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 2021ינואר 

לפי חוק הנהיגה הספורטיבית,  להכשרת מדריכים ומאמנים הכשרה גופיב הכרה

 2005 –התשס"ו 

 כללי: .1

 ,לא יעסוק אדם בהוראה)להלן: "החוק"( קובע כי  2005 –לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו  10סעיף  .א

טיבית שקבע השר ,אלא אם כן הוסמך להיות מדריך בהדרכה או באימון ,בתחום מתחומי הנהיגה הספור

 או מאמן לנהיגה ספורטיבית בתחום האמור ,בהתאם להוראות שקבע השר.
 

 2010 –תקנות הנהיגה הספורטיבית )הוראות בדבר עיסוק כמדריך ומאמן( תש"ע לפי סעיף זה הותקנו  .ב

מנהל מקצועי בנהיגה לאו /ו מןתקנות אלו קובעות כי, תעודת הסמכה למדריך ומא. )להלן: "התקנות"(

 ספורטיבית, תינתן, בין היתר, רק לאחר בחינות, הדרכה מעשית והכשרה ע"י גוף הכשרה מוכר.
 

. לתקנות קובע כי גוף הכשרה הינו גוף שהרשות המוסמכת )להלן: "הרשות"( קבעה כי הוא רשאי 1סעיף  .ג

 לתת הכשרה לנהיגה ספורטיבית לפי תכנית והנחיות שהנחתה.
 

 המוסמכת את ההכרה בגוף הכשרה. מסמך זה נועד לקבוע את התנאים בהם תאשר הרשות .ד
 

 ככל שתהיה סתירה בין מסמך זה לבין האמור בתקנות, האמור בתקנות הוא הקובע. .ה

 

 תנאים לקבלת הכרה כגוף הכשרה: .2

ים כגוף הכשרה להכשרת מדריכים ומאמנים ו/או מנהלהכרה מהרשות המוסמכת גורם, המבקש לקבל  .א

  מקצועיים, יעמוד בדרישות ובתנאים המפורטים להלן:
 

 

ות המוכרות ע"י היא הכשר ומאוגד כאישיות משפטית בישראל, שאחת ממטרותי גוף ההכשרה .א

וצירף לבקשתו  הנהיגה הספורטיביתמתחומי  בתחום הרשות לנהיגה ספורטיבית, בכפוף לכל דין

ות ובכלל זה את מסמך פירוט המטרות של )יש לצרף את תעודת ההתאגד העתק תעודת ההתאגדות.

 –לחילופין, גוף ההכשרה הינו עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף התשל"ו  (.התאגיד

1976. 

 

גוף מורשי החתימה מטעם  המפרט מי הםיגיש לרשות תצהיר חתום ע"י עו"ד,  הכשרההגוף  .ב

 .הכשרהה
 

יש לצרף אישור ברמה מקצועית נאותה;  הכשרותבעל יכולת כספית וכלכלית לקיום  הכשרהה גוף .ג

יש לצרף דוחות כספיים מבוקרים ידי הרשות, -רו"ח )של גוף ההכשרה( על כך. במידה ויידרש לכך על

  .לשנה הקודמת
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שהוא  גוף הכשרהחוק; כרשום כדין ברשות המסים והוא בעל אישור ניהול ספרים  הכשרההגוף  .ד

 תקף. לצרף אישור ניהול תקין עמותה יש

 

לא הוגש נגדם כתב אישום או לא הורשעו בעבירה שמפאת חומרתה,  -המבקש ובעלי המניות בו  .ה

מלתפקד כגוף נסיבותיה או מהותה הינם פסולים לדעת בית המשפט או לדעת הרשות המוסמכת 

 זהות.-יש למלא טופס הסכמה למסירת מידע מהמרשם הפלילי ולצרף צילום של תעודת  .הכשרה

 

או שהוא פטור ממנו מכוח   1968 –לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח עסק כדין  ןרישיו הכשרהה גוףל .ו

  .דין
 

וציוד מתקנים מתאימים לביצוע ההכשרה לרבות כיתות לימוד מתחייב להשתמש ב הכשרההגוף  .ז

מקרן, מיזוג, איוורור,  לכל הפחות: ; בכיתות הלימוד יהיוולעריכת בחינה ללימוד יםומתאימ יםראוי

בקרבת הכיתה יהיה , סטודנט, כסא ושולחן לכל תלמיד או לחילופין כסא ןמסך ומחשב מחובר למקר

