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 05.202110.סיכום ישיבה עם עיריית תל אביב מיום  –פרויקט דילול הפעילות בתמח"ת 

 23.5הדיון הבא יתקיים  ב 

 :משתתפים

 חברה תפקיד שם

 עירית תל אביב יפו מנהל הרשות לתחבורה תנועה וחניה אופיר כהן 

 עירית תל אביב יפו , אגף תנועההיחידה לתכנון ארוך טווח אלון סיגלר

 עירית תל אביב יפו , אגף תנועהסגנית מנהלת לפרוייקטים ולשרות מיכל כמון 

 עירית תל אביב יפו , אגף תכנון עיררכז תכנון עיר בכיר ערן מאירסון 

 עירית תל אביב יפו אגף נכסים  אירית ליברמן

 עירית תל אביב יפו אגף תנועה  נדב לוי

 עירית תל אביב יפו אגף תנועה הדר לוי 

 עירית תל אביב יפו אגף דרכים  אילן חג'בי 

 עירית תל אביב יפו אגף דרכים מוטי גולדשטיין 

 עירית תל אביב יפו אגף דרכים גיל אלוק

 עירית תל אביב יפו אגף דרכים מריאנה קאופמן

 עירית תל אביב יפו אגף דרכים ארנון קריספי

 נתיבי איילון אגף תחבורה ציבוריתמנהל אחראי תכנון,  עמית וינר

   אינסה סוסקין 
 

 משרד התחבורה הרשות לתחבורה ציבוריתמנהלת פרוייקטים 

 מנספלד קהת   , מטעם נתיבי איילוןאדריכלית מבנים  עופר שפיגל 

 נתנאל שפע יבי איילוןמטעם נתמסוף פנורמה, מנהל פרויקט  נתנאל שפע

 

 

  :סיכום

תאריך  אחריות נושא מס"ד
 יעד

 תכנון 

1 
להצבת חדרי שנאים בעורף יש לקבל תשובה מהיועמש בנוגע   - חדרי שנאים

 התפעולי )במגרש שמוגדר עפה תבע לתכנון בעתיד / זכות דרך( 

אופיר כהן 

אלון  /

 סיגלר

23.5 

להצבת סככות ממזרח  עת"א מתבקשת להעביר אישור עקרוני -סככות נוסעים  2
 6988בגוש  5,4הסככות בחלקות לסככה הראשית במגרש 

אופיר כהן 

אלון  /

 סיגלר 

23.5 

3 
העיריה והתייחסות לנושא מצוק הכורכר  5בתמ"מ/ לא נמצא  -מצוק כורכר 

 תעביר התייחסות בנושא

ערן 

 מאירסון 
13.5 



            

 

  תעביר התייחסות לפרוגרמה העיריה  –פרוגרמה  4

אופיר כהן 

אלון  /

 סיגלר

13.5 

  שהוצגו תנועה  העיריה תעביר התייחסות לחלופות –חלופות תכנון תנועה  5

אופיר כהן 

אלון  /

 סיגלר

13.5 

 ביצוע מוקדמות 

6 
 עד לסוף השבוע נת"א תעביר פוליגון ובקשה לצו חניה זמני  –צו חניה זמני 

  1.7.2021לאישור העיריה עד לצו החניה נדרש 

נתנאל 

שפע 

אירית 

ליברמן 

 יונית דוד 

13.5 

7 
וקבלת  תקודם בדיקה מול תאום הנדסי לזרוז קבלת אישורים –תאום הנדסי 

 גורם באגף שלמולו יש לעבוד.

אופיר כהן 

אלון  /

 סיגלר

13.5 

 23.5 אופיר כהן  וקבלת אישוריםעת"א תמנה נציג מטעמה לליווי הביצוע  –ליווי ביצוע  8

9 

 מצ"ב למסמך זה החומרים הבאים :

o   .מצגת שהוצגה בישיבה 

o .רשימת צוות התכנון 

o 3  חלופות תנועה בPDF  וDWG. 

-https://www.jumbomail.me/he/upload

complete/7149364851687952347937464B3342347436653838673D3D 

 

 

נתנאל 

 שפע
 בוצע

 

 

  

https://www.jumbomail.me/he/upload-complete/7149364851687952347937464B3342347436653838673D3D
https://www.jumbomail.me/he/upload-complete/7149364851687952347937464B3342347436653838673D3D


            

 

 

 :תפוצה

 משתתפים

 מנהל אגף בכיר תכנון ומדידה, הרשות לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה –ניר משה 

 המפע"ת, מחוזות תל אביב והמרכז, משרד התחבורה –יוסי אמגר 

 מנהל אגף תכנון מערכתי, הרשות לתחבורה ציבורית, משרד התחבורה –חן פרנקל 

 מנהלת תחום תכנון סטטוטורי, מחוזות תל אביב והמרכז, משרד התחבורה –שני משיח 

 ראש אגף תחבורה ציבורית, נתיבי איילון –אסף כהנא 

 

 עיריית תל אביב : 

 רמנהל אגף שיפור פני העי -כהן  מאיר

 רכז אדריכלות בכיר -ון נוישטטל לא

 מנהל מח תכנון וניהול פרויקטים -אבי לוי 

 אדריכל עיר -דוד  יואב

 רכזת בכירה למרחב ציבורי -ברגל טלי 

 ממ רכזת תנועה אט כלל אזורי -י אירית לבהר גבא

 מנהל מחלקת קידום זכויות בנכסים -יהודה הרינגמן 

 הפקעות והסדרי קרקע-מנהל עסקה  -ליאב הררי 

 עוזר ראשי ליועמש -מואל שטטר ש 

 מתכננת עיר בכירה -ר בת אל אונג

  המנהלת אגף התנוע -ירית רחמני ע

 מנהל יחידת תחבורה ציבורית -וי נדב ל

 מתכננת תנועה אזורי -לוי אליוף הדר  

 מנהל מחלקת דרכים -היתם אסדי 

 סגן לתכנון - זוהר אכטנברג

 מנהל מחלקת המאור -ן פלורנטין נת

 מנהל אגף דרכים ומאור -ריר קסלר צפ

 ממונה לביקורת תוכניות -רזילי ביתר ב

 

 


