
ת"בתמחפרויקט צמצום הפעילות 

2021ינואר 
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רקע



מטרת העבודה

איתור שטחים וגיבוש תכנית תפעולית שתאפשר הסטת נפח משמעותי 

זמניים או –מיקומים חלופיים אל , ת”בתמחמפעילות האוטובוסים הקיימת 

צבי בן ר"במעהמתוכנן מ"המתחאת תפקידיה עד להקמת שימלאו , קבועים
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מצב קיים–רקע  4

מפעילי תחבורה ציבורית

,  אפיקים, אגד: מפעילים7

,  מטרופולין, דן בדרום, דן

קווים, סופרבוס

רשויות מקומיות

45: ערים

10: מועצות מקומיות

11: מועצות אזורית

115:אוטובוסקווי

:חולביוםנסיעות

יוצאתנסיעות2,615•

עירוני1,104⁻

בינעירוני1,511⁻

נכנסותנסיעות2,621•

עירוני1,102⁻

בינעירוני1,519⁻

שניות15-30כל–יוצא/נכנסאוטובוס



ת"בתמחהיצע תשתיות  5

סוג
היצע  
קיים

79כ עמדות קליטה"סה
9כ עמדות הורדה"סה

128כ עמדות חניה תפעולית"סה
51לילה/כ עמדות חניה מנהלי"סה



תל אביב תמחת–רקע  6

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



תל אביב  תמחתמצב קיים –רקע  7

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



תל אביב  תמחתמצב קיים –רקע  8

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



תל אביב  תמחתמצב קיים –רקע  9

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



נתוני קלט
נתוניםבסיסהכנת1.

הקייםבמצבת"בתמחשמסיימיםהקוויםכלרשימת•

למסופיםהאבלתוכניתבהתאםהרלוונטייםהחלופייםהמסופיםרשימת•

ת"בתמחנוסעיםסקר•

:לפיהקוויםסיווג2.

אביב-לתלהקומגיעממנה"טבעת"ה•

אביב-לתלהכניסהציר•

2025בתוכניתלקוהתייחסות•
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מתודולוגיה ועקרונות  

התכנון התפעולי



מתודולוגיה לבחירת הקווים
החלופייםהמסופיםאל(החיצוניתומהטבעתרחוקיםמישובים)ארוכיםקוויםלהעברתעדיפות1.

התחנהפינוישליותרמאוחריםלשלביםת"בתמחיוותרו,במיוחדגדולפעילותהיקףבעלי,נבחריםקווים2.

החלופייםהמסופיםאלוהארכתםהסמוכיםהתנועהציריאלת"מהתמחעירונייםקוויםהוצאת3.

במסופיםהעירוניהשירותאתולשפר,מחדת"בתמחהנותריםהבינעירונייםלקוויםמעבריםלאפשר•

מאידךהחלופיים
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עקרונות תכנון
קיימיםובקשריםבמפעיליםבנוסעיםמזעריתפגיעה1.

(הקייםבמצבהחלופיבמסוףקווים)החלופיבמסוףארגוניתתשתיתישהקולמפעילכיוידוא2.

המטרופולינייםהפרימיוםקוויויישום,במטרופוליןהעורקיתהרשתחיזוק3.

העירונייםהעורקייםהקוויםויישום,אביב-בתלהעירוניתהרשתחיזוק4.

המשליםהעירוניהשירותוהתאמתהמקוצריםהקוויםתגבור5.
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מתודולוגיה לתכנון
:פיעל,הרלוונטייםהחלופייםהמסופיםבחירת1.

נוסעיםלפעילותהמסוףהתאמת•

אביבלתלהכניסהציר•

הקומגיעממנה"הטבעת"•

למפעילתפעוליתתשתיתהימצאות•

המתוכנניםההעדפהובצירי2025בתוכניתהתחשבותתוך,החדשהנסיעהמסלולתכנון2.

המסוףלהסדרתוהמלצותהמסוףקיבולתמולאלהחלופיבמסוףהשירותהיקףבחינת3.

(וכדומההמתנהסככות,תשתיותהסדרת)נדרשטיפוללגביוהמלצותבמסוףלנוסעיםהשירותמתקניבחינת4.

העודףלשירותאחרמסוףמציאת–המסויםהחלופיבמסוףמקוםחוסרשלבמקרה:חוזרהיזון5.
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(המשך)מתודולוגיה לתכנון 
:באמצעותהשירותלתגבורוהמלצותהחלופייםמהמסופיםאחדבכלהעירוניהשירותהיקףבחינת6.

