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 חצי האי הירקוני  רחברוגרמה למפ

 אבן גבירול-רוקח רחבומ

 

 ופרוגרמה מוצעת תכנוןהעיקרי  –' בחלק 

 
 

 

 ותוהצלאישור  טיוטה

 

 3102 דצמבר
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 ענייניםהתוכן 

 

 

 6 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ח"הדו מטרת1 3

 9 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 מתודולוגיה1 0

 6 111111111111111111111111111111111 קיים מצב וניתוח מקדים מחקר בסיס על, ראשוניות והמלצות מסקנות1 6

 30 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 חזון1 9

 39 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 הרחב התכנון לאגן חזון 913

 36 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 הירקוני האי לחצי שימושים חזון 910

 34 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 מנחים ועקרונות הפרוגרמה מטרות1 5

 03 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 הרחב וןהתכנ לאגן פרוגרמה 513

 04 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 הירקוני האי לחצי שימושים פרוגרמת 510

 59 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 נפחית היתכנות בדיקות1 6

 56 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 עיבוי ללא – הבסיס מודל 513

 55 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 העיבוי פעימות מודל 510

 63 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 הרחב התכנון לאגן מוצעת פרוגרמה1 5

 60 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 הירקוני האי לחצי מוצעת שימושים פרוגרמת1 8

 

 65 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 יצירתית תעסוקה – 3 נספח
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 "חהדומטרת . 1

 

לחטיבת הקרקע של חצי האי הירקוני בראייה רחבה הכוללת  ת שימושיםזה מציג פרוגרמ מסמך

הפרוגרמה עוצבה על רקע ממצאי  אבן גבירול1-רוקח ומרחבבתוכה גם את מרחב שפך הירקון 

מקרי בוחן של מתחמים  האשר סקר, 0232מקדימה שערך צוות התכנון בשנת מחקר עבודת 

זה דו"ח  1ות בעשורים האחרוניםתרב מוטיברחבי העולם אשר עברו תהליכי התחדשות דומים 

 02301הוגש בחודש יולי שלב א' ש -מצב קיים מהווה המשך לדו"ח 

 

הנבדלות זו מזו  פעימות המשלימות את מהלך התכנון אךשלוש פרוגרמה, כפי שתוצג להלן, ל

אחידים,  נשענות על חזון וקווי יסוד הפעימותשלוש בתמהיל השימושים המוצע1 ובהיקפי הבינוי 

 1  מהןומטרות הפרוגרמה מקבלות מענה בכל אחת 

 

נציגי מנהל פותחה ע"י צוות התכנון בליווי צמוד של פורום היגוי רחב בו השתתפו: הפרוגרמה 

)כספים,  העירייהנציגי  ;, צפון ושימור(מרכזאסטרטגי, ת תכנון ומחלק: אגף תכנון העיר) ההנדסה

  נור ומר צחי בקר1-גב' דניאלה דינציגי ציבור:  ;וחב' אתרים ים חברת אוצר מפעלינציגי  ;אומנויות(

 

 

 

 בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות לכל העוסקים במלאכה1

 

 תכנון: הצוות 

מערכות  –מ1ת1ן אורן צמיר , יועץ כלכלי -אהוד פסטרנק , אדר' קרן מטרניאדר' רועי פביאן, 

 הדמיות1 –, אדר' אלון ראודור אקולוגיה –מיר בלבן עיועץ תחבורה,  –תחבורה 

 

 0236דצמבר 
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  . מתודולוגיה2

 

 :(0איור ) על פי אבני דרך הבאותבהדרגה  פותחההפרוגרמה למרחב העירוני הכלול בדו"ח זה 

סקר מתחמים מהעולם הדומים באופיים או בתפקודם מחקר מקדים, שנערך  בשלב הראשון

נקודות מנחות  8-סוכמו ב המחקר המקדיםממצאי  11'חצי האי הירקוניהמכונה 'לחטיבת הקרקע 

 :(0232)ראה דו"ח מסכם מחקר מקדים, נובמבר  לפרוגרמה

 עירוני כחלק מתפיסת תכנון רחבה יותר1 מרחבתכנון ההתחדשות של  31

 קביעת מוטיב מרכזי )תימה( לפעילות באתר המתחדש1 01

 הקצאת שטחי קרקע לטובת ייעודים ציבוריים1 61

 ם יעיל ומאוזן1הגדרת תמהיל שימושי 91

 שימור המורשת הבנויה1 51

 קביעת תנאים לבנייה חדשה באתר1 61

 מעורבות הציבור ופעילים חברתיים בהליך התכנון1  51

 הקמת מנהלת פרויקט ככלי לבקרה משפטית וכלכלית לאזור חצי האי הירקוני1 81

אורבני,  פיסי, היסטורי,הקיים באתר בהיבטיו השונים: המצב של לימוד וניתוח נערך  בשלב השני

חלק  דו"ח :)ראו חברתי, נגישות ותחבורה-בעלות וניהול, תכנון, בינוי ושימושים, אדריכלות, כלכלי

  1(0230, יולי מצב קיים –א' 

ועל בסיס  המצב הקיים חקר ביחס לממצאי ראשוניותהמלצות מסקנות והוצגו  בשלב השלישי

ראשוניים של בדיקת המצב הקיים חלק מן המסקנות הוסקו בשלבים 1 עבודת המחקר המקדים

 של עבודה זו מרכז את המסקנות הללו1 6פרק  והוטמעו בתוכה1

 :(9)כמפורט פרק  לשתי רמות ההתייחסות פרוגרמתינוסח חזון  הרביעיבשלב 

ושפך אבן גבירול –: חצי האי הירקוני, רוקחרחבתכנון הה אגןהמקיף את  חזון תכנוני 31

 הירקון1

תוכנית הנמצאת לבאופן משלים חצי האי הירקוני בלבד,  עבור תמהיל שימושיםלחזון  01

 אבן גבירול1–רוקחבשלבי הכנה לאזור 

מרחב שימושים ל תמהילעקרונות להפרוגרמה התכנונית הרחבה, ו ו עקרונותובשג שלב החמישיב

 161 העקרונות נבדקו באמצעות מודל נפחי כמתואר בפרק 5 ראה פרק - חצי האי הירקוני

 1  8ופרק  5נוסחו הנחיות עבור שתי הפרוגרמות, כמפורט בפרק  השישיבשלב 

                                                      
1
 אביב, צפון הנמל )מבני שפך הירקון( ומגרש המכביה1 -חצי האי הירקוני כולל בתוכו את מרחב יריד המזרח, נמל תל 
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 הפרוגרמהאבני דרך בפיתוח  -0יור א

