
 

 
 

 4מתוך  1עמוד 

 שבט תש"פב"א י 

 2020פברואר ב 06 

 4002/20מס' אישור: 

 

 אישור הפעלה למגמת לימוד
 

 הנני לאשר את הפעלת מגמת הלימוד המפורטת להלן:

 

 ענף:

 

 תחבורה

(04) 

 מגמת הלימוד:

 

 קציני בטיחות בתעבורה

 

 מגמה:סמל 

415 

 מסגרת:

 

 מבוגרים 

 

 מסלול:

 

 (27הכשרה במימון עצמי )
 

  

 377שעות עיוני:                                                                       :                                       משך הקורס

  155שעות מעשי:           

 532:   סה"כ שעות                     

 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (68) (4) (64) מקצועות תשתית

  52 4 48 דיני תעבורה והטמעתם בארגון .1

  16 -- 16 שרותי הובלהותקנות חוק  .2

  (324) (46) (278) ליבה -תורת המקצוע

  110 20 90 תפקידי קצין הבטיחות בתעבורה .3

  40 4 36 בנהיגה הגורם האנושי .4

  74 22 52 תקינות והפעלה –מערכות בטיחות ברכב  .5

כולל הסעת נוסעים  1 64 -- 64 1תחבורה ותנועה  .6

 וילדים

 בתעבורה הבטיחות קצין בין הגומלין יחסי .7

 למשטרה

4 -- 4  

  6 -- 6 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים .8

  26 -- 26 שמאות וביטוח רכב .9

  (24) (1) (23) מקצועות תומכים

 חובה -תרגול מעשי 2 4 1 3 2,3כיבוי אש  .10
יינתן ציון עבר/לא עבר.  3

 חובהתנאי עבר הינו ציון 

 לקבלת תעודת הגמר.

  4 -- 4 3 עזרה ראשונה בהגשתריענון  .11

  4 -- 4 3 בגובה עבודה .12

  4 -- 4  איכות הסביבה וזיהום אויר .13

  8 -- 8 פרויקט גמר .14
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (116) (104) (12) כישורי עבודה

  36 36 -- מחשב יישומי  .15

  24 12 12 שיטות להדרכת נהגים .16

 סיורים למכוני רישוי 4 16 16 -- 4מכון רישוי  .17

  40 40 -- חניכות  .18

  532 155 377  סה"כ שעות
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 דרישות כניסה:

  הפנייה תקפה מטעם משרד התחבורה

 

 

 

     בחינות גמר:

 בחינות גמר חיצוניות:

 .70 -ציון עובר, 1,2דיני תעבורה, חוק ותקנות שירותי הובלה, סעיפים בחינה עיונית:  .1

 .70 -, ציון עובר3-9קציני בטיחות בתעבורה, סעיפים  –בחינה עיונית: תורת המקצוע  .2

 .70 -, ציון עובר14: קציני בטיחות בתעבורה, סעיף פרויקט גמר .3

 

 בחינות גמר פנימיות:

 ציון מספרי, למעט במקצועות:בכל שאר המקצועות הנלמדים יינתן  .1
 "כיבוי אש", "ריענון בהגשת עזרה ראשונה" ו"עבודה בגובה", בהם יוענק ציון: עבר/לא עבר.       

 לקבלת תעודת הגמר. תנאי חובהציון עבר הינו       

   ציוני המעבר לכל אחד מנושאי הלימוד יהיו בהתאם לקביעת הרשות המוסמכת ויפורסמו ע"י  הערה:• 

 המפקח הארצי למקצועות התחבורה.

 

 

 תעודות:

 קצין בטיחות בתעבורה. :תעודת גמר

 

 

  :הסמכה

 באחריות גף קציני בטיחות במשרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

 

 

 

 הערות:

 .2486/12אישור הפעלה זה מחליף את אישור הפעלה  .1

 .2020במרץ  1-תוקף אישור הפעלה זה החל מ .2

 .ר' נספח א' -בליוגרפיהבי .3

 

 

 

 

 

_________________ 

 חני זוהר

 תכנ"לפיתוח מנהלת היחידה ל

4002/20 
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 ליוגרפיהביב -נספח א' 

 

(. הגורם האנושי בנהיגה  ירושלים: הוצ' היחידה לתכניות לימודים 2011היחידה לתכניות לימודים, ) .1
   באגף להכשרה מקצועית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

 

המחלקה לפיתוח  –אביב: הוצ' מא"ה, -. תלמדריך לכיבוי אש למקצועות התחבורה( 2001כץ, ד'. ) .2

 פדגוגי טכנולוגי, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 

אביב: הוצ' מא"ה, פיתוח פדגוגי -תל נהיגה מונעת לקורסים בתחבורה.( 2001שטרוזמן, ד'. ) .3

 טכנולוגי.
 

 . (1961) תקנות התעבורה תשכ"א .4
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/freight_transport/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7

D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf%95% 

 

 אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים )הרלב"ד( .5

yhttps://www.gov.il/he/departments/israel_national_road_safety_authorit 

 

 לסטטיסטיקה, בנושא תאונות דרכים המרכזית אתר הלשכה .6

https://old.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fcw_usr_view_SHTML&ID=362 

 

 

 

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/freight_transport/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/freight_transport/he/%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94.pdf
https://www.gov.il/he/departments/israel_national_road_safety_authority
https://www.gov.il/he/departments/israel_national_road_safety_authority
https://old.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fcw_usr_view_SHTML&ID=362
https://old.cbs.gov.il/reader/?MIval=%2Fcw_usr_view_SHTML&ID=362