, ראויים עם סבון לרחיצת ידייםכיור עם שירותים חלל שהייה ציבורי, תשתית של שתיה קרה/חמה ו

ופירוט  , פירוט גודלהוסביבתה תצלומים של הכיתהלרשות יש להעביר  .לרחיצת ידיים ונייר ניגוב

 יש לקבל מראש את אישור הרשות לכיתה המבוקשת., כתובת ומיקום. הציוד הנמצא בה
 

ים הרשות. תכנית הלימוד לאישורלכל קורס בנפרד, ומצגת  תכנית הלימודיםיגיש  הכשרההגוף  .ח

למדריך  – לנושאי הלימוד והיקף השעות, כמפורט בנספח א'בהתאם  -וחלק מעשיחלק עיוני  תכלול

  .ומאמן

 

 מבקש לכלול בהכשרות מתוך הדרגות הבאות: גוף ההכשרה יציין אילו דרגות הסמכה הינו .ט

 אופנוע וטרקטורון (1

 קארט (2

 מכונית, באגי, רכב שטח ומשאית (3

 כל כלי תחרותי (4

 

, במתכונת של מבחן לכל תחומי הלימוד בקורסותשובות שאלות  100הכשרה יכין מאגר של הגוף   .י

ויעבירו  (. תשובה זו תסומןתשובות אפשריות, כשרק אחת מתוכן הינה התשובה הנכונה 4אמריקאי )

תערוך מבחנים, בהתבסס גם על מאגר תבנה ו . הרשותהרשות תאשר את מאגר השאלות אל הרשות.

 זה. 
 

הרשות תבדוק את המבחנים ותעביר את הרשות ובפיקוחה. ע"י  של ההכשרה תיערך בחינהבסופה  .יא

 הציונים לגוף ההכשרה.
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תכנית הלימודים לרבות  :לשנות אתוכן לשנות נהלים אלה,  ,הרשות רשאית, בכל עת ולפי העניין .יב

רישות דאת ההיקף הקורס והיקף השעות של כל נושא ושאלות ומבנה המבחן, הנושא הלימודי, 

 בעניין ידע וניסיון של המרצים בקורס.
 

, ויהיו בעלי תעודת ידע וניסיון בתחומים הרלבנטיים ,כשירות יהיו בעלי הכשרההגוף המרצים ב .יג

בתוכנית לתחומים שלו, כמפורט  –להלן, כל מרצה  מפורטנדרש כבתוקף, בהתאם להסמכה 

 .הלימודים

 :נספח א'לבהתאם  –למדריך ומאמן  

 אשר מילא תפקיד שנים לפחות 3תעודת הסמכה בתוקף מהרשות עם ניסיון מוכח של בעל  מדריך ומאמן ,
 בארבעה אירועי ספורט בשנתיים האחרונות.לפחות של מדריך ומאמן 

 בתחום האופנועים והמכוניות בעל ניסיון בשני תחומים אלה לפחות בעל תעודה בתוקף,  בוחן כלי תחרותי
 אירועים. 3כלים תחרותיים לרישוי והשתתף כבוחן ב  4שנים, אשר הגיש בשנתיים האחרונות לפחות  3

  מי הספורט המוטורי בארץ., שמבטחת את תחוחברת הביטוח ת/נציג 

  באחד מהתנאים הבאיםלפחות רשאי ללמד מי שעומד  (האימוןתורת )מתודיקה:  

o בקורסי מאמנים ומדריכים.מאושרים במנהל הספורט להדרכה  ,מרצים בתחום תורת האימון 

o קורס "התמחות בהוראת תורת האימון".בעל תואר ראשון לפחות ב  

o  שנים בעבודה עם  3בעל תואר שני בחינוך גופני או בספורט או בפיזיולוגיה עם ניסיון מוכח של
 .קבוצות תחרותיות

   הסמכה לאימון ילדים.תעודת בעל  + מקצועי להכשרת מדריכיםמאמן בעל תעודת  -אימון ילדים 

   מקצועי להכשרת מדריכיםבעל תעודת מאמן  -כושר גופני. 

  ללמד מי שעומד באחד התנאים הבאיםשל הספורט, רשאי פסיכולוגיה: 

o לשמש כמרצים בתחום פסיכולוגיה של הספורט בקורסים להכשרת מאמנים  מרצים שאושרו
 .ומדריכים על פי חוק הספורט 

o י בפסיכולוגיה של הספורטאבעלי תואר אקדמ. 

o בעלי תואר בפסיכולוגיה עם ניסיון מוכח של שנתיים לפחות בעבודה עם ספורטאים תחרותיים. 

