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הדרכת נהג מקצועי – הכרת הרכב

בתוקף מתאריך
22221121

רקע
בעת רכישת רכב חדש/החלפה של רכב ,או החלפת נהג על רכב ,לעיתים קיים מצב שבו
נהג ע ושה שימוש ברכב מבלי להיות בקיא בתפעול ובהכרת הרכב כמו גם הכרת המערכות
הבטיחותיות המותקנות בו 2בשלב ראשון יישום הנוהל יחול על הנוהגים ברכב שמשקלו 21
טון ומעלה ,לאחר מכן תבחן האפשרות להרחיבו לכלל הנהגים בחברות2

)1

מטרת הנוהל
להסדיר ולהבטיח כי הנוהג ברכב עבר הדרכה מתאימה ומבחן מעשי ע"י קצין הבטיחות
והוכיח בקיאות וידע בתפעול הרכב2

)3

בסיס חוקי
תקנה  – 12לא ינהג אדם ברכב אלא ,אם הוא בקיא בהפעלתו ובשימוש בו2
תקנה  – )2( 282חובת קצין הבטיחות להדריך את הנהגים בענייני נהיגה ,פריקה ,טעינה,
טיפול ברכב ובדיני תעבורה2

)4

)2

הגדרות
א2

"הרשות"

-

ראש תחום קציני בטיחות2

ב2

נהג

-

כמשמעותו בפקודת התעבורה 2

ג2

קצין בטיחות

-

כמשמעותו בתקנה  275לתקנות התעבורה2

ד2

כתב הסמכה

-

תעודה הניתנת לקצין בטיחות שהוסמך על ידי
"הרשות" לפי חלק י' לתקנות התעבורה2

הגורמים המעורבים
א2
ב2
ג2

הרשות המוסמכת במשרד התחבורה – תחום קציני בטיחות2
הרשות לעניין חלק י' לתקנות התעבורה2
יבואני הרכב2
1

-2-

)7

תהליך העדכון
במסגרת קליטת נהג חדש או בעת החלפת רכב חלה החובה על קצין הבטיחות אשר קיבל
הדרכה על הרכב או מי מטעמו (הכוונה לנהג וותיק שבקיא ולו ניסיון מוכח בהפעלת הרכב)
להעביר הדרכה בנושא הכרת הרכב לנהג ,ולבצע מבחן מעשי בנהיגה על אותו רכב עפ"י
הטופס המצ"ב (נספח  )2וזאת בטרם יחל לנהוג ברכב2
לאחר שהנהג עבר בהצלחה את המבחן המעשי יאשר קצין הבטיחות בחתימתו ע"ג הטופס
ויחתים את הנהג המבצע2
בסיום התהליך יתייק קצין בטיחות העתק מהטופס (נספח  )2בתיק הנהג2

לוטה :טופס למבחן מעשי בנהיגה

בברכה,
אברהם ישעיהו
מנהל תחום קציני בטיחות
הרשות

תוצאות מבחן מעשי ברכב:

פרטי ומסחרי עד  5.2טון
מונית/אוטובוס זעיר פרטי D1
משא קל עד  05טון C1
משא כבד מעל  05טון C
גרר תומך E
אוטובוס D
אמבולנס
אופנוע (כולל שליטה) A2
A1
אופנוע
A
אופנוע

א .שליטה ברכב
 .0התחלה נסיעה  /התנעה
 .5שליטה בהגה
 .5שימוש במצמד  /גלישה במגרש
 .4החלפת הילוכים במועד
 .2התחלת נסיעה במעלה
 .6שימוש בבלם רגל/בלם יד/במעלה
 .0שליטה כללי ברכב
 .8איתות
 .9נסיעה לאחור בניצב/במקביל/ימין/שמאל
 .07עצירת מטרה
 .00אבטחת הרכב לאחר חניה
 .05שימוש בבלמי האטה
 .05התייחסות למחוונים ואמצעי אזהרה
 .04אביזרי בטיחות
 .02נסיעה לאחור בזווית בתומך /אוטובוס  /כבד
 .06התרה וחתימת גרור/נתמך
 .00שמיניות
 .08פיתולים
 .09שליטה בכידון
 .57נסיעה איטית
 .50איתות ידני
 .55עצירת חירום (במגרש)
 .55כניסה ויציאה מדרך ללא מוצא
 .54הורדה והעלאת נוסעים/תלמידים

שם משפחה__________ :
שם פרטי____________ :
סוג הרכב___________ :
מס' הרכב___________ :
שם חברה___________ :
תאריך המבחן________:
חתימת הנהג__________ :

הפקעת
שליטה



תוצאות מבחן:
עבר
נכשל

ציון

ב .התנועה
 .0זהירות כללית
 .5הסתכלות
 .5שימוש במראות
 .4השתלבות בתנועה
 .2מתן זכות קדימה לרכב
 .6מהירות
 .0קצב נסיעה /איטי  /מהיר
 .8שמירת רווח לפנים ומהצד
 .9שמירת רוחב לצדדים
 .07עקיפות  /התנהגות כענף
 .00שימוש באורות /מגבים
 .05ירידה לשול סלול עקב מטען או שיפוע
 .05שימוש במד סל"ד ברכב
 .04שימשו בטכוגרף
 .02התייחסות לשלוחה קדמית ואחורית
באוטובוסים
 .06מיומנות ובקיאות לאופנוע דרגהA
 .00בקיאות ומיומנות בנהיגת מונית
 .08התייחסות לכוחות טבע עקומות
 .09מיומנות לציבורי/כבד
 .57התייחסות לגרור או נתמך בפניות

ציון

ג .הדרך
 .0פניות ימינה/שמאלה/פרסה
 .5מיקום במפגשים
 .5משמעת נתיבים
 .4ציות לתמרורים
 .2ציות לרמזורים
 .6נסיעה בימין הדרך
 .0נהיגה בסרך שאינה עירונית
 .8התייחסות להולכי רגל
 .9שימוש בנתיב האצה /האטה
 .07נהיגה בדרך צרה
 .00נהיגה בכביש רטוב
 .05חציית מסילת ברזל
 .05נהיגה בדרך מפותלת והררית

הערות קצין הבטיחות___________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

--------------------------------------------------------חותמת קצין הבטיחות וחתימתו

ציון

