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 )טסטרים( בוחני רישוי לנהיגהקול קורא להגשת מועמדות לקורס 
  

 

 רקע.1

 משרד  , בעקבות הרפורמה שללראשונה )טסטרים( בדרום יוצאת לדרך תכנית הכשרת בוחני רישוי לנהיגה
 התחבורה במערך מבחני הנהיגה בישראל. 

 יש ערך מוסף גבוה לשמש כבוחני רישוי לנהיגה בשל הניסיון הרב אותו צברו במהלך  לפורשי צהל חברי צוות
 שירותם הצבאי , תפקיד הדורש בגרות, אחריות וניסיון בנהיגה. 

  מערך המבחנים המעשיים באזור המרכז, הינה החברה הזכיינית של משרד התחבורה לניהול ותפעול טלדור חברת
 ירושלים והדרום. 

ההכשרה ומעבר הבחינה בסיום עמידה  על תנאי –כבוחנים את בוגרי הקורס  תעסיקחברת טלדור , כמו כן
 בהצלחה וראיון אישי. 

  .יש לך הזדמנות להצטרף למחזור הראשון של בוחני הרישוי לנהיגה ולהיות שותף לצוות המוביל 
 
 קורסמטרת ה.2

 )טסטרים(. –לשמש בוחני רישוי לנהיגה הכשרת הלומדים     
 
  -כניתשותפים לת.3

 .מנהל הפרישה מצה"ל -, מכללת שבירו, מחלקת מופ"ת"טלדור"חברת , ארגון גמלאי צה"ל -"צוות"    
 
 מסגרת ומבנה התכנית.4

 בבאר שבע. "שבירו"הלימודים יתקיימו במכללת     
 קוח משרד הרישוי.הקורס באישור ופי     
 משך הקורס:      
 (. "טלדור"רת חברת העיוני בהצלחה )שיבוצעו במסג שעות מעשיות לאחר סיום הקורס 05+ שעות עיוני  555     

 מתכונת הקורס:     
  ימים בשבוע.  ארבעה -שעות 555      
 . 03:30-13:30, שעות לימוד לימודי בוקר      
 "טלדור"שעות מעשיות במסגרת חברת  05+  חודשים כחמישהמשך הקורס:       
 פתיחת הקורס מותנה במינמום משתתפים(). 2013אוגוסט  22מועד פתיחת הקורס:      

 
 תנאי קבלה.3

 שנים 11 גיל .1

 .תושב ישראל .1

  שלוש שנים לפחות.  C 1 ף לדרגהבעל רישיון נהיגה ישראלי תק .3

 101(ואישור רפואי כאמור בתקנות 1)א()100-( ו1)ב()101קנה כושר הראיה בשתי העיניים הוא כאמור בתאישור   .4
 )11. )טופס רש"ל 103-ו 

 ()ב 15ללא עבר פלילי ותעבורתי לפי תקנה  .5

 .שנות לימוד או סיים בהצלחה לימודים במכינה להוראת נהיגה שמשרד הכלכלה אישר אותה 11סיים  .6

 .מעבר מכון מיון אדם מילאו עמד בהצלחה בבחינות שנקבעו או אושרו על ידי רשות הרישוי .7
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  שכר לימוד. 2

 .כולל מע"מ 21,020₪     
 לעבודה למשך שנה אחת החבר בהתחייבות  "טלדור"על ידי חברת  יינתן  ,בשכר הלימוד ש"ח 10,330מימון חלקי בסך      
 הסופי וראיון קבלהית בהצלחה במעבר המבחן קבלה לעבודה מותנ     
  שטרם מימשו את "סל הפרישה", או חלק ממנו, יוכלו  ,פורשי צה"ל/זרועות הביטחוןהמשתתפים בתכנית מקרב       
 לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשותם ב"סל", ע"פ נהלי מנהל הפרישה ואמות המידה       
 הקיימות.       

 יוכלו להגיש בקשה לסיוע כספי מ"צוות"  , הפרישה"מ"סל ים לסבסוד אינם זכא אשרחברי "צוות"      
 על תנאי עמידה בקריטריונים(. ₪ 00444)סיוע של עד . במסגרת "סל הכשרה"      

 
 
 כנס הסברה.7

 .ב"ש 6רח' יד ושם ב  ,14:00_בשעה    23.2.13 -ה' ב ביום "שבירו"יתקיים במכללת     
 
 עדות קבלה ו.3

  1.7.11-יערכו ביום ב' ב   
 
 הנחיות לפעולה.9

 חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתכנית המוצעת    
 תוך שהם   במיידי התעסוקה במחוז הדרום מנהלתיפנו לומעוניינים להשתתף בה,    
  ספרי טלפון, כתובת מגורים, גיל, מת.ז, שם מלא, מציינים את הפרטים הבאים:    
  , מועד פרישה מהשרות צבאידרגה צבאית השכלה,   

 wdarom@tzevet.org.ilאו במייל:  217334112-03טלפון:   
 
 
 

 
                                

 
 
 
 

 שמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית, לברור והנחייה.נ

 
 בהצלחה!                                                                        

 
  

                                               אושרית זריהן                                                                               דניס  אוחנה                                         
                                  דרוםרמ"ד השמה                                                                                                  מנהלת תעסוקה דרום    

                                       מצה"לפרישה ה נהל מ                                                                                         ארגון גמלאי צה"ל – ""צוות
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