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  אוטובוס נהג

 המשרה נתוני

 (1..11.00111.; 1..1111..11. תקציבי סעיף)

 : תפקיד סוג

 1.בחקיקה מאוזכר התפקיד

 התפקיד תיאור

 :ייעוד

 או תלמידים הסעת ךלצור והפעלתו אותה משמש או המקומית לרשות השייך באוטובוס נהיגה

 .המקומית הרשות לצרכי בהתאם, אחרים נוסעים הסעת

 י אחריות:תחומ

 בהתאם לצרכי הרשות המקומית. ,הסעת נוסעים באוטובוס .1

 הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות.  .2

 .האוטובוסשל תקינות בטיפול בבטיחות ו .3

 :האחריות מתחומי כנגזר, העיקריות והמשימות הביצועים פירוט

 המקומית שותהר לצרכי בהתאם, באוטובוס נוסעים הסעת 1.

 שעות על הקפדה לרבות, הקיים הדין וראותולה בטיחותה כלליל בהתאם בטוחה נהיגה .א

 .בדין שנקבעו וההפסקות הנהיגה

 .הנוסעים טחוןיב הבטחת לצורך ,זהירות אמצעי נקיטת .ב

 .הקיים הדין להוראות בהתאם ,חשודים חפצים לאיתור ובדיקות טחוןיב סדרי קיום .ג

 .הבטיחות כללי פי על ,יםהנוסע של והורדה העלאה .ד

 .לנוסעים ומנומס אדיב שירות מתן .ה

 2הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם המסגרות החינוכיות 01

 ".ילדים הסעות" בולט כיתוב ועליו, האוטובוס ומאחורי לפני, שילוט התקנת .א

, יחותבט בחגורות חגורים היותם ועל הישיבה במקומות התלמידים ישיבת על פיקוח .ב

 . הישיבה מקומות למספר בהתאם

 .בטיחותית לא התנהגות ומניעת ,ההסעה במהלך באוטובוס המתרחש על פיקוח .ג

(, אוטובוס או זעיר אוטובוס אם בין) הבטיחות כללי פי על, התלמידים של והורדה העלאה .ד

 עת בכל מהבהבים איתות פנסי הפעלת לרבות, מראש ומוסדרות קבועות הסעה בתחנות

 .פתוחות הרכב תשדלתו

 .הנסיעה המשך לפני, הנסיעה מנתיב והתרחקו מהאוטובוס ירדו התלמידים כי בדיקה .ה

 .חפצים או ילדים בו נותרו שלא לוודא מנת על ,ההסעה בתום האוטובוס סריקת .ו

                                                           
1
 (. "התעבורה תקנות": להלן) 1691- א"תשכ, התעבורה קנותת: החוקי הבסיס 
2

 בהתאם באוטובוס אנשים הסעת של האחריות תחום במסגרת המפורטים והמטלות הביצועים כי, ויובהר יודגש 
 . תלמידים הסעות על גם חלים המקומית הרשות לצרכי
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 האוטובוס של תקינותבו בבטיחות טיפול 01

 היציאה לפני םיו מדי, האוטובוס של והמכניות ההידראוליות מערכותיו תקינות בדיקת .א

 מערכת, מגבים, בלמים ,צמיגים, מים, שמן בדיקת ביצוע: כגון) ביצוען ובמהלך לנסיעות

 (.ב"וכיוצ הדלתות של והסגירה הפתיחה פעולות, והאורות החשמל

 או תקלות על לממונה ודיווח ,האוטובוס של לאחזקההדרושים  קלים תיקונים ביצוע .ב

 .שהתגלו ליקויים

 .הממונה להנחיות בהתאם, המקומית הרשות של המורשה וסךלמ האוטובוס העברת .ג

 .הרכב בכרטיס תקלות פרטי מילוי .ד

 לנהלים בהתאם, המקומית הרשות של המורשה במוסך תיקונו לאחר האוטובוס בדיקת .ה

 .הממונה הנחיותלו

 זוהר אפוד, ראשונה עזרה, משולש, מטף) עזר אביזריבו בטיחות באביזרי האוטובוס זיווד .ו

