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מחלקת התנועה  /מדור תעבורה
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טלפון:
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פקס:

י"ד אדר א ,תשע"ט
 19פברואר2019 ,

לוח תפוצת נוהלי מת"ן
הנדון:

נוהל מת"ן  - 02.231.22נוהל הסמכת והפעלת עובד רשות תמרור
מקומית או מטעמה ,להכוונת תנועה באתרי עבודות בדרך

בסימוכין ל:

 .1רצ"ב נוהל מת"ן מעודכן בנושא שבנדון.
 .2יש להעביר תוכן נוהל זה לידיעת כלל הקצינים ,שוטרים ומתנדבים הנוגעים בדבר.
 .3נוהל זה מחליף את הנוהל הקודם ,תוקף הנוהל ממועד פרסומו.
 .4לטיפולכם.

בברכה,
בגיינסקי נועם  ,נצ"מ
ראש מחלקת התנועה

 .1כללי:
נוהל זה יעסוק בהסמכת והפעלת פקחים עירוניים  /עובדים מטעם רשות תמרור מקומית להכוונת תנועה
במקום בו מבצעת רשות התמרור המקומית עבודות סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה (אתרי
עבודות כביש).
כתובתנו באתר :
עמוד  1מתוך 16

www.police.gov.il

שם הנוהל:
נוהל להסמכת והפעלת עובד רשות תמרור
מקומית או מטעמה להכוונת תנועה באתר
עבודות בדרך

מספר
הנוהל:

תאריך
תיקוף:

02.231.22

22.1.2019

אישור וחתימת
ר' מת"ן:

סיווג:
בלמ"ס

ינואר 2019

תחולה:
01.2019

עמוד
-2-

 .2הגדרות:
א" .פקח תנועה"  -אדם שהוסמך כדין לבצע הכוונת תנועה בדרכים בהתאם ועל-פי תקנה  23לתקנות
התעבורה ,ויש בידו תעודה תקפה המעידה על כך.
ב" .פקח עירוני" – עובד במדים של רשות מקומית שהוסמך ע"י ראש רשות מקומית לשמש כ"פקח".
ג" .רשות תמרור מקומית" – כהגדרתה בסעיף  1בפקודת התעבורה (בנוהל זה כולל רשות מקומית ורשות
דרך).
ד" .רשות מקומית"  -רשות מוניציפאלית המופקדת על ישוב מסוים או מקבץ ישובים (עירייה ,מועצה
אזורית ומועצה מקומית).
ה" .רשות דרך" – רשות תמרור מקומית שאינה רשות מקומית (כביש  ,6נת"י ,רכבת ישראל ,נתיבי איילון
וכו').
ו" .עובד רשות תמרור מקומית"  -עובד במדים של רשות תמרור מקומית או מטעמה שהוסמך בידי ר'
את"ן או מפקד מחוז לאחר שקיבל הכשרה מתאימה ,ונושא תעודה תקפה המעידה על הסמכתו.
 .3הבסיס החוקי:
א.

תקנה  3לתקנות התעבורה קובעת כי כל בקשה תוגש בכתב לרשות המוסמכת ,המבקש ימציא לרשות,
פרטים ונתונים ככל שהרשות תדרוש וישיב נכונה על כל שאלה שיישאל בקשר לבקשתו.

ב.

תקנה  4לתקנות התעבורה ,קובעת כי הרשות רשאית על פי שיקול דעתה לתת תעודה או לסרב לתתה,
לחדשה או לסרב לחדשה  ,ורשאית היא להתנות בה תנאים להוסיף עליהם או לשנותם ,להגביל את
תקופת תקפה להתלותה ולבטלה.

ג.

תקנה  23לתקנות התעבורה התשכ"א  1961 -מאפשרת למפקד מחוז או לראש אגף התנועה להסמיך
פקחים עירוניים ועובדי רשות תמרור מקומית או מטעמן במדים ,לכוון תנועה במקום בו מבצעת
רשות התמרור המקומית עבודות סלילה או אחזקה של כביש המצוי בתחומה.

ד.

תקנה  24לתקנות התעבורה התשכ"א  1961 -מסדירה את כללי האיתות להכוונת התנועה.

