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 .:                                                    מטרות הקורס ורקע

  
 ( מחייבות תעודת הסמכה בתוקף לצורך הפעלת כל סוג של עגורן או מנוף. 1992תקנות הבטיחות בעבודה )

 להכשיר ולהסמיך מפעילים, 

 להפעיל עגורן להעמסה עצמית עפ"י תקנות הבטיחות.

 

  .                                                               נושאי לימוד: 

 

 .החוק 

 .מושגי יסוד בפיסיקה 

 .היכר עגורנים 

 .אביזרים ועניבנות 

 .בטיחות בהפעלה 

 .אחזקה 

 . מבחן עיוני ומעשי 

 

 .למי מיועד הקורס ותנאי קבלה:                                      

 
יות, נהגי משאיות ולמשתמשים במנופים הידראוליים על כל סוג של רכב מנועי כולל הקורס מיועד לבעלי משא

 במות הרמה. 

 שנה  18גיל: 
 שעות לפחות בהדרכת עגורנאי מוסמך בהפעלת עגורן בסוג ובדרגת העומס המבוקשת.  80 -ניסיון: כ

 )ניתן להבדק (אית: ע"י רופא תעסוקתי. בדיקה רפו

 .ציון עובר( 70עגורן )על החניך לעמוד בהצלחה במבחן עיוני ובמבחן מעשי להפעלת ה

 

                                                            .מתכונת הקורס:                                                          

 

 שעות + מבחנים. 19י  הדרכה שלושה ימ

 

 ן להעמסה עצמיתקורס עגור

http://www.cleo.co.il/site/SitePage.asp?id=22
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    .מחיר הקורס:                                                              

o  :מע"מ )כולל בדיקת רופא תעסוקתי(₪ +  1550עלות למשתתף  

o  :מע"מ )ללא בדיקת רופא תעסוקתי(₪ +  1250עלות למשתתף        

o _____מאשר בדיקת רופא תעסוקתי.  חתימה_________________.                             

 .                                                                      תעודה:
 תעודת ההסמכה הינה רשיון להפעלת עגורן העמסה עצמית עפ"י תקנות הבטיחות. 

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

 

 
 2/  ד 1" דבקשה  להרשמה לקורס: "עגורן להעמסה עצמית

 16:00-08:00בין השעות:  ימי חמישי מפגשים אחת לשבוע   3ימי חמישי תאריך: 

 בהרשמה לספטמבר

 אבקש לרשום את:

 נייד* ת"ז* שם פרטי ומשפחה*

   

   

   

 
 יףיש להוס

 ש')מצורף ( 80. טבלת תרגול מעשי 1
 . צילום ת.ז2
 . צילום תעודת עגרונאי מוסך/חונך בעל תעודה בתוקף וותק מעל שנה3
 

 מע"מ ₪  + כולל בדיקת רופא תעסוקתי  1550עלות למשתתף: 
 מע"מ₪ +  300עלות רופא תעסוקתי  למשתתף: 

 

 *פתיחת הקורס מותנית במספר הנרשמים.
 *נוכחות מלאה .

 
 

 .₪ 300: רישום דמי

     המשתתף מצד ביטול של במקרה יוחזרו ולא הקורס עלות מסך יקוזזו, המשתתף מצד התחייבות מהווים הרישום דמי •
 שהיא סיבה מכל
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 .3שלוחה  9955918-08תנאי תשלום: שוטף יש להעביר להנה"ח טרם תחילת הקורס 

 הצעת מחיר חתומה על ידי מורשה חתימה, לביצוע ההזמנה אנא שלח/י: הזמנת רכש, או

  6512107-08לפקס: או  college.co.il-office@shviroלמייל:  כולל חותמת חברה.

 התחייבות לתשלום:
 הננו מתחייבים לשלם למכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 
 שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב בעלות מלאה! 24על ביטול השתתפות עד 

 
 
 

 דעת ביטול / אי הגעה /איחור תחויב החברה במחיר המלא כפי שצוין בהזמנה זו.במקרה של אי הו
 !הודעת ביטול תתקבל בכתב בלבד

 

  :שם המאשר ותפקיד  שם החברה:

  :חתימה וחותמת  ח.פ:

  :נייד  טל':

  :מייל  כתובת לדואר:
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 לקוחות פרטיים:  -התחייבות לתשלום
 

 ___תאריך:_____

 לכבוד

 מכללת שבירו בע"מ

 

 אני הח"מ, 

 שם פרטי: ______________________

 שם משפחה:_____________________

 ת.ז:___________________________

 נייד:_________________________

 טלפון/ נייד נוסף:________________

 כתובת למשלוח דואר:________________________________

 

 את הרשמתי לקורס:____________________ מאשר 

 תאריך פתיחת הקורס:________________

 מחיר הקורס:______________

 )סכום זה גלום במחיר הקורס(.₪ 300.דמי טיפול ורישום: 1

במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי לא יינתן החזר לדמי הטיפול והרישום ולא יהיו לי כל טענות ו/ או 

 ות ו/ או תביעות כלפי מכללת שבירו בע"מ.דריש

. יתרת תשלום עבור הקורס: ידוע לי כי במידה ואחליט מכל סיבה לבטל את השתתפותי בקורס לאחר שהשתתפתי 2

 במפגש הראשון לא יינתן החזר לתשלומים שהועברו וכי אהיה חייב להסדיר את התשלום במלואו. 

 התחייבות לתשלום:
 מכללת שבירו בע"מ עבור ההשתלמות כמפורט להלן:הננו מתחייבים לשלם ל

 מהעלות בפועל! 20% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 72על ביטול ההשתתפות עד 
 מהעלות בפועל! 50% -שעות לפני המועד המתוכנן, המזמין יחויב ב 36על ביטול ההשתתפות עד 
 , המזמין יחויב בעלות מלאה!שעות לפני המועד המתוכנן 24על ביטול השתתפות עד 

 
 

 

 

 חתימה: ______________________

 


