
קהל היעד:
 למעונינים להשתלב במסלולי הפיקוח במטווחים על מתאמנים 

ו/או ניהול מקצועי בארגונים חמושים

 היקף הלימודים:
80 ש"ל.

מטרות הקורס:   
 הקניית ידע תובנות ויכולות בתחום הפיקוח במטווחים.

 הקניית ידע תובנות ויכולות בפיקוח על יורים.
  פתיחת צוהר לחניך לעתיד מקצועי בתחום ההכשרות הביטחוניות 

ו/או הניהול המקצועי בארגונים חמושים.

תכנים הנלמדים בקורס:
הוראות בטיחות בנשק / בעלי תפקידים במטווח, סמכויותיו וחובותיו של מפקח מטווח / ארגון 
וניהול המטווח / חוק כלי יריה ונהלים של הרשויות / ארגונים - הכרה / חוק העונשין - שימוש 
בכלי ירייה / סוגי מטווחים וגורמי סיכון למטווחים השונים / עקרונות הפקוח / הכרת כלי נשק, 

מנגנונים שונים, בדיקת תקינות / חידוש רשיונות, אימות כלי ירייה / אקדח / תמקי"ם / רובים / 
תירגולי חניכה / עזרה ראשונה + החיאה / מבחני הסמכה למפקח מטווח 

תעודת הסמכה : )לעומדים בדרישות הקורס(
  תעודת הסמכה תינתן מטעם המרכז הרב תחומי לביטחון אבטחה וחקירות

  תעודת מפקח מטווח מטעם משרד הבט"פ
  הקורס מקנה אפשרות יציאה לקורס מדריכי ירי

  הקורס מקנה אפשרות יציאה וזיכוי בשעות לימוד, 
לקורס בכיר - ניהול ארגון חמוש

תנאי קבלה:
 12 שנות לימוד  ללא עבר פלילי  בוגר שרות צבאי

 בריאות תקינה  נמצא מתאים ע"י ועדת קבלה  מותנה באישור משרד הבט"פ

הערות:
* מיועד לנשים וגברים כאחד.

המרכז הרב תחומי
לביטחון, אבטחה וחקירות

 רח' יגאל אלון 123, תל אביב
ת.ד. 7007, קרית הממשלה ת"א

טל: 03-6241110   נייד: 050-5770088 

המרכז הרב תחומי
לביטחון, אבטחה וחקירות

קורס מפקחי מטווח
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