המטרופולינייםהפרימיוםקוויויישום,במטרופוליןהעורקיתהרשתחיזוק•

העירונייםהעורקייםהקוויםויישום,אביב-בתלהעירוניתהרשתחיזוק•

המשליםהעירוניהשירותהתאמת•

(רידנג,סבידור)מקוםבהםלפנותמנתעלקיימיםמסופיםעלגםהמתודולוגיההחלת•
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ת"לתמחצירי הכניסה  16

* נסיעות שבועיות ' מסציר
(סיכום שני כיווני הנסיעה)

6,835נמיר

-השבעה, ש"חי-השבעה)השבעה 
(לבון-בן צבי-השבעה, הרצל-בן צבי

5,182

2,299בוטינסקי'ז

1,139לה גוורדיה-1כביש 

651ש"חי-איילון דרום

-השלום, המסגר-השלום)השלום 
(אלנבי-הנביאים

475

391הטייסים-לוד

קווים בינעירוניים בלבד* 



לבחירת מסוף חלופי" כללי אצבע"
אביבלתלמגיעיםממנהוהטבעתאביבלתלהכניסהצירלפימסווגיםהבינעירונייםהקוויםכל

17

ישובים רחוקיםטבעת חיצוניתטבעת תיכונהטבעת פנימית

(קווים21)מערב ' אונ, רדינג(קווים16)מערב ' אונ, רדינג(קווים3)מערב ' אונ, רדינג(קו אחד)מערב ' אונ, רדינג(דרך נמיר)מצפון 

(קו אחד)סבידור---------(איילון)מצפון 

(קווים7)קריית אריה (קווים2)קריית אריה ---(קו אחד)סבידור(בוטינסקי'ז)ממזרח 

---(קווים3)אלוף שדה , סבידור------(השלום)ממזרח 

(קו אחד)וינטר , סבידור(קו אחד)וינטר , סבידור(קווים3)סבידור---(הטייסים)ממזרח 

(קווים4)ת"תמח---------(1כביש )מדרום 

פנורמה, הלוחמים: טווח קצר------(איילון דרום)מדרום 
(קווים4)בן צבי ר"מע: טווח ארוך

פנורמה, הלוחמים: טווח קצר
(קווים5)בן צבי ר"מע: טווח ארוך

הלוחמים, פנורמה:טווח קצר---(השבעה)מדרום 
(קווים9)בן צבי ר"מע: טווח ארוך

הלוחמים, פנורמה: טווח קצר
(קווים8)בן צבי ר"מע: טווח ארוך

הלוחמים, פנורמה: טווח קצר
(קווים6)בן צבי ר"מע: טווח ארוך



כ קווים בינעירוניים"סה
*להסטהמוצעמסוףלפימסווגיםהבינעירונייםהקוויםכל

18

**ת"בתמחנשארים פנורמה/הלוחמיםאריה. קמסובים/אלוף שדהמערב' רכבת אונ/רידינג

401010305קווים' מס

ת"בתמחקווים נשארים 30-כ< קווים בינעירוניים מוצעים להסטה למסופים אחרים 90-ככ קווים"סה

לסבידור"יותרחשובים"בינעירונייםקוויםיוסטו–נקודתילתיעדוףבהתאם,ל"הנלמסופיםהמוצעהשירותמבין*

אילת,שבעבאר,ירושלים**

בחינהכעתמתבצעתשלגביהםעירוניים22מתוכם



מתקנים חלופיים בצפון תל אביב 19

שם  
המתקן

שטח  
(דונם)

סוג 
מתקן

קיבולת
(עמדות)

הערותסטטוס

' רכבת אונ
מערב

4.3
מסוף  
נוסעים

קיים25
שיפוץ המסוף נמצא בתכנון פרויקט

מפורט של נתיבי איילון

12קייםרידינג
מסוף  
נוסעים

קיים65
.  הושלם שיפוץלאחרונה

בטווח הרחוק יוחלף על ידי מסוף רידינג 
4140/תאתוכנית המקודם ב, החדש

17.5סבידור
מסוף  
נוסעים

הושלם שיפוץלאחרונהקיים85

על רקע התוכנית האסטרטגית למתקני תשתית לאוטובוסיםת"לתמחמתקנים חלופיים 

הקו האדום

צ קיים"נת

צירי העדפה מקודמים 

צירי העדפה עתידיים

הקו הסגול

הקו הירוק

מטרו מתוכנןחניון לילה /מסוף

מסילת רכבת

הקו הצהוב
קייםחניון לילה /מסוף



מתקנים חלופיים בדרום תל אביב 20

שם  
המתקן

שטח  
(דונם)

