
 

 

 
 2020 בפברואר 26

 לכבוד
 נכבדים מוזמנים

 
 שלום וברכה,

 
 -הזמנה לקונגרס )ישיבת היגוי( להצגת התכנון הראשוני של תכניות לתשתית לאומית  הנדון:

 מתחמי תחבורה ציבורית במטרופולין תל אביב
  

מתחמי תחבורה הנכם מוזמנים לישיבת קונגרס שמטרתה הצגת התכנון הראשוני של פרויקט 
במשרדי מינהל , 20.:08.088בתאריך , 8::0 בשעה חמישיביום  ,ציבורית במטרופולין תל אביב

 .C, כניסה ירושלים ,20בית הדפוס רחוב  ,0קומה  ,התכנון
 

 .074-7578208או בטלפון   ti-tashtiyot@iplan.gov.il:  נא אשר/י השתתפות ליונית בדוא"ל
 

 על סדר היום:
 מציג נושא שעה

 ות"ל  דברי פתיחה 8-80:88::80

 נתיבי איילון -יזם פרויקטשל ההצגה כללית 

 הצגת הפרויקט לפי מרחבי תכנון

חולון, מערב  חקלאימערב ראשון לציון, אזור תעשייה חולון, משולש  –מרחבי תכנון  0:88-28:08

 רמלה, צפון מערב יבנה.

 .מסובים, דרום מזרח תל אביב מחלף –מרחבי תכנון 

 .מחלף גהה, אצטדיון רמת גן, צפון בני ברק –מרחבי תכנון 

 , צפון מערב תל אביב.צפון מערב כפר סבא, צפון רעננה –מרחבי תכנון 

 תעשייה שוהם.נתב"ג, גת רימון, פארק אפק, אזור   –מרחבי תכנון 

 עדה והמוזמניםוהתייחסויות חברי הו 28:08-20:88

 
 מטרת הפרויקט:רקע ו
יהווה גם בעתיד את הרובד המשמעותי ונתיבי מהירים שירות תחבורתי באוטובוסים  .1

 ביותר מבחינת אחוזי השימוש של משתמשי התחבורה הציבורית. גם במטרופולינים
בעולם, כמות הנסיעות באוטובוסים מכלל הנסיעות בתחבורה הציבורית עומד על מעל 

60%.   

כיום קיים מחסור רב במתחמי תחבורה ציבורית בפריסה ארצית, ועתה מוגשת חבילת  .2
 מתחמים ראשונה, חשובה ודחופה, למתן שירות יעיל למשתמשים בטווח הנראה לעין.

ונתיבים  יםאוטובוס, לתפעול בורה ציבוריתמתחמי תח להקיםהיא  הפרויקטמטרת  .3
במטרופולין תל למערכות להסעת ההמונים  משלים תחבורתיפתרון  יהוואשר  מהירים,

 אביב.
 

 ות"ל:
פרויקטים של תשתיות לאומיות ומתמחה  הוועדה לתכנון ולבנייה של תשתיות לאומיות מקדמת

בפרויקטים של מערכות הסעת המונים בכל רחבי המדינה, מלווה את הרק"ל, מסילות מהירות 
ותכניות המטרו בשלבים הסטטוטוריים ובהוצאת היתרי בנייה עד לשלב  Tramופרבריות, רכבת 

 ההפעלה.
 .חומר רקע ישלח בנפרד כשבוע מראש

 
 ,כבוד רבב  

 
 מנהל אגף א' תשתיות לאומיותרון רקח,                                    



 

 

 :נתיבי העדפהעל רקע  מרחבי תכנוןמפת 
 

 
  



 

 

 מוזמנים: 
 

 מטה הדיור:
 ראש מטה הדיור ויו"ר הות"ל –זאב בילסקי 

 מטה דיורסגנית ראש  – שירה ברנד
 עוזר ראשי לראש מטה הדיור –רועי גבאי 

 
 לתשתיות לאומיותחברי הוועדה 

 
 מינהל התכנון:

 מנכלי"ת מינהל התכנון –דלית זילבר 
 מתכננת הות"ל –רדאעי  -נאוה אלינסקי 

 צוות הות"ל – / אפרת ויסלרליטל ידין/ גליה בן שוהם
 אגף לתכנון ארצי, מינהל התכנון –רונית מזר/ אילנה שפרן 

