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 שמאות רכב תשקיף למגמה:
  (12רכב )ענף :  

 1296 מגמה:

 במימון  עצמי ,מבוגרים  מסלול הכשרה:

 2018, חירושלים, תשע"
 

 אודות המקצוע והמגמה 1

 חוקים ל , בהתאםהעוסק בהערכת שווי כספי של רכב או נזק לרכבשמאי הינו איש מקצוע ה

 ותקנות מיוחדים אשר מסדירים את עבודתו על פי חוק. 

  הערכת עלות התיקון של רכב שנפגע בתאונה, לתת חוות דעת אובייקטיבית השמאי מסוגל לבצע

קבע שיעור ירידת ערך בגין ותתשלום למוסך העוסק בתיקון הרכב הבסיס לפיו יקבע  תהווהאשר 

 ה.נזקי תאונ

 לקבוע את החבות לאחר חקירת תביעות מול חברות הביטוח /לייצג השמאי עשוי להדרש לנהל ,

תאונת דרכים, לתת חוות דעת בנושאים טכניים בהתאם למומחיותו, לייעץ בתחום ניהול סיכונים 

 .חיר שוק של רכב משומשמומניעת נזקים, ולקבוע 

  לחוות דעתו של השמאי משמעויות מקצועיות וכלכליות חשובות ביותר ועד להיותן קריטיות כמו

 במקרים קיצוניים.  בהקשר לקבלת החלטות אודות כדאיות התיקון והורדת הרכב מהכביש,

 .השמאי יוכל עבוד בחברת /משרד שמאות /ביטוח ויוכל לעבוד גם כעצמאי 

 קבלהתנאי  2

 שנים. 23גיל:  .1

 תושב ישראל ומקום מגוריו הקבוע בישראל. .2

 .לפחות, לפי תקנות התעבורה B שיון לנהיגת רכב מסוג יבעל ר .3

שנות לימוד לפחות, במוסד שהכיר בו משרד החינוך והתרבות או בוגר בית  12 -של השכלהבעל  .4

-שנות לימוד ותעודת הסמכה ב 11 -בעל או מכונאות רכב. -ספר מקצועי תלת שנתי מוכר במגמת
 קצין בטיחות.     -של הסמכה אומכונאות רכב 

, מאת משרד העבודה והרווחה או בעל הדירוג  במכונאות רכב 2דירוג מקצועי מסוג בעל  .5

 הגבוה ביותר במקצוע פחחות רכב.

וכי ידוע לו שסמוך לקבלת  אין לו רישום פליליחתימת המועמד על הצהרה כי למיטב ידיעתו 

 תעודת השמאי יהיה עליו להמציא תעודה על העדר רישום פלילי.

 

 

 

 אחד.כא. כל הנאמר בלשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה. כל ההכשרות פתוחות בפני מועמדים ומועמדות 

תיחת ב. ייתכנו שינויים במערכת שעות או בפרטי המקצוע. המהדורה האחרונה כפי שמאושרת בעת פ

 קורס היא הגרסה הקובעת.
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 מבנה כללי של התוכנית ומקצועות הלימוד העיקריים 3
 

 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  (120) (--) (120) תשתית מקצועות

  52 -- 52 מתמטיקה ופיזיקה ייעודית  .1

 קריאת שרטוט  כולל: 1 28 -- 28 1מכאניקה הנדסית .2

 ותורת החומרים     

  20 -- 20 אנגלית טכנית .3

 תפעול ושימוש בסיסי 2 20 -- 20 2הכרת המחשב .4

 פקודות תקנות וצווים 3 32 -- 32 3חקיקה .5

  24 -- 24 התנהגות ארגונית .6

  (422) (40) (382) ליבה -תורת המקצוע 

 הרכב ומערכותיו: .7

מערכות המנוע, ההסעה 

התמסורת,  וההיגוי, הבלמים,

הבטיחות וריסון, מערכות 

  ומ"א  חשמל אלקטרוניקה

170 -- 170  

  (42) -- (42)  7, 6, 5, 4: מרכב ושילדת הרכב .8

  18 -- 18 מרכב ושילדה 8.1

  8 -- 8 שיטות תיקון 8.2

צבעים וטכנולוגיות   8.3

 הצביעה

8 -- 8  

  8 -- 8 תקינת רכב 8.4

  (102)  -- (102)    תורת המקצוע שמאות רכב .9

  52 -- 52 שמאים משרד עבודת 9.1

  24 -- 24 ביטוח וירידת ערך רכב 9.2

 מיגון הרכב 9.3

 