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

תואם לנקודות מנחות 
 מהמחקר המקדים

שלב א': 
מחקר 
 מקדים

ממצאים 
ונקודות 
 מנחות

שלב ב': 
ניתוח 

 מצב קיים

הרחבת אזור 
 שלב ג':  ההתייחסות לתכנון

 המלצות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 חצי האי הירקוני
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התכנון הרחבאגן 

שלב ד': 
חזון 

 שימושים

 שלב ה':
מטרות 

ועקרונות 
 מנחים

 

שלב ד': 
חזון 
 תכנוני

 שלב ה':
מטרות 

ועקרונות 
 מנחים

שלב ו': 
 תמהיל

 שימושים

 שלב ו':
פרוגרמה 
 תכנונית
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על בסיס מחקר מקדים , ראשוניותוהמלצות מסקנות . 3

 וניתוח מצב קיים

עבודת ניתוח מקיפה שנערכה לסביבת  גובשו על בסיסהראשוניות וההמלצות מסקנות התכנון 

 העבודה עסקה נושאים הבאים: 1פרוגרמההלגיבוש התכנון כהכנה 

ניתוח האתר וסביבתו: הכרת המאפיינים הסביבתיים של אתר התכנון וריכוז נתונים  -

קיימים ביחס לתשתיות, בינוי קיים, אוכלוסייה, תיירות, שטחים גובלים 

 וכד'1 שימושיםוהשפעותיהם, שטחים פתוחים, 

סקירת תוכניות תקפות בכל רמות התכנון ואיסוף מידע תכנוני, היסטורי ועדכני1  -

מידע על האזור, שמופיע בבדיקות מוקדמות וסקרים, מחקרים ועבודות ריכוז 

 אחרות1

 ניתוח ועיבוד המידע שנאסף, והגדרת צרכים ובעיות שאותן יש לפתור1 -

 מרחבתכנונית תתייחס לשתי חטיבת קרקע )חצי האי הירקוני והפרוגרמה שהבתוך כך הוחלט 

אבן גבירול( בכל הנוגע לאיזון השימושים המותרים בו וביחס לצרכי העיר, ויכולתו של כל -רוקח

אל גוף הנחל  מרחב1 כך גם ביחס של כל 3איור  – לספק צרכים אלו ברמה הסטטוטורית מרחב

 והשטחים הפתוחים הסמוכים לו1 

 

 

 

 

 

 

 

 אזור ההתייחסות לתכנון -2איור 

 1מסומן בקו כחול הרחבהתכנון  אגן

 מקרא:

  מרחב חצי האי הירקוני: 0

 .דונם )קו אדום מרוסק( 345-כ

  אבן גבירול' -: מרחב 'רוקח3

 .דונם )קו צהוב מרוסק( 092-כ

 ואזור השפך לים התיכון1 : נחל הירקון2

2 
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העבודה בחנה גם מוקדי התייחסות באזורים הגובלים עם תחום התכנון ובכללם שכונת 'הצפון 

אבן גבירול  –(, שכונת 'כוכב הצפון' ממזרח לרוקח 63רובע -הישן' מדרום לחצי האי הירקוני )תת

 1 2איור  –רדינג  אזור( ו335)אזור סטטיסטי 

 

הקשרים אתר התכנון ו – 2איור 
   סביבתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

על  מציג ומסכם את הממצאים השונים ביחס לאזור התכנון( 0230)יולי מצב קיים  -חלק א'  דו"ח

 מסקנות תכנון והמלצותנוסחו  ועל בסיס1 רקע הנקודות המנחות שעלו בשלב העבודה הראשון

 כמפורט להלן: 2ראשוניות

 :חלק מתפיסת תכנון רחבהכ פרוגרמתיתכנון  - 0המלצה מס' 

 זו את זו1תגובש תימה תכנונית המתאימה לו, והמשלימות  רחבלכל מ 1א

התכנון, בהתאמה לתימות  רחבינדרש איתור שימושי קרקע נוספים לעיבוי הפעילות במ 1ב

 1להםהמרכזיות שיקבעו 

                                                      
2
יודגש כי אלו אינן המלצות הפרוגרמה, אלא המלצות עבודה ראשוניות שנבעו מעבודות קודמות של צוות הפרוגרמה  

 האי הירקוני1 ביחס לחטיבת הקרקע המכונה חצי

 פרוגרמה תכנונית
תפיסת תכנון רחבה, התייחסות תמטית, 
שטחים ציבוריים, שימור, נגישות, קשר 

 לסביבה1
 

 
 
 

 פרוגרמת תמהיל שימושים
תמהיל שימושים, הנחיות לבניה חדשה, 

 שיתוף ציבור, מנהלת פרויקט, מודל כלכלי1
 
 
 

 מוקד/אזור התייחסות
איתור צרכים ע"ב נתונים סטטיסטיים, זיקה 

 לשימושים עתידיים, תנועה וכד'1
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אבן -ורוקחבין חצי האי הירקוני  איזון בשימושי הקרקע ובאספקת שירותיםיש לשאוף ל 1ג

 התכנון הכולל יספק את צרכי כל חלקיו1 אגןגבירול, באופן ש

 :תרבות מוטתהתחדשות  – 3המלצה מס' 

המתחם הכולל כמוקד תרבות ייחודי ופעיל במשך רוב שעות היממה, המספק  התחדשות 1א

אופי וטיב הפעילות התרבותית על פני יכולתה לכלכל את  תוך העדפתצרכי מגוון  קהלים, 

 עצמה1

יצירת מרחב בעל פוטנציאל ניכר לביסוס העיר בהיבט התרבותי, תוך בחינת צרכים כלל  1ב

 עירוניים ומקומיים ויכולת המתחם לספק צרכים אלו1

בחנה בין פעילות תרבותית המכוונת לקהל יעד כלל עירוני ותיירים, לפעילות המכוונת א 1ג

 לקהל מקומי או ייחודי אך מצומצם 

משטח אזור יריד המזרח ייועדו לשימושי תרבות1 כל  36%כי  המשנההחלטת ועדת  םיישו 1ד

 זאת מטרה לעגן פעילות תרבותית משמעותית, שתקנה למקום אופי עירוני ייחודי1 

-, הזקוקים למבנה גדול או מספר מבנים ימוקמו בחלקו הצפוןםמטרופוליטניימוקדי תרבות  1ה

 גבירול(1-)רוקח אבן מרחבמזרחי של ה

 שטחים פתוחים ופיתוח נופי:  – 2המלצה מס' 

