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 תכנית השתלמות הנדון:  

 580667נוהל הכרה בימי השתלמות מס'  

 

 תחקירני בטיחות :    ההשתלמות   שם  .1

 5:  ספר האשכול מ  .2

 5.2:  קוד נושא  .3

 : סילבוס  .4

 

 

  מפגש אחד:
 

 שם  הפנייה לחקיקה רלוונטית  פירוט החומר הנלמד  שם הנושא  שעה  משעה
 מרצה+ ת.ז

מספר שעות  
 אקדמאיות

 מבוא לבטיחות  09:15 08:30

סקירה על השאלה מה היא  בטיחות? 
הסיכונים קיימים במקום העבודה, מודל 

תאונה וכיצד היא מתרחשת, סטטיסטיקת  
 תאונות. 

הבטיחות בעבודה,  ודת פק
חוק ארגון הפיקוח על 

 העבודה

עוזי זומר 
55373336 

1 

 מבוא לבטיחות  10:00 09:15
פש ההיבט החוקי בבטיחות, אחריות תו 

המקום, אחריות ממונה הבטיחות, אחריות על 
 חקירת סיבות ונסיבות לתאונה 

הבטיחות בעבודה,  פקודת
חוק ארגון הפיקוח על 

 העבודה

עוזי זומר 
55373336 

1 

 הפסקה 10:30 10:15

 מושגי יסוד  11:15 10:30
 

תאונה, תקרית, אירוע בטיחות , נפגע,  
 מתחקר, תחקיר, אפקט הדומינו, עץ כשל, 

 , 2011-ק הטיס, התשע"אחו
תקנות הטיס )חקירת  

 ,תאונות ותקריות לכלי טיס(
 )1984–תשמ"ד

עוזי זומר 
55373336 

1 

 מושגי יסוד  12:00 11:15

 
פגיעה, מפגע, גורם סיכון, רמת סיכון, 

חומרה, מעורב ישיר ועקיף, מנהל, גורם 
 תאונה ישיר ועקיף

 , 2011-חוק הטיס, התשע"א
תקנות הטיס )חקירת  

 ,נות ותקריות לכלי טיס(תאו
 )1984–תשמ"ד

עוזי זומר 
55373336 

1 

 הפסקת צהריים  12:30 12:00

12:30 13:15 
תחקיר בטיחות  
 באתר התאונה 

איסוף נתונים, ניתוחם, סיבת השורש, שאלת 
 למה? הבדל בין בדיקה לתחקיר. 

 

 , 2011-חוק הטיס, התשע"א
 

עוזי זומר 
55373336 

1 

13:15 14:00 
ות  תחקיר בטיח 

 באתר התאונה 

הגדרת: אחריות, אשמה, פזיזות, רשלנות,  
, נורמות, נהלים, מחשבה פלילית, כוונה

 עובדה, ממצא

פק. הבטיחות בעבודה נוסח 
 תש"ל -חדש

 

עוזי זומר 
55373336 

1 

 משוב וסיכום יום  14:30 14:00
עוזי זומר 
55373336 

 

 



 מפגש שני 

 
 שם  הפנייה לחקיקה רלוונטית  פירוט החומר הנלמד  שם הנושא  שעה  משעה

 מרצה+ ת.ז
מספר שעות  

 אקדמאיות

08:30 09:15 
הגורם האנושי  

 בבטיחות 
 

סקירה של סוגי תאונות, האדם, התפקיד , 
 הארגון, נהלים 

טעויות אנוש ותאונות 
עבודה/ המוסד לבטיחות/ 

 174ת

עוזי זומר  
55373336 

1 

09:15 10:00 
 הגורם האנושי

 

 
ויות, הפרת כללים, סקירה של מושגים: טע

סיבות אנושיות לתאונה, הצורך בחקירת 
 תאונות עבודה

 
 
 
 
 
 

טעויות אנוש ותאונות 
עבודה/ המוסד לבטיחות/ 

 174ת

עוזי זומר  
55373336 

1 

 הפסקה 10:30 10:15

10:30 11:15 
תשאול וגבית 

 עדויות 
 

מטרת התשאול, סקירה של תהליך 
התשאול: הכנה, המושג ל"זמר" רישום 

 עוד ותי 

-חוק הטיס, התשע"א
2011 , 

תקנות הטיס )חקירת 
תאונות ותקריות לכלי 

 )1984–תשמ"ד ,טיס(

עוזי זומר  
55373336 

1 

11:15 12:00 
תשאול וגבית 

 עדויות 
טכניקות לתשאול, פורום לתשאול, סביבת 

 הנחקר, בידוד תהליך התשאול,

-חוק הטיס, התשע"א
2011 , 

תקנות הטיס )חקירת 
כלי תאונות ותקריות ל

 1984–תשמ"ד ,טיס(

עוזי זומר  
55373336 

1 

 הפסקת צהריים  12:30 12:00

12:30 13:15 
תרגול מילוי  
 טופס תחקיר 

חלוקה לצוותים, בכל צוות יתחקרו אירוע 
בטיחות/ תאונה והצגת התוצרים בפני 

 הכיתה
 

 
 

 מבחן 14:00 13:15
 ביצוע מבחן אמריקאי

 
 

עוזי זומר  
55373336 1 

08:30 09:15 
 הגורם האנושי בבטיחות 

 

סקירה של 
סוגי תאונות, 

האדם,  
התפקיד , 
הארגון,  

 נהלים 

טעויות אנוש 
ותאונות 
עבודה/ 
המוסד  

לבטיחות/ 
 174ת

 
 

 

 

 

 


