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 מטרת הקורס

 היבטי עבודה ובטיחות –ריענון לנהגי מלגזות 

 למי מיועד הקורס
 מלגזה על נהיגה רישיון מחזיקי

 תנאי קבלה

 בתוקף נהיגה רישיון מחזיקי מלגזההקורס מתאים  לנהגי 

 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

 נרשמים(     במספר )מותנה 25/05/2021 פתיחה תאריך
 ( מנוהלות ע"י מרצים לפי מתכונת  ZOOMבאמצעות מערכת למידה מרחוק זום )לימודים 

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

 תכונת הקורסמ
 יום לימודים 

 בצמוד למערכת השעות  08:00-12:00  בין השעות

 .להתאמת נגישות יש לבקש מרכז הקורס בעת ההרשמה
 מחיר הקורס ותשלום
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 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות
 

 תעודת גמר
 

 ריענון נהיגה על מלגזה ממכללת שבירו.העומדים בדרישות הקורס והמבחנים מקבלים תעודת 
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 נושאי הלימוד

 רישות החוק למפעילי המלגזהד 
 כוחות הפועלים על המלגזהה 
 פיזיקה של המלגזהה 
 תנהגות בעת התהפכותה 
 וראות הבטיחות לפני הפעלהה 
 פריקת מטען נכונהורמת ה 
 זמן הנסיעה ובסיום העבודהב 
 - רמה אדם עם סל אדםה 
 סיכונים בהפעלת מלגזהה 
 אונות שכיחות במלגזהת 

 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): 25/05/2021  פתיחה תאריך
 

 טל נייד רחוב ת.ז )לפי הרשום בת.ז( שם ומשפחה
    
    
    
    

 
 פרטים עבור חברות

 כתובת החברה                                          ח.פ    שם החברה  

 דוא"ל           תפקיד          מאשרשם                    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
 :מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן הננו
 !מהעלות בפועל 20% -המזמין יחויב ב  שעות לפני המועד המתוכנן, 72על ביטול ההשתתפות עד  •
 !מהעלות בפועל 50% -המזמין יחויב ב  שעות לפני המועד המתוכנן, 36על ביטול ההשתתפות עד  •
 !לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאהשעות  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 200  :הקורס מחיר
 

 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

  ___________________________ _____   חתימה:______שם ומשפחה:_________  תאריך:__________ 

 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 
 

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