, ועוגן לפעילות של טבע ונוף1 מרחבעמוד שדרה מחבר ל תשמשהירקון נחל סביבת  1א

במי הנחל, בגדותיו, וברצועות  ם אקולוגיית הנחלוקילש קיימא-תאומץ גישת פיתוח בר

 הסמוכות אליהן1  הקרקע

מסוגים שונים1 התכנון מיועדים לשטחים פתוחים  מרחבאזורים נרחבים ומוגדרים של  1ב

אבן גבירול, אשר -לשטחים אלו פוטנציאל לשמש כליבה מקשרת בין חצי האי הירקוני ורוקח

תחזק את ערכן המרחבי והטבעי של גדות הנחל1 רצוי להבחין בין אזורים המיועדים לטבע 

 ונוף לאזורים המיועדים לפנאי ופעילות נופש אינטנסיבית1

ים פתוחים במרחב התכנון בהם בוצעו בפועל נדרשת הנחייה ביחס לתכנונם של שטח 1ג

; השלמת הטיילת המכבייההשקעות פיתוח בתקופה האחרונה )שטח יריד המזרח ומגרש 

 באזור 'כפר הדייגים' בגדה הצפונית(1

-נדרש תיאום תכנון רעיוני של הפיתוח הנופי עם תוכנית המתאר המפורטת לאזור רוקח 1ד

 ת התכנון העירוניות1אבן גבירול, לפני הבאתה לדיון במסגרו

 :הגדרת תמהיל שימושים יעיל ומאוזן – 4המלצה מס' 

אבן -במרחב רוקחתמהיל שימושים למרחב חצי האי הירקוני בלבד1 תגדיר  הפרוגרמה 1א

 ניתן לתכנןא ל ם את מערך שימושי הקרקע האפשרי1מצמצ הקרקע הציבורי גבירול ייעוד
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גורמים התיאום עם בכפוף לבמתח"ם  , למעטתעסוקה בשטח התכנון מצפון לירקון

 רלוונטיים ומשרד התחבורה1ה

בכדי לאפשר את ישתנה באופן הדרגתי ו יורחב מרחב חצי האיבהשימושים הקיימים מנעד  1ב

 עונות השנה1בממה ובמהלך היתפקודו הרציף תוך צמצום השפעות של תנודתיות 

מרחיבים את שעות הפעילות בשימושים הקיימים תוך שהם  ישתלבו החדשיםשימושים ה

 ופונים לקהלי יעד רחבים יותר1במרחב, 

 יש לבחון שינויים בשימושים הקיימים במפורט להלן: 1ג

שטחי מסחר לחומרי בניין ואביזרים לבית במסחר בעל אופי  תיתהדרג החלפה :מסחר 1א

 1מתאים יותר לחצי האי והפעילות המאפיינת אותו

  :תעסוקה 1ב

בשעות  מרחבגיוון ואיזון בפעילות הל הינו כלי תכנוני שנועד מרחבב תעסוקהשילוב  -

עתידיות תעסוקה היכולים להתמקם בקומות השטחי מומלץ להרחיב את  היום1

 מעל קומת הרחוב1שיוקמו 

, מרחב חצי האיל שתקבעתימה המרכזית את ה חזקבאופן שייקבע תעסוקה סיווג ה -

קהל, שאינה בהכרח למטרות תעסוקה משתפת ויבטיח פעילות תעסוקה ייחודית 

  1רווח

כפי  מרחביוצע מנגנון רגולציה ובקרה על סוג ואופי השימושים העסקיים שישולבו ב -

 1 שיקבע

-מרחב חציהיקף השטחים שייועדו לתעסוקה יקבע על פי צרכי האיזון הכלכליים של  -

  1האי בכללותו

 : מלונאות 1ג

1 האזורים בהם ניתן תיירותי מיוחד' מרחבכ'שטח התכנון מדרום לירקון מוכרז  -

 להקים מתקני מלונאות ושימושי קרקע נלווים מוגדרים בתוכניות מאושרות1

ממליץ להרחיב את ההיצע מסמך מדיניות למתקני אכסון תיירותי בתל אביב  -

, שישולבו במרקם העירוני הקיים IIIהמלונאי בעיר בעיקר בחדרי מלון מרמה 

יחוד עירוני/אדריכלי/היסטורי שיכולים להיות מוקד של במתחמים עירוניים בעלי י

יריד המזרח נושא ייחוד מתאים ולכן מומלץ למקם  מרחב עניין ואטרקציה תיירותית1

 1 3מלונאות בעלת אופי ייחודי מתאים מרמה  מרחבב

בלות ייעוד גבשל מ אבן גבירול(-)רוקח מלונאות מצפון לירקון נו שטחיתוכנילא  -

 הקבועות בתמ"מ1
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  :ותרבות מוסדות ציבור 1ד

מוסדות ציבור ותרבות יכולים לתרום למיתון התנודתיות הגבוהה בהיקף המבקרים  -

 מוסדות ציבור לשעות הבוקר ומוסדות תרבות לשעות הערב והלילה1 -בחצי האי 

 1 יהיו בעלי אוריינטציה כלל עירונית מרחבמוסדות הציבור ב -

לטובת  בחצי האי הירקונימוסדות ציבור בעלי אופי מקומי שקול שילוב יש מקום ל -

 1האזוראוכלוסיית 

 מגורים:  1ה

 במתחם שימוקמו ד"יח 100 עדתכנון בשטח התכנון מדרום לירקון קיימת אפשרות ל -

בשל אף על פי כן, , כהמשך למרקם הבנוי הקיים1 הירקון רחוב ולאורך לנמל הכניסה

הן מבחינת שימושים קיימים ועתידיים והן המאפיינים הייחודיים של חצי האי, 

 1מרחבמומלץ שלא להקים מגורים במבחינת אופיו הבנוי, 

בשל מגבלות ייעוד הקבועות צפון לירקון לא יתוכננו יחידות מגורים בשטח התכנון מ -

 בתמ"מ1

 :שימור המורשת הבנויה - 5המלצה מס' 

, וכן חצי האי הירקוני כלשונןיאומצו מסקנות השימור הנובעות מעבודת התיעוד לאזור  31

היבטי ו מסקנות השימור שיעלו מעבודת התיעוד הנערכת בימים אלו למתחם רידינג

 שימור ביחס לתל הארכיאולוגי )תל כודאדי ומבנה המגדלור(1 

שימור וחיזוק מתווה הרקמה ההיסטורית ודרכי הגישה המקוריות מודגשת חשיבות  01

 1 במרחב

 :ם לבנייה חדשה באתרקביעת תנאי - 6המלצה מס' 

