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מכללת כרמל בטיחות

מפת הגעה

)תפתח בחלון חדש(

 תאריך פתיחת הקורס הקרוב
 למידע נוסף

הדרכת מפעיל מכונות ניידות  /ציוד מכני הנדסי

כללי
מהי מכונה ניידת? זו הגדרה לקבוצת כלי רכב מיוחדים ,כגון :יעה )שופל( ,בגר ,מוביל עפר )פירקית(
וכלים חקלאיים שונים ,כגון :קטפת כותנה ,קומביין קציר .בנוסף לכך כלים נוספים כמו אלו המשמשים
ברשויות מקומיות ,כגון :מטאטא כביש ועוד .חלק מכלי רכב אלו מוכרים גם בהגדרתם המקצועית 
צ.מ.ה )ציוד מכני הנדסי(.את רוב המכונות הניידות ניתן לזהות על ידי מספר הרישוי השחור שלהן.
חלק מהמכונות הניידות אינן נושאות לוחית רישוי כלל והן פטורות מחובת רישוי ורישום במשרד
התחבורה.

מכללת כרמל בטיחות  -קורס מפעיל מכונות ניידות  /צ.מ.ה

מה חדש בנושא נהיגת מכונה ניידת?
תקנה תעבורה חדשה המגדירה את התנאים עבור מפעיל מכונות ניידות .בהתאם לתקנה החל מ
 22.06.2010מותר לנהוג מכונה ניידת רק למי שברישיון הנהיגה שלו יירשם היתר מיוחד לנהיגת
מכונה ניידת )בדומה להיתר לנהיגת מלגזה(.כדי לקבל היתר יש לעבור קורס בבית ספר למכונה ניידת.
)פרטים לגבי הקורס ובתי הספר שלנו  בהמשך(.

מהי הוראת המעבר?
משרד התחבורה איפשר להפעיל מכונה ניידת ,גם ללא היתר ,למשך שנתיים נוספות בלבד )עד
 .(22.6.2012מאחר מועד זה עבר הרי שגם תוקף הוראת המעבר פג.

למי מותר להשתתף בקורס?
ההשתתפות בקורס מותרת למי שמלאו לו  17שנים ומחזיק רישיון נהיגה תקף לדרגה  Bומעלה ,או
למחזיק רישיון נהיגה לטרקטור )עם ותק של חצי שנה(.על התלמיד לגשת לתחנת צילום ולהוציא טופס
רש"ל  18למכונה ניידת )קוד ) (125לרשימת תחנות הצילום  לחץ כאן(.על התלמיד לבצע בדיקת
עיניים בתחנת הצילום.על התלמיד לעבור בדיקה רפואית אצל רופא משפחה ,לפני פתיחת הקורס.

מה כולל קורס מכונה ניידת?
הקורס כולל חלק עיוני של  10שעות לימוד  1.5 +שעות מבחן עיוני וחלק מעשי של  24שעות ) 3ימים(.
בכל יום של לימוד מעשי מתרגלים החניכים הפעלה של מכונה ניידת אחרת.

מי פטור מחובת קורס /אינו חייב היתר?
התקנה מחייבת מכונה ניידת אופנית בלבד .לפיכך ,היא אינה חלה על מכונה ניידת הנעה על זחל.
פטור מחובת קורס מי שעבר קורס צבאי מתאים וכן מי שיש לו היתר למכונה ניידת ,עפ"י הוראת
מעבר ,הרשום ברישיון הנהיגה שלו) .תקף רק על מי שההיתר נרשם לפני  22.6.2010והוא אינו רשום
באותה שורה עם היתר לנהיגת מלגזה(.פטור מחובת הקורס מי שהחזיק רישיון נהיגה בדרגה  Cלפני
.22.06.2010פטור מחובת קורס מי שמחזיק בהיתר צבאי מתאים) .יש להסדיר קבלת  /המרת היתר
במשרד הרישוי(.

היכן ניתן לעבור קורס?
מכללת כרמל בטיחות בשיתוף עם חב' "משא בטוח" מפעילה בתי ספר למכונה ניידת באתרים
הבאים:אזור הצפון   2אתרים .במרכז ההדרכה בחיפה וכפר חסידים .אתר נוסף בשאר ישוב 
לתושבי הגולן והגליל העליון.אזור המרכז  כפר טרומן )ע"י נתב"ג(.

 מנהל! קבל הצעה לקבוצה

