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 מטרת הקורסרקע ו

 
בהתאם לתקנות שירותי הובלה, גוף העוסק בשינוע של חומרים מסוכנים, חייב להכשיר בעל תפקיד להיות 

 האחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים.
 

 תנאי קבלהו למי מיועד הקורס
 לתפקיד.מנהלים המיועדים קציני בטיחות בתעבורה , לעוסקים בתחום הבטיחות ,ממונה בטיחות , 

 …(.ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות בהובלה. )יכול להיות גם בעל תפקיד מנהלתי
 )ב(.22עמד בהצלחה בקורס לפי תקנה 

 או תעבורה(. -( לתקנות התעבורה. )מדובר בהרשעות פליליות ו6( עד )1ב)15לא נתקיים בו האמור בתקנה 
 

 
 מיקום הקורסתאריך פתיחה ו

 נרשמים(     במספר )מותנה: 07/03/2021 פתיחה תאריך
 משרד התחבורההלימודים בכפוף להנחיות הממשלה ו-( ZOOMלימודים באמצעות מערכת למידה מרחוק זום )

 א'יום ימי לימוד:          
 08:30-  13:30שעות לימוד:    
  שרון קריבורט  רכז הקורס:.   באר שבע,  6רח' יד ושם  –מכללת שבירו 

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

 תכונת הקורסמ

 מפגשים + תרגולים פרקטיקה | מבחן מסכם 14מסלול בוקר, יום בשבוע 
 פר קורס מעודכןס | רצאות מצולמות ה | משק לימוד אינטרנטימ 
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 :הנושאים בקורס

 תחבורהה שרדמ סוכניםמ ומריםח ס"ומח ינועש טיחותב חראיא 
  ס"ומח ינועש  
 ס"חומה בוצותק כרותה 
 יםב ס"ומח שינועו אווירב ס"ומח ינועש 
 פץנ ומריח שינועו ובלהה 
 ס"ומח שינועב שא טיחותב 
 רכבותב ס"ומח ינועש 
 כולותמ המכלתו נמליםה שותר קנותת 
 אינטרנטב ס"ומח ינועש 

 

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

 
 מחיר הקורס ותשלום

 ש"ח כולל מע"מ ) עיוני( 4,100עלות למשתתף :
 .המכללה להחלטת בכפוף להשתנותם ייעשו פיםערימחירי הקורס ות

 שיקוזזו מהעלות למשתתף בקורס₪  500בהרשמה יש לשלם דמי רישום/מקדמה עס"כ: 
 עיוני. –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

 מסוכנים חומרים ושינוע למטענים המחלקה התעבורה אגף -מטעם משרד התחבורה תעודה 

 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 ✓

 

 והתחייבות לתשלום טופס הרשמה



               
 

                    
 
 

                                                                    

    שמורות הזכויות כל©                              המכללה למקצועות הניהול והתעשייה   -שבירו מכללת                                                            3
 :   08-6512107פקס:  08-9955918 | טלפון  84422 |מיקוד  שבע באר 6 ושם יד 

 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   

 תשלום ודמי ביטולתנאי 

            עפ"י כל התנאים המפורטים בבקשה זו. ס ומתחייב לשלם למכללת שבירו בע"מ לקור הרשמתי את מאשרהנני  .1
  (הקורס במחיר גלום זה סכום)ש"ח.  500 ם על סך:ורישו טיפול דמיהנני מאשר תשלום  .2
 כולל מע"מ.₪  4100מחיר כולל:  .3
י השתתפות את לבטלשהיא  סיבה מכל חליטאו מידה, או בהסמכהעדת הוע"י ובמקרה של דחיית המועמד לקורס  .4

 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 .5
 .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 .6
 .המכללה בתקנון כמפורט

 :לימודים הפסקת /ביטול של במקרה הכספי החיוב שיעור
 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן: .7
 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד  .8
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד  .9

 אי הגעה /איחור תחויב  במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.במקרה של אי הודעת ביטול /  .10
 הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד! .11

  
 מועמד פרטי:עבור אישור וחתימה 

 
  ______________________________ חתימה:   _______________   שם ומשפחה:_____________תאריך:_________

 
 מועמד מחברה:עבור אישור וחתימה 

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

 


