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 מטרת הקורס

 בארגוניםהכשרת הלומדים לשמש כקציני בטיחות – בטיחות בתעבורה ציןקורס קלמכינה 
 בעלי ציי רכב. 

 תנאי קבלהו למי מיועד הקורס
 ומעלה 21בוגר מגיל 

 שנות לימוד 12הצגת תעודת  •
אישור התחלת מעבר מבחן תאוריה בהצלחה ובנוסף  עליו להציג C1 מי שאין לו רישיון  C1 -רישיון נהיגה •

 .מעשי C1 למודי
 :עמידה בלפחות מאחד מהתנאים הר"מ

שנים. יש לצרף אישור בכתב המעיד על כך מקצין  3עוזר קצין בטיחות שעסק בתפקיד זה לפחות  •
משאבי אנוש של החברה המאשר את תפקודו בפועל סמנכ"ל הבטיחות של החברה ומכתב ממנכ"ל / 

 .למכתבים אלה תצהיר מעו"ד המאשר את אמינותםכעוזר קצין בטיחות בתעבורה ולצרף 
שנים במקצוע  5בעל תעודת מנהל ציי רכב בצרוף אישור ממשאבי אנוש של החברה שהמועמד עסק  •

 .תצהיר מעו"ד המאשר את אמינותו  ולצרף למכתב זה
 .שנים במקצוע זה 5שעסק לפחות  בוחן תנועה/ בוחן נהיגה/ מורה נהיגה •
בצרוף מכתב מהחברה המאשר שהמועמד עסק  C1,C,E,D רישיון נהיגה נהג המחזיק באחד מדרגות •

 .תצהיר מעו"ד המאשר את אמינותו  שנים לפחות. ולצרף למכתב 10בנהיגה בפועל 
 .במכונאות רכב 1בעל תעודת סוג  •

 
 .יש להציג תעודות / אישורים מקוריים

 "אדם מילוא" מבחני התאמה במכוןבמעבר 
 .בהצלחה

 

המועמד לגשת למבחני התאמה לפני ההשתתפות  באפשרות**
 .בקורס המכינה

 
 
 

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

ניתן להירשם 
לקורס הכנה 
למבחני אדם 

 מילוא
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 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

 נרשמים(     במספר )מותנה: 06/06/2021 פתיחה תאריך
הלימודים בכפוף להנחיות הממשלה והאגף להכשרה -( ZOOMלימודים באמצעות מערכת למידה מרחוק זום )

 מקצועית.
 ה' א',        ימי לימוד:   

 21:00-  17:00שעות לימוד:    
  שרון קריבורט  רכז הקורס:.   באר שבע,  6רח' יד ושם  –מכללת שבירו 

 office1@shviro-college.co.ilמייל:           053-4334348  08-9576030טל: 
 

 תכונת הקורסמ

 שעות מעשיות במוסך. 80חודשים ( +  6) במשך  אקדמאיותשעות לימוד    160

 :הדרישות לסיום הקורס

 בחינות פנימיות: בכל שאר המקצועות הנלמדים בקורס. .  השתתפות מלאה בקורס עיוני + מעשי 
 

 מחיר הקורס ותשלום

 ש"ח כולל מע"מ ) עיוני + מעשי( 4,000עלות למשתתף :
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות

 שיקוזזו מהעלות למשתתף בקורס₪  1,000בהרשמה יש לשלם דמי רישום/מקדמה עס"כ: 
 עיוני + מעשי. –התשלום הינו עבור השתתפות בקורס בלבד! ללא קשר במעבר בחינות חיצוניות 

הנני מאשר את תנאי הקורס וידוע לי כי לא אקבל את כספי בחזרה במידה ולא אעמוד בהצלחה בבחינות 
 עפ"י הרשום מעלה. –העיוניות והמעשיות 

 
 תעודת גמר

המקנה  -טרום קורס קציני בטיחות בתעבורה' - 'מכינה מערכות הרכבתעודה המעידה על סיום קורס 
 בטיחות בתעבורהלתלמיד זכאות להשתתף בקורס קציני 

 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

 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
כולל ₪  4000מחיר כולל:  (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.  1,000 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2

 מע"מ.
י השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידה, או בהסמכהעדת הובמקרה של דחיית המועמד לקורס ע"י ו .3

 שבירו מכללת כלפי תביעות או /ו דרישות או /ו טענות כל לי יהיו ולא והרישום הטיפול לדמי החזר יינתן לאבקורס  
 .מ"בע

 שהשתתפתי, לאחר בקורס השתתפותי את לבטל סיבה מכל ואחליט במידה כי לי ידוע  :הקורס עבור תשלום יתרת .4
 .במלואו התשלום את להסדיר ואני מתחייב שהועברו לתשלומים החזר יינתן לא הראשון במפגש

 הינם הכספי החיוב תנאי, בלבד בקשה טופס מילוי באמצעות תעשה בקורס השתתפות/הרשמה ביטול הודעת .5
 .המכללה בתקנון כמפורט

 :לימודים הפסקת /ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור
 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן: .6
 מהעלות בפועל! 20% -יחויב בשעות לפני המועד המתוכנן, המזמין  72על ביטול ההשתתפות עד  .7
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד  .8
 במקרה של אי הודעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו. .9

 הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד! .10
  

 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 
 

  ______________________________ חתימה:   _______________   שם ומשפחה:_____________תאריך:_________
 

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

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