 .4שלבים בהכשרת הפקחים  /עובדים מטעם רשות תמרור מקומית :
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ראשות תמרור מקומית (בהתאם לסעיף  .2ג .בנוהל זה) תאתר מועמדים מתאימים .האחריות
להתאמת המועמדים לביצוע משימות הכוונת תנועה (התאמה בריאותית ,נפשית וגופנית) תחול על
רשות התמרור המקומית .לדוגמא :בדיקת התאמת המועמד לביצוע משימת הכוונת תנועה כגון
יכולת המועמד לתת את האותות הנדרשים לכוון תנועה בהתאם לתקנה  24לתקנות התעבורה (שימוש
בשתי הידיים לצורך מתן האותות) וכהנה רבות.
רשות מקומית תעביר לידי ק' האת"ן המחוזי ,ורשות דרך תעביר לידי רמ"ד תעבורה באת"ן ,את
רשימת המועמדים המומלצים להכשרה כפקחי תנועה באתרי עבודות בדרך ,לצורך ביצוע בדיקת
התאמה משטרתית לתפקיד כגון :גיליון ההרשעות הפלילי ,גיליון ההרשעות התעבורתי וכד'.
על הרשות התמרור המקומית להגיש בקשה רשמית בכתב חתומה ע"י ראש הרשות ובאמצעותה
תופנה בקשה למשטרת ישראל (ק' האת"ן המחוזי או ,לאגף התנועה /מדור תעבורה) לערוך בדיקה
משטרתית של התאמת המועמדים המומלצים לקורס ההסמכה .

א.

ב.

ג.

 )1העברת הרשימה תתבצע מוקדם ככל האפשר ולא פחות מ 20 -ימי עבודה לפני המועד שנקבע
לפתיחת הקורס.
 )2הפניה למשטרה תשלח אך ורק לאחר שהרשות התמרור המקומית ביצעה את כלל הבדיקות
המקדמיות הנדרשות ובכלל זה היא מתחייבת בכתב בעותק שישלח ליידי הגורם הבודק במשטרת
ישראל (ק' את"ן מחוזי או ,מדור תעבורה) ,שבדקה את כשירותם הבריאותית והנפשית של
המועמדים והם נמצאו מתאימים לדרישתה.
 )3הבקשה תהווה אסמכתא עבור גורמי המשטרה לצורך בדיקה וקביעת התאמתו של המועמד
לתפקיד.
ד .ק' האת"ן המחוזי  /מדור תעבורה יעבירו לרשות התמרור המקומית את רשימת המועמדים שנמצאו
מתאימים ואין מניעה להכשרתם (עד למועד שנקבע לפתיחת הקורס) .הרשימה תהיה מרוכזת בטבלה
ובה יצוינו הפרטים הבאים :שם פרטי ומשפחה ,מספר ת.ז , .מאושר  /לא מאושר להכשרה כפקח
תנועה.
ה .עם היוודע לרשות על שינוי בכשירות המועמד ו/או פקח מטעמה ,תודיע על כך למשטרה (בהתאם
לגורם המאשר) באופן מידי.
ו .קורס הסמכת פקחים  /עובדים מטעם רשות התמרור המקומית יהיה באחריות ובמימון מלא של רשות
התמרור המקומית.

 .5תכני קורס ההסמכה
א .תכני קורס ההסמכה ייקבעו בתיאום ובאישור רמ"ד תעבורה של משטרת ישראל ויכללו בין היתר את
הנושאים הבאים:
)1

הפעלת פקח/עובד מטעם רשות תמרור מקומית כמכוון תנועה – יועבר על-ידי מרצה מומחה בתחום.

)2

שימוש בסמכויות במהלך הכוונת תנועה – יועבר ע"י משפטן ו/או מומחה בתחום.

)3

הכוונת תנועה בשילוב מערכת בקרה וניהול תנועה – יועבר ע"י מומחה בתחום.
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)4

הגדרות ומונחים בהנדסת תנועה – יועבר על-ידי מהנדס תנועה (רשוי ו/או מומחה).

)5

מבנה ומדרג מערכת הדרכים – יועבר על-ידי מהנדס תנועה (רשוי ו/או מומחה).

)6

הסדרי תנועה ותמרורים – יועבר על-ידי מהנדס תנועה (רשוי ו/או מומחה).

)7

תקנות והנחיות להצבת תמרורים – יועבר על-ידי מהנדס תנועה (רשוי /או מומחה).

)8

פעילות רמזורים – יועבר על-ידי מהנדס תנועה (רשוי /או מומחה).

)9

התקני תנועה ובטיחות – יועבר על-ידי מהנדס תנועה (רשוי /או מומחה).

