
 

 

 כ"ח בתמוז התשפ"א
 2021ביולי  8

 2021-908תש 
 
 

 לכבוד
 מוזמנים נכבדים

 
 
 

 שלום וברכה,
 

הזמנה לקונגרס )ישיבת היגוי( להצגת התכנון הראשוני של תכנית לתשתית לאומית מס'  הנדון:
 חשמול התחבורה הציבורית - 130

  
תחבורה חשמול ההנכם מוזמנים לישיבת קונגרס שמטרתה הצגת התכנון הראשוני של פרויקט 

. הישיבה ושמיעת בעלי העניין בשטח התכנית וסביבתה, בפריסה ארצית הציבורית באוטובוסים
  .ZOOMבאמצעות  10:00בשעה  21.07.21-ביום רביעי ה תתקיים

 
 

 לפני תחילת הישיבה:כרבע שעה  ZOOM-יש להיכנס ל
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcufuqoqjwuHdBehc71c9rcXdOpblUUE0GN   

 
 tashtiyot@iplan.gov.il-tiבמייל  מוזמנים המעוניינים להגיע לות"ל מתבקשים להודיע מראש

 
 לו"ז וסדר יום:

 פתיחה:ודברי ברכה  10:00-10:15
 שרת התחבורה, גב' מרב מיכאלי 
 מנכ"לית מינהל התכנון, גב' דלית זילבר 

 נתיבי איילון –הצגת הפרויקט על ידי היזם  10:15-11:15
 , ובעלי ענייןהתייחסות מחוזות מרכז ותל אביב 10:15-12:45
 -הפסקה- 12:45-13:00
 , ובעלי ענייןהתייחסות מחוזות צפון וחיפה 13:00-14:00
 , ובעלי ענייןהתייחסות מחוזות ירושלים ודרום 14:00-15:00

 
 מטרת הפרויקט:רקע ו

של  מהתחבורה הציבורית 60% התכנית האסטרטגית של משרד התחבורה קבעה יעד לחשמול
, כדי להביא לשיפור משמעותי באיכות הסביבה וברמת 2026עד לשנת  אוטובוסים עירוניים

הדבר צפוי לסייע גם בצמצום עלויות אחזקת האוטובוסים, השירות של התחבורה הציבורית. 
  ובקידום יעדי הפיצול לתחבורה ציבורית.

מת תשתיות ייעודיות במתקני התחבורה מטרת הפרויקט לאפשר תנאים סטטוטוריים להק
 , לצורך אספקת החשמל הנדרשת.בפריסה ארצית הציבורית

 
 :תיאור גאוגרפי -אזור הפרויקט 

 מדינת ישראל
 

 לפני הדיון. ייםישלח כשבוע מפורטחומר רקע 
 
 
 
 
 

 ,כבוד רבב  
 
 דניאל שאנני   

 מובילת תכניות  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcufuqoqjwuHdBehc71c9rcXdOpblUUE0GN
mailto:ti-tashtiyot@iplan.gov.il


 

 

 
 
 

 :מוזמנים
 

 גב' מרב מיכאלישרת התחבורה, 
 

 חברי הוועדה לתשתיות לאומיות
 

 :מינהל התכנון
 מינהל התכנון מנכ"לית –דלית זילבר 

 הות"ל סגנית מתכננת/מתכננת – דרור-ליאת דופור/נאוה אלינסקי רדאעי
 היועצת המשפטית, ות"ל -יעל אדורם 

 הוועדה לתשתיות לאומיותמזכירת  –אפרת ויסלר 
 מנהל אגף תשתיות לאומיות, ות"ל –רון רקח 

 ראש צוות תכנון, ות"ל -ליטל ידין 
 ראש צוות סביבה, ות"ל –גליה בן שוהם 

 לתכנון ארציאגף  - עדי סילברמן/אילנה שפרן
 מתכננת/סגנית מתכננת הותמ"ל –סיגי בארי/רות רז שמולביץ'/אתי אפרתי 

 ירושלים מחוז סגן מתכננת/מתכננת – גידי בן עמי/גב' שירה תלמי
 מחוז מרכז סגנית מתכנן/מתכנן – עדית קרמר/גיא קפלן

