
הפעלת מערך פקחי תנועה

חברת מוריה

אלי בן עזרא
כל הזכויות שמורות



:2010ע "התש, (תיקון מס)א לתקנות התעבורה 23תקנה 

עובר דרך חייב לציית להוראות שנותן עובד במדים של רשות תמרור  "
, מקומית או מטעמה

שהוסמך לכך בידי מפקד מחוז או ראש אגף התנועה במשטרת ישראל לאחר  
שקיבל הכשרה מתאימה 

לצורך הכוונת תנועה במקום שבו מבצעת רשות התמרור המקומית עבודת 

."סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה"

סמכות פקחי תנועה באתר עבודה



.ת"לת' א23על פי תקנה –הכוונת תנועה 

בעת פריסה ( קבלן בטיחות)על קבוצת האבטחה -פיקוח וליווי בטיחות

.וקיפול אביזרי הבטיחות באתר העבודה

: בכל שלבי העבודות-בקרה על הבטיחות

'  בדיקת הציוד הנדרש עפי,הסמכות נדרשות,רישיון /בדיקת היתרים: תחילת עבודה( 1

.הכוונת תנועה בעת פריסת הסדר התנועה וציוד בטיחות לעובדים,התרשימים

.מעברי הולכי רגל, יציאה מהאתר/רכבי העבודה כניסה,הכוונה: במהלך העבודה(2

.על ליקויי הבטיחות לגורמים באתרמיידידיווח 

וידוא שאין מפגעים וליקויים המסכנים את , קיפול הסדר התנועה: בסוף העבודות( 3

. התנועה ואת המרחב הציבורי

תפקידי פקח תנועה באתר  
עבודה



עקרונות העבודה

אחריותפעילות

רשות התמרורקביעת אתר עבודה ותוכנית עבודה1

מתכנןתכנון הסדר תנועה2

:תיאום לקראת ביצוע3

משטרה1.

רשות מקומית2.

קבלן3.

רשות תמרור

קבלן

:ביצוע4

פריסת הסדר תנועה1.

הכוונת תנועה באתר2.

קיפול הסדר התנועה3.

פקחי תנועה

בטיחותקבלן

:פיקוח5

תחזוקת האתר ושמירה על בטיחות התנועה1.

פקחי תנועה

קבלן הבטיחות



ציוד ואביזרים

:ניידת פקחי תנועה

כמוגדר במפרט-עיטוף, סוג הרכב•

כמוגדר במפרט-מערכת כריזה, גשר אורות •

:ערכת הפקח ציוד אישי

,  בטיחות חולצה מכנסייםנעלי,מצחיהכובע -מדים מלאים•
לוגו רשות תמרור–דש עם שם ,, אפוד זוהר 

חליפה סערה, מעיל-מדי חורף•

כמוגדר במפרט-מכשיר קשר•

:שווה ערך/נט פקח:מידעמערכת 

,  הדרכות,תחקירים, על אירועיםדווחים,עבודותנתוני •
'כשירות וכו



חברת מוריה-תפקידי פקח התנועה באתר 

.לוודא כי היתר עבודה של  רשות התמרור נמצא באתר העבודה1.

לבקש ולקבל לעיונו את היתרי העבודה וכן את תרשימי הסדרי  2.
י תרשימי עיריית 'פי המדריך העירוני ועפ-התנועה על

סוג ואופן  , קריא ותואם למקום, ולבדוק כי היתר זה ברור,ירושלים
.ביצוע העבודה באתר

לבדוק כי צוות הסדרת התנועה מונה לא פחות משני עובדים  3.
. כאשר אחד מהם מוסמך



לבדוק כי קבלן הסדרי התנועה מציב את אביזרי הסדרת  4.
.התנועה בהתאם לתרשים המצוין בהיתר העבודה

להורות לקבלן הסדרי התנועה על תיקון ליקויים באופן  5.
.  הצבת הסדרי התנועה במידה ונמצאו ליקויים

או למבצע העבודה /לבדוק כי לקבלן הסדרי התנועה ו6.
ותוספת  , כמות אביזרים כמצוין בתרשים הסדרי התנועה

.של אביזרי הסדרי תנועה כמתחייב

חברת מוריה-תפקידי פקח התנועה באתר 



בסמכות הפקח לא לאשר המשך עבודה באתר באם הצבת  7.
הסדרי התנועה אינה מבוצעת בהתאם לתרשים הצבת הסדרי  

הנחיות רשות התמרור המופיעות בהיתר העבודה  , או/התנועה ו
קיימים ליקויים אשר לדעת הפקח אינם , או/אינן מבוצעות ו

במקרה זה יפנה את הבעיה  . מאפשרים את ביצוע העבודה באתר
( מפקח, מנהל העבודה)לגורם הרלוונטי באתר 

הפסקת עבודה תתבצע רק לאחר אישור מהגורם המוסמך8.

בסמכות הפקח לעצור ולכוון תנועה באתר עבודה בהתאם לכללי  9.
באם תנאי העבודה ומצב  , הכוונת התנועה של משטרת ישראל

.התנועה מחייבים זאת

חברת מוריה-תפקידי פקח התנועה באתר 



באתרי עבודה בהם נדרשת הכוונת תנועה באחריות הפקח 9.
לוודא כי קיימים אביזרים ואמצעי קשר תקינים לביצוע ההכוונה  

.בכמות מספקת המאפשרת את ביצוע ההכוונה

בסמכות הפקח להעיר לעובדים הנמצאים באתר ללא אפודה  10.
.זוהרת ולהורות להם ללבוש אפודה זוהרת

או  /בסמכות הפקח להסב את תשומת לב הקבלן באתר ו11.
בתחום בטיחות התנועה  , הקבלן על ליקויים שונים באתר

והצבת הסדרי התנועה ולדווח בפירוט נרחב את מהות  
הליקויים לגרום המוסמך

חברת מוריה-תפקידי פקח התנועה באתר 