סוג 
מתקן

קיבולת
(עמדות)

הערותסטטוס

36פנורמה
מסוף  

נוסעים 
וחניון לילה

מתוכנן220
עמדות על  100-אופציה לתוספת כקיימת

חשבון שטח פולשים

25הלוחמים
חניון לילה  

ותחנת  
קצה

*קיים285
תוכנן עם חניות כפולות לשעות החניון
קיימות מגבלות סטטוטוריות. הלילה

4.5החרש
מסוף  
נוסעים

י נתיבי איילון"בתכנון מפורט עמתוכנן17

6בלומפילד
מסוף  
נוסעים

בבדיקת היתכנות מול עיריית תל אביבמתוכנן50

על רקע התוכנית האסטרטגית למתקני תשתית לאוטובוסיםת"לתמחמתקנים חלופיים 

הקו האדום

צ קיים"נת

צירי העדפה מקודמים 

צירי העדפה עתידיים

הקו הסגול

הקו הירוק

מטרו מתוכנןחניון לילה /מסוף

מסילת רכבת

הקו הצהוב
קייםחניון לילה /מסוף

במצב הקיים חניון הלוחמים משמש כחניון רכב פרטי ותחנת קצה קטנה לאוטובוסים * 



מתקנים חלופיים מחוץ לתל אביב 21

שם  
המתקן

שטח  
(דונם)

סוג 
מתקן

קיבולת
(עמדות)

הערותסטטוס

8.6אלוף שדה
מסוף  
נוסעים

קיים60
אך מקודמת  , עמדות15הקיים יש במצב

פרוגרמה לתוספת 

1וינטר
מסוף  
נוסעים

קיים5
המסוף לגודל יורחב120ל "במסגרת תת

עמדות50-שיאפשר כ

על רקע התוכנית האסטרטגית למתקני תשתית לאוטובוסיםת"לתמחמתקנים חלופיים 

הקו האדום

צ קיים"נת

צירי העדפה מקודמים

צירי העדפה עתידיים הקו הסגול

מטרוהקו הירוק

תחנת רכבת מסוף קטן

מסוף בינוני

מסוף גדול

חניון לילה

מסילת רכבת

סימון לאתר  
קיים הנכלל  
בתוכנית

הקו הצהוב



מתקנים חלופיים מחוץ לתל אביב 22

שם  
המתקן

שטח  
(דונם)

סוג 
מתקן

קיבולת
(עמדות)

הערותסטטוס

5אריהקרית
מסוף  
נוסעים

-קיים30

על רקע התוכנית האסטרטגית למתקני תשתית לאוטובוסיםת"לתמחמתקנים חלופיים 

הקו האדום

צ קיים"נת

צירי העדפה מקודמים 

צירי העדפה עתידיים

הקו הסגול

הקו הירוק

מטרו

תחנת רכבת

מסוף בינוני

מסוף גדול

חניון לילה

מסילת רכבת סימון לאתר  
קיים הנכלל  
בתוכנית

מסוף קטן



דוגמאות למסלולי קווים 23

לרדינגמדרך נמיר 

מקטע מסלול קיים

מקטע מסלול מבוטל

מקטע מסלול חדש

תל אביב-נתניה–605קו 



דוגמאות למסלולי קווים 24

מדרך השבעה לפנורמה

מקטע מסלול קיים

מקטע מסלול מבוטל

מקטע מסלול חדש

תל אביב-אשדוד–320קו 

פנורמה

אםהעירונילשירות44מכבישהבינעירוניבשירותלממשקיתרון

רלוונטי גם לשירות מאיילוןצביבןמדרךפנורמהלמסוףכניסהתתאפשר



התאמות נוספות
:מוצע,בסבידורהמקוםמצוקתלאור

שלהםהקצהנקודותאתולהעביר('וכדהמסגר)מדרוםומגיעיםבסבידורשמסיימיםהקוויםאתלבחון1.