 )10בטיחות בעבודה ובתנועה  -יועבר ע"י גורם מוסמך בהדרכת בטיחות.
 )11סמכויות ,אכיפה ושילוב המשטרה בעבודות בדרך – יועבר ע"י משפטן או מומחה בתחום.
 )12פקודות ותקנות התעבורה לנושא הכוונת תנועה וחובת ציות עובר דרך – יועבר ע"י משפטן ו/או
מומחה בתחום.
 )13הכוונת תנועה באתרי עבודה (בצומת ובקטע דרך) ,כולל תרגול – יועבר על-ידי מ"י בלבד באופן
מרוכז לחניכי ההכשרה במכללה הלאומית לשוטרים ע"י מגמת התנועה במכללה.
 )14ליקויים ומפגעי בטיחות באתרי עבודה – יועבר על-ידי מהנדס תנועה (רשוי /או מומחה).
 )15טיפול ראשוני בתאונת דרכים – יועבר ע"י מרצה מומחה בתחום.
 )16מתן עזרה ראשונה  -יועבר ע"י נציג מד"א או "איחוד הצלה" ו/או מומחה בתחום.
 )17חובות ואחריות עובדים באתר עבודה בדרך – יועבר על-ידי מומחה בתחום ו/או משפטן.
 )18אישורים לביצוע עבודות בדרך – יועבר ע"י נציג רשות התמרור ו/או משפטן.
 )19נושאים ייחודים לרשות התמרור המקומית כגון חוקי עזר עירוניים (עבודות בלילה ,חניית רכב
וכו') ,שילוב רכבת מקומית ,דיווח למרכז בקרה וכד' – יועבר על-ידי נציג הרשות /מרצה מומחה
בתחום.
 )20התנהגות ואתיקה בעת הכוונת תנועה – יועבר על-ידי מומחה בתחום ו/או משפטן.
ב .רשות התמרור המקומית תעביר למשטרת ישראל לבדיקה ואישור את רשימת המרצים בקורס (כולל
תעודות המעידות על הסמכתם בהתאם לדרישות המפורטות לעיל) ,לפחות  45ימים טרם פתיחת הקורס.
ככל שהמרצה אושר בעבר להדריך במסגרת הקורס של רשות התמרור המקומית אין צורך להגיש כל פעם
מחדש את המסמכים המעידים על התאמתו להדריך באותו נושא אליו אושר בעבר אלא ,לציין את פרטיו
בתוכנית הלימודים.
ג .האחראי ברשות התמרור המקומית על ביצוע ההדרכה ,יתאם השתתפות של מדריך מטעם מ"י בנושאים
הרלוונטיים .כל תיאומי הדרכה בהם נדרש השתתפות של מדריך מטעם משטרת ישראל  ,יעשו אל מול
המכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש /מגמת תנועה על גבי טופס המצורף כנספח ב' וייעשה לפחות 45
ימים טרם מועד פתיחת הקורס.
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ד .משך הדרכת מדריכי ענף תנועה במכללה הלאומית בנושאים המפורטים בסעיף  .5א )13 .שלעייל ימשך
חמישה משכי הדרכה – שני משכים תיאוריה ו -שלושה משכים תרגול מעשי בקריית ההדרכה במכללה
הלאומית לשוטרים .בגמר ההדרכה ,יימסר לנציג רשות התמרור מסמך המאשר הסמכה  /אי הסמכה של
המשתתפים בנושא הכוונת תנועה באתרי עבודה בדרך.