8 -- 8  

  4 -- 4 ברכב שריפות 9.4

  -- -- 8 דרכים תאונות חקירת 9.5

  -- -- 6 צילום 9.6
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 פירוט מקצועות/נושאים
 שעות לימוד

 הערות
 סה"כ מעשי עיוני

  12 -- 12 8פרויקט גמר שמאות רכב .10

  40 40 -- 9התנסות מעשית במוסך .11

  542 40 502 שעות סה"כ

 

 

 

 

 

 

 דרכי הערכה וזכאות לתעודות 4

 
 בחינות

 

 

  בחינות חיצוניות: .1

באחריות יחידת  –תורת המקצוע שמאות רכב, ופרוייקט גמר שמאות רכב  .א
 הבחינות.

  :בחינות פנימיות .2
 .בחינות בית ספריות )באחריות ביה"ס( 4 ציון משוקלל של  - לימודית תשתית .א

 הציונים יהווה תנאי קבלת כל  בתעודה, אולם סה"כ ממוצע חיובי של כל ציון יוזן
 שלכל מקצוע יהייה ציון עובר(. , ובתנאיתעודהה

 מבחן בכל שאר המקצועות הנלמדים למעט בחינות חיצוניות.  .ב

כתיבת "חוות דעת להערכת נזק ברכב"                         -בשמאות רכב  פרוייקט גמר .ג
 ניתן בתוכנית הלימודים(. -)פירוט ההמלצות, הנחיות לעריכה וכתיבה

 אישור ביצוע ההתנסות המעשית יעניק ציון "עובר" - התנסות מעשית במוסך .ד

 .בתעודת הגמר.

 תעודות

 
 .רכב משאות – גמר תעודת .1

 השמאים בפנקס רישום לאחר תוענק  התחבורה ממשרד רכב שמאי תעודת .2
 (.התחבורה משרד -הרישוי רשות באמצעות)

 

 

 
תעודת שמאי רכב מטעם משרד התחבורה תוענק רק למסיימי הקורס שקיבלו תעודת גמר  .1

 ולאחר רישום בפנקס השמאים.

 

 

יינתנו בהתאם לפירוט בנספח לאישור הפעלה בהסדר עם  פטורים מלימודים חלקיים: .2

 לפי ההגדרות כדלקמן: הצגת תעודות נדרשותמשרד התחבורה ועל סמך 

 

בעל תעודת קצין בטיחות בתעבורה שהוסמך  – "קצין בטיחות בתעבורה"

 .1961, לתקנות התעבורה תשנ"א 582לפי תקנה 

 

פיקוח על מצרכים  לצו  12מי שהוסמך לפי סעיף  – "בעל כתב הסמכה"
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להיות מנהל מקצועי  – 1970ושירותים )מוסכים ומפעלים לכלי רכב(, תש"ל 

 במפעל.

 

בעל תעודת רישום בפנקס  – "מהנדס מכונות מוסמך, התמחות רכב"

המהנדסים והאדריכלים, כמשמעו בחוק רישום המהנדסים והאדריכלים תשי"א 

1958. 

 

בעל תעודת רישום  – אי או טכנאי מכונות מוסמך, התמחות ברכב""הנדס

להנדסאים  "רשות ההסמכה"בפנקס ההנדסאים או הטכנאים מטעם 

 והסתדרות ההנדסאים. עבודהוטכנאים, המשותפת למדרש התחבורה, משרד ה

 

 


