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צמצום פעילות האוטובוסים

במסגרת התכנית הוקם צוות עבודה והוטלה על נתיבי אילון מטלת תכנון ובהמשך  

:ביצוע שמטרתה

ר"המעזמניים או קבועים עד להקמת –איתור ותכנון שטחים למסופים חלופיים -

,  ת"מהתמחגיבוש תוכנית תפעולית שתאפשר הסטה של מרבית קווי האוטובוס -

תוך התבססות על עקרונות תכנון וסקר ייעודי

לרבות בין קווים  , ת"בתמחפיתוח וטיפול בממשקים בין אמצעים שמתקיימים היום -

עירונים ובין עירוניים



ניתוח מצב קיים



ת"היצע תשתיות בתמח

סוג
היצע  
קיים

79כ עמדות קליטה"סה
9כ עמדות הורדה"סה

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



ת"בתמחשירות במצב הקיים 

רשויות מקומיות  66✓

ת"לתמחמשורתות

צ"מפעילי ת7✓

תדירות ממוצעת נמוכה  

בקווים מישובים רחוקים  

'  מס)ומהטבעת הרחוקה 

(נסיעות נמוך' קווים גבוה ומס

גלעין
א"ת

טבעת תיכונה
, הוד השרון, גבעת שמואל

נס  , לוד, כפר סבא, יהוד
ראשון , פתח תקווה, ציונה
, רמלה, רחובות, לציון

רעננה

טבעת חיצונית
,  אשדוד, אריאל, אלעד
כפר , יבנה, טירה, טייבה

,  מודיעין, כפר קאסם, יונה
קריית  , קלנסואה, נתניה
ראש העין, מלאכי

טבעת פנימית
בת  , בני ברק, אור יהודה

,  הרצליה, גבעתיים, ים
, רמת גן, קריית אונו, חולון

רמת השרון

ישובים רחוקים
כל השאר



מתודולוגיית התכנון התפעולי



עקרונות תכנון

פיתוח מתחמי מעבר✓

פגיעה מזערית בנוסעים במפעילים ובקשרים  ✓

קיימים

ויישום קווי  , חיזוק הרשת העורקית במטרופולין✓

המטרופולייםהפרמיום 

ויישום הקווים  , אביב-חיזוק הרשת העירונית בתל✓

העורקיים העירוניים

תגבור הקווים המקוצרים והתאמת השירות  ✓

העירוני המשלים

החלת המתודולוגיה גם על מסופים קיימים על  ✓

(רדינג, סבידור)מנת לפנות בהם מקום 



מתודולוגיה לתכנון

:על פי, בחירת המסופים החלופיים הרלוונטיים1.

ציר הכניסה לתל אביב1.

ממנה מגיע הקו" הטבעת"2.

התאמת המסוף לפעילות נוסעים3.

202על פי עקרונות התכנון במטרופולין תל אביב ותוך התחשבות בתוכנית , תכנון מסלול הנסיעה החדש2.

בחינת היקף השירות במסוף החלופי אל מול קיבולת המסוף והמלצות להסדרת המסוף3.

(סככות המתנה וכדומה, הסדרת תשתיות)בחינת מתקני השירות לנוסעים במסוף והמלצות לגבי טיפול נדרש 4.

תיעדוף מחודש של הקווים במסוף–במקרה של חוסר מקום במסוף החלופי המסוים : היזון חוזר5.