היקף השטחים והתכנון במרחב הדרומי  מרחבהיקף השטחים הבנויים שיתווספו ל 31

-עירוניה וייחוד, בהתחשב במרחבבהתאם לכושר הנשיאה של ה ולבנייה חדשה יקבע

עלות לבין  תאם מאזן בין היקף הבנייה החדשה שתוצעי1 יחושב מהיסטורי-אדריכלי

 1הציבורייםמימוש חלקיו עלות פיתוח וה

הבינוי החדש שיוצע בחצי האי הירקוני יהיה ארוג ככל האפשר במרקם הקיים  01

תוך  מרחבאזור ב-מבחינה נפחית )גובה ותכסית(, על פי מאפייני הבינוי של כל תת

 1מרחבהדגשת השוני ורמות הפתיחות השונות של האזורים ב

 תחבורה, חניה ותנועה  – 7המלצה מס' 

יריד המזרח אינו מאפשר חנייה בכמויות גבוהות ובוודאי לא נגישות  מרחבמיקומו של  31

 מתאימה לכמויות רכב בכל שימושי קרקע אשר יוסכמו לתכנון בו1 
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אבן גבירול אינה רצויה מסיבות של תכנון -רוקח מרחבחציית הפארק המתוכנן מ 01

שרת אורבני, וכן עקב העובדה שקיבולת צמתי הגישה הנוכחיים מוגבלת ואינה מאפ

 1מרחבגידול רב של מכוניות שיעדן או מוצאן ב

דרכי גישה נוספות מכיוונים שאינם קיימים היום, גם אם הגישה תהייה  לאתר יש 61

מבוקרת לכמויות כלי רכב מותרים כגון: דיירים, נכים, חירום, אספקה, פינוי אשפה 

 וכיו"ב1

ון והאזורים הסמוכים התכנ מרחבהקשרים של תנועת הולכי רגל ואופניים בין  לחזקיש  91

לו, כמו גם חיבור הולם למערכת שבילי האופניים העירונית, כולל לצפון, לעת פינוי 

 שדה דב ואפשרויות המשך צפונה1

יריד המזרח, כולל  מרחבאבן גבירול לטובת באי -רוקח מרחבמש בחניוני תשלה יש 51

 הולכי רגל1( וכן חיזוק קשרי shuttle) מרחבאפשרויות הסעה בין החניונים וה
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  . חזון4

 

תכניות  התוותה אשר על בסיסוהעתידית הרצויה והמוסכמת  ומבטא את דמות לאתר התכנוןהחזון 

מהווה את השלב הרביעי בעבודה1 החזון נוסח ועובד ע"י חזון הגיבוש ו1 לפיתוח)פרוגרמה( פעולה 

 1ממנו שנבעועל ממצאי המחקר המקדים והנקודות המנחות  מסתמךוהוא  ,צוות ההיגוי
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 לשני ההיבטים המרכזיים של העבודה:  בנפרדהחזון מתייחס 

 

  שתי חטיבת קרקע )חצי האי הירקוני  - התכנון הרחב גןלא חזון תכנוני -מסגרת כוללת

 :קווי יסוד שניולו  התכנונית-חזון זה מתייחס למסגרת המאקרואבן גבירול(; -רוקח רחבומ

אחת במרחב שפך הירקון, שתהווה אבן שואבת  יצירת ישות עירונית קו יסוד ראשון

 .לתושבי העיר ולמבקרים בה

מירה על המורשת התכנונית, הנופית, התחדשות ופיתוח המרחב לצד ש שניקו יסוד 

 תוך שיקוף התמורות שחלו לאורך השנים1 והתעשייתית הבנויה

  ולו  תכנונית-ה המיקרורמל המתייחס צי האי הירקונילח חזון שימושים -מסגרת פרטנית

  :קווי יסוד שלושה

גיבוש זהות עירונית ייחודית לחצי האי הירקוני, המונחית על פי  קו יסוד ראשון

 תרבות ויצירה. מרחב –תימה מרכזית: תוצרת הארץ 

 1פתוח לכל ברמת נגישות גבוההומרחב חופשי  קו יסוד שני

לתרבות ויצירה בו מתקיימת פעילות מגוונת, המשלבת  מרחב קו יסוד שלישי

 השתתפות ועשייה לצד בילוי והעשרה, התבוננות ורכישה1

יישום קווי היסוד של המסגרת הכוללת  המסגרת הפרטנית תלויה ונשענת על המסגרת הכוללת1

 יישום של המסגרת הפרטנית1הצלחת המהווה תנאי ל

הנימוקים וההנחות שהנחו את צוות את נפרט ובפרק זה נרחיב ביחס לקווי היסוד של החזון, 

 העבודה1
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        לאגן התכנון הרחבחזון  1.4

 

עירונית אחת במרחב שפך הירקון, שתהווה אבן שואבת  ישותיצירת  :קו יסוד ראשון

 לתושבי העיר ולמבקרים בה.

בין המתפתח של העיר להמפותח ומקשר בין חלקה הצפוני העירוני  מרחב שפך הירקון הינו מארג

אבן -עבר הירקון הצפוני' )רוקחבוהוא כולל את חצי האי הירקוני מדרום ומרחב ' חלקה המרכזי

נחל הירקון, ובאופן מיוחד אזור ההתרחבות של השפך לים, מהווה גבול פיסי 1 גבירול ואזור רידינג(

טבעי ומשמש חסם לפעילות החוצה את שתי גדותיו1 הנחל מזוהה כיחידה גיאוגרפית עצמאית 

 אשר תרומתה למרחבים הבנויים והפתוחים העוטפים אותה היא נופית בלבד1 

מורכב מישויות גיאוגרפיות שונות שאינן מרחב שפך הירקון הינו מרחב שסוע הבמצב הקיים 

מוקף  זהאזור קשרי גומלין מפרים בינן לבין עצמן, ובינן לבין השכונות הסובבות אותן1 מקיימות 

חדשות )שדה דב ומצפון שכונות  ף אליותווסצפויות לההירקון, ובעתיד  משני עברי שכונות מגורים

תחזק באופן משמעותי עם הקמתן של שכונות עתידה לה זהאזור הגיאוגרפית של 1 מרכזיותו לו(

 מצב זה מתקיים לאורך שנים לאוריפו1 -אלו, באופן שימקם אותו בטבורה של העיר תל אביב

שיקולים , אחד ממרחבי האתרהתכנון והתפקוד השונים בו מצוי כל  הליכימגבלות סטטוטוריות, 

 המקרקעין וניהולו וכד'1 על  בעלותבהקשורים 

 יםעבר הירקון הצפוני ממוקמים במרחבבו בחצי האי הירקוניתרבות, בילוי ופנאי  מבני ציבור,

המוטיבציה העיקרית  בינוי ופיתוח שטח שונים1נוף, מאפייני  יםהנושא למחצה ים, ופתוחיםפתוח

ולה  שיטוט המשלב בילוי בבית קפה מסעדה ו/או קניותספורט, ו ,פנאיהיא  באזורשל המבקרים 

יוצרים תנודתיות גבוהה בהיקף המבקרים והפעילות; תנודתיות המוגדרת המוקדים מאפייני ביקור מ

