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 . :                                                   מטרות הקורס ורקע

 הכשרת נהגים לרכב מסוג אוטובוס, מונית

 
 .                                                               נושאי לימוד:

 דיני תעבורה 
 הכרת הרכב 
  נהיגה מונעת 
 נהיגה נכונה 
 ידיעת הארץ 
 הסעת ילדים 
 אנגלית 
 עזרה ראשונה 

 

 

 . למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:                                      
 עם וותק של שנתיים.  Bבעלי רשיון מדרגה

 הפנייה לקורס חתומה ע"י משרד הרישוי. בחינת כניסה על ידיעת השפה העברית קריאה וכתיבה חובה.
 

 תנת ע"י משרד הרישוי:תהליך קבלת הפנייה לקורס הני
, באתר משרד התחבורה הכולל מילוי הצהרה רפואית  "בקשה להוצאת רישיון נהיגה"יש למלא טופס מקוון :  .1

 וביצוע בדיקות ראייה. יש להדפיס את תוצאות בדיקת הראייה.
 .לפחות 1בן  .2
 רישיון נהיגה בתוקף עם וותק של שנתיים לפחות ברישיון נהיגה פרטי. .3
מפנה לבדיקה במכון הרפואי, ובסיום התהליך בהצלחה ניתנת ע"י משרד הרישוי הפניה חתומה משרד הרישוי  .4

 לקורס.
 

 .                                                           מתכונת הקורס:
 שעות אקדמיות. 148

 

 .                                                               מחיר הקורס:
 כולל מע"מ . ₪ 3500ף: עלות למשתת

 . ₪( 63אגרת מבחן בדיני תעבורה ), ₪( 143המחיר אינו כולל תשלום עבור אגרת מבחן )
 המחיר אינו כולל סיפורת מקצועית.

 

 .                                                                       תעודה:
 העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. תעודת גמר לימוד עיוני מטעם משרד

 

 קורס נהג רכב ציבורי
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 רב ע –בקשה להרשמה לקורס רכב ציבורי )אוטובוס/מונית( 

  13/10/2020תאריך פתיחה:

  ימי לימוד: א', ג', ה'

00:21-45:17 

 נייד ת"ז כתובת שם פרטי ומשפחה 

1     

2     

3     

4     

 
 כולל מע"מ ₪  3500:  עלות למשתתף

 סשתקוזז מעלות הקור₪   300יש לשלם מקדמה על סך 
 ₪( 63אגרת מבחן בדיני תעבורה ), ₪(  143המחיר אינו כולל תשלום עבור אגרת מבחן )

 המחיר אינו כולל סיפורת מקצועית.
 
 

 
 שרון קריבורטרכז הקורס :  -איש קשר

 
 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.

 *נוכחות מלאה חובה.
 

 college.co.il-@shviro1office! למייל: הודעת ביטול /או חיסור תתקבל בכתב בלבד
 
 

 ש לפנות לרכז ביום ההרשמהי -*להתאמת נגישות
 
 

 ללקוחות פרטיים:
 
 
 
 

 
 

 פרטי הכרטיס:

 ________ תוקף: __________-________-________-מספר כרטיס: ________

 ס____ספרות אחרונות בגב הכרטי 3מס. הזהות של בעל הכרטיס ________________ 

 שם בעל הכרטיס_____________________
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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

 טרוני:_______________________________דואר אלק

 למשלוח דואר:________________________________ מגורים כתובת

 מאשר את הרשמתי לקורס:____________________

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

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

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

 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

 נתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. הראשון לא יי שהתקיים המפגש

 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% -ות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בשע 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: ________ -קראתי ואני מאשר את הכתוב 
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 הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצולמו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר המכללה.                                

 
 
 
 
 
 

 :ללקוחות עסקיים 
 מזומן. ₪  1000תנאי תשלום: עד 

 .5שלוחה  9559189-08: יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח 30שוטף + ₪  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% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -מועד המתוכנן, המזמין יחויב בשעות לפני ה 36על ביטול ההשתתפות עד 

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

 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד
 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:
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