ה .ככלל ,לאחר הסמכתו של הפקח ובעת שיבוצו לעבודה ,יש לוודא כי במהלך  35השעות הראשונות של
עבודת הפקח בהכוונת תנועה ,ההכוונה תעשה בצמוד לפקח תנועה מנוסה בתחום (וותק של שנתיים
לפחות) .יש לערוך במהלך  35השעות הראשונות תיעוד ע"ג טופס המפורט בנספח ג' ,אשר יכלול את שם
הפקח הוותיק שביצע את החניכה ואת מהות ההכוונה שבוצעה .הטופס הנ"ל יישמר ברשות התמרור
המקומית בתיקו האישי של הפקח במשך  5שנים לפחות.
ו .הכשרת המועמדים להסמכה תהיה ברמה המאפשרת להם לעסוק כראוי בהכוונת תנועה באתרי עבודות
כביש ותימשך לא פחות מ 10 -ימי הדרכה ולפחות  80שעות הדרכה .כל מועמד יהיה חייב בנוכחות של 90
אחוז לפחות .מועמד שייעדר מעל למותר לא יוסמך.
ז .במהלך ההכשרה יתקיים מבחן מעשי בהכוונת תנועה ובסיום ההכשרה יתקיים מבחן תאורטי מסכם.
נוסח המבחן התיאורטי יועבר לאישור ק' האת"ן המחוזי  /רמ"ד תעבורה בהתאם לאמור בסעיף  5בנוהל
זה וכפי שנלמדו במהלך ההכשרה.
ח .ציון עובר במבחן התיאורטי יהיה לפחות  70ובמבחן המעשי יידרש ציון "עובר".
ט .משתתפי קורס ההסמכה שיעברו בהצלחה את המבחנים יאושרו על-ידי מפקד המחוז הרלוונטי על-פי
המלצת ק' האת"ן המחוזי או ,ע"י ר' אגף התנועה על -פי המלצת רמ"ד תעבורה בהתאם לאמור בנוהל זה.
י .למוסמכים תוענק תעודת סיום שתכיל את פרטי הפקח (שם מלא ומס' ת"ז) .התעודה תחתם ראשית על-
ידי ראש רשות התמרור המקומית ולאחר מכן תועבר לחתימת מפקד המחוז הרלוונטי או ,לחתימת ר' אגף
התנועה.
יא .בנוסף ,לרשות נתונה האפשרות להנפיק לפקחים שהוסמכו כרטיס "פקח תנועה" שיכלול את תאריך
ההסמכה המשטרתית ,תמונת הפקח פרטיו האישיים ותישא לוגו של משטרת ישראל והרשות עצמה.
יב .תוקף ההסמכה יהיה למשך שנתיים בלבד .בתום השנתיים על הרשות יהיה להאריך את תוקף ההסמכה
בהתאם לסעיף  6שלהלן.

יג .כל האמצעים הנדרשים לקיום קורס ההסמכה (מקום קיום קורס ההסמכה ,מרצים ,רכב ,אמצעי קשר,
כלכלה ,תאום הדרכה עם המכללה הלאומית לשוטרים ,הסעת החניכים למכללה וכו') יסופקו לחניכי קורס
ההסמכה לפקחי תנועה על -ידי רשות התמרור המקומית.
יד .מועמדים שיוסמכו כדין לשמש כפקח תנועה ,יופעלו אך ורק באתרי עבודות בדרך בתחום הרשות
שהסמיכה אותם ובהתאם לתנאי המשטרה לביצוע העבודה.
יובהר כי ,הפעלת פקח תנועה באתר עבודה תתאפשר אך ורק במידה והפעלתו אושרה בכתב בתנאי משטרת
ישראל לביצוע העבודות בדרך.
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טו .באחריות רשות התמרור המקומית לעדכן את פקחי התנועה בכל שינוי שיחול בחקיקה ובהנחיות משרד
התחבורה בתחום הכוונת תנועה באתרי עבודה בדרך.

.6

הארכת תוקף הסמכה של פקח להכוונת תנועה.
א.

רשות תמרור מקומית אשר תבקש להאריך את תוקף הסמכת הפקח להכוונת תנועה באתרי עבודות
בדרך ,תבצע לעובד ריענון ועדכון בנושא הכוונת תנועה באתרי עבודה.

ב.

משך ההדרכה הנדרשת להכרה כריענון ועדכון יהיה הדרכה כוללת במשך  2ימי הדרכה בסמוך למועד
סיום תוקף ההסמכה.

ג.

מטרת ימי העיון לרענן ולעדכן את הידע בנושאים הבאים:
 )1ריענון ועדכון בנושא אישורים לביצוע עבודות של רשות התמרור המקומית.
 )2ריענון ועדכון נושאים ייחודים לרשות התמרור המקומית כגון  :חוקי עזר עירוניים (עבודות בלילה,
חניית רכב וכו') ,שילוב רכבת מקומית ,דיווח למרכז בקרה וכד'.
 )3עדכון בנושא שינויים בתקנות התעבורה הרלוונטיות להכוונת תנועה ,עבודות בדרך ולוח
התמרורים.
 )4ריענון בנושא תכניות הסדרי תנועה ותרשימים לביצוע עבודות בדרך.
 )5ריענון בנושא הכוונת תנועה ידנית (בקטע דרך ובצומת).
 )6ריענון בנושא בטיחות בעבודה ובתנועה.
 )7עדכונים ונושאים נוספים בהתאם לשיקול דעתה של רשות התמרור המקומית.

ד.

