פרויקט צמצום הפעילות בתמח"ת
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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
רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני
מהתמח"ת מגבלה מהותית בהערכת רמת
הנוסעים
פעילות
לא ברורה.
להסטת העתק
השירות בכל מרחב וקבלת
חניוןמלאים.
נתוני–בסיס
חניוןמתקבלים
 .2לא
שליש
איפה
החלטות
לגבירב
מספר
סלול שיכול להכיל
הלוחמים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים
להשקיע את השקל הבא.
בעיתית.ולספק מענה תפעולי לצמצום הפעילות
חניות אוטובוסים
הצפה של מידע ,קושי בהבנת
טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות
איזה מידע רלוונטי ומה איכותו.
בתמח"ת הנתונים.

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

חלופה מומלצת
קידום לתכנון מפורט וביצוע של  2המתקנים:

 .1מסוף פנורמה – יכלול את שטחי ההמתנה לנוסעים,
רציפי הורדה והעלאה וכן עורף תפעולי מצומצם.

 .2חניון הלוחמים – יקודם כחניון לילה ועורף לוגיסטי
לרבות מבנה נהגים ,תדלוק ושטיפה.

מסוף פנורמה
מסוף הלוחמים

מסוף פנורמה

מסוף הלוחמים

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

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  -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.

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

נושאים דחופים להמשך טיפול
• מסוף פנורמה:
 oאישור הפרוגרמה על ידי עיריית תל אביב ומשרד התחבורה
 oתקצוב לתכנון מפורט וביצוע
 oקידום הליך היתר לשימוש חורג וצו חניה זמני
 oתכנון וביצוע עבודות מוקדמות
• חניון הלוחמים:
 oאישור הפרוגרמה על ידי עיריית תל אביב ומשרד התחבורה
 oקידום הליך צו חניה זמני
 oתכנון וביצוע עבודות מוקדמות
 oתקצוב לתכנון מפורט וביצוע

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.

