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פרויקט פינוי התחנה המרכזית-1נושא 



ת"היצע תשתיות בתמח
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מסוף פנורמה

מנהל הפרויקט
מ"עמק איילון בע-נתנאל שפע 

אומדן
ח"מלש112–' שלב א

ח"מלש195–' שלב ב

ח"מלש3.5תקציב מאושר  

Q4/2021מותנה בקבלת תקצוב ב–Q2/2022עבודות מוקדמות–ע.ה.צ

Q3/2022סיום תכנון מפורט

חסמים

.נדרשת קבלת תקציב לצורך תחילת עבודות מוקדמות–לוחות זמנים 

.  טרם התקבלה החלטה בנוגע לאתר הטבע העירוני

.מ לאפשר קישוריות לדרך בן צבי"ע–( י"רמבאחריות )פינוי השטחים מצפון 

תקציב

ז.ת

חסמים

ז"לו



מסוף פנורמה

מנהל הפרויקט
מ"עמק איילון בע-נתנאל שפע 

אומדן
ח"מלש112–' שלב א

ח"מלש195–' שלב ב

ח"מלש3.5תקציב מאושר  

Q4/2021מותנה בקבלת תקצוב ב–Q2/2022עבודות מוקדמות–ע.ה.צ

Q3/2022סיום תכנון מפורט

חסמים

.נדרשת קבלת תקציב לצורך תחילת עבודות מוקדמות–לוחות זמנים 

.  טרם התקבלה החלטה בנוגע לאתר הטבע העירוני

.מ לאפשר קישוריות לדרך בן צבי"ע–( י"רמבאחריות )פינוי השטחים מצפון 

תקציב

ז.ת

חסמים

ז"לו



. ללא התחשבות במצוק הכורכר, חלופת הפרוגרמה החתומה–מסוף פנורמה 

שלב ב 

אין זמינות שטח 

בשלב זה



. ללא התחשבות במצוק הכורכר, חלופת הפרוגרמה החתומה–מסוף פנורמה 



' חלופת שימור מצוק הכורכר בשלב א–מסוף פנורמה 

אין זמינות שטח 

בשלב זה

הפחתת חניות  

40ל80מ

שירות נמוך לנוסעים  

במבנה וברחבת 

הנוסעים 

שלב ב 



.סקר אתר טבע עירוני–מסוף פנורמה 



השוואת חלופות  –מסוף פנורמה 

חלופת מצוק  חלופת פרוגרמה מידי תחנה מרכזית קיימת

Q4/2023 Q1/2023 ע.ה.צ

עם צמצום מספר  , 40-כ
( עוד לא סופי)עמדות 

העלאה והורדה32+ 80-כ העלאה והורדה88+ 179 'מקומות חנייה בשלב א

מטר מתחנת גיתית  400
לרציף הקליטה הרחוק 

ביותר

מטר מתחנת גיתית לרציף  240
הקליטה הרחוק ביותר

הליכתיות

,  צמצום שטח הנוסעים
בור באמצע החניון

נגיש , מדובר על מתקן מודרני
מחושמל עם גישה מעולה לקו הירוק

נוסף

תל גיבורים בלבד תל גיבורים+ בן צבי  דרכי גישה



מסוף החרש-2נושא 



בעלות עירונית

בעלות פרטית

בעלות נתיבי איילון

,  שיקום מבנה קיים לטובת מבנה נהגים, חניה לאופניים ודו גלגלי, עמדות חנה וסע, צ"תחהקמת מסוף מסוף החרש -תל אביב
.  22: עמדות הורד וסע' מס. 7: חניית אוטובוסים:חניות. דרגנועים ומעליות



צו לסגירת התחנה המרכזית–3נושא 