רשימת התכנים והמרצים של ימי הריענון ,יועברו לאישור המשטרה  45ימים טרם ביצוע ההדרכה.

ה.

הרשות תקיים מעקב פרטני הכולל רישום ותיוק השתתפותם של פקחי התנועה בימי הריענון ,וכן את
רשימת המרצים ,התכנים והמשכים שהועברו בפועל.

ו.

בתום ביצוע הריענון ,תעביר הרשות תוך  14ימים מסמך רשמי (הנושא את לוגו הרשות) למשטרת
ישראל (ק' את"ן מחוזי ו/או מדור תעבורה בהתאמה) בו תצהיר הרשות על ביצוע שני ימי העיון בצרוף
רשימת הפקחים שהשתתפו בריענון ותוקף הסמכתם הוארך בשנתיים נוספות (נספח ה').

ז.

הצהרת הרשות כמפורט בסעיף ו .לעיל ,תישמר במשך חמש שנים לפחות בידי הרשות.

 .7סמכויות ותפקידי הפקחים  /עובדי רשות התמרור המקומית או מטעמה.
א.

סמכות פקח תנועה לבצע הכוונת תנועה ,תתאפשר במצבים שלהלן בלבד:
 )1הכוונת תנועת כלי רכב באתר עבודה ,בשיטת עצור וסע (פתח וסגור).
 )2הכוונת תנועת כלי רכב באתר עבודה ,בצומת כתחליף לפעולת רמזור.
 )3הכוונת תנועת הולכי רגל בסביבת אתר עבודה.

ב .פקח תנועה יורשה לבצע הכוונת תנועה אך ורק באתרי עבודה בדרך הנמצאים בתחום סמכותה של
"רשות התמרור המקומית" (בהתאם למפורט בסעיף  .2ג .לנוהל זה) .
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ג .בעת הפעלת סמכותו ,חובה על פקח התנועה ללבוש מדים של רשות התמרור המקומית מטעמה
הוסמך ועליו לשאת תעודה המעידה על הסמכתו לבצע הכוונת תנועה.

ד .סמכותו של פקח התנועה לבצע הכוונת תנועה באתר עבודה בדרך ,תתאפשר בתנאי שהפעלת הפקח
באתר העבודה אושרה בכתב ע"י משטרת ישראל.
 .8עקרונות הפעלה
א .רשות תמרור מקומית שתבקש להפעיל פקחי תנועה באתרי עבודה בתחומה ,תגיש פנייה בכתב
למשטרת ישראל לגורם המוסמך הטריטוריאלי.
ב .ק' משטרה רשאי להורות על הפסקת ביצוע הכוונה של הפקח ו/או להורות על הפסקת העבודות בדרך
במידה וההכוונה אינה נעשית עפ"י נוהל זה ,ו/או התברר כי אופן ההפעלה של הפקחים גורמת
לשיבושי תנועה חריגים (בהתאם לנוהל מת"ן העדכני בנושא עבודות בדרך).
ד .בכל שלב ובכל עת ,חל איסור על פקח התנועה לבצע הכוונת תנועה בניגוד לרמזור .להבהרה ,הכוונת
תנועה בצומת תתאפשר אך ורק כאשר הרמזור מהבהב או ,כבוי.
ה .הכוונת תנועה באתר עבודה ע"י פקח תנועה תתאפשר ע"י מתן אותות הכוונה ע"פ התקנות.
ו .פקח תנועה יפעל אך ורק כאשר הוא לבוש במדים רשמיים של הרשות שבתחומה הוא הוסמך
ובתחומה מבוצעות העבודות ובנוסף נדרש הפקח ללבוש אפוד זוהר תוך שימצא בזמן ההכוונה במקום
מואר בלבד.
ז .הסמכות הנתונה לפקח תנועה לעניין נוהל זה מוגבלת לביצוע הכוונת תנועה בלבד .להבהרה ,אין
לפקח תנועה את כלל הסמכויות הנתונות לפקח עירוני ו/או לשוטר (כאכיפה ,מעצר וכד').
ח .במקרה בו פקח תנועה הבחין במהלך עבודתו בביצוע עבירת תנועה ,באפשרותו לדווח למשטרה
בהתאם ,תוך ציון פרטי העבירה מקום ,שעה ופרטיו האישיים.
ט .רשות תמרור מקומית המבקשת להסמיך עובד  /פקח תנועה שהוסמך ברשות אחרת ,תבדוק ותוודא כי
ההכשרה שעבר המועמד תואמת את תכני ורמת ההכשרה הנדרשת בתחומה ותגיש למשטרת ישראל
(ק' את"ן מחוזי/מדור תעבורה) בקשה מסודרת בכתב להסמיך את המועמד ,על בסיס ההכשרה
הקודמת שעבר ברשות האחרת .הבקשה תכלול את כל הפרטים האישיים הנדרשים להסמכת המועמד
והצהרה של הרשות כי ההכשרה הקודמת שקיבל העובד  /הפקח תואמת את דרישות המשטרה
והרשות ,הפקח יידרש לעבור יומיים ריענון.
היה ואין התאמה בין ההכשרה שעבר הפקח להכשרה הנדרשת בתחום הרשות ובהתאם להחלטת
המשטרה יידרש הפקח לעבור הכשרה מלאה.
 .9פיקוח ובקרה :
א .רשות המקומית  /רשות תמרור מקומית יערכו פיקוח ובקרה על קיום קורסי הכשרה לפקחי תנועה.
כאשר בנוסף משטרת ישראל תערוך בעת הצורך בקרות במהלך הקורס.
ב .במהלך הבקרה בהכשרה יבדקו הנושאים הבאים:
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 )1רשימת משתתפים מאושרים להכשרה (ע"י משטרת ישראל).
 )2גיליון נוכחות והשתתפות בהכשרה (היעדרות מותרת עד  10%ממשך הקורס).
 )3רשימת המרצים ותכני הקורס והתאמתם לסילבוס בנוהל ואישור המשטרה.
 )4ציוני המשתתפים (תנאי מעבר הסמכה ,מבחן תיאורטי בסופי בציון  70ומעלה ומעשי בציון עובר).
ג .תהליך הסמכת פקחי תנועה ע"י המשטרה במחוזות יבוקר במסגרת בקרות תעבורה עיתיות גם ע"י
את"ן  /מת"ן ,זאת כחלק משאר הנושאים המבוקרים אצל ק' את"ן המחוזיים.
ד .הפיקוח על פעילות פקחי התנועה בפועל באתרי עבודה יתבצע ע"י נציגי הרשות המקומית  /רשות
תמרור מקומית ו/או ,משטרת ישראל (במסגרת פעילות השגרה של יח' התנועה הטריטוריאליות).
 .10דיווח עדכון ותיוק רשומות.
א.

