קורס מדריכי מלגזות

מידע מרוכז על קורס מדריכי מלגזות

שעות לימוד:
 52שעות

מתכונת לימודים:
בוקר

מיקום:

מכללת כרמל בטיחות

מפת הגעה

)תפתח בחלון חדש(

 תאריך פתיחת הקורס הקרוב
 למידע נוסף

כללי
קורס מדריכי מלגזות מתקיים בהתאם להנחיות ובפיקוח של אגף הרישוי במשרד התחבורה .החלק
העיוני של הקורס יתקיים במכללת כרמל בטיחות ,רח' בעלי מלאכה  26חיפה .ועדת הקבלה והמבחן
המסכם המעשי יתקיימו במגרש המלגזות של המכללה בכפר חסידים.

תנאי קבלה
 .1על המועמד להיות בעל השכלה של  12שנות לימוד ,לפחות.
 .2על המועמד להיות מורה לנהיגה  /קצין בטיחות בתעבורה  /ממונה בטיחות  /בוחן נהיגה מוסמך  /בודק
מוסמך ,בעל ותק של  3שנים לפחות במקצוע.
 .3על המועמד להיות תושב ישראל ,בעל רישיון נהיגה תקף  +היתר לנהיגה במלגזה.
 .4על המועמד לעבור ועדת קבלה )ראיון אישי ,מבחן עיוני בע"פ ומבחן שליטה מעשי במלגזה(.
 .5לעמוד בדרישות תקנה 15ב') .תעודת יושר(.
 .6על המועמד להציג בפני הועדה טופס הפנייה מקורי חתום על ידי מפקח מחוזי על בתי ספר לנהיגה.

תכנית לימודים
הקורס בן  52שעות לימוד הכולל לימודים עיוניים  /מעשיים ומבחנים.

נושאי לימוד עיקריים
פקודת התעבורה והוראת הנוהל ,פקודת הבטיחות בעבודה ,הכרת סוגי מלגזות ,יסודות הפיזיקה,
בטיחות בהפעלת מלגזות ,טיפול ואחזקה ,דידקטיקה ,מבחן מסכם.

תעודות
המסיימים בהצלחה את מבחנים )עיוני ומעשי( יקבלו תעודת סיום של המכללה ויקבלו היתר להדרכת
מלגזה שיירשם ברישיון הנהיגה שלהם.
הקורס מוכר כ 4 :ימי עיון לממוני בטיחות.

הנחיות להרשמה לקורס
 .1יש לגשת לתחנת צילום לצורך הוצאת טופס רש"ל  18למלגזה.
לרשימת תחנות הצילום לחץ כאן ,או פנו למשרדנו.
 .1יש לגשת למשרד מפקח מחוזי של בתי ספר לנהיגה המחוזי )בהתאם לכתובת המגורים שבתעודת
הזהות) ,ראו המחוזות וכתובותיהם בטבלה המצורפת( ,בצירוף המסמכים הבאים:
תעודת זהות.
רישיון נהיגה תקף הכולל היתר לנהיגה במלגזה.
טופס רש"ל  18למלגזה ,הכולל בדיקת עיניים ובדיקה רפואית.
תעודת מקצוע תקפה) .מורה נהיגה  /ק .בטיחות  /ממונה בטיחות  /בודק מוסמך  /בוחן נהיגה(.
אישור על ותק במקצוע של  3שנים לפחות.
תעודת סיום  12שנות לימוד  /תעודת בגרות.
 2תעודות פספורט עדכניות.
לתשומת לב :עם סיום תהליך הבדיקות שנמשך כחודשיים ,תישלח הפנייה בדואר למועמד שיימצא
מתאים.
מיד עם קבלת ההפניה אנא פנו למשרדנו לפתיחת תהליך ההרשמה לקורס.

מחוז

מפקח

כתובת

טלפון

שעות קבלה

מרכז

ישעיהו
אברהם

הלוחמים  ,1חולון

03
5027607

ב' ,ה' – 8:00
12:00

צפון

רונן
אברמוב

אדיסון  ,2מפרץ חיפה

04
8818808

ב' ,ה' – 8:00
13:00

דרום

מירי לוי

שד' שזר  ,33באר שבע,
בית נועם

08
6406124

א' ,ה'  8:00
13:00

ירושלים

חיים דיין

רח התנופה  ,1בית קרסו,
תלפיות

02
5682237

ב'  08:00
13:00

תכנים נוספים בנושא
בהרחבה על קורס מדריכי מלגזות
קורס מדריכי מלגזות נועד לתת הכשרה איכותית ביותר אשר משתלבת בצורה מושלמת עם דרישות
שוק העבודה .השימוש במלגזה במשק הישראלי הוא שימוש נרחב ביותר ,כלי העבודה מייעל את
עבודתם של המפעלים ,חוסך בזמן וכוח עבודה יקר ונותן אפשרות לבצע פעולות שיד האדם אינה
מסוגלת לבצעם מסיבות פיזיולוגיות .תכנים נוספים בנושאבהרחבה על לימודי מלגזהנוהל לימוד נהיגה
]…[

 מנהל! קבל הצעה לקבוצה