(רדינג)חלופייםלמסופים

שלהםהקצהנקודותאתולהעביר('וכדהמסגר)מדרוםומגיעיםבסבידורשמסיימיםהקוויםאתלבחון2.

(פנורמה,הלוחמים)חלופייםלמסופים

25

העירוניבשירותהנדרשתההתאמהתיבחן–הבינעירוניהשירותהסטתעלהסכמהלאחר



סקר נוסעים
:שלביםבשנינוסעיםסקרלקייםמוצעבהםהשימושדפוסיואפיוןביותרהמשמעותייםהקוויםזיהוילצורך

ת"תמחאלהנכנסיםהאוטובוסבקוויהנוסעיםכלספירת–Iשלב

נבחריםבקוויםנוסעיםותשאולהקליטהברציפינוסעיםספירת–IIשלב

הסקרמטרות

היוםותקופתיוםסוג,קולפיבחלוקה,האוטובוסקוויבכלהשימושהיקףאמידת•

נבחריםבקווים,יעד-מוצאלפיביקושכולל,ניתוחלצורכינתוניםבסיסיצירת•

26



מתודולוגיה ליישום
:סמךעלהיישוםועיתויהיישוםשלביותלגביהחלטה1.

(נדרשאם)החלופיהמסוףשדרוגמועד•

שתידרשהתשומותלתוספתתקציבקבלתמועד•

המפעילהיערכותיכולת•

לציבורמידע/ציבורשיתוף•

חלופייםומסופיםמפעיליםלפי(פעימות)למקבציםשינוייםלרכזמומלץ2.

27



א"מטרופולין ת" טבעות"מפת  28



מטרופולינייםפרימיוםקווי  29



קווים עורקיים בתל אביב 30



:תכנון ראשוני למתקנים חלופיים

מסוף פנורמה



גבולות  

בית קברות 

פולשים  

36-כהשטחסך•

דונם

-לכפוטנציאל•

נוספיםדונם11

פולשיםפינויעם



סיור שטח
שד בן צבי 

אבו כביר 

תצלום אוויר  
2021מינואר 

גבולות ביצוע 

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



סיור שטח

תצלום אוויר  
2021מינואר 

בית קברות

פולשים

פנורמה

גבולות ביצוע 

שטח 
חניון 

חניה  
לביטול

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



סיור שטח

תצלום אוויר  
2021מינואר 

נתיבי איילון 

גבולות ביצוע 

פולשים 

שטח המסוף

בית קברות

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



סיור שטח

2021תצלום אוויר מינואר  תצלום אוויר  
2021מינואר 

פנורמה 

אחזקה  
א  "עת

לפינוי  

גבולות ביצוע 

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



סיור שטח

תצלום אוויר  
2021מינואר 

פנורמה 

פנורמה 

בית  
הבאר

גבולות ביצוע 

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



ממצאי הניתוח הסטטוטורי

תוכניות מפורטות מאושרות   קומפליציית 270%וכולל,ומלאכהתעשיהבייעודהינוהצפוניהשטח•

בניהזכויות

,"בעתידמפורטלתכנוןאזור"שטחהינוהדרומיהשטח•

בניהזכויותללא

א"עת/י"רמבבעלותהשטחים•

היתרמהעירייהלקבלנדרשהפרויקטקידוםלצורך•

חורגלשימוש



תכנון תנועתי ראשוני 

,קליטהרציפי–נוסעיםאזור

נוחותוחנותסככות

מבנה,חניות–תפעוליאזור

וטיפוליםשטיפה,תדלוק,נהגים

חניות100-כלתוספתפוטנציאל

פולשיםפינויבאמצעות

ויציאהכניסה

שטח
נוסעים

פולשים



אומדן תקציבי ראשוני 40

(ח"מלש)עלות מרכיב  

ניקוז  , פינוי פסולת , עפר–שלב א 
ותשתיות  

27.8

33.8גידור בינוי  , אספלטים–שלב ב 

6הקצבים

67.6כ אומדן קבלני"סה

15%10נלוות ניהול , תכנון 

30%23בצמ

17%17מעמ

117*כ"סה

עבור תרחיש שאינו כולל פינוי פולשים* 



ז ראשוני"לו41

אבני דרך  
עקרוניות



:תכנון ראשוני למתקנים חלופיים

חניון הלוחמים



חניון הלוחמים   43

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 

מבנה רישוי



הלוחמים  חניון  44

רחוב הלוחמים

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר 



הלוחמים  חניון  45
שד לוי אשכול 

צולם עי נתנאל שפע  
21ינואר  מבנה רישוי 



הלוחמים  חניון  46

שד לוי אשכול 

רחוב הלוחמים

מבנה משרד הרישוי 
צולם עי נתנאל שפע  

21ינואר 



היבטים סטטוטוריים 47

שטח"קרקעייעודעלממוקםהלוחמיםחניון•

"בעתידלתכנון

קרקעייעודעלממוקםחולוןהרישוימשרד•

"פ"שצ"