מתודולוגיית  הטבעות

חלוקת המטרופולין לטבעות יעדים לפי מרחק✓

שירות  -לפי טבעות ת"מהתמחדילול שירות ✓

ת"מהתמחראשון " יוצא"מטבעת רחוקה 

תכנון מסלול הנסיעה החדש תוך התחשבות  ✓

במתחמי מעבר

גלעין
א"ת

טבעת תיכונה
, הוד השרון, גבעת שמואל

נס  , לוד, כפר סבא, יהוד
ראשון , פתח תקווה, ציונה
, רמלה, רחובות, לציון

רעננה

טבעת חיצונית
,  אשדוד, אריאל, אלעד
כפר , יבנה, טירה, טייבה

,  מודיעין, כפר קאסם, יונה
קריית  , קלנסואה, נתניה
ראש העין, מלאכי

טבעת פנימית
בת  , בני ברק, אור יהודה

,  הרצליה, גבעתיים, ים
, רמת גן, קריית אונו, חולון

רמת השרון

ישובים רחוקים
כל השאר



מתודולוגיית  הטבעות

נסיעות יומיות

קווים' מס

גלעין
א"ת

טבעת תיכונה
, הוד השרון, גבעת שמואל

נס  , לוד, כפר סבא, יהוד
ראשון , פתח תקווה, ציונה
, רמלה, רחובות, לציון

רעננה

טבעת חיצונית
,  אשדוד, אריאל, אלעד
כפר , יבנה, טירה, טייבה

,  מודיעין, כפר קאסם, יונה
קריית  , קלנסואה, נתניה
ראש העין, מלאכי

טבעת פנימית
בת  , בני ברק, אור יהודה

,  הרצליה, גבעתיים, ים
, רמת גן, קריית אונו, חולון

רמת השרון

ישובים רחוקים
כל השאר



:תכנון ראשוני למתקנים חלופיים
מסוף פנורמה



מיקום  -מסוף פנורמה 

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

מגבלה בשימוש במאגרי  
נתונים זמינים לניתוח  
.נתונים והסקת מסקנות

בית הקברות המוסלמי 

אופציה להרחבה 
באמצעות פינוי פולשים  

שטח המסוף

וממזרחמדרוםממוקםפנורמהמסוף•

צביבןלרחובותבסמוך,פנורמהלבניין

גיבוריםותל

וקיימת,דונם36-כהינוהמסוףשטח•

באמצעותדונם11-כלתוספתאופציה

פולשיםפינוי



תכנון ראשוני  –מסוף פנורמה 

:לנוסעיםבלעדיאזור

,והורדהקליטהרציפי50-כ

'וכונוחותחנות,סככות

300-כ–תפעוליאזור

,טעינהעמדות/חניות

,תדלוק,נהגיםמבנה

'וכווטיפוליםשטיפה

שטח
נוסעים

פולשים



סיכום–מסוף פנורמה 

העיקריכשטחלשמשמיועדפנורמהמסוף

:ת"מהתמחהפעילותלהסטת

היתרמלבדסטטוטוריבהליךצורךאין–

חורגשימוש

"לעירמהיר"לציריסמיכות–

הפעלתועםהכחולהקושלקצהנקודת–

ירוקקולתחנתסמיכות–

צביבןמ"מתחשלהעתידילמיקוםקרבה–

מצרכיגדוללחלקמענהלספקיכולת–

כיוםת"התמח

מסוף
פנורמה

מ"מתח
בן צבי

(עתידי)

קצה הקו הכחול 
(צומת חולון)

מהיר לעיר

הקו הכחול

הקו הירוק

:הקו הירוק
תחנת גיתית



התקדמות העבודה–מסוף פנורמה 

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

מגבלה בשימוש במאגרי  
נתונים זמינים לניתוח  
.נתונים והסקת מסקנות

למסוףפרוגרמההושלמה✓

התחזוקהשטחלפינויאביבתלעירייתאישורהתקבל✓

חורגשימושלמתןאביבתלעירייתשלעקרוניתהסכמההתקבלה✓

משמעותייםחסמיםאיןכישהעלתהי"רממולראשוניתבדיקהבוצעה✓

נכסית/קנייניתמבחינה

צביבןר"מעמתכנניעםתיאוםישיבתנקבעה✓

לפרויקטתכנוןצוותמינויתהליךהחל✓



:תכנון ראשוני למתקנים חלופיים
חניון הלוחמים



מיקום -חניון הלוחמים 

חניון 
הלוחמים

,איילוןלנתיבימדרוםממוקםהלוחמיםחניון•

לוילשדרותוממערבגיבוריםתללרחובממזרח

אשכול

צומתדרך–מערבמכיווןהיאלחניוןהגישהדרך•

הרישוימשרד/גיבוריםתל

הרישוימשרדממוקם,לחניוןממערב•

יפו-אביבתלעירייתג"מרלווממזרחחולון

משרד הרישוי 
חולון

צומת  
משרד הרישוי/תל גיבורים



תכנון ראשוני–חניון הלוחמים 

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

מגבלה בשימוש במאגרי  
נתונים זמינים לניתוח  
.נתונים והסקת מסקנות

(כפולותחניותכולל)חניות280-כ✓

עמדות3-וקליטהעמדות5–קצהתחנת✓

(הורדה

וטיפוליםשטיפה,תדלוקמתקני✓

לנהגיםמבנים✓

כבישדרךגםיציאה/לכניסהאפשרות✓

"(ימינה-ימינה)"ג"למרלוהגישה



סיכום–חניון הלוחמים 

:יתרונות•

עבורתפעוליתכרזרבהולשמשאוטובוסיםחניותשלרבמספרלהכילשיכולסלולחניון–

פנורמהמסוף

אביבתלעירייתמבחינתמועדפתחלופה–

:חסמים/חסרונות•

ובינעירונייםעירונייםקוויםביןמעברכמתחםלשמשמתאיםשאינומיקום–

בניהזכויותהיעדר–

הכניסהצומתלהעמסתחולוןעירייתהתנגדות–



התקדמות העבודה–חניון הלוחמים 

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה בשימוש במאגרי  
נתונים זמינים לניתוח  
.נתונים והסקת מסקנות

לחניוןפרוגרמההושלמה✓

ג"למרלוהגישהכבישדרךמהמסוףכניסה/ליציאהאפשרותנבחנה✓

חורגשימושלמתןאביבתלעירייתשלעקרוניתהסכמההתקבלה✓

ברשתיתירותלגבינתוניםקבלתלצורךהחשמללחברתפניהבוצעה✓

הקיימתהחשמל



תודה