העתקי רשימות בקשות מקוריות של רשימות שהועברו למשטרת ישראל לצורך בדיקת רישום פלילי
עם הצהרת רשויות מקומיות /רשויות תמרור בגין בדיקות מקדמיות אשר בוצעו למועמדים אלה
יתויקו הן במחוזות /קציני את"ן וכן יועברו העתקים לאת"ן/מת"ן/רכז מדור תעבורה.

ב.

העתקי רשימות פקחים מאושרים בתחום העירוני לעבודה במחוזות ,יועברו ע"י ק' את"ן מחוזיים
ליידי אגף התנועה /מת"ן /רכז מדור תעבורה לתיוק.

ג.

בעת ביצוע בקרה משטרתית במהלך הקורס ,הבקרה תתועד בכתב ביח' המבקרת (במחוז הרלוונטי)
ועותק מהבקרה יופץ ע"י ק' האת"ן המחוזיים לאגף התנועה /מת"ן/רכז מדור תעבורה ויתויק במדור
עם שאר החומרים הרלוונטיים.

ד.

כלל העתקי רשימות פקחי התנועה המוסמכים לביצוע הכוונת תנועה באתר עבודה ע"י משטרת
ישראל ,יתויקו באת"ן /מת"ן /רכז מדור תעבורה.

 .11נספחים:
נספח א'

רשימת הקריטריונים שיילקחו בחשבון בעת בדיקת עברו התעבורתי/פלילי של עובד רשות
התמרור המקומית ו/או מטעמה להכוונת תנועה.

נספח ב' טופס פורמט הזמנת הדרכת שוטר מהמכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש.
נספח ג' אופן תיעוד חניכה פקח חדש באמצעות פקח בעל וותק של 2שנים .
נספח ד' דוגמת תעודת הסמכה לפקח.
נספח ה' דוגמת הודעת של הרשות בנושא יום רענון.
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מאיר בן גל ,סנ"צ
תעבורה
רמ"ד
התנועה
מחלקת

נספח א'
א.