  הן לעונת שיא, הן לימי שיא בשבוע והן לשעות שיא לאורך היום1

 שתי חטיבות הקרקעיום זיקה רעיונית, תפקודית ועיצובית בין גבוהה בקחשיבות צוות התכנון רואה 

זיקה זו תקשור בין שני מרחבים גיאוגרפיים  1רידינג, לרבות מתחם סמוכיםהעירוניים השטחים הו

כ'מרכז העיר' העתידי נדרש מרחב  סמוכים אשר הנחל העובר ביניהם משמש כיום חסם תודעתי1

להגברת הזיקה עם תושבי העיר בכלל והקהילה לחיזוק תרבות חיים עירונית, שפך הירקון 

 ובהיקף המבקרים1 חבמרהסובבת בפרט, ולמיתון התנודתיות הגבוהה בפעילות ה

 

יצירת ישות עירונית אחת במרחב שפך הירקון, שתהווה אבן שואבת לתושבי העיר  ,על כן

כמארג עירוני אחד לתפקד עתיד מרחב זה   יסוד ראשון בחזון התכנוני. קו מהווה ולמבקרים בה

ומשרתות את המקיף חטיבות קרקע שונות בעלות זיקה תפקודית המשלימות ומייעלות זו את זו 

  סביבתם העירונית המידית והרחוקה1
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 ,שמירה על המורשת התכנונית, הנופיתהתחדשות ופיתוח המרחב לצד  :שניקו יסוד 

 .לאורך השנים שחלו בהתמורות , תוך שיקוף תעשייתיתהו הבנויה

 

עשירה ו משמעותית בנויההיסטוריה של אגן התכנון הרחב מתאפיינות בהשונות חטיבות השטח 

 , נופיים(אורבניים) תכנוניים, ערכים אדריכליים מיוצגים באזור זה1 מגוונים ערכי מורשת תנושאה

  1(מיכלי המזוט של חח"ירידינג ועל ידי  יםהמיוצג) יםתעשייתיו

שערכה עיריית תל תיעוד החלטות עירוניות ביחס לשימור ערכי מורשת אלו משתקפות בעבודות 

זכו נסקרו ותועדו, והמבנים חלק מרדינג1 תחנת הכוח יריד המזרח ו, אביב-נמל תל יפו לאזור-אביב

 וההיסטורית1  להכרה בחשיבותם האדריכלית

לאורך השנים נפרם המארג האורבני והנופי הייחודי לאזור שפך הירקון בכלל וחצי האי הירקוני 

מרכז הירידים באזור בפרט, ואבד ההקשר הרעיוני של התכנון המרחבי1 תהליך מייצג התרחש 

", שהתאפיינה 3המכונה "מתווה אלחנני -התקיימה רקמה בנויה ייחודיתבו 'יריד המזרח', ההיסטורי 

במבנים מודרניסטים עתירי שטח ונמוכי קומה אשר הקיפו מגוון כיכרות ומוקדי התכנסות1 במשך 

רים אשר היו נהרסו מבנים חשובים ובמקביל הוקמו מבנים חדשים )מרביתם ארעיים( באזוהשנים 

 פתוחים1 

לרקמה הבנויה ולשטחים הפתוחים חשיבות תכנונית גבוהה ושיקומה מהווה יעד מרכזי בחזון 

הסבת המבנים הקיימים והמורשת הבנויה והתעשייתית והתחדשות שימור יעד זה כולל  לאזור1

 יעצים את אטרקטיביות המקום למבקרים השונים1אשר  ( reuse) עוד חדשילי

 

התחדשות ופיתוח המרחב לצד שמירה על המורשת התכנונית, הנופית והבנויה, תוך על כן, 

  בחזון התכנוני. שנייסוד  קומהווה  שיקוף תמורות שחלו בה לאורך השנים

  

                                                      
3
 במקור1  מרחבן את הנעל שם אדר' אבא אלחנני שתכ  
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        לחצי האי הירקונישימושים חזון  1.4

 

, המונחית על פי תימה חצי האי הירקונילייחודית  עירונית זהות גיבוש: קו יסוד ראשון

 תרבות ויצירה.  מרחב –מרכזית: תוצרת הארץ 

 

מרחבים אורבניים: -כוללת בתוכה תתידונם(  345-)כ' חטיבת הקרקע המכונה 'חצי האי הירקוני

 1)אזור המכונה גם "צפון הנמל"( נמל תל אביב, יריד המזרח, מגרש המכבייה ואולמות שפך הירקון

והוא , מאפייני בינוי ופיתוח ייחודייםלו ו משקף פרק בהיסטוריה המקומית המרחבים-ימתתכל אחד 

  נושא זהות עירונית המבדלת אותו מהמרחבים הסמוכים לו1

עוסק ביצירת ישות עירונית אחת במרחב שפך שהוצג לעיל,  לחזון התכנוניראשון היסוד הקו 

לאחד לתמהיל השימושים שואף 1 החזון הירקון, שתהווה אבן שואבת לתושבי העיר ולמבקרים בה

טשטש את החסמים הפיסיים לאת מרכיבי הפעילות בין תתי המרחבים השונים המתקיימים בו ו

כלי יעיל  מרכיבי המורשת המייחדים כל אחד מהם1בהקיימים בתוך חטיבת הקרקע מבלי לפגוע 

 1ביעת מוטיב מרכזי )תימה( לפעילות באתר המתחדשלמימוש רעיון זה הינו ק

מתאימה הנשענת על תימה  פיוןאומרכיביה שימשו מצע ל המורשת של חצי האי הירקוני ערכי

כמחווה לשלושת המפעלים הציוניים שפעלו  'תוצרת הארץ'1 תימה זו זכתה לשם תרבות ויצירה

'יריד המזרח' והמכבייה1 כל  אזור: נמל תל אביב, 02-של המאה ה 62-במרחב חצי האי בשנות ה

היה  'תוצרת הארץ'מזוהה עם ערכים כגון חדשנות, יצירה, בינלאומיות ומודרניות1  מהמפעליםאחד 

 1 פיסי ותדמיתיאשר שימש עוגן אייקוני שנהרס ברובו  גם שמו של מבנה

והיא מתאימה באופן חלקי לשימושים הקיימים באתר התכנון1  גמישות יישומיתהמוצעת  לתימה

האי הירקוני אופי מובחן, תוך יצירת הקשרים -חצימחדש לקנה מיקוד השימושים סביב התימה י

בהיבט הרחב  טבעיים עם כל יתר חטיבות הקרקע, השימושים והמבנים הקיימים במרחב עירוני זה1

