
                                                                                                  
 

 מנהל הפרישה                                                                                   ארגון גמלאי צה"ל -"צוות" 
 וקה                           יחידת התעס       

   0202 באוגוסט  02                                                                                                        

 תשע"ח ט'  באלול            

                                                                                                                       

 )טסטרים( בוחני רישוי לנהיגהלהגשת מועמדות לקורס  "קול קורא"
 

 ,יוצאת לדרך לראשונה צפוןת בוחני רישוי לנהיגה )טסטרים( בתוכנית הכשר .1
 בעקבות הרפורמה של משרד התחבורה במערך מבחני הנהיגה בישראל.

 
יש ערך מוסף גבוה לשמש כבוחני נהיגה בשל הניסיון  "צוות"לפורשי צה"ל חברי  .2

אחריות וניסיון  תפקיד הדורש בגרות,ך שירותם הצבאי, הרב אותו צברו במהל
 יגה.נה

 
ותפעול מערך המבחנים  הינה החברה הזכיינית של משרד התחבורה לניהול  מילגם .3

 הצפון .המרכז וזור המעשיים בא
 
כמו כן, מילגם תעסיק את בוגרי הקורס )שעמדו בהצלחה בכל הקריטריונים ואושרו ע"י  .4

 משרד התחבורה כבוחנים בסיום הקורס.(
 
 

 

 

 

 

 

 :שותפים לתוכנית .5
 

 -תמרכז מופ, " 0222דרכים מכללת "", מילגםחברת " מלאי צה"ל,צוות" ארגון ג"
 מנהל הפרישה מצה"ל.

 
 מתכונת הקורס:מסגרת ו .6
 

 חיפה.ב 2222הקורס יתקיים במכללת דרכים  .א

 שעות מעשיות. 22שעות עיוניות +  552 .ב
 15:32עד  23:32משעה  'ה –' לימודי בוקר בימים: א .ג
 חודשים 4-משך הקורס: כ .ד

 
 .מותנה במינימום משתתפים()יום א'  14/12/13  :רסמועד פתיחת הקו .2

 
 :תנאי קבלה .3
 

 .לפחות שנים 02גיל  .א

 תושב ישראל. .ב

של בוחני נהיגה  ש לך הזדמנות להצטרף למחזור הראשוןי
 ולהיות שותף בצוות המוביל
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שנים לפחות או בעל רישיון נהיגה ישראלי  8במשך  Bבדרגה בעל רישיון נהיגה ישראלי  .ג
 C1בדרגה 

( 0)א() 299 -(ו0)ב() 298הוא כאמור בתקנה  אישור כושר ראייה בשתי העיניים .ד
 .(28טופס רש"ל ) 291-ו 290ואי כאמור בתקנות ואישור רפ

 )ב(. 21ללא עבר פלילי ותעבורתי לפי תקנה  .ה

 .לפחות לימודשנות  20 מחזיק בתעודה המעידה על  .ו

 ."לואמעבר בהצלחה של מבחני מיון והתאמה במכון "אדם מי .ז
 
 

 
 :שכר לימוד .9
 עלות מיוחדת לפורשי צה"ל ! כולל מע"מ. ₪ 22222, .א

 ,"מילגםיינתן ע"י "חב' ( 52%)משכר הלימוד  ₪ 12,222מימון חלקי בסך  .ב
 משך שנה.ב כבוחן נהיגה ב"מילגם"לעבוד  המועמדבהתחייבות 

",או חלק סל הפרישהמקרב פורשי צה"ל, שטרם מימשו את " המשתתפים בתוכנית .12
ממנו, יוכלו לסבסד את חלקם בשכר הלימוד באמצעות הסכום העומד לרשותם 

 פרישה.הע"פ נהלי מנהל  ב"סל",
חברי "צוות" אשר אינם זכאים לסבסוד מ"סל הפרישה", יוכלו להגיש בקשה לסיוע  .11

, על סמך עמידה בקשות חריגות בלבד) מ"צוות" במסגרת "סל הכשרה"
 בקריטריונים.(

 ומבחני אדם מילוא ועדת קבלה כנס הסברה, .12
 

, פינת רחוב הסדנה 6, רח' שלמה בן יוסף 2222במכללת דרכים  יתקייםכנס הסברה 
 14:22 בשעה  3/9/13ב' )בחלק הדרומי של הצ'ק פוסט ליד תחנת דלק "דלק"(  ביום 

 6/9/13ביום חמישי הכנה למבחני אדם מילוא יתקיימו 
  13/9/13ביום חמישי  מבחני אדם מילוא יתקיימו

  9:32החל  מהשעה  2/12/13ג' ועדת קבלה תתקיים ביום          
 מול חברת מילגם.  יימסר מסמך הסכם  הבנותלאחר סיכום הוועדה,          

      עם תחילת העבודה ייחתם חוזה עבודה.         
 הנחיות לפעולה .13

חברים הרואים עצמם מתאימים והעונים לתנאי הסף הנדרשים לתכנית המוצעת 
תוך  22/3/13עד  דליה סלוצקי –צפון עסוקה שתתף בה, יפנו למנהלת תומעוניינים לה

מספרי טלפון,  דרגת רישיון, שם מלא, ת.ז , גיל, :שהם מציינים את הפרטים הבאים
  כתובת מגורים, השכלה, דרגה צבאית, מועד פרישה מהשירות הצבאי.

 
שם ימשיכו לנהל את הרשמת המועמדים והנחייתם  למילגםרשימת המועמדים תועבר  .14

 .לקורסם הנדרשים מהם לשם קבלתם באשר להליכי
 

 נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת לקבלת פרטים נוספים אודות התכנית , לבירור והנחייה.
 

 בהצלחה!!!
   
                                                                               דליה סלוצקי                                                                                   קרן עזר             
                                                      צפון מנהלת תעסוקה                                                                        ר' תחום השמה      

 גמלאי צה"ל ן ארגו  -"צוות"                                                                 מנהל הפרישה      
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