
 
                                                                   

 
 

 כז מופת  מר                                                                                                                                                              
 מנהל פרישה                                                                                                                                                           

 מ                                                                 

 

                      08/12/2021    

 ב תשפ"  טבתב ד'                                                                                                                       
                                      

 )טסטרים( " בוחני רישוי לנהיגה" להגשת מועמדות לקורס   " קול קורא" 

 

בעקבות הרפורמה של  ,בוחנים רבמרכז ממשיכה להכשיכנית הכשרת בוחני רישוי לנהיגה )טסטרים( ת .1

 משרד התחבורה במערך מבחני הנהיגה בישראל. 

הרב אותו צברו   י נהיגה בשל הניסיוןנחוביש ערך מוסף גבוה לשמש כ "צוות "לפורשי צה"ל חברי  .2

 אחריות וניסיון נהיגה.  גרות,תפקיד הדורש בך שירותם הצבאי, במהל

ותפעול מערך   התחבורה לניהול ת של משרדוהזכייני ותהחבראחת הינה  "טלדור-וואן"חברת  .3

 ם.ירושלי ואזור עד אילתבני ברק  זורהמבחנים המעשיים בא

)ישנה גמישות   הקורסבסיום  כבוחניםהמתאימים גרי הקורס וב את תעסיק  "טלדור-וואן"חברת  .4

 תעסוקתית(. 

 : לתוכניתים ותפש  .5

 מנהל הפרישה מצה"ל.  - תמרכז מופטלדור", -וואןמלאי צה"ל, חברת " צוות" ארגון ג" 

 מסגרת ומתכונת הקורס:  .6

  5 -כ ךבמש 8:30-13:00+ ימי שישי בשעות  17:00-21:00ערב פעמים בשבוע בשעות  לימודי  •

 חודשים. 

 )טרם סוכם סופית(.  חולוןאזור מיקום:  •

   .מותנה במינימום משתתפים(פתיחת הקורס ) .2022ער יולי , סיום משו 2022 במרץ 6: הקורס מועד .7

 : סלקור תנאי קבלה .8

 תושב ישראל. שנים,  25מינימאלי: גיל  •

 שנים 3במשך  C1דרגה רישיון ב לפחות או שנים 8 במשך B הגבדרישראלי   בעל רישיון נהיגה •

 לפחות.   

 ( ואישור רפואי 2)א() 199 -(ו2ב()) 198הוא כאמור בתקנה   ר כושר ראייה בשתי העינייםשואי •

 .)הצהרת בריאות תקינה( 193-ו  192כאמור בתקנות   

 )ב(. 15ללא עבר פלילי ותעבורתי לפי תקנה ת יושר ודתע •

 לימוד. שנות  12 לש תמקורי סיום תעודת •

 . 6ר  , ציון עוב" אלמכון "אדם מימיון ב הרישוי ומעבררשות ע"י  בהצלחה בבחינות שנקבעו או אושרו הדיעמ •

 טלדור".-ןוואמטעם חברת " קבלה  וועדת •

 שיתבצע ע"י מפקח ממשרד הרישוי. ( ציון עובר במבחן שליטה ברכב פרטי בגיר ידני )טסט •

 

 :  שכר לימוד .9

  ."מעמ ל₪ כול ש"ח 32,000
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 , רחובות 4גאולה ' , רחיהודהתעסוקה  מנהל – גמלאי צה"ל ארגוןצוות"                        
 E- MAIL:wyehuda@tzevet.org.il    03-6173545/33טלפון:                              
 

2 

 .לפחותשנה  משךלעבוד בחברה ב תמורת התחייבות  ,₪  10,000 -עלות הקורס  לחבר "צוות"

תממן את יתרת  " טלדור -וואן" חברת . מדה בגובה שכר הלימוד ששילםתה בסיום השנה יקבל מענק 

 התשלום לקורס. 

  מבחן המיון לקראת אישיים וקבוצתיים בזום : יתבצעו ימי הכנה אדם מילואהכנה למבחני ההתאמה בורס ק

ב בהחזר תשלום עבור ההכנה יידה. מי שלא יעבוד יחו)למועמדים שיתקבלו לעבו " טלדור–ןווא" מימון חברת ב

 ( ₪  1,200 -כ

 עלות .א ובאתר אדם מיל באופן אישיבזום לאחר הרשמה ם יתקיי: אומבחן מיון באדם מיל .10

 לואו א בבחינה )הנכשלים למי שיסיים את הקורס בהצלחה ויתקבל לעבודה בחברה.תוחזר המבחן  

     (.ש"ח 400-כמבחן ות הלא יזוכו בעלורס  ולא יתחילו את הק בחינהאת הו בהצלחה עבריש 

 : ות לפעולההנחי .11

 :ילבמי  יהודהליחידת התעסוקה מחוז פנו י ,והעונים לתנאי הסף המעונייניםחברים  

il@tzevet.org.yehudaaw   19.12.21-עד יום א' ה 33/5617354-03 בטלפון : או  , 

  :הבאים הפרטים תוך שהם מציינים את

 , מועד כתובת מגורים, השכלהיגה, מס' רישיון נהמספרי טלפון,  דרגת רישיון,  שם מלא, ת.ז , גיל, 

  .פרישה מהשירות הצבאי         

באשר להליכים המשך ביצוע רישום והנחייה ל, " טלדור-וואן " חברת לרשימת המועמדים תועבר   .12

 .הנדרשים מהם לשם קבלתם לקורס

 

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

 

 בהצלחה!!!                                                                                         

 

 

 ארנון משה           

 יהודה תעסוקה מחוז  מנהל                                                                                     

 "צוות"                                                                                                    

mailto:awyehuda@tzevet.org.il

