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הנדון: מענה לפנייתך מיום 21.9.2020 
 

1. בהתייחס לבקשתך לסיוע בסככות המתנה חדשות לתחנות ברחבי העיר – 

ככלל, תכנון, הצבה ותחזוקתן של סככות הינם בתחום אחריותה של הרשות 

המקומית. מעת לעת, מסייע משרד התחבורה לרשויות המקומיות בהתאם 

לקריטריונים מוגדרים מראש ולתכניות עבודה, בפרויקטי תשתיות תח"צ, 

בהם הקמת תחנות והצבת סככות. 

בידי העירייה האפשרות להעביר לידינו בקשה מסודרת, הכוללת את רשימת 

התחנות המבוקשות. לגבי כל תחנה מבוקשת יש לכלול: 

א. מק"ט תחנה 

ב. סיבת הבקשה - החלפה בעקבות התיישנות או השחתה של סככה קיימת/ 

הצבה בתחנה בה מוצב כיום עמוד בלבד.  

ג. תמונה עדכנית של כל תחנה מבוקשת, כך שתוצג גם סביבת התחנה. 

ד. לגבי תחנות בהן עוצר קו שירות עירוני - אישור מהנדס העיר על היותה 

של התחנה נגישה לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לתקנות הנגישות. 

לתשומת לבך, היותה של תחנה נגישה כנדרש בתקנות הינו תנאי לתקצוב 

והצבה של סככה מטעם משרד התחבורה.  

יש לקחת בחשבון כי העירייה תבצע על חשבונה את את הכשרת השטח 

לצורך הצבת הסככה על פי צורך, לרבות פינוי סככות ישנות, סגירת פערי 

ריצוף בקדמת הסככה, פינוי אבנים משתלבות שהיו במקום משטח הבטון 

של הסככה וכל הסדרה תשתיתית אשר תידרש לצורך הצבה תקנית 

ובטיחותית של הסככה. עוד תידרש להתחייב העירייה על תחזוקתן השוטפת 

של הסככות, לרבות תיקון הסככות וניקיון סביבתן, תחזוקת שבר ותיקוני 

בלאי, אשר יידרשו מיום מסירתן.  
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2. בהתייחס לשאלתך לגבי תחנות המופיעות במערכת הרישוי ואינן קיימות 

בשטח – נדרש לערוך השוואה בין התוכניות ההנדסיות המאושרות ע"י 

משרד התחבורה, מיקומי תחנות בשטח ומיקומי תחנות במערכת הרישוי של 

משרד התחבורה.  

ככלל, בידי העירייה האפשרות להציב תחנה בשטח (עמוד או סככה) בכל 

מיקום בו אושרה תחנה ע"י המפקח על התעבורה. יש לוודא כי התהליך 

מבוצע בתיאום עמנו, לצורך שיוך קווים לתחנות המוצבות בשטח. 

לצורך סיוע בתהליך זה, אנא עמדי בקשר עם מנהלת מערך פיתוח התח"צ 

ביישובי החברה הערבית.   

3. בכל הנוגע לבקשתך להצבת מבנה נהגים בעיר, נעדכן כי הנושא מקודם מול 

מהנדס העיר ומנהל התשתיות בעירייה. למיטב ידיעתנו, בימים אלה, מעלה 

העירייה את התוכניות לאישור ועדה מקומית. במקביל, משרד התחבורה 

מטפל בהזמנת המבנה.  

לקבלת פרטים נוספים והמשך הטיפול, אנא עמדי בקשר עם רכז פרויקט 

 .dd5052012@gmail.com :מבני נהגים, דודי שניאור, בכתובת הדוא"ל

4. נשמח להמשיך ולעמוד בקשר בנושאים אלה ואחרים. 

 
          בכבוד רב, 

 
טל עופר 

              מנהלת אגף מתקני תשתית תח"צ 
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