גבירול, -אבן–רוקחורדינג מתקיימת זיקה בין התימה המוצעת לשימושים המתוכננים באזור 

 המיועדים כולם לצרכי ציבור, תרבות ואמנות1 

 

, המונחית על פי תימה מרכזית: תוצרת גיבוש זהות עירונית ייחודית לחצי האי הירקוני על כן

 .לחצי האי הירקוני בחזון השימושיםמהווה קו יסוד ראשון  תרבות ויצירה מרחב –הארץ 
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 .פתוח לכל ברמת נגישות גבוההומרחב חופשי : קו יסוד שני

ניתוח המצב הקיים באגן התכנון הצביע על סדרה של קשיי תנועה הקיימים כיום בכניסות וביציאות 

הקיימים בתוך העיקריים החסמים הפיסיים מרחב חצי האי הירקוני1 בעיית התנועה מהווה את אחד 

זו1 בעיה זו אינה נוגעת רק לכלי רכב ממונעים אלא גם לקושי בגישה של תנועת  חטיבת קרקע

חצי האי בין בנוסף,  לכי רגל ורוכבי אופניים מהאזורים המבונים הסמוכים אל תוך המרחב1הו

כדי ב הםאין בשבאמצעות גשרים  יםפונקציונלי יםמעבראבן גבירול קיימים שני -הירקוני ורוקח

קיים זיקה רעיונית, תפקודית ועיצובית בין שתי חטיבות הקרקע והשטחים ול לקרב תודעתית

שיוקמו במרחב החניונים כמו כן ישמשו הגשרים לצורך גישה ממלאי  סמוכים להם1העירוניים ה

 אבן גבירול אל חצי האי הירקוני, ולפיזור הנוסעים מתחנת הרק"ל1 –רוקח

הנחת היסוד של תכנון התנועה במרחב שפך הירקון נגזרת ממדיניות עירונית של צמצום )עד כדי 

ביטול( של החניונים הקיימים בחצי האי הירקוני, במטרה להקדיש את מירב השטחים האפשריים 

לתנועת הולכי רגל או לשטחים פתוחים1 מדיניות זו נשענת בין היתר על מיקומו של תוואי "הקו 

" של הרכבת הקלה העובר ברחוב אבן גבירול ומסוף תחבורה )אוטובוסים( שיוקם במפגש הירוק

נטול  מרחביריד המזרח כאל  מרחבכל אלו מאפשרים להתייחס אל הרחובות רוקח ואבן גבירול1 

 חניה1 לרבותפעילות מנועית כלשהי 

 

בחזון השימושים לחצי  שנימהווה קו יסוד  פתוח לכל ברמת נגישות גבוההומרחב חופשי על כן 

 .האי הירקוני

 

 ת, המשלבמגוונתפעילות בו מתקיימת  לתרבות ויצירה מרחב: שלישיקו יסוד 

  .השתתפות ועשייה לצד בילוי והעשרה, התבוננות ורכישה

 

תימה פעילויות המאורגנות סביב ממצאי המחקר המקדים הבהירו כי תמהיל שימושים הנשען על 

ברורה המקיימת זיקה עם מוקדים עירוניים אחרים, הינו בעל תרומה גבוהה בתהליכי התחדשות 

 ו שלוש מגמות עיקריות:הוז זובמסגרת של מרחבים עירוניים1 

תעסוקה ומשרדים  גםמעורבים הכוללים ציבוריים מתחמי תרבות בעלי שימושים  הקמת 1א

 המשרתים ומשתלבים ברוח המקום1 

משמשים כלי להתחדשות בערים  'העיר היצירתית' ו'תעסוקה יצירתית' כגון:ים מודל 1ב

1 שני המודלים מאגדים תחתם ולמיתון תנודתיות השהייה והביקור במרחבים בנויים רבות
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טכנולוגיה, מדיה, עיצוב ומלאכה, אשר הולכים שלל תחומי פעילות של תרבות, אמנות, 

  1וצוברים נתח ניכר בכלכלות מקומיות רבות

שילוב מוקדי פעילות המשרתים את הקהילה הקרובה לאתר, כמו גם פעילות תרבותית של  1ג

אוכלוסיות מיוחדות )בעלי צרכים מיוחדים, עניין ייחודי, או קבוצות חברתיות( במתחמי 

ותורמים הן באתר,  הפעילות היצעאת  מגווניםתרבות התרבות, בילוי ופנאי1 מוקדי 

 ליצירת תמהיל שימושים מאוזן1 הן למשיכת קהל הטרוגני, ו

 

 מרחבשל  ופעילות בילוי ופנאי1 מתקיימת בעיקר פעילויות מסחרמרחב חצי האי הירקוני כיום ב

מוחלט של ן הכמעט חסרונהה והיא נושאות אופי כלל עירוני1 ובתנודתיות גבמאופיינת  מסוג זה

כשל בהתייחס לתפקוד האורבני בחצי האי הירקוני במצב הקיים מהווה ותרבותית פעילות ציבורית 

ככל שהוא נגזר מן המאפיינים האורבניים, האדריכליים וההיסטוריים הייחודיים  מרחבהראוי של ה

 שלו1

את חצי האי הירקוני הדגיש את ת והסובב ותנתונים סטטיסטיים על אוכלוסיית השכונפילוח 

1 הנחת היסוד שגובשה לאור 4המאפיין את תושבי הרובעים הסמוכים 'יצירתי 'מעמדנוכחותו של 

 האתר מאפייניעל בסיס  במרחב חצי האי הירקוני יצירתיתפעילות הממצאים הללו הינה ששילוב 

נובעת  יצירתית ותרבותיתפעילות ייחודיותה של עודד צמיחה1 ות חזק את צביונו הייחודית

מפגש מתרומתה להעצמת הקהילה באמצעות הקניית זהות מקומית, חינוך ובשמשה מצע ל

  והכרות1

הפרוגרמה החדשה למרחב חצי האי הירקוני מבקשת לחזק את הקשר התפקודי של חצי האי עם 

המרקם העירוני הסובב, ולהציע מגוון שימושי קרקע מניבים לצד פעילויות שאינן למטרות רווח 

 המכוונות לקהלים מגוונים ובכללם לתושבי השכונות הסמוכות1

 

לתרבות ויצירה בו מתקיימת פעילות מגוונת, המשלבת השתתפות ועשייה לצד  מרחבעל כן 

 .בחזון השימושים לחצי האי הירקוני שלישימהווה קו יסוד  בילוי והעשרה, התבוננות ורכישה

  

                                                      
4 בעל  פלח אוכלוסייה: את המונח 'המעמד היצירתי' 0220בשנת  טבעורידה הסוציולוג האמריקאי ריצ'רד פל 