עמוד

רשימת קריטריונים שיילקחו בחשבון בעת בדיקת עברו התעבורתי של מועמד לקורס (ייבדקו
על-ידי האת"ן המחוזי  /מדור תעבורה):
 )1רישיון נהיגה בתוקף.
 )2ותק בנהיגה על רכב מנועי של שלוש שנים.
 )3אין רישומים על עבירות חמורות בתקופה של חמש שנים שקדמו למועד פתיחת הקורס.
 )4אין תיקי מב"ד פתוחים.
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 )5לא נפסל רישיונו של המועמד לקורס ע"י ק' משטרה ,משרד הרישוי או ,בית משפט בחמש השנים
שקדמו לפתיחת הקורס.

ב.

רשימת הקריטריונים שיילקחו בחשבון בעת בדיקת עברו הפלילי של המועמד לקורס (ייבדקו על-ידי מורשים
ערכת הפלילית ולמערכת המודיעין):
 )1אין לחובתו הרשעה בעבירת אלימות ,מין ,סמים או בעבירה אחרת שיש עמה קלון בעשר השנים
האחרונות שקדמו לפתיחת הקורס.
 )2אין לחובתו תיקי מב"ד פתוחים בעבירת אלימות ,מין ,סמים או בעבירה אחרת שיש עמה קלון
שקדמו לפתיחת הקורס.

נספח ב'
טופס פורמט הזמנת הדרכה שוטר מהמכללה הלאומית לשוטרים בבית שמש.

טופס בקשת שירותי הדרכה ממשטרת ישראל
טופס זה ימולא ע"י גופים ממשלתיים או רשויות סטטוטוריות בלבד.
גופים פרטי ים יופנו לאגף התכנון של המשטרה לבחינת מתן השירות באמצעות וועדה למכירת שירותים.
את הטופס יש להעביר במייל Police.hadracha@gmail.com :לידי רפ"ק שרון ביחובסקי כדורי.
מס' הטלפון לאישור קבלת המייל02-5788232 :

תאריך הבקשה :לחץ כאן להזנת תאריך.
שם הגוף המבקש :לחץ כאן להזנת טקסט .שם המשרד הממשלתי  /רשות :לחץ כאן להזנת טקסט.
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פרטי איש הקשר:
שם ומשפחה :לחץ כאן להזנת טקסט .תפקיד :לחץ כאן להזנת טקסט .טלפון נייד :לחץ כאן להזנת טקסט.
כתובת דואר אלקטרוני :לחץ כאן להזנת טקסט.
סוג השירות המתבקש:
(סמן  Xבמקום הנכון)

☐ הכשרה מלאה ייעודית וספציפית (פיתוח חדש ו/או ביצוע על ידי המשטרה)..

יועבר לבחינת לתוה"ד  -יתומחר

בנפרד (בהד"ת).

☐ השתלבות בהכשרה משטרתית קיימת .שם ההכשרה :לחץ כאן להזנת טקסט .קוד :לחץ כאן להזנת טקסט.
מועד פתיחה :לחץ כאן להזנת תאריך .משך (בימים):לחץ כאן להזנת טקסט .כמות חניכים שנדרש לשלב :בחר פריט.
כולל לינה☐ :כן

☐לא

(עלות לחניך ליום ללא  /כולל לינה – )₪ 774 / ₪ 587

☐ הזמנת מדריך משטרתי להרצאה .נושא ההרצאה :לחץ כאן להזנת טקסט .תארי/כים נדרשים :לחץ כאן להזנת טקסט.
מקום ההרצאה :לחץ כאן להזנת טקסט .סה"כ כמות שעות :לחץ כאן להזנת טקסט.

(עלות מדריך  ₪ 410 -לשעה).

באחריות הגורם המזמין לדאוג לניוד המרצה (הלוך ושוב) בתאום ישיר מולו.
דמי ביטול – בהודעה של פחות מ 21 -יום על ביטול ,הגוף המזמין ישפה את משטרת ישראל בגובה הנזק הכספי שיגרם מול זכיין ההדרכה של
המשטרה (חברת פוליסיטי) .לא יגבו דמי ביטול על הודעה מראש מעל  21יום.

התחייבות של הגורם המזמין:
הריני מקבל את עלויות השרות ותנאי דמי הביטול ומתחייב לשלם למשטרת ישראל בהתאם לביצוע בפועל.

שם ומשפחה של המזמין :לחץ כאן להזנת טקסט .תפקיד :לחץ כאן להזנת טקסט .חתימה :לחץ כאן להזנת טקסט.

