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 7102מאי                        

 תחנות היסעים ופסי האטה בישובים, סימון, נוהל אישור תכניות תמרור:  הנדון

      

 .תמרור אישור רשותופסי האטה דורשים הסימון ,תכניות התמרור 

 לוהואצ,(מועצה)לרשות התמרור המקומית ( משרד התחבורה)במסגרת האצלת סמכויות של רשות תמרור מרכזית 

 .8698 –א "לתקנות התעבורה תשכ 81בתקנה  כמוגדר עצמאיתרשות תמרור למועצה כסמכויות ה

 

 :נוהל אישור התכניותלהלן 

 

 :שלב התכנון .א

ידונו בועדת ( 185 עד 108תמרורים מספר )כל תכניות התמרור למעט התמרורים העוסקים בתחבורה ציבורית  .8

 .תמרור של רשות התמרור המקומית

ידונו ברשות  ('הסעות תלמידים וכד)או תחנות הסעה מכל סוג /ולות תמרור תחבורה ציבורית תכניות המכי

 (.משרד התחבורה)תמרור מרכזית 

מהנדס "י "ומאושרות ע" מהנדס תנועה "מתכנן  י"ע ערוכותעל התכניות המוגשות לוועדת התמרור להיות  .2

 .י משרד התחבורה"כפי שהוכר ע" תנועה מומחה

את אישור מחלקת התחבורה לבחירת מיקום התחנה טרם  בנוסףלקבל  נדרשבתחנות היסעים במקרה ומדובר  .5

 .התחלת התכנון

 תעשה בתאום הוועדה לתכנון ובניה תוך בחינת הצורך בקבלת  (הצבת סככה) ביצוע תחנת היסעים .4

 .הסככהיתר בניה ל

 ."מפרץ -אנטי"במפרצי עצירה ולא ב מוקמותחנות ההסעה י .1

 .ן לתכנון וביצוע פסי האטה בהתאם להנחיות המשטרהדגש מיוחד יינת .9

 

 :הגשת הבקשה. ב      

 .ההנדסה לאישור בועדת התמרור אגףהתכניות יועברו ל.  8

  .81התוכניות יעברו התייעצות עם קצין משטרה על פי תקנה .  2

לדיון ואישורם בוועדת  מחוזי יועלוי קצין המשטרה ה"י יועץ תנועה מומחה וע"תכנית מאושרת וחתומה ע.  5

 .תמרור

 .יש להעביר בשלושה העתקים חתומים בהתאם( 8-סעיף א)תכניות הנדרשות באישור רשות תמרור מרכזית .  4



 
 אחזקה ותשתיות, אגף הנדסה

 
 
 
 

 

 

 ayelet@misgav.org.il -אימיילg.ilwww.misgav.or|2279920-70. פקס| 2279979-70. טל 97102משגב . נ.ד       

  כמון |כמאנה  |כישור  |יעד  |יודפת  |יובלים  |אל -טל |חרשים  |חוסנייה  |יחד -הררית |חלוץ -הר |דמיידה  |גילון  |אשחר  |אשבל  |אבטליון 

 קורנית  | צורית  |פלך  | אל נעיםערב  |( שגב)עצמון  |סלאמה  |ב "מצפה אבי |מעלה צביה  |מנוף  |מכמנים  |מורשת  |מורן  |לוטם  |לבון  |

 משגב  , מרכז קהילתי משגב: מרכזי שירותים |לב בר , פארק תעשיות משגב: ורי תעשיהאז |תובל  | שכניה |שורשים  | רקפת | אל עיןראס  |       

  

  

 

פ כך יתאפשר גם ביצוע אכיפה "התכניות יקבלו תוקף של חוק וע ,רק לאחר אישור התכניות בוועדת התמרור . 1

 .בהתאם לחוק

 .בלת אישור וועדת התמרוראין להתחיל ביצוע טרם ק .9

 
 :ב "רצ

 זמניהנחיות להכנת הסדר תנועה 
 סופי הנחיות להכנת הסדר תנועה

           
 
 

 ,בכבוד רב           

            
  תומר לוין                     
 מנהל אגף הנדסה                    

 
 :העתק

 ראש המועצה,רון שני
 ה אזור צפוןמהנדס תנוע-עאדל נמוז' אינג
 משרד התחבורה,מנהל תנועה מחוזי.ס–פטר דויטש ' אינג

 א משגב.בטיחות בתעבורה מ.ק,משה כהן
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