  תואר ראשון בתזונה. בעל/תתזונאי/ת 

  גוף, אשר קיבל הכרה ממשרד הבריאות.ע"י  –לימוד עזרה ראשונה 
 

 :כל המרציםנדרש מ

o  העברית. השליטה מלאה בשפ 

o  בתחום שבו הוא עתיד ללמד.שנים לפחות 3של ניסיון מקצועי , 

o שנים לפחות. 3של  ההדרכה או ההוראהום ניסיון מוכח בתח 

מראש המסמכים יוגשו  , קו"ח והמלצות.תעודות על הכשרה וניסיוןתוגש בצרוף רשימת המרצים  

, הנדרש הרשות רשאית לדרוש כל מסמך אחר. הכשרההגוף מתן ההכרה בע"י הרשות לפני ויאושרו 

ימי עבודה לפני  10כל שינוי ידווח ויוגש מראש לאישור הרשות לפחות להוכחת הידע והניסיון. 

 .המועד הצפוי לפתיחת הקורס
 

 שנים. 2רה לגוף הכשרה תינתן למשך ההכ .יד
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בלבד  מראש ובכתבבמהלך תקופת ההכרה, גוף ההכשרה יהא רשאי לפתוח קורסים באישור הרשות  .טו

 קורס, כאמור(. כללפתיחת מראש לעניין זה, אלא נדרש אישור  )לא די בהכרה כללית

 

 2בטופס שבנספח מס'  ימים מראש 30לפחות לפתיחת קורס לרשות בכתב ההכשרה יגיש בקשה גוף  .טז

יש ) – לביצוע מבחן הסיוםמועד מתאים עם הרשות ויתאם  ,בצרוף המסמכים והנתונים הנדרשים

אישור קורס יקוים רק לאחר קבלת  לתאם: תאריך, שעת התחלת המבחן, כתובת ומיקום הכיתה(.

  .כיתה המבוקשתהאישור ללמועד המבחן ו ,קורסהלפתיחת מהרשות ובכתב מראש 

 

, אלא אם כן יאמר מפורשות קורספרסום אודות פתיחת קורס ייעשה לאחר קבלת אישור לפתיחת ה .יז

 .ותהרשבפרסום שפתיחת הקורס מותנית באישור 
 

גוף ההכשרה יוודא מראש כי משתתפי הקורס עומדים בתנאים לקבלת הסמכה בהתאם לתקנות  .יח

 ויביא התנאים לידיעת המועמדים.
 

 לאחר אישור הרשותהרישום לקורס ייעשה ו ,בתקנות המפורטהקבלה לקורס יהיו עפ"י  תנאי .יט

מראש כי כל מועמד תבדוק ותאשר הרשות  .םלא יתקבלו לקורס מי שאינם עומדים בתנאי .בלבד

לשם כך חובה על גוף ההכשרה  .)לרבות גיל המועמד( הנדרשים הקבלה תנאיבעומד  קורסלהשתתף ב

מתאימים לרשות לגבי כל מועמד. לאחר אישור הרשות ניתן יהיה לרשום את  מסמכיםלהעביר 

 .המועמד להכשרה

 

את , שתכלול באקסל טבלת משתתפים ,לפני פתיחת כל קורס ,מראש ,גוף ההכשרה יעביר לרשות .כ

 .3בנספח ש בהתאם לטבלהפרטי עמידתם בתנאי הקבלה, את פרטי המשתתפים ו
 

 .ובכפוף לכל דין ,בהתאם לתנאי הכיתה וגודלה, תלמידים 50מספר התלמידים בכתה לא יעלה על  .כא
 

אשר נכחו בכל , בהצלחה ההכשרה מסיימיעל סיום קורס ההכשרה ל תעודותעניק י כשרההגוף ה .כב

נספח בו  התעודות יכללו .(70-שלא יפחת מבחינה בהצלחה )ציון מינימאלי ה השיעורים ועברו את

תעודה זו אינה על התעודה לכלול את המשפט הבא: " וציון המבחן המסכם. יפורטו תכני הלימוד

, ואינה מעניקה זכאות לעסוק מהווה תעודת מדריך ומאמן כחוק, מטעם הרשות לנהיגה ספורטיבית

  ".בהדרכה ובאימון
 

קבל הכרה כגוף הכשרה, את הפורמט הרצוי של תעודות יש להעביר לרשות, יחד עם הבקשה ל

 לפני מתן ההכרה.  על הפורמט לקבל את אישור הרשותהסיום. 
 