 מחוז ת"א סגנית מתכננת/מתכננת – יואב להב/איריס קשמן/אדר' חוה ארליך
 מחוז צפון סגנית מתכנן/מתכנן - אורית סקר/דקלה עדי פרץ/ליטאנט-יהונתן כהן
 מחוז חיפה סגנית מתכננת/מתכננת – רומן חוטימסקי/הדר סלע/ליאת פלד

 מחוז דרום סגן מתכנן/מתכנן – וביץ'איריס ברק/טל פודים/תומר גוטהלף
 אגף לתכנון מקומי ומפורט –ורד ספיר חוף 

 
 :יזם וצוות התכנון
 מנכ"ל, נתיבי איילון –איתמר בן מאיר 
 סמנכ"לית תכנית אב, נתיבי איילון –בקי שליסלברג 

 ראש אגף תחבורה ציבורית, נתיבי איילון –אסף כהנא 
 ראש אגף הנדסה ג', נתיבי איילון –אלעד סואיסה 

 ראש אגף סטטוטוריקה, נתיבי איילון –רונית קדמון 
 מנהל אחראי תכנון, נתיבי איילון –עמית וינר 

 ניהול הפרויקט, יהל מהנדסים –לינור בנדו מלר 
 םניהול הפרויקט, יהל מהנדסי –איתי עובדיה 
 ניהול הפרויקט, יהל מהנדסים –שלום אייזיק 
 מ. קוטלר תכנון –עורך התכנית ויועץ סטטוטורי  –מיכה קוטלר 
 יעוץ סטטוטורי, מ. קוטלר תכנון –רוני קרוגמן 
 יעוץ סטטוטורי, מ. קוטלר תכנון –סיגל רסיס 
 יועץ חשמל, דוד ברהום מהנדסים –דוד ברהום 
 יועץ סביבה, אתוס –אסף שגיא 

 יועצת משפטית, זינגר דנה ושות' –רית דנה ש
 יועצת משפטית, זינגר דנה ושות' –נטע בן גל 

 
 :ועדות מקומיות ורשויות

 
 מחוזות מרכז ותל אביב:

 מהנדסת המועצה המקומית אבן יהודה - קיסלנסקו אינה
 מ"מ מהנדסת העיר אור יהודה -ליאת בן אבו 
 ועדה המקומית אזורומהנדסת ה -אסנת אלרון 

 מהנדס העיר בני ברק -ישראל קשטן 
 מהנדסת עיריית בת ים -מאיר  מיכל

 מהנדס העיר גבעתיים -אריאל בלכר 
 מהנדס העיר גדרה  -סלאבן פנוביץ 

 גזר המועצה האזורית מהנדס –עמית קפוזה 
 ועדה מקומית דרום השרון תמהנדס -תמי גלס 

 מהנדס ועדה מקומית הוד השרון -סרג'יו וולינסקי 
 מהנדסת העיר הרצליה  -חרמש  חנה



 

 

 אחראי מדיניות ואסטרטגיה, ועדה מרחבית זמורה -בני קוריץ 
 מהנדסת הוועדה המקומית חבל מודיעין -נטלי טרנופולסקי 

 מהנדסת העיר חולון -מימי פלג 
 מהנדס ועדה מקומית חוף השרון -גבריאל פל 

 מהנדס הוועדה המקומית טייבה -יוסף ג'ומעה 
 המקומית טירה עדהוומהנדס ה -יידי מחמוד אלעוב

 מהנדס העיר יבנה -קובי נעים 
 נווה מונסון-עדה המקומית יהודומהנדס הו -ליאוניד גינזבורג 

 כפר יונה עירייהמהנדס ה -אלי דיגא 
 מהנדסת העיר כפר סבא –גרנות  זיידלר עליזה

 מהנדס המועצה האזורית והוועדה המקומית לב השרון -אילן בר 
 מ"מ מהנדס העיר לוד -גבריאל גל 

 מודיעין מכבים רעות העירמהנדס  -צחי כץ 
 מהנדסת מועצה מקומית מזכרת בתיה -ציפי טאוב 
 מהנדסת הוועדה המקומית מזרח השרון -יעל קרמה 

 מהנדס העיר נתניה -ארז טל 
 מהנדס המועצה והוועדה המקומית עמק חפר -ארמין אברמוביץ' 

