טון )ע"ס היתר  20מקנות למסיים הקורס רישיון למלגזה עד  - B,1* דרגות 
 ברש"ל(. 130מקנות למסיים הקורס רישיון למלגזה ללא הגבלת עומס )ע"ס היתר  -ומעלה  C1** דרגות 

 
 ושאי הלימודנ

 נושאי הקורס העיוני

 בנה ותכונות המלגזה.מ 
 קרונות הבטיחות במלגזה.ע סיכונים בעבודת מלגזה.ה 
 ציבות המלגזה, תנועה במעברים צרים, טעינה ופריקת מטענים בצורה בטוחה, י 
 ימוש ברמפה לפריקת מכולות, שימוש במכוון בעת תנועה עם שדה ראיה לקוי.ש 
 .נועת מלגזה בדרךת בעבודה. קנות תעבורה ובטיחותת 

 
 נושאי הקורס המעשי

 היגה קדימה, אחורה וסיבובים.נ דיקות לפני הפעלה.ב 
 סיעה עם מטען ארוך במעבר צר.נ ניות חדות ונהיגה במעברים צרים.פ 
 לטול ועירום מטענים ללא משטח.ט לטול ועירום מטענים במצבים שונים.ט 
 בחן מעשי על מלגזה ומעמיס טלסקופי.מ 

 
 הקורס יועבר בשפה העברית , בחינות ומטלות והחומר הלימודי בשפה העברית – שפה

 
 והתחייבות הצהרה

 קורס ביטולתנאי ו ההרשמה נחיותה כל לי וברורות לי ידועות וכי ל"הנ הקורס על המידע כל את קיבלתי כי ה/מצהיר ניהנ
 יילימוד במהלך שתקבענה אלו לרבות , המכללה תקנות את לקיים ת/ומתחייב בקורס השתתפותי את ר/תמאש ניהנ

 כלפי שלי אישי חוב גם תהווה ,לימודי בגין ,למכללה אחר תשלום בכל או הלימוד שכר בתשלומי עמידה אי כי ה/מסכים יהננ
 על המצוינים שהפרטים ה/מצהיר הנני. מטעמה תעודות או שירותים קבלת ממני למנוע רשאית תהיה המכללה וכי המכללה

  .והנכונים המדויקים ,המלאים פרטיי הם זה בטופס ידי
 .המכללה נוהלי לי וידועים המכללה תקנון את זה במייל קיבלתי כי מצהיר אני

 .המכללה לאתר ויועלו המכללה צוות י"ע יצולמו אשר תמונות לפרסם מאשר נניה ✓
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 והתחייבות לתשלום טופס הרשמה

 נרשמים( במספר )מותנה: 21-22/12/2020  פתיחה תאריך
 עיר                    רחוב ומספר          ת.ז  )לפי הרשום בת.ז( שם ומשפחה 

 
 מקום עבודה                   דוא"ל           טל נייד   טל בבית 

 
                           וותק בתחום   / תואר השכלה 

 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          שם מאשר                   פוןטל   

 תנאי תשלום ודמי ביטול

            עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
 כל לי יהיו ולא והרישום הטיפול לדמי החזר יינתן לאי בקורס  השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידהב .2

 .מ"בע שבירו מכללת כלפי תביעות או /ו דרישות או /ו טענות
 הינם הכספי החיוב תנאי, בלבד בקשה טופס מילוי באמצעות תעשה בקורס השתתפות/הרשמה ביטול הודעת .3

 .המכללה בתקנון כמפורט

 :לימודים הפסקת  השתתפותו /או ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור .4
 

 :התחייבות לתשלום
 :הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן

 !מהעלות בפועל 20% -המזמין יחויב ב  שעות לפני המועד המתוכנן, 72על ביטול ההשתתפות עד  •
 !מהעלות בפועל 50% -המזמין יחויב ב  שעות לפני המועד המתוכנן, 36ההשתתפות עד על ביטול  •
 !שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה 24על ביטול השתתפות עד  •

 
 .במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
 

                          מ"מע + ש"ח 1,000  :הקורס מחיר
 

 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

  ___________________________ _____   חתימה:______תאריך:__________   שם ומשפחה:_________

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

 ____________חתימה וחותמת חברה:_____  _____________:_________שם מאשר   _תאריך:_________