בהשכלה ה זו מאופיינת ימאפיינים משותפים הכוללים הכשרה טכנולוגית, כשרון לחידושים וסבלנות חברתית1 אוכלוסי
פלורידה פיתח  גבוהה, העסקה במקצועות חופשיים הדורשים יצירתיות, ומעדיפה סביבות מגורים עירוניות הטרוגניות1

מודל מתמטי בעל מדדים אמפיריים הקושר בין הימצאותו של 'המעמד היצירתי' וסיכויי העיר לזכות להתחדשות 
 אמריקאיות בהתאם למידת יצירתיותן1 עירונית ולשגשג1 מודל זה שימש אותו לכמת ולדרג ערים 
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

  עקרונות מנחיםמטרות הפרוגרמה ו. 5

 

עקרונות מנחים לתכנון הובילו להגדרת מטרות תכנוניות,  ניסוח החזון ואישורו ע"י פורום ההיגוי

בפרק זה נרחיב בנוגע לכלי המימוש השונים ולאופן השתלבותם, זה  ואיתור כלי מימוש מתאימים1

לא מן הנמנע, כפי שיתברר בהמשך, כי כלי מימוש מסוים משרת  לצד זה, לשם השגת יעדי החזון1

ה אחת הן את מטרות תכנוניות שונות הקשורות זו בזו1 לכלי המימוש המשרתים בעת ובעונ

אזורי( יתרון -אזורי( והן את עקרונות התכנון הממוקד )מיקרו-עקרונות התכנון הרחב )מאקרו

 הבא לידי ביטוי במיקוד ההשקעות והמאמצים הציבוריים ובבהירות הקונספט התכנוני1מובהק 

 

מטרות תכנוניות צד כל אחת מהפרוגרמות לשהוגדרו ל קווי החזון את תומרכזשלהלן  אותהטבל

 הן: למימוש שנבחרו וכלי 

 

  פרוגרמה לאגן התכנון הרחב

 כלי מימושווניות נמטרות תכ חזון

יצירת ישות עירונית אחת 

במרחב שפך הירקון, שתהווה 

אבן שואבת לתושבי העיר 

 ולמבקרים בה

אבן -רוקח מרחביצירת חיבור פיזי ורעיוני בין חצי האי הירקוני ו

 באמצעות: והים הירקון גבירול כשבתווך נחל

 הקמת מוקד משיכה ייחודי בלב הגיאוגרפי של המרחב1 31

 יצירת מרחב שוטטות מעגלי בין שני הגשרים הקיימים1 01

התכתבות נפחי הבינוי בדפנות המבונות של מרחב  61

 השוטטות1

התחדשות ופיתוח המרחב 

לצד שמירה על המורשת 

 הבנויה ,התכנונית, הנופית

שיקוף  תוך והתעשייתית

 התמורות שחלו לאורך השנים

 

שמירה וטיפוח האופי המקורי והייחודי של המקום מבחינת 

 באמצעות: משאבי טבע, ערכי נוף, מורשת בנויה ותעשייתית

 יריד המזרח: חזרה, ככל הניתן, 'למתווה אלחנני'1 31

 נמל תל אביב: שימור מבנים היסטוריים עפ"י סקר1 01

גבירול: שמירה על מאפיינים הקשורים -אבןרוקח  61

 במורשת תעשייתית ונופית1
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 פרוגרמת שימושים לחצי האי הירקוני

 מטרות תכנוניות וכלי מימוש חזון

גיבוש זהות עירונית ייחודית 

לחצי האי הירקוני, המונחית 

על פי תימה מרכזית: תוצרת 

 תרבות ויצירה מרחב –הארץ 

חווייתי בעל מערך שימושים מגוון בכפוף פיתוח המרחב כעוגן 

 באמצעות: ה המרכזיתלתימ

באמצעות  מרחבביסוס הערכים ההיסטוריים של ה 31

 התימה המרכזית, ועיגונם בתמהיל שימושי הקרקע1

גיבוש תמהיל שימושים הנשען על מודל 'העיר  01

 היצירתית'1

, כחטיבה מאוחדגוף ציבורי  ניהול מרחב חצי האי ע"י 61

 יעילה ומאוזנת לאורך זמן המחויבת לתימה ולתמהיל1 

 פתוח לכל ומרחב חופשי 

 ברמת נגישות גבוהה

  

יצירת אזור נגיש ומזמין לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים 

 באמצעות: , ושיפור הגישה בינו לבין העירבחצי האי הירקוני

 1יצירת מרחב שוטטות מעגלי בין שני הגשרים הקיימים 31

שיפור דרכי גישה ותנועה להולכי רגל ורוכבי אופניים  01

 ברחבי האזור עצמו1

 וחיבורו לחלקי העיר הסובבת1  מרחבשיפור הכניסות ל 61

טיפול בנושאים: חניה, תנועת כלי רכב, דרכים  91

פנימיות, נגישות מבקרים, שירותי הסעה ונגישות 

 חיצונית1

לתרבות ויצירה בו  מרחב

מתקיימת פעילות מגוונת, 

המשלבת השתתפות ועשייה 

לצד בילוי והעשרה, התבוננות 

 ורכישה

חצי האי פיתוח תמהיל שימושים מאוזן כלכלית, מגוון וייחודי ל

 באמצעות: הירקוני

ניתוח מאפייני השימוש בקרקע, מאפייני הביקור  31

 והמבקרים בחצי האי במצב הקיים1

אפיון שינויים מוצעים בתמהיל שימושי הקרקע באופן  01

, מרחבהתואם לחזון ולתימה המרכזית שגובשו ל

 ףהיקפעילות ובתנודתיות בה שיפעל לצמצום

 , ולחיזוק הקשר עם הקהילה הסובבת1מבקריםה

לאור השינויים  מרחבשל הפעילות ב איזון כלכלי 61

 המוצעים בתמהיל שימושי הקרקע1
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 לאגן התכנון הרחבפרוגרמה  1.5

 

אגן על היבטיו השונים בתחום מטרתה של הפרוגרמה התכנונית להתוות את מרכיבי התכנון הפיסי 

 1מתקיימים בוה מרחביםעבור כל אחד מה מאגדתכתשתית התכנון הרחב 

 ,התכנוניות השונות שזוהו למימוש החזון לאגן התכנון הרחבבפרק זה נרחיב ביחס למטרות 

 בכדי להשיג אותן1 לחצי האי הירקוני המפורטת ע בתוכניתיטמהפרוגרמה ממליצה להש םולכלי

אבן גבירול -רוקח מרחביצירת חיבור פיזי ורעיוני בין חצי האי הירקוני ו 5.0.0

 והים. הירקון כשבתווך נחל

יצירת ישות עירונית אחת במרחב שפך הירקון, ב למימוש קו היסוד הראשון של החזון העוסק

, נוסחו מטרה ראשית אחת ושלושה כלי מימוש שואבת לתושבי העיר ולמבקרים בהשתהווה אבן 

  1עיקריים

 הירקון אבן גבירול כשבתווך נחל-רוקח מרחביצירת חיבור פיזי ורעיוני בין חצי האי הירקוני ו: מטרה