 (.ב"וכיו

 ברכב והימצאותם( ב"וכיו חובה ביטוח, הרכב רישיון) הרכב מסמכי של תוקפם וידוא .ז

 .הנסיעה בזמן

 .המקומית והרשות הממונה להנחיות בהתאם וחנייתו הרכב תדלוק .ח

 .לשנה אחת וחיטוי מבחוץ סביר ניקיון לרבות, האוטובוס של ניקיונו ווידוא הרכב שטיפת .ט

 .המקומית הרשות רכב של הריכוז םלמקו העבודה יום בסיום הרכב החזרת .י

 .יום מדי המקומית הרשות של( הרכב כרטיס) הנסיעות ביומן מדויק רישום .יא

 :בתפקיד הייחודיים העשייה מאפייני

 .בפרט ילדים ועם קהל מול בעבודה שירותיות .א

 .ייצוגיות .ב

 .אדם לחיי אחריות .ג

 :כפיפות

 .ברשות התחבורה למנהל

 .בתעבורה ותבטיח קצין י"ע מקצועית מונחה

 לתפקיד למינוי מקדימים תנאים

 :והשכלה ידע

 .מלאה בגרות תעודת או לימוד שנות 12 : השכלה

 :מקצועיות והכשרות קורסים

 משרד של ציבורי רכב לנהגי קורס .א

 .התחבורה

 בהתאם תלמידים להסעת השתלמות .ב

 .התעבורה לתקנות 48 לתקנה

 .טובה ברמה עברית :שפות

 .נדרש לא :מחשב יישומי

 רישום

 :מקצועי
 .נדרש לא
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 ניסיון

 :מקצועי

 .אוטובוס כנהג בעבודה לפחות שנתיים של ניסיון נדרש

 ניסיון

 :ניהולי
 .נדרש לא

 רישום

 :פלילי

 לתקנות ב11 לתקנה בהתאם, תחבורתיות או פליליות הרשעות היעדר 

 .התעבורה

 מין עברייני של העסקה למניעת לחוק בהתאם, מין בעבירת הרשעה היעדר 

 .2001-א"תשס, מסוימים במוסדות
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 אוטובוס נהג לתפקיד יפומב/פנימי מכרז - 'א נספח

 .כללי מנהל :היחידה

 .אוטובוס נהג :המשרה תואר

  :ודירוגה המשרה דרגת

  :העסקה היקף

 .יפומב/פנימי :מכרז סוג

 :תפקיד תיאור

 ,אותה משמש או המקומית לרשות השייך באוטובוס נהיגה

 בהתאם, אחרים נוסעיםהסעת  או תלמידים הסעת ורךלצ והפעלתו

 : התפקיד עיקרי. המקומית הרשות לצרכי

הסעת נוסעים באוטובוס, בהתאם לצרכי הרשות  .א

 המקומית.

הסעת תלמידים למסגרות חינוכיות ולפעילויות מטעם  .ב

 המסגרות החינוכיות. 

  .האוטובוסשל תקינות בטיפול בבטיחות ו .ג

 :סף תנאי

 מקצועיות ודרישות השכלה

 .מלאה בגרות תעודת או לימוד שנות 12 .א

 . התחבורה משרד של ציבורי רכב לנהגי קורס .ב

 לתקנות 48 לתקנה בהתאם, תלמידים להסעת השתלמות .ג

 .התעבורה

 ניסיון דרישות

 כנהג בעבודה לפחות שנתיים של ניסיון - מקצועי ניסיון .א

 .אוטובוס

 .נדרש לא - ניהולי ניסיון .ב

 נוספות דרישות

 גבוהה ברמה עברית - שפות. 

 נדרש לא - מחשב יישומי. 

 פלילי רישום - 

 לתקנה בהתאם ,תחבורתיות או פליליות הרשעות היעדר 

 .התעבורה לתקנות ב11

 העסקה למניעת לחוק בהתאם ,מין בעבירת הרשעה היעדר 

 .2001-א"תשס, מסוימים במוסדות מין עברייני של

 העשייה מאפייני

 :בתפקיד יחודייםהי

 בפרט ילדים ועם קהל מול בעבודה שירותיות. 