על מוסד ההכשרה להבהיר למשתתפים, כי נדרש להגיש בקשה לרשות כדי לקבל תעודת מדריך  .כג

 ומאמן חוקית ולהיות מורשה לעסוק כמדריך ומאמן.
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  לכל בקשה, שיגיש עבור משתתפי הקורס.סרוקה תעודת סיום  יצרף הכשרההגוף  .כד
 

לבצע פיקוח בעת קיום , ותנאיו אפשר לרשות או לנציגיה לבקר את מערך ההכשרהי הכשרההגוף  .כה

)נלווים, מרצים ומנהלנים לא יורשו לשהות  בכיתה בנוכחות הנבחנים בלבד בחינההשיעורים, לערוך 

 .בכל עת ולקבל כל מסמך או מידע הנוגע להכשרה הכשרההגוף להיכנס לו ,בכיתה בעת קיום המבחן(

 

מייל באמצעות הודעת  ,קישורלרשות גוף ההכשרה לשלוח  עלופן מקוון, שיעורים יתקיימו באככל ש .כו

)כפי שהוא שולח קישור כאמור  לפני כל שיעורמראש וגם כחצי שעה מקוון מפגש כל ל טסאפווו

 .באמצעות ווטסאפ  למשתתפים(
 

 – בחינותהאת ו/או  כולה או חלקה - ההכשרהאת הכיתה ו/או רשות המוסמכת רשאית לפסול את ה .כז

 .ובניגוד לדין שנעשו שלא בהתאם להוראות אלה יותר,אחת או 

 

 :מבחנים ופיקוח .3

, שהגיש יתבסס, בין היתר, על מאגר השאלותאשר  ,לקורס מדריך ומאמן מבחן גמר עיוני,קיים ת הרשות .א

 .ידי הרשותעל  אושרשו גוף ההכשרה

ארבע תשובות.  שרות בחירה ביןשאלות לפחות עם אפ 25כל אחת מהבחינות תהיה אמריקאית ותכלול  .ב

 .הנושאים שנלמדו בקורסכלול את ת הבחינה .שאלות פתוחות 5הרשות רשאית להוסיף על כך 

 .70בציון מינימום עבור את הבחינה יש לתעודת הסמכה לצורך קבלת  .ג

, חרת לעניין זההרשות רשאית לפסול טופס בחינה, להורות לנבחן להבחן בחינה חוזרת או כל הוראה א .ד

 .בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

 :הבאים נושאיםב להכשרהגוף ההכשרה יידע את המועמד, לפני קבלתו  .4

ומידע על  תעודת הסמכה כמדריך ומאמןהיקף הקורס, החומר הנלמד, הדרישות הכלליות לקבלת  .א

מהווה תעודה אינה יקבל תעודת סיום מגוף ההכשרה אך תעודה זו  יבהיר למועמד כי, ןכ כמו הבחינה.

יידרש לקבל  . לשם כך,  ואינה מקנה לו זכות לעסוק בהדרכה ואימון מטעם הרשות וחוקית רשמית

 קופה שלא תעלה על שנתיים. תל , כשתוקפה יהיההמוסמכת מאת הרשות גם תעודה

 חדשה לזכאים תיעשה ע"י גוף ההכשרה. הגשת הבקשה לתעודת מדריך מאמן .ב

הינה על בעל  לקראת מועד פקיעת התוקף, בכל פעם,תוקף התעודה  חידושלבקשה להגיש האחריות  .ג

 .ובהתאם לנוהלי הרשות התעודה

 תקופתי כתנאי לחידוש תעודת ההסמכה.  ןלריענויידרש  כייידע את המועמד שייתכן לכמו כן,  .ד
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 :מתן ההכרה .5

 .ההכרהאו לסרב לתת את , ותה בתנאיםבקשה, להתנטופס הבהתאם לת רשאית להעניק את ההכרה הרשו

  הרשות רשאית לבטל הכרה שנתנה.
 

  בכפוף ליתר התנאים האמורים במסמך  זה.ו נתן למשך שנתייםיההכרה ת
 

 לקבלת הכרה כגוף הכשרה מוסמך מטעם הרשות. חדשהכעבור שנתיים יש להגיש בקשה 

 

 :שאלות ובירורים .6

 לשאלות וברורים יש לפנות אל:   

 shosh@most.gov.il, דוא"ל: 7239001-03ל': הגב' שוש אמיר, מנהלת תחום רישוי, ט
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 נספח א'
 

 תוכנית לימודים מדריך ומאמן ומנהל מקצועי
 
שעות הדרכה  הנושא הלימודי סד'

 אקדמאיות

תנאי כשירות לשמש 

 מרצה

 דברי פתיחה והסבר על הרשות לנהיגה ספורטיבית  .1

התקנות, היכרות עם החוק,  –ורטיבית חוק הנהיגה הספ

 מה מתחייב מצד המדריך והמאמן מכוח החוק.