 , מינהל התכנוןאגף לתכנון מקומי –אהוד יוסטמן/ מיכל מריל/ ורד ספיר חוף 
 ותמ"ל, מינהל התכנון  –יונתן דקל דקלה פרסיקו/

 לשכת תכנון מחוז תל אביב, מינהל התכנון –חווה ארליך/ רות רז שמולביץ 
 לשכת תכנון מחוז מרכז,  מינהל התכנון –גיא קפלן/ עדית קרמר 
 תכנון אסטרטגי, מינהל התכנון – שחר סולר/ סיגי בארי

 
 התכנית: יזם

 נתיבי איילון – / מיכה קוטלרעמית ויינר/ רונית קדמון/ אסף כהנא/ בקי שליסלברג
 

 משרדי ממשלה:
 משרד התחבורה – / ניר משה/ חני דודי/ שני משיח/ טל עופר/ תום מקמלשי קדם

 משרד האוצר – / שניר ניבתמיר כהןשי באבד/ 
 הרשות להתחדשות עירונית –דוד רוטר /גורי נדלר/ עינת גנון/ 

 רשות העתיקות –/ משה עג'מי/ ענאן עזב עמי-דורון בן
 רשות שדות התעופה – דבוצי שפנר

 רשות ניקוז ירקון – דוד יפרח
 רשות נחל ירקון – דוד פרגמנט

 משרד החלקאות – / מיכל מזוזענבר אשכנזיארז ברקאי/ 
 רט"ג – ניר אנגרט/ עמי לזר

 מינהל הדיור –ערן הראל 
 רשות המים –אפרת קניגסברג 

 רשות ניקוז שורק לכיש -בועז כהן 
 

 :חברות תשתית וחברות ממשלתיות
 נת"ע –אלי כהני/ דנה ענר 

 רכבת ישראל –תמי גנון/ בועז פוקס 
 נתיבי ישראל –אורלי קרקו 

 חוצה ישראל – אלון יערדן ירס/ 
 דירה להשכיר –אריאל וכסלר 

 מקורות – / לילך רדזירקפת תיבי
 חברת חשמל – / גיא גריצמןשחר ניצן
 קצצ"א – / יניב ברקןניר סביון

 תש"ן –אתי סופר/ אביבה רחמים 
 נתג"ז – / חן אלמליחרחל לוטן

 פארק אריאל שרון –אלון עמרם 
 קק"ל – / ינאי שניענת גולד

 איגודן -גיל דפנאי 
 הוט -גיל סספורטס 

 פרטנר -מרט פידלר 
 בזק -סורין הלפרין 

 סלקום -דן דביר 
 פלאפון –מאיר  דימנשטיין 

  



 

 

 
 ארגונים:

 פורום ארגוני תחבורה
 
 

 רשויות מקומיות:
 עיריית תל אביב –/ חגי ירון אודי כרמלי

 עיריית ראש העין –אריה גלברג 
 עיריית ראשון לציון –קיריל קוזיול/ שרון שפר 

 עיריית רמלה –ז'אנה סולוביצ'ק 
 עיריית רמת גן – סיגל חורש

 עיריית כפר סבא –יוסי לנדאו עליזה זיידלר/ 
 עיריית גבעת שמואל – רחל ברגר

 עיריית אזור –חגי קול 
 עיריית רמת השרון –עירית טלמור 
 עיריית רעננה –פרץ אוסנברג 
 עיריית בני ברק –ישראל קשטן 
 עיריית גבעתיים –שרית צולשין 

 הרצליה עיריית – חנה חרמש/ מוניקה זר ציון
 עיריית חולון – / אביעד מורמימי פלג

 עיריית פתח תקווה – איציק אוז'בלו
 עיריית קרית אונו – צבי לוין 

 עיריית כפר קאסם –סמיר בדיר 
 עיריית אור יהודה –ליאת בן אבו 

 עיריית יבנה –קובי נעים 
 עיריית לוד –אלכס שגיא 
 מועצה מקומית באר יעקב –רימה לבדב 

 ועדה מקומית מצפה אפק –רויטל קסטרו 
 מועצה אזורית דרום השרון – אמיר כהן

 מועצה אזורית חבל מודיעין –ליאוניד גינבורג 
 מועצה אזורית גזר –עמית קפוזה 

 ועדה מקומית שורקות –אנה קוגן 
 מועצה מקומית שוהם –יעקב ירקוני 
 ועדה מקומית חוף השרון –ירדן ערמון 

 רווהמועצה אזורית גן 
 


