לקורס אבטחה
וריתום מטענים
בשיתוף איגוד
קציני בטיחות
יולי 2021

רשת עתיד במספרים:

קורס אבטחה וריתום מטענים
בישראל קיים תקן (תקן ישראלי  )6395בנושא אבטחת מטענים ברכב מסחרי הקובע
את דרישות הבטיחות ושיטות הבדיקה להתקני ריתום ,שיטות אבטחה של מטענים
בכלי רכב כבדים שמשקלם עולה על  3.5טון וכן בגרורים .בהתאם לדרישות התקנות
החדשות בעלי רישיון נהיגה בכלי רכב שמשקלם מעל  12טון מחויבים בביצוע השתלמות
מקצועית .אי קיום תקנה זו ייחשב כעבירה על החוק .ההשתלמות החדשה פותחה על
מנת לתת מענה להוראה חדשה של משרד התחבורה ,שתיכנס לתוקף ב.1.7.2022 -
ההוראה קובעת כי כל נהג המחזיק ברשיון נהיגה בדרגות  Cו E -חייב לעבור השתלמות
מקצועית בנושא "אבטחה וריתום מטענים" .מטרת ההשתלמות לקדם את הבטיחות
בענף ההובלה היבשתית אשר יוביל לצמצום תאונות דרכים קשות במדינת ישראל.

תוכנית הלימודים:
עיוני

שעות
מעשי

סה״כ

 .1מיומנות בהעברת מטענים וניהול סיכונים

4
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4

 .2ריתום ואבטחת מטענים

4
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4

סה"כ שעות

8
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8

פירוט מקצועות  /נושאים

* השתלמות ריתום וטעינה מעשי רשות

תכולת ההצעה

לימודים
הלימודים

תלמידים

 8שעות לימוד
לפי בחירת המזמין  -ראה נספח 1

היקף התלמידים ייקבעו מול המזמין בהמשך
( ₪ 400לא כולל מע"מ)
*מחיר מיוחד לחברים באיגוד קציני הבטיחות

שונות:
• רשת עתיד תחלק לכל נהג בסיום ההשתלמות "ספר דרך להדרכת מטענים ברכב מסחרי"
• בימי הלימודים רשת עתיד תדאג לכיבוד קל ושתיה עבור הנהגים הלומדים בקורס
• רשת עתיד תמנה איש קשר בכל מכללה לריכוז ההשתלמות מול המזמין

 80%עם קבלת ההזמנה חתומה 20% ,נוספים כשבוע לפני תחילת ההשתלמות.

על מנת לשריין מקום בהשתלמות יש לחתום
על אישור הצעת ממחיר והזמנת עבודה
הרינו לאשר ההצעה הנ״ל ולהזמין את הקורסים הנ״ל
עבור היקף משתתפים של _____ נהגים

טל:
*עם קבלת ההצעה חתומה נציגינו יצרו עמכם קשר
להמשך טיפול ותיאום מועד הקורס

חברה:

נספח 1

שם מכללה

כתובת

עתיד מעלות

המעפילים 2

עתיד חיפה

המוסכים 24

עתיד ירכא

ירכא

עתיד קרית מוצקין

שד׳ ויצמן 2

עתיד כרמיאל

שד׳ נשיאי ישראל 33

עתיד אום אל פאחם

שכונת עין אלנבי

עתיד תל אביב

החרש 8

עתיד לוד

החשמונאים 34

עתיד באר שבע

הפלמ״ח 127

