המכללה למקצועות הניהול והתעשיה

קורס הכשרת מלגזנים
מטרת הקורס:

.

קורס המיועד להכשרת העובד לקבלת רישיון לנהיגה על מלגזה תוך כדי הקניית היבטי ורכישת ידע לתפעול המלגזה.

נושאי הקורס העיוני___________________________________:








מבנה ותכונות המלגזה.
הסיכונים בעבודת מלגזה.
עקרונות הבטיחות במלגזה.
יציבות המלגזה ,תנועה במעברים צרים ,טעינה ופריקת מטענים בצורה בטוחה,
שימוש ברמפה לפריקת מכולות ,שימוש במכוון בעת תנועה עם שדה ראיה לקוי.
תקנות תעבורה ובטיחות בעבודה.
תנועת מלגזה בדרך.

נושאי הקורס המעשי__________________________________:








בדיקות לפני הפעלה.
נהיגה קדימה ,אחורה וסיבובים.
פניות חדות ונהיגה במעברים צרים.
נסיעה עם מטען ארוך במעבר צר.
טלטול ועירום מטענים במצבים שונים.
טלטול ועירום מטענים ללא משטח.
מבחן מעשי על מלגזה ומעמיס טלסקופי.

מנהל מקצועי__________________________________:

מאיר הראל -מרצה ,מדריך ומומחה לנושאי בטיחות בעבודה ובתעבורה.

למי מיועד הקורס ותנאי קבלה______________________:
מעל גיל  18בעל רישיון נהיגה ישראלי בתוקף ,בדרגה ( Bרכב פרטי) או ( 1טרקטור) לפחות.
להציג טופס רש"ל ( 18ירוק) למלגזה מ.מ.ס.י גרנד קניון –קומה  1ליד פלאפון.
טלפון08-627-0695 -

של משרד התחבורה.

* דרגות  - B,1מקנות למסיים הקורס רישיון למלגזה עד  20טון (ע"ס היתר  129ברש"ל).
** דרגות  C1ומעלה  -מקנות למסיים הקורס רישיון למלגזה ללא הגבלת עומס (ע"ס היתר  130ברש"ל).

המכללה למקצועות הניהול והתעשיה

מתכונת הקורס_________________________________:
יומיים -יום הדרכה עיוני ,יום הדרכה מעשי -סה"כ שעות לימוד 16 -שעות.
יש להביא טופס רש"ל ( 18הטופס הירוק מ.מ.ס.י).
יש להגיע ליום המעשי עם מכנסיים ארוכים ונעלי עבודה.

מחיר הקורס___________________________________:
 + ₪ 1000מע"מ למשתתף

תעודה_______________________________________:
למסיימים בהצלחה את המבחן העיוני והמעשי ,יינתן כשבועיים לאחר הקורס רישיון זמני .הרישיון הקבוע ישלח בדואר.
רישיון מטעם משרד הרישוי.

הנני מאשר לפרסם תמונות אשר יצולמו ע"י צוות המכללה ויועלו לאתר המכללה.

המכללה למקצועות הניהול והתעשיה
בקשה להרשמה לקורס :מלגזות
פתיחת קורס בתאריך11-12/08/19 :
מתכונת הקורס  :ביום ראשון ושני לימודי עיוני בין השעות 07:30-17:15
ביום השני לימוד מעשי 07:00-17:00


שימו לב ! שעות לימוד המעשי יקבעו ע"י המכללה והרכז המקצועי לפי הצורך.

אבקש לרשום את:
שם פרטי ומשפחה

כתובת

ת"ז

נייד

1
2
3
4

תנאי כניסה לקורס-להגיע עד יום הקורס עם טופס רש"ל  18מ.מ.ס.י גרנד קניון –קומה 1טלפון08-627-0695 -
(הטופס ללא תשלום)
 תעודה מזההפירוט תחנות הצילום בהן ניתן להוציא טופס רש"ל  , 18בקישור הבא:
https://www.memsi.co.il/%D7%A1%D7%A0%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%95%D7%AA%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D
ביום השני יש להגיע עם נעליים סגורות
שימו לב אדם שרישיונו נמצא תחת סעיף  -979הוצל"פ ,לא יוכל לקבל את רישיונו בתום הקורס,
לפיכך בדקו זאת היטב בטרם הרשמה לקורס.
עלות למשתתף + ₪ 1000 :מע"מ
מבחן חוזר+ ₪ 350:מע"מ

איש קשר לקורס זה :מור ואנונו
*ההדרכה בשפה העברית.
*פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
*היום המעשי יתקיים בהתאם למזג האוויר בכל ביטול כלשהו יתחייב התלמיד להגיע ביום האחר
שנקבע ע"י המכללה ,תלמיד שלא יגיע וירצה להגיע בתאריך חלופי הדבר יהיה כרוך בעלויות נוספות.
*נוכחות מלאה .

המכללה למקצועות הניהול והתעשיה

ללקוחות פרטיים:
פרטי הכרטיס:
מספר כרטיס ________-________-________-________ :תוקף__________ :
מס .הזהות של בעל הכרטיס ________________  3ספרות אחרונות בגב הכרטיס____
שם בעל הכרטיס_____________________
התחייבות לתשלום -לקוחות פרטיים:

תאריך________:

לכבוד
מכללת שבירו בע"מ
אני הח"מ,
שם פרטי______________________ :
שם משפחה_____________________:
ת.ז___________________________:
נייד_________________________:
טלפון /נייד נוסף________________:
דואר אלקטרוני_______________________________:
כתובת מגורים למשלוח דואר________________________________:
מאשר את הרשמתי לקורס____________________:
תאריך פתיחת הקורס________________:
מחיר הקורס______________:
.1דמי טיפול ורישום( ₪300 :סכום זה גלום במחיר הקורס).
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.
 .2יתרת תשלום עבור הקורס :ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס לאחר שהשתתפתי
במפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו.
התחייבות לתשלום:
הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:
על ביטול ההשתתפות עד  72שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 20% -מהעלות בפועל!
על ביטול ההשתתפות עד  36שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 50% -מהעלות בפועל!
על ביטול השתתפות עד  24שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב בעלות מלאה!
במקרה של אי הודעת ביטול  /אי הגעה /איחור תחויב במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד!

המכללה למקצועות הניהול והתעשיה
חתימה______________________ :

 ללקוחות עסקיים
תנאי תשלום :עד  ₪ 1000מזומן.
מעל  ₪ 1000שוטף  :30 +יש להסדיר טרם תחילת הקורס להנה"ח  08-9955918שלוחה .5
או למייל marketing2@shviro-college.co.il :או לפקס08-6512107 :
התחייבות לתשלום:
הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:
על ביטול ההשתתפות עד  72שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 20% -מהעלות בפועל!
על ביטול ההשתתפות עד  36שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב ב 50% -מהעלות בפועל!
על ביטול השתתפות עד  24שעות לפני המועד המתוכנן ,המזמין יחויב בעלות מלאה!
במקרה של אי הודעת ביטול  /אי הגעה /איחור תחויב החברה במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.
הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד!
שם החברה:

שם המאשר ותפקיד:

ח.פ:

חתימה וחותמת:

טל':

נייד:

כתובת לדואר:

מייל:

