פרויקט צמצום הפעילות בתמח"ת
בטווח הביניים (עד להקמת מע"ר בן צבי)
דיון מנכ"לים – משרד התחבורה ועיריית תל אביב
אפריל 2021

רקע
• אגף בכיר תכנון ומדידה במשרד התחבורה מוביל תהליכים לצמצום הפעילות
בתחנה המרכזית בטווח הזמן הקצר ,הבינוני והארוך.
– טווח מידי ,צמצום פעילות של קווים קיימים למסופים וחניונים קיימים
– טווח בינוני ,איתור שטחים חלופיים זמניים אליהם ניתן יהיה להסיט נפח
משמעותי של הפעילות התחבורתית בתחנה
– טווח ארוך ,קידום מתחם מע"ר בן צבי

צמצום פעילות האוטובוסים בטווח הביניים
במסגרת התכנית הוקם צוות עבודה והוטלה על נתיבי אילון מטלת תכנון ובהמשך
ביצוע שמטרתה:
 איתור ותכנון שטחים למסופים חלופיים – זמניים או קבועים עד להקמת המע"ר גיבוש תוכנית תפעולית שתאפשר הסטה של מרבית קווי האוטובוס מהתמח"ת פיתוח וטיפול בממשקים בין אמצעים שמתקיימים היום בתמח"ת ,לרבות בין קוויםעירונים ובין עירוניים

מה בוצע עד כה:
✓ מינוי מנהלת פרויקט – נעם אובנת
✓ מינוי צוות תכנון וניהול בנתיבי אילון – ינואר 2021
✓ איתור מתקנים חלופיים ,לרבות פרוגרמה ותכנון ראשוני
✓ גיבוש פתרון משולב הכולל את מסוף פנורמה וחניון הלוחמים
✓ מינוי צוות תכנון הנדסי להקמת מסוף פנורמה

✓ תיאום עם גורמי המקצוע בעיריית תל אביב ומינהל התכנון
✓ גיבוש מתודולוגיית לשינוי ועדכון פריסת קווי האוטובוס

✓ דיונים שוטפים של צוות פינוי התחנה המרכזית

ניתוח מצב קיים
ומתודולוגיית התכנון התפעולי

היצע תשתיות בתמח"ת
מרכיב

היצע
קיים

סה"כ עמדות קליטה

79

סה"כ עמדות הורדה

9

עמדות חניה תפעולית

128

עמדות חניה מנהלית/לילה

51

עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים

2

בנוסף – עמדות תדלוק ,מתקני שטיפה ומוסך

שירות במצב הקיים בתמח"ת
✓  66רשויות מקומיות

משורתות לתמח"ת
✓  7מפעילי תח"צ

גלעין
ת"א ,ר"ג,
גבעתיים ,ב"ב,
חולון ,בת-ים

טבעת קרובה
הרצליה ,רמת השרון,
פ"ת ,בקעת אונו,
ראשל"צ

טבעת תיכונה
רעננה ,כפ"ס ,הוד"ש,
לוד ,רמלה ,רחובות,
נס ציונה

ישובים רחוקים
כל השאר

מתודולוגיית הטבעות
✓ חלוקת המטרופולין לטבעות יעדים לפי מרחק
✓ דילול שירות מהתמח"ת בגזירה לפי טבעות
שירות מטבעת רחוקה "יוצא" ראשון מהתמח"ת
✓ תכנון מסלול הנסיעה החדש ,תוך התחשבות
עתידיות
✓ פגיעה מזערית בנוסעים ,במפעילים ובקשרים