 תעודת בעל מדריך ומאמן  5

 בתוקף הסמכה מהרשות

 3עם ניסיון מוכח של 

, אשר מילא שנים לפחות

תפקיד של מדריך ומאמן 

בארבעה אירועי ספורט 

 בשנתיים האחרונות.

מי רשאי לעסוק בנהיגה תחרותית, מה התנאים   .2

 ההכרחיים לקבלת סוגי הרישיון לנהיגה תחרותית.

 כנ"ל.מדריך ומאמן  2

ח ספורט מוטורי. מהם הביטוחים ההכרחיים לקיום ביטו  .3

 .פעילות לרבות: אימון, הצבה, דירוג, הדרכה ותחרות

, חברת הביטוח ת/נציג  1

מי שמבטחת את תחו

 .הספורט המוטורי בארץ

הכרת ציוד הנהיגה אותו מחויב  -ציוד נהיגה ובטיחות   .4

נהג ורוכב מרוצים ללבוש טרם עליה למסלול ו/או 

אלי נוסף. הכרה כללית הכרת ציוד רשות אופציונ .לאימון

של תקני הבטיחות של ציוד נהיגה. כיצד לבדוק את 

הציוד ולזהות את סימני התקן. פירוט לפי סוגי הכלים 

 השונים.

בוחן כלי תחרותי, בעל  2

בתחום תעודה בתוקף, 

 ,האופנועים והמכוניות

בעל ניסיון בשני תחומים 

שנים, אשר  3אלה לפחות 

הגיש בשנתיים האחרונות 

כלים תחרותיים  4לפחות 

לרישוי והשתתף כבוחן ב 

 .אירועים 3

כיצד לבצע בדיקה ויזואלית של  - תחרותיבטיחות הכלי ה  .5

לליים אותם יש הכרה של השינויים הכתחרותי. כלי 

כלי והתקנים בהם אמור לעמוד  תחרותילבצע בכלי 

. תקלות או הנהיגה הספורטיביתפי חוק -, עלתחרותי

מיציאה  תחרותי ליקויים המחייבים פסילה של כלי

 .התחרותיים לאימון/ מרוץ. כל סוגי הכלים

 כנ"ל. בוחן כלי תחרותי 5

מתקן לספורט מוטורי, ספורט  כללי התנהגות בתחומי  .6

ראלי(, מהו מסלול מאושר ע"פ החוק. כגון בשטח ציבורי )

התנהגות בפיטס, כללי התנהגות על המסלול )כולל עליה 

 וירידה מהמסלול לפיטס(.

 כנ"ל.מדריך ומאמן  2

סימנים מוסכמים, דגלים, שילוט וכדו' )כל סוגי   .7

 המרוצים המוכרים( .המסלולים וסוגי 

 כנ"ל.מדריך ומאמן  1
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הכרת ההיררכיה בניהול מרוצים, נושאי תפקידים   .8

והעונשים המקובלים/ אפשריים, משמעת ואמצעי ענישה 

 במרוצים השונים.

 כנ"ל.מדריך ומאמן  2

כללי  -אונה גישה לצוות )נהג, נווט ו/או רוכב( שעבר ת  .9

התנהגות, הבטחת שלום הצוות עד להגעת עזרה. מניעת 

 (מרשליםפקחי מסלול )אש, סימון המקום ותקשורת עם 

 לצורך עצירת מרוץ.

 כנ"ל.מדריך ומאמן  1

מומחה בתחום הוראת  1  השתלמות כיבוי אש  .10

 כיבוי אש.