 העיר פתח תקווה מהנדס -איציק אוז'לבו 
 צורן-מהנדס מועצה מקומית קדימה -חנן טויטו 

 מהנדס קרית אונו -לוין  צבי
 מהנדס עיריית ראש העין -משה לורברבום 

 מהנדס העיר ראשון לציון - קיריל קוזיול
 מהנדסת העיר, רחובות -דלית הראל 

 מהנדסת העיר רמלה -ז'אנה סולובייצ'יק 
 גן מהנדסת העיר רמת -סיגל חורש 

 רעננה מהנדס העיר -פרץ אוסנברג 
 שדות דן המקומית ועדהומהנדסת ה -חגית טל אור 

 מרחבית שרוניםה ועדהומהנדסת ה -קובטון  אלנה
 מהנדס העיר תל אביב -אודי כרמלי 
 מהנדס המועצה המקומית תל מונד -יגאל קרז'נר 

 
 מחוזות צפון וחיפה:

 אום אל פאחם מהנדס העיר -מחמיד סולימאן 
 מהנדס ועדה מקומית אצבע הגליל -אבנר סבג 

 מהנדס העיר בית שאן -עדנאן מסאלחה 
 מהנדס ועדה מקומית גבעות אלונים -האדי נעאמנה 

 מהנדס, ועדה מקומית גולן -יעקב ביקוב 
 מהנדס הוועדה המקומית גליל מזרחי -מני עדי 

 מהנדס, ועדה מקומית זבולון -נרן ברוקנר
 חדרה מהנדס העיר -נדב הדר 

 עיר חיפההמהנדס  -אריאל וטרמן 
 מנהל אגף הנדסה, חצור הגלילית -ישראל יעקובי 

 מיוחדת חרישהעדה וומהנדסת ה –יבגניה מלכין 
 מהנדס העיר טבריה -שני אלדר 

 טירת כרמל המקומית מהנדס המועצה -בוריס טיקמן 
 עדה, יזראעליםומהנדסת הו -אורית כהן 
 כרמיאל העירמהנדס  -אייל רותם 
 מהנדסת הוועדה המקומית לב הגליל -רנין קאסם 

 מהנדס העיר מגדל העמק -אריאל טויטו 
 עדה המקומית מורדות הכרמלוהומהנדסת  –אורית מרץ 

 מהנדסת הוועדה המקומית מעלה הגליל -אזדהאר חביש 
 מעלה נפתלי מהנדס הוועדה המקומית -אייל סייג 

 רית משגבמהנדס מועצה אזו -ליאוניד מליקין 
 מהנדס העיר נהריה -פארס דאהר 

 מהנדס העיר נוף הגליל -דורון לבב 
  העיר נצרת מהנדס -אחמד ג'בארין 

 מנהל מחלקת הנדסה, נשר -ליאון גורודצקי 
 מהנדס הוועדה המקומית עירון  -מוחמד סובחי מחאג'נה 

 מהנדסת העיר עכו -רות רוטנשטרייך 



 

 

 ית עמק המעיינותאזורה מהנדס המועצה -מייק ארליך 
 אזורית עמק יזרעאלהמועצה המהנדס  -דב וינגרטן 

 מהנדסת העיר עפולה -אורה פיסטינר 
 כרכור–מהנדס מועצה מקומית, פרדס חנה -אריה רפפורט 

 מהנדס העיר צפת -סורין שפר 
 מהנדסת הוועדה המקומית קצרין -אנה ליבקין 

 ועדה המקומית קריותומהנדס ה -קופר  אלכס
 ת אתאיועדה לתכנון ובניה קריהמהנדס  –שמעון דניאל 

 ית מוצקיןימהנדס העיר קר -רוני טובי 
 ית שמונהימהנדס העיר קר -שני אלדן 

 מהנדס הוועדה המקומית רכס הכרמל -סלימאן נסראלדין 
 מהנדס המועצה, שלומי -תמיר אסטרחן 

 ה, עיריית שפרעםימהנדס העירי -איוב איוב 
 

 ם ודרום:מחוזות ירושלי
 מהנדס העיר אופקים -מיקי קפון 

 מהנדס עיריית אילת -אריכא  אסף
 מהנדס העיר אשדוד -דורון חזן 

 מהנדס מועצה אזורית אשכול -בוריס נמירובסקי 
 מהנדסת העיר אשקלון -ויקי ברנגל 

 מהנדס הוועדה המקומית באר טוביה -חגי קול 
 באר שבעמהנדסת העיר  –תמר פוריה שרביט 

 מהנדסת העיר בית שמש -וייס  ענבר
 מהנדס העיר דימונה -רפי בן דוד 

 מהנדס העיר ירושלים -יואל אבן 
 רית מרחביםהאזו מהנדס המועצה -קאיד אבו גנאם 

 מהנדס הוועדה המקומית נגב מזרחי -דמיטרי רבינוביץ' 
 מהנדס הוועדה, ועדה מרחבית נגב מערבי -איזי בן מוריס 

