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 2202ר ינואב 13| שהתקיים ביום  יפו-פ"ע מנכ"לי משרד התחבורה ועיריית ת"אסיכום דיון: 

 

)מיכל פרנק, רן שדמי, ניר משה, שילה אדלר, הראל דמתי, גיל קרומר,  משרד התחבורה :שתתפיםמ

ובי זלוף, אורלי ריפו )מנחם לייבה, -יוסי אמגר, עופר לוי, מריה ג'יריס, ניתאי ענבי(, עיריית ת"א

שרונה הרשקו, , אראל, הראלה אברהם, עירית רחמני, גל קיסר, מיטל להבי, תמר שמיר, אופיר כהן

 (.נדב לוי

 

ימוסד צוות יפו -בין משרד התחבורה לעיריית ת"אדונות בימים אלו יריבוי הסוגיות הנ חנוכ .1

להאצת לתיאום הדדי בין הצדדים,  העירייהל "מנכו משרדהית ל"מנכ בראשות העבודה

המעבר . הצוות יבצע מעקב אחר גם אחר תהליכי לפתרון סוגיות תחבורתיותפרויקטים ו

, לחודש יתכנס אחת . הצוותוהקמת החלופות בחניון החרש, הלוחמים ופנורמה התמח"תמ

  .חודשייםולכל היותר אחת ל

 

לקידום יישום ההסכמות בין המשרד לעירייה בכל  עבודה צוותבמקביל לפעילות זו יוקם  .2

 בראשות ניר משה . הצוות יהיהחלופות תחבורתיותקידום להקשור לפינוי התחנה המרכזית ו

, אסף לוי יוסי אמגר, עמיחי) ונתיבי אילון נציגי המשרד, ובהשתתפות )מטעם משרד התחבורה(

אברהם הראלה לוי,  נדב רחמני, אופיר כהן, עירית(, והעירייה )חן פרנקלו , אלעד סוויסהכהנא

על  לים"המנכ לועדתידווח  . הצוותשלושה שבועותלפחות כל  יתכנס(. הצוות וגורם תכנון

  הסוגיות:

לחתימה  במקביל, באופן מודולריקידום תהליכי תכנון מחודש במתחם פנורמה  .א

שינוי יעוד הקרקע על מזכר ההבנות בין המשרד לעירייה, שלפיו לא תתנגד ל

 ת המסוף. א ביהרחבמטרה ל

 .החדשים והתאמתה למסופים ה הציבוריתתכנון פעילות התחבור .ב

 .תמח"תבא לשיפוץ "תיאום מהלכים במסגרת מו"מ עם נצב .ג

 

 זה:ובכלל ום פרויקטים מרכזיים בעיר קיד כןו

 הסרת חסמים לקידום מסופים ולחשמול מסופים בעיר. .א

 תכלול סוגית אחזקת המסופים ושיפור נראות המתקנים. .ב

 גיבוש תכנית דו שנתית משותפת לשיפור קווי האוטובוסים בעיר. .ג

ידוד הלכתיות תכנון מתחמי מעבר לנוסעים ברחבי העיר ופרויקטים נוספים לע .ד

 .ושימוש בתח"צ

 .קידום נתיבי העדפה והסדרי העדפה .ה

 .שדרוג תחנות האוטובוס, הנגישות אליהן והמידע בהן .ו
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כי המשרד ממתין למסמך חתום מטעם העירייה המגדיר  ,ביחס לתהליך פינוי התחנה הובהר .3

מתקן זמני מלא התכנון הזמין לשלב המידי והתחייבות שלא להתנגד לקידום פוליגון את שטח 

 במיקום זה. האמור מהווה חסם לקידום הפרויקט. יםבמסגרת הליכים סטטוטורי

 

העירייה תעמיק את הטיפול במפגעי  –בצל תיעוד של אי פינוי אשפה ומעליות תקולות בתמח"ת  .4

)אחריות של נצב"א.  באמצעות רישיון העסקתבחן אכיפה , ובפרט בתמח"תתברואה ונגישות 

 רן שדמי(

 
  ת משטרה במתחם התמח"ת.קודלהקמת נתקדם מהלך מול המשרד לבט"פ  "לית המשרדמנכ .5

 

בשל ההשלכות התחבורתיות הכבדות הכרוכות בסגירת  –עבודות הרכבת הקלה ברחוב אלנבי  .6

אוטובוסים בשעה, מנהל התשתיות, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית,  240הרחוב, המשרת 

והעירייה יתכנסו להציג חלופות ראויות לנוסעי התחבורה הציבורית, לפני הסכמה על  נת"ע

 )אחריות יוסי אמגר( מועד לסגירת הרחוב.

 
המשרד מקדם שינוי של תקנה  –לעיריית תל אביב תמרור תחבורה ציבורית האצלת סמכויות  .7

  , ומקדם איגוד ערים לתחבורה ומרכזי ניהול תנועה אזוריים.18

 
בנתיבי העדפה לתחבורה  חדשים קווי שירות והוספתל, המשרד יפעל לתגבור, הסטה ככל .8

תקצב המשרד זה , ולשיפור השירות והקישוריות בין תחנות הרכבת. בין השאר, הציבורית

הנושא  –ר קווי האוטובוס בעיר. לגבי נת"צ קק"ל ותגבלטובת  אוטובוסים 100מכבר רכש של 

 יידון בנפרד בצוות הפעולה שהוקם.

 

מעדכן כי השיג הבנות המשרד  – מוביליטי-בתחום מיקרו אכיפה באמצעות פקחים עירוניים .9

, המצויה האצלת סמכויות אכיפה לפקחים עירונייםחקיקה ללביטחון הפנים עם המשרד 

 ים.באמצעים אלקטרוניאכיפה ל בשלבי ניסוח אחרונים. עם זאת, טרם הושגו הבנות בנוגע

 

מספר האשרה המשרד פועל בשיתוף משרד הפנים לבחינת שימוש ב –תחברוה לחסרי מעמד  .10

-כאמצעי זיהוי, כדי לאפשר לחסרי מעמד לגשת למבחן תיאוריה ולהשתמש כחוק בכלי מיקרו

 מוביליטי.

 

 (סיכם: ניתאי ענבי, יועץ מנכ"לית משרד התחבורה והבטיחות בדרכים)
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