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 . מטרות הקורס ורקע:                                                   
 ים המעוניינים לעסוק בהוראת לימודי נהיגהגהכשרת נה

 
 .                                                               נושאי לימוד:

 דיני תעבורה 
 הכרת הרכב ומערכות הבטיחות 
  ודיקה של הוראת נהיגה לימודי נהיגה ורכבמת /נהלי רישוי 
  נהיגה מונעת 
 נהיגה נכונה 
 הנדסת תנועה 
 הדרכה בכיתה המשלבת לימוד עיוני ולימוד מעשי  - הגורם האנושי בנהיגה  /  יציבות הרכב 
 ראשונה, כיבוי אש, איכות הסביבה מקצועות תומכים: עזרה  
 שית, לקויות למידה ונגישות, תכתובת מנהליתכישורי עבודה: יישומי מחשב, תקשורת בין אי 
 יקהתמקצועות תשתית: פיזיקה, יסודות הפסיכולוגיה, דידקטיקה, תורת המבחנים, א 

 

 . למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:                                      
 על מנת לקבל הפנייה יש לפנות למשרד הרישוי עם הטפסים הבאים:

 שלב א':
 שנות לימוד 12השכלה מקורית על סיום *תעודת 

  שנים 21גיל מינמלי  -*תעודת זהות
 *תושב ישראל

 שנים לפחות 3במשך תקופה של  B*רישיון נהיגה תקף בדרגה 
 ב' לתקנות התעבורה 15*היעדר רישום פלילי ותעבורתי בהתאם לתקנה 

 שלב ב':
 נה לעומדים בקריטריונים(.*מבחני התאמה אישיות ע"י מכון אדם מילא ) משרד הרישוי מפ

 ) טופס ירוק( 18*הוצאת רש"ל 
  תמונות פספורט. 2*

 *מבחן נהיגה מעשי מטעם משרד הרישוי
 2035*לתיאום בחינה במכון אדם מילא יש להתקשר לטלפון *

 

 .                                                           מתכונת הקורס:
 
 שעות 75שעות, מעשי:  626יות: עיוני: שעות לימוד אקדמא 705 -כ
 

 (ומעשי ) עיוני כשנתייםמסלול ערב: 

 

 מורים לנהיגהקורס 
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  :הדרישות לסיום הקורס

  שתתפות מלאה בקורס עיוני + מעשי ה
 : דיני תעבורה, נהיגה נכונה, מתודיקהעיוניות חיצוניותבחינות 
 : מתודיקה מעשית, נהיגה נכונה מעשיתחיצוניות מעשיותבחינות 
ן, : הכרת הרכב ומערכות הבטיחות, הנדסת תנועה, נוהלי רישוי, דידקטיקה, הגורם האנושי בנהיגה, מל"פנימיותבחינות 

לקויות למידה  בינאישית,פיזיקה, יסודות הפסיכולוגיה, אתיקה, עזרה ראשונה וכיבוי אש, יישומי מחשב, תקשורת 
      שות, תכתובת מנהליתונגי
 
    יתן להיבחן פעמיים בבחינה חיצונית, נ  - דיני תעבורה + נהיגה נכונה + מתודיקה עיונית*
   במידה ונכשלים בפעם השנייה צריך ללמוד שוב את הנושא ומקבלים זכאות להיבחן פעמיים   
 נוספות.  
 מוד יותר את הקורס.נכשלים שוב פעמיים יוצאים מהקורס ולא ניתן ללבמידה ו  
  ניתן להיבחן פעמיים במתודיקה מעשית, במידה ונכשלים פעמיים  – מתודיקה מעשית*

 .הרישוי תיקבע בחינה מעשית חוזרת ובה יהיו שני בוחנים בדרגה גבוה יותר מטעם משרד   
                                                    

 
 .                                                               מחיר הקורס:

 
 כולל מע"מ ) עיוני + מעשי( 27,900₪:עלות למשתתף

 המחיר אינו כולל עלות של אגרות בחינה חיצוניות + סיפרות מקצועית
 

 עיוני + מעשי. –התשלום הינו עבור השתתפות בקורס בלבד! ללא קשר במעבר בחינות חיצוניות 
 

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

 
 

 .                                                                       תעודה:
 .עם סיום הקורס בהצלחהאשר תינתן הרווחה והשירותים החברתיים  מטעם משרד העבודהתעודת גמר 

 
 ש לפנות לרכז ביום ההרשמהי -להתאמת נגישות

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

 
 

 -קראתי, ומאשר את הכתוב
 

 חתימה:_____________
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  מורים לנהיגהבקשה להרשמה לקורס 

 08.11.2020תאריך פתיחה: 

 א',ג',ה'ימי לימוד: 

 21:00-17:45שעות לימוד:

 

 נייד ת"ז כתובת שם פרטי ומשפחה 

1     

2     

3     

4     

 
 

 עיוני + מעשי כולל מע"מ.₪  27,900 :עלות למשתתף
 שתקוזז מעלות הקורס₪   1000יש לשלם מקדמה על סך  

 + סיפורת מקצועיתת מבחן והמחיר אינו כולל תשלום עבור אגר
 

 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 
 

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
 *נוכחות מלאה חובה.

 college.co.il-office1@shviro! למייל: הודעת ביטול /או חיסור תתקבל בכתב בלבד
 רכז הקורס : שרון קריבורט -איש קשר
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 לקוחות פרטיים: -התחייבות לתשלום

 אריך:________ת                                                                                                                

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 פון/ נייד נוסף:________________טל

 _______דואר אלקטרוני:________________________

 למשלוח דואר:________________________________ מגורים כתובת

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

 )סכום זה גלום במחיר הקורס(. 300₪.דמי טיפול ורישום: 1

 פותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול והרישום ולא יהיו לי כל טענות ו/במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתת

 או דרישות ו/ או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.

. יתרת תשלום עבור הקורס: ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס לאחר 2

 ה חייב להסדיר את התשלום במלואו. שהשתתפתי במפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהי

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

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -יב בשעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחו 36על ביטול ההשתתפות עד 

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

 

 חתימה: ______________________
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 :ללקוחות עסקיים 
 מזומן. ₪  1000תנאי תשלום: עד 

 .5שלוחה  9559189-08תחילת הקורס להנה"ח  : יש להסדיר טרם30שוטף + ₪  1000מעל 

  6512107-08: או לפקס college.co.il-office@shviroאו למייל: 

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

 מהעלות בפועל! 20% -עות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בש 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 

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

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:
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