
  

 

 

 

   

 
 לפינוי הפעילות התחבורתית מתחנה מרכזית תל אביב תוכנית עבודה בנושא ישיבה סיכום 

 
  משתתפים:

 , צמנהל אגף תכנון הרשות לתח", חן פרנקל

 הרשות לתח"צ,   קידום תהליכי תכנון,מנהלת פרויקט  , נעם אובנת

 אסף כהנא, ראש אגף תח"צ, חטיבת תוכנית אב, נתיבי איילון 

 , נתיבי איילון , חטיבת תוכנית אבמנהל אחראי תכנוןנר, עמית וי

 עמוס ויינטרוב, חטיבת תוכנית אב, נתיבי איילון 

 דוד קנטרוביץ, מתכנן תחבורה ציבורית עבור הפרויקט 

 ניהול פרויקט   – ורקר ורוני שמחוןאסף , סוניה גופמןנתנאל שפע, 

 
 רקע:

הפחתת הפעילות התחבורתית במתחם התחנה המרכזית בתל אביב  ל  מקדם תכנית  משרד התחבורה
עד להעתקה הקבועה של מתחם התחנה  חלופים  להסטת עיקר הפעילות התחבורתית למתחמים  ו

 . 2035שצפויה באזור שנת  ל'מע"ר בן צבי'
המרכזית החדשה  להכנת פרוגרמה להפחתת הפעילות בתחנה  לאחרונה, אושר תקציב לנתיבי איילון  

והכנת פרוגרמות מפורטות ותכנון ראשוני    באמצעות איתור שטחים חלופייםתל אביב )תמח"ת(  
 . גיבוש תוכנית תפעולית להסטת הפעילות עבורם, וכן

 
 :מטרת הדיון

 הצגת עיקרי תוכנית העבודה המקודמת בנתיבי איילון  -
קביעת נושאי הצגה לצוות ליווי עבודה ולפגישה עתידית עם מנהל התכנון והמועצה   -

 הלאומית לכלכלה 

 עיקרי הדיון:

 הערות/ החלטה  סוגיות עיקריות נושא

עיקרי  הצגת 
תוכנית  
 העבודה 

 תוכנית העבודה: עיקרי  נציגי נת"א הציגו את 

מישור תכנוני תפעולי שיגדיר את  -
בתחנה.   הצרכים והעקרונות התפעוליים

בתוך כך, מתוכנן סקר להבנת הצרכים  
  –התפעוליים עם חידוש הפעילות במשק 
 יובל ע"י עמוס ויינטרוב ודוד קנטרוביץ 

בהתאם  מישור איתור שטחים חלופיים  -
/   , והכנת פרוגרמותהתפעוליים לצרכים

יובל ע"י   –  תכנון ראשוני לשטחים אלו
 עמית וינר והצוות של נתנאל שפע

 לידיעה 

 י״ד בטבת התשפ״א  

 2020 דצמברב 29



  

 

 

 

הוצגה מצגת שמציגה את תפיסת התכנון התפעולי  

הראשוני ורשימה ראשונית של מסופים חלופיים  

 במטרופולין ת"א 

נושאים  
להצגה  

ואג'נדה  
לפגישות  
 הקרובות 

לליווי  פגישת צוות עבודה ראשונה    הנקבע  19.1-ב

 הפרויקט ותוכנית העבודה 

 

 

 

 

 

 

 

סופי(   מועד  נקבע  )טרם  וחצי  כחודש  בעוד 

מתוכננת ישיבת סטטוס נוספת עם מנהל התכנון  

המועצה הלאומית לכלכלה, עבורה נדרש להציג  ו

 סטטוס והתקדמות בתוכנית עבודה 

 
 

מטעם   העבודה  צוות 

נתיבי איילון יציג בפגישת  

את  עב הראשונה  ודה 

התפעולי   התכנון  תפיסת 

שאותרו   השטחים  ואת 

 טרם תחילת העבודה 

 

מטעם   העבודה  צוות 
נתיבי איילון יציג בפגישה  
התכנון   עיקרי  את  זו 
על   יהיה  )הדגש  התפעולי 
הפן התפעולי(, תוך הצגת  
הנדרש   והזמן  המורכבות 

עיקר   נפח  בהסטת 
מהתחנה כמו  הפעילות   .

פרוגרמה כן,     תוצג 
חניון  ל  ראשונית 

לרבות  ה מיפוי  לוחמים, 
חסמים  

 סטטוטוריים/יישומיים. 

                             
 

  :ומשימות לקידום סיכום

 לוז לביצוע  גורם אחראי  נושא
העברת פרוגרמה מעודכנת ללוחמים בהתאם להערות  

 לטובת אישור מול עיריית ת"א ניר, 
 12.1.2021 עמית וינר 

 14.1.2021 עמוס וינטרוב  העברת מצגת מעודכנת להצגה לצוות עבודה 
קביעת פגישת המשך עם מנהל התכנון והמועצה  

 הלאומית לכלכלה 
 4.1.2021 נעם אובנת 

  עמוס וינטרוב העברת מצגת מעודכנת להצגה בפגישת המשך 
 ועמית וינר 

ימים טרם  חמישה  
 מועד הדיון שיקבע 

 
 

 העתקים:
 טל עופר, מנהלת אגף מתקני תשתית תח"צ, הרשות הארצית לתח"צ 

 אורי זיגרון, מנהל תחום תח"צ, מחוז גוש דן, הרשות הארצית לתח"צ
 בקי שליסלברג, סמנכ"לית תכנית אב, נת"א 

 
 
 