או  כנ"למדריך ומאמן  2 .התאחדויות הספורט המוטורי  .11

נציגי התאחדויות 

 הספורט המוטורי

או  כנ"למדריך ומאמן  2 .וסוגי תחרויותתחרותיים סוגי כלים   .12

 כנ"ל.בוחן כלי תחרותי 

 כנ"ל.מדריך ומאמן  2 וספת זמן כללית לדיונים מקצועיים.ת 1 .13

 .יג לעי"ל2כמפורט בסעיף  7 .מתודיקה )תורת האימון(  .14

 .יג לעי"ל2כמפורט בסעיף  6 .אימון ילדים  .15

 .יג לעי"ל2כמפורט בסעיף  6 .כושר גופני  .16

 .יג לעי"ל2כמפורט בסעיף  7 .פסיכולוגיה  .17

 תואר ראשון בתזונה. 6 .תזונה  .18

באמצעות גוף מוכר ע"י  שעות 8 ראשונה עזרה  .19

 .הבריאותמשרד 

 שעות 68  סה"כ  .20
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 נספח מס' 1 

 

    בוד                                                                        לכ

תהרשות לנהיגה ספורטיבי  
התרבות והספורט משרד   

 

לפי  מנהל מקצועי /מדריך ומאמןהכשרת כגוף הכשרה ללקבלת הכרה  בקשהטופס 

 .ותקנותיו חוק הנהיגה הספורטיבית

   הכרה המבקש הכשרההגוף פרטים על 

 

 :עוסק מורשה/פרטי התאגיד .א

___________________יישוב: :_______________________ המען: עוסק מורשה/שם התאגיד  

  : _____ מספר רחוב: ___________________________

פקס:__________________  _ ___________________, ____________טל':____________  

 E-mail :__________________________________________________________ 

_________:______הקבלת עוסק מורש/___    תאריך ההתאגדות___מספר הרישום:_________  
 

 פרטים של מורשי החתימה בתאגיד/עוסק מורשה: .ב

 

 שם משפחה:_______________   שם פרטי:__________________

המען הקבוע:_____________________ מס' ת.ז ________________  

 התפקיד בתאגיד:___________________________________

ולארי: ___________________סלמס' טלפון: _______________ מס'   

פקס: __________________,     E-mail:_____________________________ 

 

 

 שם משפחה:_______________   שם פרטי:__________________

המען הקבוע:_____________________ מס' ת.ז ________________  

 התפקיד בתאגיד:___________________________________

סלולארי: ___________________מס' טלפון: _______________ מס'   

פקס: __________________,     E-mail:_____________________________ 
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  פרטי מגיש הבקשה בשם התאגיד: .ג

 
 שם משפחה:_______________   שם פרטי:__________________

___________המען הקבוע:__________ מס' ת.ז ________________  

 התפקיד בתאגיד:___________________________________

סלולארי: ___________________מס' טלפון: _______________ מס'   

פקס: __________________,     E-mail:_____________________________ 

 

 :הכשרההגוף פרטים על  .ד

 
__________המנהל/ת:____ : _____________________________שםהכשרההגוף שם   

______________________________________: _______________הכשרההגוף מען   

___________________________פקס: מס' , _____ _________:________טלפוןמס'   

 

E-mail :_____________________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ כתובת אתר אינטרנט:

 

 

 (V)נא לסמן  דרגות ההסמכה המבוקשות  .ה

 אופנוע וטרקטורון 

 קארט 
 מכונית, באגי, רכב שטח, משאית 
 כל כלי תחרותי 
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 :הכשרההגוף הצהרה והתחייבות 

 היקף השעות, כמפורט בנספח א'.לנושאי הלימוד ו ,תכנית הלימודיםמתחייב לפעול בהתאם ל הכשרההגוף  .א

את תכנית הלימודים לרבות הנושא נהלים אלה, לשנות ידוע לי כי הרשות רשאית, בכל עת, ולפי העניין לשנות  .ב
ודרישות בעניין ידע וניסיון של המרצים  , את מבנה ושאלות המבחןהלימודי, היקף הקורס והיקף השעות של כל נושא

 בקורס.

 .יהיו בעלי  ידע וניסיון בתחומים הרלבנטיים הכשרההגוף רצים במתחייב שהמ כשרההגוף ה .ג

 לצורך קבלת אישור לפתיחת קורס. רצים תוגש מראש ותאושר ע"י הרשות, שרשימת המ ,ידוע לי כי נדרש .ד

עפ"י הכללים והמצגות שיוצגו, הינם אלה שקיבלו את אישור הרשות והינם   החומר העיוני שיועבר בקורסידוע לי כי  .ה
 ים. הנלמד פיםו ע"י הרשות  החלים על הענשאושר

גוף ההכשרה מתחייב שברשותו מתקנים מתאימים לביצוע ההכשרה, לרבות כיתות לימוד ראויות ומתאימות ללימוד  .ו
.ז. במסמך הנהלים להכרה בגופי הכשרה להכשרת מדריכים ומאמנים/מנהלים 2ולעריכת בחינה כאמור בסעיף 

 מקצועיים.