הלוחמיםלחניוןהגישהדרכי,לכךבהתאם•

פ"שצעלהןגםממוקמות

בניהזכויותכולליםאינםהשטחיםכל•

משרד הרישוי 
חולון

פ"שצ

תעשייה

שטח לתכנון  
בעתיד



התנגדות עיריית חולון–חסם  48

תלצומתדרךהיאהלוחמיםלחניוןהכניסה•

הרישוימשרד/גיבורים

חולוןעירייתשלהשיפוטבתחוםנמצאזהצומת•

תלצומתלהעמסתנחרץבאופןמתנגדתחולוןעיריית•

באוטובוסיםהרישוימשרד/גיבורים

חניון משרד 
הרישוי חולון

צומת  
משרד  /תל גיבורים

הרישוי



תכנון תנועתי ראשוני מסוף הלוחמים   49

:פונקציותריכוז

כפולותחניותכולל)חניות280-כ

הורדהעמדות3-וקליטהעמדות5–קצהתחנת

וטיפוליםשטיפה,תדלוקמתקני

לנהגיםמבנים



*ז ראשוני"לו 50

מותנה בהסרת חסמים סטטוטוריים* 



*ראשוניאומדן  51

מלשחפרק 

ניקוז  , פינוי פסולת , עפר–שלב א 
ותשתיות  

1.6

25.4גידור בינוי  , אשפלטים–שלב ב 

5הקצבים

32מעמכ ביצוע לפני "סה

5נלוות ניהול  , תכנון 

30%11מ"בצ

17%8מ "מע

56כ  "סה

ללא הליכים סטטוטוריים* 



:תכנון ראשוני למתקנים חלופיים

מסוף החרש



מסוף החרש

רכבתלתחנתבסמוךממוקםהחרשמסוף•

במרחק,הסגולהקושלעתידיתותחנהההגנה

ת"מהתמח'מ500-כשל

הכוללרחבבפורוםבנושארבותישיבותהתקיימו•

,ציבוריתלתחבורההרשות,התחבורהמשרדאת

הרלוונטייםהגופיםוכלאיילוןנתיבי,ע"נת

,עירתכנוןאגף,תנועהאגף–אביבתלבעיריית

ועודל"הרקמינהלת,נכסיםאגף

הרשותידיעלאושרהלמסוףהפרוגרמה•

יפו–אביבתלעירייתידיועלציבוריתלתחבורה

ת"תמח

תחנת
רכבת
שההגנה

ר
ח

ה

מסוף 
החרש



היבטים קנייניים וסטטוטוריים–מסוף החרש 

בעלותחלקה

מדינת ישראל102

נתיבי איילון150

149

עיריית תל אביב יפו

151

152

160

161

164

153
פרטית

154

בעליעםלהסכמותאביבתלעירייתהגיעה09.08.2020-ב•

בשטחהשימושלגביהפרטיתהקרקע

לתכנוןשטח"ו"דרך"למיועדהשטחסטטוטוריתמבחינה•

1205תוכניתבמסגרת"בעתיד

נתיבי עירייה
איילון

עירייה

עירייה
פרטי

פרטי

עירייה עירייה

עירייה
מדינה



תכנון ראשוני–מסוף החרש 

:כולללמסוףהראשוניהתכנון•

8טעינהעמדות/תפעוליותחניות

4נוסעיםלקליטתעמדות

2הורדהמפרצי

קייםצומתדרךלמסוףגישההסדרת

הנוסעיםלשירותכמבנהקייםבמבנהשימוש

הנהגיםמנוחתועבור

לאופנייםחניות

1.6מתוכם,ח"מלש13.4:ראשוניתקציביאומדן•

לתכנוןח"מלש

Q4/2022:ביצועלסיוםראשוניז"לו•



!תודה

56