 ייצוגיות. 

 אדם לחיי אחריות. 



 הפנים משרד
 המקומי השלטון מינהל

 המקומיות ברשויות ושכר אדם חולכ האגף

5 
 

 :כפיפות
 .ברשות התחבורה למנהל

 .בתעבורה בטיחות קצין י"ע מקצועית מונחה

 :מינהלה

 : _________המכרז פרסום מועד

 :________יום עד להגיש יש למכרז בקשות

 המקומית הרשות במשרדי להשיג אפשר הבקשות להגשת טפסים

 :__________________בכתובת

_______________,   :זה מכרז לעניין ברשות הקשר איש

 :________________טלפון

 

 

 

 

 

 .כאחד נשיםלו לגברים מופנה אך, זכר בלשון נכתב המכרז :מגדרית הבהרה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 הרשות ראש - החתום על

__________ 
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  ל"מנכ ריוחוז הקיים הדין הוראות -אוטובוס נהג -' ב נספח

 חקיקה

 :כדלהלן קובעות התעבורה תקנות

 :מקומית ברשות תלמידים הסעת לעניין

 [. (ב)-(א) ה00 תקנה] שנקבעו לדרישות בהתאם, ברכב בטיחות הסדרי קיום 

 המילה ועליו שלט, ומאחור מלפנים, בו הותקן אשר, תלמידים להסעת ייעודי ברכב נהיגה 

 [.(ב)-(א) 43 קנותת] התעבורה בתקנות כמפורט", ילדים"

 הישיבה מקומות על העולה במספר תלמידים הסעת איסור; בעמידה ילדים הסעת איסור 

 .[(1ב) 43 תקנה]( לשניים המיועד במושב ישובים ילדים שלושה הסעת: דוגמת)

 [. 2ב) 43תקנה] פתוחות הרכב שדלתות עת בכל, איתות פנסי הפעלת) 

 הימנית הקדמית מהדלת – מסחרי וברכב זעיר באוטובוס וירידתם תלמידים עליית הבטחת 

 הימנית הקדמית מהדלת האוטובוסים בשאר; הרכב מקדמת השנייה הימנית מהדלת או

 .[(ג) 43 תקנה]

 תקנה] בנסיעה ימשיך טרם, נסיעתו מנתיב והתרחקו מהרכב ירדו התלמידים כי יוודא הנהג 

 [.(ד) 43

 [.(ב) 43 תקנה] ילדים בו רונות שלא לוודא מנת על ההסעה בתום הרכב סריקת 

 [. (א)ב 43 תקנה] חגורים בו הנוסעים כל כי הנהג יוודא, בטיחות חגורות מותקנות בו ברכב 

 :ככלל באוטובוס אנשים הסעות לעניין

 (.341 תקנה) לתנאיו ובהתאם 3מהרשות שניתן שיוןיר לפי, באוטובוס אנשים הסעת 

 (.369 תקנה) הרשות ידי על לכך שהוסמך אדם לכל והצגתו עסקו במקום שיוןיהר החזקת 

 תקנה) הרשות שקבעה לתנאים בהתאם, רכושם לרבות ,באוטובוס הנוסעים של ביטוח קיום 

802.) 

 האוטובוס חיטוי הבטחת; (881, 801 תקנות) מבחוץ סביר ניקיון לרבות ,הרכב ןניקיו הבטחת 

 האוטובוסשל  ובטיחות ותתקינ הבטחת וכן; (809 תקנה) הרשות הוראות לפי או, לשנה אחת

 .(800 תקנה) וחלקיו

 אליו הגישה אשר, באוטובוס בולט במקום והתקנתו, ראשונה עזרה ציוד של תקינותו הבטחת 

 .([ב) -ו( א) 804 תקנה] חופשית

 חפצים מסירת לעניין, ישראל משטרת ידי על או בחיקוק, בתקנות קבעישי הסדר קיום 

 .(888, 810 תקנות) נוסעיו ידי על נהגל רונמס או/ו באוטובוס שנמצאו אבודים

 ומנומס אדיב שירות מתן תוך; ובבטיחות במהירות, בנוחות ליעדם יגיעו הנוסעים כי הבטחה 

 .[816(; ב) -ו( א) 819 תקנות] לנוסעים נאותות תשובות ומתן

 [ב)810 תקנה] ומסודרת נקייה הופעה על שמירה). 