התייחסות המכללה הלאומית לשוטרים (זמינות והקצאת מדריך להרצאה):
_________________________________________________________________________________

במקרה של הקצאת מדריך – יש לרשום את שמו ומס' טלפון הנייד לשם המשך תיאום ישיר מולו
שם ומשפחה___________________:

תפקיד _________________:חתימה______________________:

התייחסות מח' תכנון הדרכה (זמינות ומקום פנוי להשתלבות בהכשרה):
☐ ניתן לשלב את כל כמות החניכים המבוקשת ☐ ניתן לשלב חלק מכמות החניכים המבוקשת ☐ ___ :לא ניתן לשלב
שם ומשפחה ___________________:תפקיד_____________________ :

חתימה_________________________:

בחינה והחלטה ר' יח' המטה אה"ד
__________________________________________________________________________________________
סה"כ עלות הבקשה והתחייבות חשב נדרשת.₪ __________________ :
שם ומשפחה ___________________:תפקיד_____________________ :

חתימה_________________________:
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נספח ג' -אופן תיעוד חניכה פקח תנועה חדש באמצעות פקח בעל וותק של שנתיים לפחות.
טופס דיווח חניכת פקח חדש  __________________:ברשות תמרור_________________
(שם פרטי  +משפחה)

מס"ד

שם הפקח
החונך

החניכה בוצעה בסוג
ההכוונה

משך זמן החניכה
בשעות

(שם הרשות)

תאריך ביצוע
החניכה

חתימת
החונך

1
2
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3
4
5
6
7
8
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נספח ד' -דוגמת תעודת הסמכה לפקח.
א .תעודת קלף ()4A
סמל מחוז  /את"ן

סמל הרשות המקומית /
רשות תמרור מקומית
תעודה מס' _____________ :

תעודת הסמכה – פקח תנועה
בהתאם ובתוקף סמכותי הקבועה בתקנה  23לתקנות התעבורה
ולאחר שעבר הכשרה מתאימה ע"י רשות התמרור המקומית
בין התאריכים :
מ ,___________ -עד ._____________ -
הנני מסמיך בזאת את :
מר  /גב' .__________________ :
ת.ז.

.__________________ :

לבצע הכוונת תנועה באתרי עבודה בדרך
בתחומה של רשות התמרור המקומית.
ע"פ ובהתאם לתנאי משטרת ישראל לביצוע העבודה.

(ממ"ז  /ר' את"ן)

(ר' הרשות  /רשות תמרור מקומית)

(תאריך)

(תאריך)

ב .תעודת כיס (כרטיס מגנטי)
התעודה בתוקף עד ___________ :
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 )1צד א' של התעודה (קדמת הכרטיס)

תעודת הסמכה – פקח תנועה

סמל של הרשות

תעודה מס' __________________ :

מר  /גב' .__________________ :
ת.ז.

.__________________ :

נושא תעודה זו ,מוסמך לבצע הכוונת תנועה באתר עבודה
בדרך ועל עובר הדרך ,להישמע להוראותיו.
ההסמכה בתוקף עד ___________ :

תמונת הפקח

* תנאים ופרטים נוספים ראה בגב בכרטיס.
 )2צד ב' של התעודה (גב הכרטיס)

תעודה זה תהיה תקפה בתנאים שלהלן :
 תעודה זו הנה תעודה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 תוקף תעודה זו יהיה זהה לתוקף תעודה שנחתמה כדין ע"י משטרת ישראל
או בהתאם לאישור הארכת תוקף שניתן ע"י משטרת ישראל.
 נושא תעודה זו ,נדרש ללבוש מדים של הרשות בעת ביצוע הכוונת תנועה.
 הפעלת פקח באתר עבודה לביצוע הכוונת תנועה תתאפשר אך ורק בהתאם לתנאי
משטרת ישראל לביצוע העבודה (בכתב).
 הפקח מחויב לפעול בהתאם לכלל ההכשרות שעבר במסגרת הסמכתו.
המוצא תעודה זו מתבקש למוסרה בהקדם בתחנת המשטרה הקרובה.

נספח ה' -דוגמת הודעת של הרשות בנושא ימי ריענון.
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משך זמן הרצאה/שיעור תאריך ביצוע הערות

1
2
3
4
5
6
7
8
טבלת נוכחות והשתתפות פקחי תנועה בהרצאות שלעייל:
מס"
ד

שם פקח

נכח בתאריכי הדרכה
במועדים:

משך זמן הנוכחות

עמוד

הערות

1
2
3
4
5
6
7
8
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