מועמד יקר,
מחלקת המחקר והפיתוח של "המכללה הטכנולוגית לרכב" שינסה מותניים ופיתחה

קורס "מערכות הרכב המודרני"
שבראש ובראשונה מזמין מועמדים בעלי מוטיבציה ואהבה גדולה לענף ,חסרי רקע וניסיון
בתחום – להיחשף לעולם מרתק וחסר מעצורי פיתוח ושדרוגים טכנולוגיים ומקנה להם כלים
מעשיים בתפעולן של מערכות המנוע באופן יישומי במעבדת הרכב.
כך שבוגרי הקורס יוכלו להטמיע את ידיעותיהם וניסיונם הראשוני בעבודה במרכזי השירות
ובמוסכים ,לקבל פרספקטיבה ס ובייקטיבית על המשך השתלבותם וקידומם בענף הרכב עד
לכתב הסמכה ולניהול מרכז שרות.
תנאי קבלה :גיל  18ומעלה.
היקף הקורס 120 :שעות לימוד אקדמאיות.
הקורס יתקיים בסניפי המכללה הטכנולוגית לרכב מבית איגוד המוסכים
מיקום הקורס :רחוב יוסף קארו  24בת"א -בית איגוד המוסכים.
הקורס יתקיים פעם/פעמיים בשבוע בין השעות .17:30-20:45

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:




























נושאי הלימוד
בטיחות בעבודה
מבנה מנוע ואופן פעולה
מערכת קירור
מערכת סיכה
מערכת דלק בנזין
חיישנים במערכות הזרקה
אבחון  +תוכנת אוטודטה
הצתה
זיהום אוויר  +מכשיר  4גזים
דלק דיזל
מצמד
תיבת הילוכים ידנית
תיבת הילוכים אוטומטית
גלי הינע ומפרקים
דיפרנציאל
מתלה  +היגוי
צמיגים
בלמים
תאורה  +רכיבים חשמליים
מצבר  +התנעה
טעינה
שרטוטי חשמל
כריות אוויר
מיזוג אוויר
חידושים טכנולוגיים
אנגלית טכנית
מבחן סיום

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

שאלון הרשמה
שם משפחה . _________________________________ :שם פרטי. _______________________________ :

מס' ת''ז  . _____________________________ :תאריך לידה. ___________________________________ :

כתובת פרטית. ________________________________________________________________________ :

כתובת מייל. _________________________________________________________________________ :

טל' בבית. __________________________________:נייד. _____________________________________ :

אנא סמן -
הנני עובד כעת בענף הרכב.
הנני עובד בתחום אחר.
אינני עובד כעת.
חתימה המועמד

_______________________
תאריך

יש להחזיר את הטופס לפקס מס 03-5453223

_______________________
חתימה

טופס חיוב אשראי-דמי הרשמה
שם:

 .ת,ז:

 .תאריך:

.

חיוב עבור דמי הרשמה לקורס :יסודות הרכב המודרני.

טל' נייד .___________________________:מס' רשיון.__________________________ :

פרטי החיוב:

סה"כ לתשלום₪ 4,980 :

כולל מע"מ.

לידיעה!
-

דמי הרשמה כלולים במחיר ע"ס  ₪ 500לא יוחזרו.
עד  5תשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית.
פתיחת הקורס מותנת במינימום נרשמים.
פקס'03-5453223 :

חשבונית ע"ש ____________________ :מס' ת.ז /ע.מ /ח.פ._______________ :חתימה._______________:

יש להחזיר את הטופס לפקס מס 03-5453223