קיימים

גלעין
ת"א ,ר"ג,
גבעתיים ,ב"ב,
חולון ,בת-ים

טבעת קרובה
הרצליה ,רמת השרון,
פ"ת ,בקעת אונו,
ראשל"צ

טבעת תיכונה
רעננה ,כפ"ס ,הוד"ש,
לוד ,רמלה ,רחובות,
נס ציונה

ישובים רחוקים
כל השאר

מתודולוגיית הטבעות

גלעין
ת"א ,ר"ג,
גבעתיים ,ב"ב,
חולון ,בת-ים

טבעת קרובה
הרצליה ,רמת השרון,
פ"ת ,בקעת אונו,
ראשל"צ

טבעת תיכונה
רעננה ,כפ"ס ,הוד"ש,
לוד ,רמלה ,רחובות,
נס ציונה

ישובים רחוקים
כל השאר

תכנון ראשוני למתקנים חלופיים:
מסוף פנורמה וחניון הלוחמים

תכנון ראשוני למתקנים חלופיים
במסגרת התהליך המקודם על ידי אגף בכיר תכנון ומדידה במשרד
התחבורה וחברת נתיבי איילון לצמצום הפעילות בתמח"ת ,גובש בתיאום
עם גורמי המקצוע בעירייה פתרון המתבסס על שני שטחים חלופיים:
 .1מסוף פנורמה – מסוף חדש המיועד לשמש כשטח העיקרי
להסטת פעילות הנוסעים מהתמח"ת
רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
בהערכת רמת
מהותית
שיכול להכילמגבלה
של חניות
מספר רב
סלול
חניון
 .2חניון הלוחמים –
ברורה.
העתק לא
השירות בכל מרחב וקבלת
מלאים.
מענהבסיס
מתקבלים נתוני
לא
לגביתאיפה יש
החלטות
בתמח"
לצמצום הפעילות
תפעולי
אוטובוסים ולספק
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים
להשקיע את השקל הבא.
בעיתית.
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.
הנתונים.

מסוף פנורמה  -מיקום
• מסוף פנורמה ממוקם מדרום וממזרח

קו ירוק – תחנת גיתית

שטח תחזוקה של עיריית
תל אביב  -לפינוי

לבניין פנורמה ,בסמוך לרחובות בן צבי

ותל גיבורים
•

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
מגבלה מהותית בהערכת רמת
מגבלה בשימוש במאגרי
ברורה.דונם ,וקיימת
העתק כלא36-
שטח המסוף הינו
השירות בכל מרחב וקבלת
שטח המסוףנתונים זמינים לניתוח
לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים.
החלטות לגבי איפה יש
נתונים והסקת מסקנות.
לעיתים
האוכלוסייה
לתוספתשל
הייצוגיות
באמצעותלהשקיע את השקל הבא.
דונם
11
כ
אופציה
בעיתית.
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות
אופציה להרחבה
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.
הנתונים.

פינוי פולשים

באמצעות פינוי פולשים

בית הקברות המוסלמי

מסוף פנורמה – סטטוטוריקה וקניין
• השטח הצפוני הינו בייעוד תעשיה ומלאכה,

קומפליציית תוכניות מפורטות מאושרות

וכולל  270%זכויות בניה
• השטח הדרומי הינו שטח "אזור לתכנון
מפורט בעתיד" ,ללא זכויות בניה
•
•

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
העתק לא ברורה.
מלאים.חלק
המדינה,
בבעלותנתוני בסיס
רוב השטחלא מתקבלים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים
בעיתית.
יפו
בבעלות עיריית תל אביב
טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות
הנתונים.
נדרש לקבל היתר
לצורך קידום הפרויקט

לשימוש חורג וצו חניה זמני

מגבלה מהותית בהערכת רמת
השירות בכל מרחב וקבלת
קטןהחלטות לגבי איפה יש
להשקיע את השקל הבא.
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.

שטח
צפוני

שטח
דרומי

מסוף פנורמה – תכנון ראשוני
אזור בלעדי לנוסעים:
כ 50-רציפי קליטה והורדה,

סככות ,חנות נוחות וכו'

שטח
נוסעים

אזור תפעולי – כ 150-חניות,
מבנה נהגים ,תדלוק ,שטיפה
וטיפולים
פוטנציאל

לתוספת

כ100-

חניות באמצעות פינוי פולשים

פולשים

מסוף פנורמה – סיכום
הקו הירוק:
תחנת גיתית

מסוף פנורמה מיועד לשמש כשטח העיקרי להסטת
פעילות הנוסעים מהתמח"ת:

– אין צורך בהליך סטטוטורי מלבד היתר שימוש חורג
קצה הקו הכחול
(צומת חולון)

– תמיכת מינהל התכנון
– סמיכות לצירי "מהיר לעיר"

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
העתק לא ברורה.
– סמיכות לתחנת קו ירוק
לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים.
האוכלוסייה לעיתים
הייצוגיות
הפעלתו
שלהכחול עם
הקו
– נקודת קצה של
בעיתית.
מדדים
למיקוםהוסדרו
– קרבה טרם
איכותצבי
לקביעתמ בן
של מתח"
העתידי
הנתונים.

מגבלה מהותית בהערכת רמת
השירות בכל מרחב וקבלת
החלטות לגבי איפה יש
להשקיע את השקל הבא.
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.