                                                           
 מקצתן או כולן. סמכויותיו את ורההתעב על המפקח העביר שאליו אדם לרבות, התעבורה על המפקח -"רשות" 3
 (.התעבורה לתקנות 348 תקנה)
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 יפנה לא עוד וכל, התפקיד לביצוע דרושה אם אלא, הנהיגה בזמן אחר אדם עם שיחה איסור 

 .(814 תקנה) שיחו-בן אל ראשו את הנהג

 בקול צלילים או קולות המשמיע מכשיר כל הפעלת איסור וכן נהיגה בזמן רדיו כיוון איסור 

( א) 822 תקנה] נוסע דרישת לפי, לנוסעים המיועדים הרמקולים פעולת הנמכת/הפסקת; רם

 .[(ב) -ו

 (.823 תקנה) דרישתו לפי, נוסע בפני אחרת מזהה תעודה או זיהוי תו הצגת 

 (.828 תקנה) בדין שנקבעו וההפסקות הנהיגה שעות ממספר חריגה איסור 

 נוסעים העלאת טרם, הבדיק וכן ,ראשונה עזרה ציוד דוגמת, נדרש ציוד של הימצאותו וידוא 

; הבלמים של האוויר לחץ-דמ פעולת; והבלמים ההגה פעולת: תקינות של, הנהיגה ותחילת

 של והסגירה הפתיחה פעולת; התאורה בזמן לנהוג עומד הוא אם - והאורות החשמל מערכת

 .[(ב) -ו( א) 821 תקנה] השמשות מגבי ופעולת הצופר פעולת, סכנה שלשעת והחלון הדלתות

 [ט) –( א) א821 תקנות] בתקנות כמפורט, ובדיקות טחוןיב סדרי קיום). 

 (.829 תקנה) נוהגים בה הסביבה הכרת 

 (.831 תקנה) נקבע אם, הרכב שיוןיבר כקבוע אוטובוס נוסעי מספר על שמירה 

 (.832 תקנה( )האוטובוס לכניסת הסמוכים המקומות משני אחד) לנכה באוטובוס מקום פינוי 

 (.833 תקנה) הרשות היתר לפי אלא, פרטי באוטובוס נסיעה שכר גביית איסור 

 (.839 תקנה) הנוסעים טחוןיב הבטחת לצורך סבירים תזהירו אמצעי נקיטת 

 (.830 תקנה) נסיעה בזמן מהאוטובוס נוסעים של הויציא הכניס איסור 

 הנסיעה לאורך בבטיחות וסגירתן פתיחתן וכן; האוטובוס הנעת טרם, הדלתות סגירת וידוא 

 (.834-836 תקנות)

 (.880 תקנה) תאורה בזמן האוטובוס פנים הארת 

 תעודה ידי על כתובתו את ולמסור להזדהות מנוסע לדרוש רשאי - נוסעים בירותע לעניין 

 הצורך במידת, משטרה לתחנת האוטובוס את להסיע וכן מהאוטובוס להוציאו, מתאימה

 .([ד) -(א) 882 תקנה]

 (.883 תקנה) ממנו יצאו הנוסעים שכל לאחר רק, ליעד בהגיעו האוטובוס מן יציאה 

 

 ל"מנכ חוזרי

 :נהיגה רישוי בנושא, בדרכים והבטיחות התחבורה שרדמ נהלי

 שמותר המנועי הרכב כלי ופירוט לקבלתם התנאים, הנהיגה רישיונות דרגות. 1/2000 נוהל 

 .ודרגה דרגה בכל לנהוג

 הנהיגה לרישיונות התאמה - נהיגה שיוןיר לבעל או למבקש רפואיות בדיקות. 2/2000 נוהל 

 .החדשים

 

 

 