 פתיחת קורס, סילבוס מפורט של הקורס הכולל: תאריכים,ימי עסקים לפני  14לפחות להגיש גוף ההכשרה מתחייב  .ז
 לימוד, שמות המרצים ולתאם עם הרשות מועד מוסכם לביצוע המבחן המסכם. שעות, נושאי

פתיחת קורס ולקבל על כך לפני  ימי עבודה 10לפחות אם יחול שינוי כלשהו, על גוף ההכשרה להודיע על כך לרשות  .ח
 את אישור הרשות בכתב.

 .ולהשתתפות כל תלמיד לכיתת הלימוד, כל קורסמהרשות לפתיחת  בכתב מראשאישור  מתחייב לקבל הכשרההגוף  .ט
בהתאם  ת מדריך ומאמן/מנהל מקצועי מהרשות,יאושרו רק תלמידים, אשר עומדים בתנאים הנדרשים לקבלת תעוד

 תקנות.בחוק וב לאמור

וצילומים  םבצירוף פרטי מבוקשימים לפני המועד ה 30לפחות הגיש בקשה לפתיחת קורס גוף ההכשרה מתחייב ל  .י
 )לרבות: גודל במ"ר, מיקום, עזרי לימוד וכו'(. הכיתה המבוקשתשל 

בקובץ אקסל, בהתאם לפורמט , ופרטיהם את רשימת התלמידיםגוף ההכשרה מתחייב להעביר לרשות המוסמכת  .יא
ולקבל אישור מהרשות  ,ימי עסקים לפני פתיחת קורס 14לפחות  ,לנתונים ואסמכתאות תומכות, 3המוצג בנספח 

 , בהתאם לעמידתו בתנאים הנדרשים עפ"י הדין.לקורס כל תלמידלקבלת 

מחצי שעה  מראש ולא יאוחרלרשות לשלוח ההכשרה מתחייב,  , גוףשיעורים מרחוק )באופן מקוון(במקרה שיתקיימו  .יב
  ווטסאפ.מייל וקישור למפגש באמצעות הודעת  לפני התחלת כל שיעור

 ., ובכל מקרה יהיה בהתאמה לתנאי הכיתהתלמידים 50מספר התלמידים בכתה לא יעלה על מתחייב ש כשרההגוף ה .יג

גוף ההכשרה מתחייב לתאם  ובפיקוחה. מבחנים שתערוך הרשותבחינות לפי  הרשותתקיים  בסיום הקורסידוע לי ש .יד
 אש עם הרשות.את מועד המבחן מר

ואישור על מעבר בחינה בהצלחה לתלמידי ההכשרה, על סיום קורס ההכשרה  עניק תעודותמתחייב לה הכשרההגוף  .טו
. ציון מבחן הסיוםו פירוט תכנית הלימודיםתעודה תכלול, בין היתר, את: ה . (65-)ציון מינימאלי שלא יפחת מ

מטעם הרשות לנהיגה כחוק, תעודת מדריך ומאמן תעודה זו אינה מהווה התעודה תכלול את המשפט הבא: "
  לעסוק בהדרכה ובאימון". ותאזכ מעניקהספורטיבית, ואינה 

מערך ההכשרה, את התנהלות גוף ההכשרה, את אפשר לרשות המוסמכת או לנציגיה לבקר מתחייב ל הכשרההגוף   .טז
 תתפים.ולמש בל כל מסמך או מידע הנוגע להכשרהבכל עת, ולק גוף הכשרהולהיכנס ל

  התנאים האמורים במסמך זה ובהתאם לשיקול דעתה של הרשות. מתקיימיםעוד ידוע לי שההכרה תהיה בתוקף כל  .יז
 

מצהיר/ה בזה, כי כל כן ו למלא את ההתחייבויות המפורטות במסמך זה , מתחייב, בשם גוף ההכשרה,אני החתום/ה מטה
וי על כל שינלרשות המוסמכת כי עלי להודיע  ,ליידוע  כיו ,יקיםומדו ם נכוניםינה ,הפרטים הרשומים לעיל וכן המצורפות

 זו, מיד עם קרות השינוי, ולקבל את אישור הרשות לשינוי. שיחול בפרטים שנכללו בבקשה
 
 

__________    _______________      _________________             _______________ 
 חתימת המבקש/ת               הכשרההגוף ד בתפקי                    שם המבקש/ת        תאריך     

