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 מטרת הקורס

 הכשרת הלומדים לשמש כקציני בטיחות בארגונים בעלי ציי רכב. 

 תנאי קבלהו למי מיועד הקורס
 ומעלה 21בוגר מגיל 

 לפנות למשרד התחבורה עם הטפסים הבאים: על המועמד ללימודים בקורסעל מנת לקבל הפנייה 
 כתב הסמכה לניהול מוסך / הנדסאי או טכנאי רכב •
במכינה   זאת להשלים , יוכל2מי שאינו מוסמך כמכונאי רכב סוג  – 2בעל תעודת מכונאי רכב סוג  •

 .במכללה טרום קורס ק. בטיחות מערכות הרכב, הנקרא
 .שנות לימוד 12תעודת השכלה מקורית על סיום  •
 .שנים לפחות 3ומעלה במשך תקופה של  1Cרישיון נהיגה תקף בדרגה  •
משרד התחבורה למבחני התאמה אישיותית המתבצעים במכון  העומדים בקריטריונים ישלחו על ידי •

 (.באר שבע  אדם מילוא )הפניה למכון אדם מילוא ניתן לקבל במשרד הרישוי
לאחר קבלת תוצאת "עבר" ממכון אדם מילוא, יש להגיע למכללה להירשם עם כל המסמכים  •

גף קציני בטיחות אהדרושים. עם קבלת כלל המסמכים הנדרשים, המכללה תשלח את הטפסים ל
 .לקבלת הפניה לקורס

 
 :  חריגים
 C1  -( ל18עליו להוציא טופס ירוק )רש"ל    C1 מי שאינו בעל רישיון נהיגה דרגה •
  *** ) לעשות בדיקת עיניים להחתים על הטופס את רופא המשפחה ומשרד הרישוי ולעבור תאוריהו •
 אך: 2ג מי שאינו בעל תעודת מכונאי רכב סו •
ת"א  53יש לפנות למשרד התמ"ת ברחוב סלמה  –ברשותו תעודת הנדסאי / טכנאי , מגמת משנה רכב  •

 . 2בכדי לקבל המרה לתעודת מכונאי רכב סוג 
 2יפנה למשרד התמ"ת בכדי לקבל אישור זכאות לבחינת סוג  –שנים כמכונאי  5בעל וותק מקצועי של  •

 03-9545433מתחם התחנה המטאורולוגית טל'  –ת דגן בי  ועם האישור יפנה לסיגל מגף קציני בטיחות
 .לגב' רעות

 
 
 
 
 
 

https://www.mhh.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%a7-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mhh.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%a7-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/
https://www.mhh.co.il/%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%a8%d7%9b%d7%91/%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%9d-%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%a1-%d7%a7-%d7%91%d7%98%d7%99%d7%97%d7%95%d7%aa/
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 נושאי הלימוד

 

 יני תעבורה , הכרת הרכב ומערכות הבטיחותד 
 יני תעבורהד 
 וק ותקנות שרותי הובלהח 
 פקיד קצין הבטיחות בתעבורהת 
 תקינות והפעלה  -ערכות בטיחות ברכבמ 
 חבורה ותנועהת 
 חסי הגומלין בין קצין הבטיחות בתעבורה למשטרהי 
 וכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים א 
 מאות וביטוח רכבש 
 יבוי אשכ 
 בהגשת עזרה ראשונה  ןיענור 
 בודה בגובה ע 
 יכות הסביבה וזיהום אויר א 
 רויקט גמר פ 
 ישומי מחשבי 
 הגיםניטות להדרכת ש 
 כון רישוימ 
 ניכות ח 

 

 

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

 נרשמים(     במספר )מותנה: 2022  פתיחה תאריך
 ימי לימוד:           א',ה'

 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 155שעות, מעשי:  377שעות לימוד אקדמאיות: עיוני:  532 -כ

 .מסלול ערב: כשנה וחצי ) עיוני ומעשי(

 

mailto:office1@shviro-college.co.il
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 :הדרישות לסיום הקורס

 .+ מעשיהשתתפות מלאה בקורס עיוני 

  .ומעלה 70בציון  -בחינות עיוניות חיצוניות: דיני תעבורה, תורת המקצוע, פרויקט גמר 

 בחינות פנימיות: בכל שאר המקצועות הנלמדים בקורס. 
 

 מחיר הקורס ותשלום
 

 ש"ח כולל מע"מ ) עיוני + מעשי( 12,300עלות למשתתף :
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות

 שיקוזזו מהעלות למשתתף בקורס₪  1,000ס: "בהרשמה יש לשלם דמי רישום/מקדמה ע
 המחיר אינו כולל עלות של אגרות בחינה חיצוניות + ספרות מקצועית

 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
 

 תעודת גמר מטעם משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים אשר תינתן עם סיום הקורס בהצלחה.

 
 
 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

 .להתאמת נגישות יש לבקש מרכז הקורס בעת ההרשמה
 

 .המכללה לאתר ויועלו המכללה צוות י"ע יצולמו אשר תמונות לפרסם מאשר נניה ✓

 

 

 



                       
 
 
 
 
 

                                                                                                 

    שמורות הזכויות כל©                              המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                            4
 :   08-6512107פקס:  08-9955918 | טלפון  84422 |מיקוד  שבע באר 6 ושם יד 

 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
₪  12,300מחיר כולל:  (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.  1,000 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2

 כולל 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% -המזמין יחויב בשעות לפני המועד המתוכנן,  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
  

 פרטי:מועמד עבור אישור וחתימה 
 

  ______________________________ חתימה:   _______________   שם ומשפחה:_____________תאריך:_________
 

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

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