מסוף
פנורמה
מגבלה בשימוש במאגרי
מתח"מ
נתונים זמינים לניתוח
בן צבי
נתונים והסקת מסקנות.
(עתידי)

– יכולת לספק מענה לחלק גדול מצרכי התמח"ת
כיום

צירי "מהיר לעיר"
הקו הכחול
הקו הירוק

מסוף פנורמה – תוכנית עבודה ראשונית

מוקדמות
רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
העתק לא ברורה.
לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים.
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים
בעיתית.
טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות
הנתונים.

השלמה

מגבלה מהותית בהערכת רמת
השירות בכל מרחב וקבלת
החלטות לגבי איפה יש
להשקיע את השקל הבא.
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.

חניון הלוחמים  -מיקום
• חניון הלוחמים ממוקם מדרום לנתיבי איילון,
ממזרח לרחוב תל גיבורים וממערב לשדרות לוי

אשכול
• דרך הגישה לחניון היא מכיוון מערב – דרך צומת

חניון
הלוחמים

תל גיבורים/משרד הרישוי
• ממערב לחניון ,ממוקם משרד הרישוי

משרד הרישוי
חולון

חולון וממזרח מרלו"ג עיריית תל אביב-יפו
צומת
תל גיבורים/משרד הרישוי

חניון הלוחמים  -סטטוטוריקה
ייעודי קרקע – מצב מאושר

• חניון הלוחמים ממוקם על ייעוד קרקע
"שטח לתכנון בעתיד"

• משרד הרישוי חולון ממוקם על ייעוד
רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
העתק לא ברורה.
לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים.
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים
בעיתית.
טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות
הנתונים.

קרקע "שצ"פ"

• בהתאם לכך ,דרכי הגישה

מגבלה מהותית בהערכת רמת
השירות בכל מרחב וקבלת
החלטות לגבי איפה יש
לחניוןלהשקיע את השקל הבא.
מידע ,קושי בהבנת
הצפה של
שצ"פ
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.

הלוחמים ממוקמות גם הן על שצ"פ

• כל השטחים אינם כוללים זכויות בניה

תעשייה
שטח לתכנון
בעתיד

משרד הרישוי
חולון

חניון הלוחמים – התנגדות עיריית חולון
• הכניסה לחניון הלוחמים היא דרך צומת

חניון משרד
הרישוי חולון

תל גיבורים/משרד הרישוי
• צומת זה נמצא בתחום השיפוט של

עיריית חולון
• עיריית חולון מתנגדת באופן נחרץ

להעמסת צומת תל גיבורים/משרד
הרישוי באוטובוסים

צומת
תל גיבורים/משרד
הרישוי

חניון הלוחמים – תכנון ראשוני
ריכוז פונקציות:
✓כ 280-חניות (כולל חניות כפולות)
✓תחנת קצה –  5עמדות קליטה ו3-
עמדות הורדה)
✓מתקני תדלוק ,שטיפה וטיפולים
✓מבנים לנהגים

מגבלה מהותית בהערכת רמת
השירות בכל מרחב וקבלת
החלטות לגבי איפה יש
להשקיע את השקל הבא.
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.

מגבלה בשימוש במאגרי
נתונים זמינים לניתוח
נתונים והסקת מסקנות.

חניון הלוחמים  -סיכום
• חניון סלול שיכול להכיל מספר רב של חניות

מבנה רישוי

אוטובוסים ולספק מענה תפעולי לצמצום
הפעילות בתמח"ת
• חסמים:

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
העתק לא ברורה.
לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים.
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים
בעיתית.
טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות
הנתונים.

• היעדר זכויות בניה

• נדרש היתר לשימוש חורג

מגבלה מהותית בהערכת רמת
השירות בכל מרחב וקבלת
החלטות לגבי איפה יש
להשקיע את השקל הבא.
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.

• התנגדות עיריית חולון להעמסת צומת
הכניסה

מגבלה בשימוש במאגרי
נתונים זמינים לניתוח
נתונים והסקת מסקנות.

המשך עבודה

קומפילציה –
לוחמים ובן צבי

המשך עבודה לטווח הקרוב
• מסוף פנורמה:
 oאישור הפרוגרמה על ידי עיריית תל אביב ומשרד התחבורה

 oקידום הליך היתר לשימוש חורג וצו חניה זמני

ע"י נתיבי איילון

 oתכנון וביצוע עבודות מוקדמות

• חניון הלוחמים:
 oאישור הפרוגרמה על ידי עיריית תל אביב ומשרד התחבורה
 oקידום הליך צו חניה זמני
 oתכנון וביצוע עבודות מוקדמות

ע"י עיריית תל אביב

ע"י נתיבי איילון

