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מידע מרוכז על קורס טרקטור  /טרקטורון

מתכונת לימודים:

קורס בוקר .יום בשבוע ,בין השעות .08:0016:30 :קורס ערב ,יומיים בשבוע ,בין השעות:
.17:0021:00

תעודה:

רישיון נהיגה לטרקטור )דרגה (1

מיקום:

מכללת כרמל בטיחות

מפת הגעה

)תפתח בחלון חדש(

 תאריך פתיחת הקורס הקרוב

 למידע נוסף

כללי
על מנת לנהוג בטרקטור נדרש רישיון נהיגה לדרגת טרקטור )דרגה  .(1לשם קבלת רישיון הנהיגה יש
לעבור קורס בבית ספר לטרקטורים .הקורס מתקיים בפיקוח ועל פי תכנית של משרד הרישוי.
מכללת כרמל בטיחות מפעילה בית ספר לטרקטורים ומזמינה את לקוחותיה לעבור את הקורס
במכללה.

קורס טרקטור  /טרקטורון  -מכללת כרמל בטיחות

תנאי קבלה לקורס
על המעוניין בקורס טרקטור לעמוד בתנאים הבאים:
גיל  15ומעלה.
בדיקת עיניים )על גבי טופס רש"ל ) .(18יש לשים לב ולבקש טופס לטרקטור() .טופס רש"ל מקבלים
בתחנות צילום מיוחדות המאושרות ע"י משרד הרישוי .לרשימת תחנות הצילום  לחץ כאן( .הערה:
לבדיקת העיניים בתחנת הצילום יש להגיע עם תעודת זהות ואמצעי תשלום.
אישור של רופא משפחה) .על גבי טופס הרש"ל(.

לימודים ומבחנים
על התלמיד לעבור קורס עיוני בן  44שעות ,הכולל את הנושאים הבאים:
דיני תעבורה ובטיחות
הכרת הטרקטור
גרירת גרורים והובלת מטענים
בטיחות בהפעלת טרקטורים וכלים חקלאיים
טיפול בתאונות
כיבוי אש
עזרה ראשונה
בסיום החלק העיוני ייגש התלמיד למבחן עיוני  במשרד הרישוי .הערה :גיל מינימום למעבר מבחן
עיוני 15.5 :שנים) .מי שלא מלאו לו  17שנים חייב להגיע למשרד הרישוי עם אחד ההורים ,לצורך
קבלת אישורם להשתתפותו בקורס(.

לאחר מעבר בהצלחה של המבחן העיוני ניתן להתחיל בלימוד המעשי .במסגרת הלימוד המעשי
מבצעים התלמידים תרגילים שונים על גבי טרקטור וטרקטורון .בסיום החלק המעשי ניתן לגשת למבחן
המעשי ,על ידי בוחן מוסמך של משרד הרישוי .המבחן מתקיים במגרש של בית הספר .הערה :גיל
מינימום למעבר מבחן מעשי 16 :שנים.

תעודות
לאחר מעבר בהצלחה של המבחן המעשי ,יקבל החניך רישיון נהיגה לטרקטור )דרגה  .(1הערה :גיל
מינימום לקבלת רישיון הנהיגה לטרקטור 16 :שנים.

הערות
 2מסלולי לימוד.קורס בוקר .יום בשבוע ,בין השעות.08:0016:30 :קורס ערב ,יומיים בשבוע ,בין
השעות.17:0021:00 :

 מנהל! קבל הצעה לקבוצה

