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תכנון ראשוני למתקנים חלופיים

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

במשרדומדידהתכנוןבכיראגףידיעלהמקודםהתהליךבמסגרת
גובש,ת"בתמחהפעילותלצמצוםאיילוןנתיביוחברתהתחבורה
שטחיםשניעלהמתבסספתרוןבעירייההמקצועגורמיעםבתיאום
:חלופיים
העיקריכשטחלשמשהמיועדחדשמסוף–פנורמהמסוף1.

ת"מהתמחהנוסעיםפעילותלהסטת
שלרבמספרלהכילשיכולסלולחניון–הלוחמיםחניון2.

הפעילותלצמצוםתפעולימענהולספקאוטובוסיםחניות
ת"בתמח



ת"בתמחהיצע תשתיות 

מרכיב
היצע  
קיים

79כ עמדות קליטה"סה

9כ עמדות הורדה"סה

128חניה תפעוליתעמדות 

51לילה/מנהליתחניה עמדות 

2עמדות טעינה לאוטובוסים חשמליים

מתקני שטיפה ומוסך , עמדות תדלוק–בנוסף 



חלופה מומלצת

:המתקנים2שלוביצועמפורטלתכנוןקידום
,לנוסעיםההמתנהשטחיאתיכלול–פנורמהמסוף1.

.מצומצםתפעוליעורףוכןוהעלאההורדהרציפי

לוגיסטיועורףלילהכחניוןיקודם–הלוחמיםחניון2.
.ושטיפהתדלוק,נהגיםמבנהלרבות

מסוף הלוחמיםמסוף פנורמה

מסוף פנורמה

מסוף הלוחמים



מיקום  -מסוף פנורמה 

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

וממזרחמדרוםממוקםפנורמהמסוף•

צביבןלרחובותבסמוך,פנורמהלבניין

גיבוריםותל

וקיימת,דונם36-כהינוהמסוףשטח•

באמצעותדונם11-כלתוספתאופציה

פולשיםפינוי

מגבלה בשימוש במאגרי  
נתונים זמינים לניתוח 
.נתונים והסקת מסקנות

בית הקברות המוסלמי  

אופציה להרחבה  
באמצעות פינוי פולשים  

שטח המסוף

תחנת גיתית–קו ירוק 
שטח תחזוקה של עיריית  

לפינוי-תל אביב 



מיקום -חניון הלוחמים 

חניון 
הלוחמים

,איילוןלנתיבימדרוםממוקםהלוחמיםחניון•

לוילשדרותוממערבגיבוריםתללרחובממזרח

אשכול

צומתדרך–מערבמכיווןהיאלחניוןהגישהדרך•

הרישוימשרד/גיבוריםתל

הרישוימשרדממוקם,לחניוןממערב•

יפו-אביבתלעירייתג"מרלווממזרחחולון

משרד הרישוי 
חולון

צומת  
משרד הרישוי/תל גיבורים



סיכום-חניון הלוחמים 

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

מגבלה בשימוש במאגרי  
נתונים זמינים לניתוח  
.נתונים והסקת מסקנות

חניותשלרבמספרלהכילשיכולסלולחניון•

לצמצוםתפעולימענהולספקאוטובוסים

ת"בתמחהפעילות

:חסמים•

בניהזכויותהיעדר•

חורגלשימושהיתרנדרש•

צומתלהעמסתחולוןעירייתהתנגדות•

הכניסה

מבנה רישוי



סיכום –מסוף פנורמה 

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

מגבלה בשימוש במאגרי  
נתונים זמינים לניתוח  
.נתונים והסקת מסקנות

להסטתהעיקריכשטחלשמשמיועדפנורמהמסוף

:ת"מהתמחהנוסעיםפעילות

חורגשימושהיתרמלבדסטטוטוריבהליךצורךאין–

התכנוןמינהלתמיכת–

"לעירמהיר"לציריסמיכות–

ירוקקולתחנתסמיכות–

הפעלתועםהכחולהקושלקצהנקודת–

צביבןמ"מתחשלהעתידילמיקוםקרבה–

ת"התמחמצרכיגדוללחלקמענהלספקיכולת–

כיום

מסוף
פנורמה

מ"מתח
בן צבי

(עתידי)

קצה הקו הכחול  
(צומת חולון)

"מהיר לעיר"צירי 

הקו הכחול

הקו הירוק

:הקו הירוק
תחנת גיתית



נושאים דחופים להמשך טיפול

:פנורמהמסוף•

oהתחבורהומשרדאביבתלעירייתידיעלהפרוגרמהאישור
oוביצועמפורטלתכנוןתקצוב
oזמניחניהוצוחורגלשימושהיתרהליךקידום
oמוקדמותעבודותוביצועתכנון

:הלוחמיםחניון•

oהתחבורהומשרדאביבתלעירייתידיעלהפרוגרמהאישור
oזמניחניהצוהליךקידום
oמוקדמותעבודותוביצועתכנון
oוביצועמפורטלתכנוןתקצוב



עבודה ראשונית  תוכנית–מסוף פנורמה 

רמת המידע הקיימת במאגרי נתוני  
.העתק לא ברורה

.לא מתקבלים נתוני בסיס מלאים
הייצוגיות של האוכלוסייה לעיתים  

.בעיתית

טרם הוסדרו מדדים לקביעת איכות  
.הנתונים

מגבלה מהותית בהערכת רמת 
השירות בכל מרחב וקבלת  

החלטות לגבי איפה יש 
.להשקיע את השקל הבא

קושי בהבנת , הצפה של מידע
.איזה מידע רלוונטי ומה איכותו

מוקדמות 

השלמה  


