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 יקר,  תלמיד

 .נא להתייחס אליו בהתאםקיבלת מהווה התחייבות כספית של משרד הביטחון לבית הספר אליו הופנית. ש השובר

 לנוחיותך, להלן הסבר על התהליך הנדרש לשם הוצאת רישיון, ועל זכויותיך כתלמיד.

 משרד הביטחון –הקרן והיחידה להכוונת חיימ"ש תהליך לימודי נהיגה ע"ח 

 נהיגה עיוניים )תיאוריה( לימודי .1

 .לא ניתן להתחיל בלימודים המעשיים ללא מעבר מבחן התיאוריהיש להתחיל ללמוד לקראת בחינת התיאוריה.  השוברעם קבלת  .א

 חשוב לציין שהלימודים מבוצעים באופן עצמאי בלבד. יתר על כן, חומרי הלימוד הינם באחריות התלמיד. .ב

מדי יום חמישי. לחלופין, ניתן לבצע את הבחינה בלשכות הגיוס השונות )ירושלים,  וי צה"לבסמכות רישהבחינה העיונית נעשית  .ג
 .03-512-6223/4טבריה, חיפה, באר שבע( בתיאום עם רישוי צה"ל בטל.       

בית ספר אין לגשת ל( לצורך תחילת הלימודים המעשיים. השוברלאחר מעבר הבחינה יש לפנות לבית הספר אליו הופנית )מופיע על  .ד
 .השוברשאינו מופיע על 

 לימודי נהיגה מעשיים .2

לימודי הנהיגה הינם לרכב המצויד בגיר ידני בלבד. במקרים חריגים ניתן לבקש לעבור ללימוד נהיגה על גיר אוטומטי )לצורך כך יש  .א
 לפנות לבית הספר(.

 שיעורים ביום. 4 -דקות רצופות, ולא יותר מ 40משך השיעור הינו  .ב

 .שיעורים )רישיון למשאית(  5יש זכות לפסול תלמיד תוך לבית הספר  .ג

בכל ימות השנה, למעט מקרים בהם קיים קושי לבצע שיעורי נהיגה בשעות  19:00 – 07:00השיעורים צריכים להינתן בין השעות  .ד
 העומס.

 "י חוק )מפורט מטה(.שיעורים בשבוע, ולא פחות ממינימום השיעורים הנדרשים עפ 4בית הספר מחויב לתת לתלמיד לפחות  .ה

 שיעורי נהיגת לילה בכל ימות השנה. 3בית הספר מחויב לתת לתלמיד לפחות  .ו

 שיעורי נהיגה. 4בין מבחן נהיגה מעשי אחד לשני יעברו לפחות שבוע, ויתבצעו לפחות  .ז

 על בית הספר לתת לתלמיד בחינה פנימית על ידי מנהל בית הספר. .ח

 )יש למלא את תאריך השיעור ומשך השיעור(. לדף זההמצורף  כרטיס המעקבתום על בסוף כל שיעור ומבחן התלמיד נדרש לח .ט

 המבחן המעשי מבוצע ע"י סמכות רישוי צה"ל, ובאחריות בית הספר תיאום המבחן. .י

 להלן המקרים בהם לא יבוצע מבחן .יא

 פג תוקפו של המבחן העיוני פג תוקפן של בדיקות עיניים

 היעדר שובר מקורי )לא פקס/צילום קצין/לוחם/ת.מיל'/ תעודת שחרור(.היעדר תעודה מזהה צבאית )ת.חוגר/

 ,או טופס קרוע/בלוי/לא קריא18היעדר טופס ר.ש.ל חוסר במשקפיים או בעדשות מגע אם נדרש ע"פ בדיקות אופטומטריסט

  ומעלה C1מעלות לדרגות  140היעדר בדיקת שדה ראייה 

 החניך זכאי לבצע עד שישה מבחנים מעשיים. .יב

 נקודות נוספות

  רישוי צה"ל באחריותך לסיים את הליך הוצאת הרישיון עד תום התוקף .הינו חצי שנה מיום הנפקתו השוברתוקף  – השוברתוקף .
מכתב נדרש להעביר כך לצורך לא תאושר הארכת תוקף שובר אלא במקרים חריגים בלבד, שאינו בתוקף.  שוברלא יבחנו תלמיד עם 

המסביר את הסיבה להארכת התוקף, במייל ללשכת להכוונת חיילים משוחררים הקרובה למקום מגוריך באמצעות לשונית "צור 
 .03-7776770קשר"  שבאתר הקרן והיחידה או במרכז השירות הטלפוני 

 הקרן לקליטת חיילים . עם זאת, בלבד ןמשרד הביטחוהתשלום בגין השיעורים והמבחנים הינם באחריות  – תשלומי אגרות
 את עלות בדיקת הראייה והטופס הירוק. נתמממ נהאימשוחררים 

 במידה ולדעתך קיימת בעיה בהתנהלות בית הספר, הנך מוזמן להעביר תלונה חתומה לנציג הקרן לקליטת חיילים  – תלונות
 .03-7372503  -מדויקות טלמשוחררים במקל"ר. ניתן לפנות טלפונית על מנת לקבל את ההנחיות ה

 30-7776773טלפון:  חיילים משוחררים  ב למרכז השירות הטלפוני של הקרן והיחידה להכוונתניתן לפנות – שאלות ובירורים. 

 

 בהצלחה בלימודים ונהיגה בטוחה

 הקרן  והיחידה להכוונת  חיילים משוחררים



   

 6663460444 הזמנה ט"משהב לשימוש

 

 

 

 כרטיס מעקב אחר לימוד נהיגה

 כתובת בית הספר: _____________שם בית הספר לנהיגה: ____________      ___________:   תאריך הפנייה

 

 תאריך מס"ד
מספר 
 דקות 

 תאריך מס"ד חתימת תלמיד
מספר 
 דקות 

 חתימת תלמיד

1       26       

2       27       

3       28       

4       29       

5       30       

6       31       

7       32       

8       33       

9       34       

10       35       

11       36       

12       37       

13       38       

14       39       

15       40       

16       41       

17       42       

18       43       

19       44       

20       45       

21       46       

22       47       

23       48       

24       49       

25       50       

 

מספר 
 מבחן

 עבר/נכשל תאריך
חתימת 
         הערות התלמיד

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

 
 

___________             
   חתימה   תפקיד  דרגה  שם ומשפחה  מ.א.

    

 סוג הרכב טלפון שם ומשפחה מס' תעודת זהות