                        )מנהל / בעל התאגיד(
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  תאריך: ____________     .פתיחת קורסלמוכר  גוף הכשרהטופס בקשת  -  2 נספח מס'

התרבות והספורט משרד , הרשות לנהיגה ספורטיביתלכבוד:   

 

 1 . פרטי גוף ההכשרה בעל ההכרה

___________________יישוב: :_______________________ המען: ק מורשהעוס/שם התאגיד  

: _____  מספר רחוב: ___________________________  

פקס:__________________  _ _____, __________________________טל':____________  

 E-mail :__________________________________________________________ 
 

____________ועד לתאריך_______  __________הנני בעל הכרה מתאריך______  

 

 2.          פרטים על הקורס/ים שמבוקש לפתוח: 

 )נא להקיף בעיגול את המתאים(. .מנהל מקצועי . קורס מאמן ומדריך /2.1

 : נא להקיף בעיגול את המתאים()דרגות ההסמכה המבוקשות   2.2

 כל כלי תחרותי.  / מכונית, רכב שטח, באגי, משאית   / קארט   / אופנוע וטרקטורון 

 . מועד הקורס )משך תקופה בימים, תאריכים והיקף הקורס בשעות(: ______________________2.3

. מס' תלמידים )משוער( : _________________.42  

__________________________. מיקום הקורס )כולל כתובת מדויקת(:_________________.52  
 

 3. פרטים על הכיתה:

במ"ר: _______מודל הכיתה ,   ג__________מיקום מדויק של הכיתה: ____________________  

הכיתה כוללת )לפרט ציוד סוג וכמות ואם קיים מיזוג(: 

________________________________________________________________________  
 

 מצ"ב המסמכים הבאים:

ציון מפורש של מועד המבחן ונושאי לימוד ושם המרצה לכל  תחום לימוד,  ,)   ( סדר יום לכל יום הדרכה )שעות

 העיוני(.

)   ( רשימת  המרצים שלגביהם מבוקש אישור )יש לציין תחום נלמד לצד כל שם מרצה ולצרף מידע, קו"ח, 

  .תעודות ואסמכתאות לגבי הידע, המיומנות והניסיון(

תדון.הכשרה לא בסיון י"ח, תעודות ונובקשה ללא צירוף רשימת המרצים לרבות ק  

צילומי הכיתה. (  )   
 

והנני  ,הם נכונים ומדויקים ,אני החתום/ה מטה מצהיר/ה בזה, כי כל הפרטים הרשומים לעיל וכן המצורפות

ם קרות השינוי, ולקבל את מייד ע זו על כל שינוי שיחול בפרטים שנכללו בבקשה לרשות להודיע מתחייב 

 אישור הרשות לשינוי.  

  ___________________         ________________               ______________         

חתימת המבקש                 שם המבקש ותפקידו                   תאריך                                



 

 03-7239001( טלפון: 3אביב )קומה  -, תל52רחוב המסגר 

 

 נספח מס' 3  - פורמט של טבלת משתתפים )יש להתאים לסוג הענפים הנלמדים(

 )הרשות תעביר לגוף ההכשרה פורמט בטבלת אקסל(

 

 

 

מתאריך: ___________  עד תאריך: _______________שנת הלימודים: _______________קורס מדריך ומאמן

______________________________________ _______________________________שם גוף ההכשרה:  כתובת קיום הקורס: 

סימוכין

ציון 

גילמספר ת.זשם ומשפחהמבחן

תאריך לידה 

בפורמט 
DD/MM/YEARדוא"לכתובתטלפונים

דרגות 

רישיון 

נהיגה 

ממשרד 

התחבורה

מספר 

שנות 

ותק של 

הרישיון 

לאופנוע 

)A(

מספר 

שנות 

ותק של 

הרישיון 

לטרקטור 

)1(

מספר 

שנות 

ותק של 

הרישיון 

למכונית 

)B(

תוקף 

רישיון 

בתחבורה

דרגות 

הסמכה 

מבוקשות -

סוגי הכלים 

התחרותיים

השתתף ב 

6 מרוצים 

לפחות 

בכלי 

התחרותי 

המבוקש

עבר 

השתלמות 

בעזרה 

ראשונה

מס' תעודה 

הערותתוקף התעודהמהרשות

1
120.7

2
120.7

3
120.7

4
120.7

5
120.7

6
120.7

7
120.7

8
120.7

9
120.7

10
120.7

11
120.7

12
120.7

13
120.7

14
120.7

 