 , נתיבותמהנדס העיר -יצחק כהן 
 מהנדסת העיר ערד -מרים אלחדד 
 מהנדס המועצה המקומית ערערה -מחמוד עיסא 

 ת גתיקרי העיר מהנדסת –מיכל חיימוביץ 
 ת מלאכיימהנדס העיר קרי -נעם רווחה 

 מהנדס הוועדה המקומית רהט -אברהים אבו סהיבאן 
 מנהל מחלקת הנדסה, שגב שלום -אחמד מסעודין 

 ועצה, שדות נגבמהנדס המ -צחי עסיס 
 מהנדס העיר שדרות -חגי כהן 

 אזורית שער הנגבהמהנדס המועצה  -דניאל סנרמן 
 

 :משרדי הממשלה
 , משרד החלקאותפקיד היערות הארצי – ענבר אשכנזי/מיכל מזוז
 מנהל אגף בכיר תח"צ, משרד התחבורה –ניר משה 

 מנהל אגף תכנון ומדידה, משרד התחבורה –חן פרנקל 
 

 :וחברות ממשלתיות , רשויותתשתיתחברות 
 נתיבי ישראל -אורלי קרקו 

 נת"ע - דנה ענר/אלי כהני
 נתיבי איילון - רויטל שגיא
 חוצה ישראל -בועז פוקס 

 רכבת ישראל -תמי גנון 
 חברת נמלי ישראל -אהרוני -מיכל טוכלר
 רשות שדות התעופה - גלית זדה/ליאור בלום /דבוצי שפנר
 תעופה האזרחיתרשות ה -פנחס ברגר 

 הוט -גיל סספורטס 
 פרטנר -מרט פידלר 

 סלקום -דן דביר 
 פלאפון -דימנשטיין  מאיר

 בזק -ציון שלח 
 חברת ניהול מערכת החשמל  - דנית גופר/שחר ניצן



 

 

 סמנכ"ל תפעול, בז"ן -חנן קלצ'וק 
 תשתיות נפט ואנרגיה - רפי רגב

 קצא''א - דינה בראון/דורין פטקולסקו/יניב ברקו
 מנכ''ל, פארק אריאל שרון  -דן ליכטמן 
 נתג"ז - רחל לוטן/חן אלמליח

 מנהל אגף תכנון סטטוטורי, רשות הגז -אסף כהן 
 רשות המים - אפרת קניגסברג/רעיה שילה

 מקורות - לילך רדזי/אלוק ענת
 רשות הטבע והגנים - שירה בנארי/ניר אנגרט

 רשות העתיקות - עג'מיסארי כמיל/עמית ראם/עמית שדמן/משה /ישראל חסון
 רשות ניקוז שקמה בשור מהנדס,  –עמיר ססלר 

 מהנדס, רשות ניקוז שורק -בועז כהן 
 מהנדס, רשות ניקוז ירקון -יפתח בן עמי 

 מהנדס סביבה, רשות ניקוז ונחלים שרון -דרור אפשטיין 
 מהנדס, רשות ניקוז קישון -אורי רגב 
 מהנדס, רשות הניקוז כנרת -רן מולכו 

 מהנדס, רשות ניקוז ערבה -ל שני ג
 מהנדס, רשות ניקוז ים המלח -רם דמבובסקי 

 מהנדסת רשות ניקוז גליל מערבי -אריאלה בצלאל 
 מהנדסת רשות ניקוז ירדן דרומי -ענת ברזילי 

 רשות ניקוז כרמל - משה יזרעאלי
 

 :בעלי עניין נוספים
 קק"ל -ינאי שני /ענת גולד
 טה"סמנכ''ל, חל -ניר פפאי 

 המועצה לשימור אתרים -עמרי שלמון 
 בנק הגנים הישראלי –עינב מייזליש 

 תחבורה בדרך שלנו ארגון -אלן טנמן 
 דקות 15 ארגון -לרה פארן 

 
 


