לכבוד. _________________ :
מועמד יקר,
מחלקת המחקר והפיתוח של "המכללה הטכנולוגית לרכב" שינסה מותניים ופיתחה

קורס "אופנוטרוניקה-למידת יסודות המקצוע"
רוכבי אופנועים וקטנועים נחשבו מאז ומעולם כאנשים בעלי יכולות טכניות גבוהות יחסית
לנהגי מכוניות .אפשר אולי לשייך את זה לסימבוליות ברכיבה על אופנוע ,לחופש ולריגוש,
לשמיעה של רעשי המנוע השונים ,תחושות ההיגוי והבלימה ,ועוד...
"המכללה הטכנולוגית לרכב" מבית אגוד המוסכים יזמה קורס ייחודי וראשון מסוגו בארץ
להכרת האופנוע .בקורס נלמד על המנוע ומערכותיו ,מערכת החשמל ומכלולי המרכב והשלדה,
איך הדברים עובדים באופנוע ,למה הם קיימים ,איך מזהים תקלות ,תחזוקה וכמו כן נבהיר
כמה מושגים שקשורים באופנוע ואף פעם לא כל כך הבנו מה הם אומרים...
הקורס כולל גם התנסות מעשית ואפשרות להשמה!
מטרת הקורס :הכרת המערכות השונות באופנוע .הקורס מיועד לכל מי שמתעניין בנושא ,גם
ללא ניסיון קודם.
נושאי לימוד :סוגי המנוע ,שלדה ,שמנים ונוזלים ,מערכת הבלמים ,צמיגים ,מערכת הצתה,
מצבר מערכת טעינה ,מערכת החשמל ,תמסורת ,מערכת הזנת דלק ,מצמד ועוד.
תנאי קבלה :גיל  18ומעלה.
היקף הקורס 112 :שעות לימוד אקדמאיות ,פעמיים בשבוע ימי שני ורביעי
בשעות.17:30 – 20:45 :
הקורס יתקיים במכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים בסניף ת"א
רחוב יוסף קארו  24תל אביב
תעודות :תעודת השתתפות בקורס מטעם "המכללה הטכנולוגית לרכב"

רישום לקורס :טל050-6931111 / 03-5453222 :
מייל carcollege@iga.co.il :אתר אינטרנטwww.carcollege.co.il :
להרשמה מסודרת יש לשלוח את טפסי הרישום המצ"ב למס פקס03-5453223 :

להלן סיליבוס  -תוכנית הלימודים:

נושא
1

בטיחות בעבודה

2

מנועי שריפה

3

מערכת קירור

4

מערכת סיכה

5

מערכת הדלק

6

נוזלים ושמנים באופנוע

7

מערכת החשמל באופנוע

8

מערכת העברת הכח

9

השלדה באופנוע

10

המתלים

11

מערכת הבלמים

12

הצמיגים

בהצלחה!!!
יש להחזיר את הטופס לפקס מס 03-5453223

שאלון הרשמה
שם משפחה . ______________________ :שם פרטי . __________________ :תאריך לידה._____________ :

מס' ת''ז  ._______________________ :כתובת פרטית. ________________________________________ :

כתובת מייל. _________________________________ @ _____________________________________ :

טל' בבית. __________________________________:נייד. _____________________________________ :

אנא סמן -
הנני עובד כעת בענף.

אינני עובד כעת.

הנני עובד בתחום אחר.

מעוניין בהשמה.
הצהרה:

אני הח"מ _________________________________:ת.ז________________________:
מצהיר בזה כי למיטב ידיעתי לא היו לי ואין לי רישומים פליליים כלשהם.
ידוע לי כי הקורסים מתקיימים במכללה הטכנולוגית לרכב באיגוד המוסכים בת"א ועלי להיות נוכח בלפחות
ב  90%מהמפגשים ולעבור בחינה סופית בהצלחה (אם תהיה) על-מנת לקבל תעודת סיום מטעם המכללה.

_______________________
תאריך

יש להחזיר את הטופס לפקס מס 03-5453223

_______________________
חתימה

טופס חיוב אשראי-דמי הרשמה
שם:

 .ת,ז:

 .תאריך:

חיוב עבור דמי הרשמה לקורס:

טל' נייד .___________________________:מס' רשיון מוסך.___________________ :

פרטי החיוב:

סה"כ לתשלום₪ 4,980 :
לידיעה!
-

דמי הרשמה כלולים בסך  ₪ 300לא יוחזרו.
פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים.
ניתן לחלק עד  5תשלומים בכ.א

חשבונית ע"ש ______________________________ :מס' ת.ז /ע.מ /ח.פ._______________________ :
כתובת .____________________________________________________ :חתימה._______________:

יש להחזיר את הטופס לפקס מס 03-5453223

.

.