 1והים

 :כלים

 1הקמת מוקד משיכה ייחודי בלב הגיאוגרפי של המרחב 31

 1בשפך הירקון בין שני הגשרים הקיימיםות מעגלי יצירת מרחב שוטט 01

 התכתבות נפחי הבינוי בדפנות המבונות של מרחב השוטטות1 61

 ים, ציבורי שימושיםמציעה שילוב אבן גבירול -למרחב רוקח (נמצאת בהכנה)המפורטת ה תכניתה

 .פארק הירקוןבחצי האי הירקוני ובזיקה לשימושים בשיהיו ושטחים פתוחים פנאי ספורט ושימושי 

עם שכונות מגורים סמוכות )קיימות  הזדמנות לחיזוק הקשר הגיאוגרפימרחב מהווה הפיתוח 

בינוי להחלופות השונות שהוצגו  .בין פארק הירקון וטיילת חוף היםשוטטות יצירת רצף ול ועתידיות(

 ,מבני ציבורמיועד ל חלק המזרחי של האתרה -מתבססות עם סכמה גיאומטרית ברורה  התוכנית

החלק המערבי, הצמוד לנחל הירקון ואילו  ,וחניוניםספורט עירוני מתקן  ,בכללם מרכז תחבורהו

 1(הגז צוברי )אזור מוגדר כשטח ציבורי פתוח

 והים הירקון אבן גבירול כשבתווך נחל-רוקח מרחביצירת חיבור פיזי ורעיוני בין חצי האי הירקוני ו

יותיר את עצמאותם של יחידות 1 חיבור זה הינה המטרה הראשונה של הפרוגרמה התכנונית

מוצעים שלושת כלי  רעיון לשם השגתבזמן ייצר זיקה ויחסי גומלין ביניהן1 בו המרחב על כנם, אך 

אשר נועדו לשנות את תפקידו של הנחל מחסם פיסי אל חוט שדרה הממוקם  המימוש הבאים

 במרכזם של שני מרחבי התכנון1
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

  התכנון בלב הגיאוגרפי של מרחבהקמת מוקד משיכה ייחודי  31

התכנון מיועדים לשטחים פתוחים מסוגים שונים1 לשטחים אלו  אגןאזורים נרחבים ומוגדרים של 

אבן גבירול, אשר תחזק את ערכן -פוטנציאל לשמש כליבה מקשרת בין חצי האי הירקוני ורוקח

סביבת שפך הירקון,  קיימא של-שפיתוח בר היאיסוד הנחת ההמרחבי והטבעי של גדות הנחל1 

הכוללת שיקום אקולוגיית הנחל במי הנחל, בגדותיו, וברצועות הקרקע הסמוכות אליהן, 

 1 , ועוגן לפעילות של טבע ונוףמרחבתהפוך את הנחל לעמוד שדרה מחבר ל

תכני איכות למערכות החינוך, בסיס לפיתוח מתחדשת מהווים עירונית תשתיות טבעיות בסביבה 

מספר הולך וגדל של תכניות עירוניות משלבות תשתיות 1 רבות בארץ ובעולם ריםבעהנופש והפנאי 

קר יחופש "יצירה" בעתוך שימוש ב טבעיות במסגרת פיתוח וניהול שטחים ציבוריים פתוחים

יפו מקדמת זה מכבר -עיריית תל אביב במסגרת תהליכי התחדשות עירונית1 ם אובשטחים מופרי

החשובות בתחומה ועוסקת בגיבוש מדיניות טבע עירוני כוללת  מיפוי של המערכות הטבעיות

מוקד משיכה של פארק טבע עירוני מערכת מסוג זה תשמש  במסגרת הכנת מסמך מדיניות עירוני1

 אקסטנסיבי, המשיק לגדות הנחל, וכולל בית גידול מגוון לחי ולצומח, שבילים ונקודות תצפית1

גדולה  5מלחהלפתח ולשקם מערכות טבעיות נות התחדשות מרחב שפך הירקון מהווה הזדמ

תכנון הכולל לאגן הבמסגרת 1 המתוכנניםשטחי הציבור בהאופייניות לסביבת השפך והחוף 

 שפך הירקון מוצע שהתוכניות המפורטות יכללו הוראות שעניינם:

רקון מלוח( מבוססת על מי הים ותהליכי הגאות והשפל באזורים ייצירת מלחה )אגם מי  1א

-הנחל: שטח המכבייה מדרום, ובתחום מרחב הפארק באזור רוקח תהגובלים עם גדו

 1)ראה איור( אבן גבירול

 שיקום מערכות צומח הגדה במסגרת ייצוב ועיצוב סביבת הנחל1 1ב

שיחזור ויצירת מערך ניקוז נגר עילי פתוח וטבעי במסגרת הפרויקטים והשצ"פים  1ג

 החדשים1 

מצפון  , וטיילת היםירקוןבין פארק ה ותחבר אגן התכנון הרחברכז מהמלחה תהווה מוקד טבעי ב

, שכן מחייבים תכנון של מערכת עמידה לתנאי האקלים והיםתנאי האקלים והקרקע בשפך 1 ומדרום

המלחה תעוצב ע"פ דגמי  1עמידות ומתאימותערכות צומח פיתוח מ מחייביםהרסס, הרוחות והמלח 

שראלי, עם מופעי דקלי תמר, וצמחי מלחה נמוכים נושקים מלחה מוכרים המצויים לאורך החוף הי

למי הירקון המלוח1 במלחה יהיו מגוון מופעי גדה שיספקו בית גידול למגוון ציפורים ובע"ח החיים 

מגוון יצורים קטנים כגון סרטנים ודגיגים  ושמשיהמים הרדודים לאורך הירקון והסביבה החופית1 

קטנים1 מערכות טבעיות אלו ישיבו לאזור השפך את מגוון מערכות צומח וחי אופייניים ויגבירו 

 לחה תקיף טיילת ועמדות תצפית1מאת ה 1בותופעות טבעיות שעדיין מתרחשות 

                                                      
5
 .שמפלסו נע בהתאם לתנאי הגאות והשפל מים מלאכותיגוף , רקון מלוחיאגם מי   
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 ותמלחי מיקום המלחה בשטח מגרש המכבייה ההיסטורי )ראה איור( תואם את מאפיינ

גודל המלחה ומאפייניה יקבעו במסגרת סביבת מי מלח1 במתקיימות באזורי הגאות והשפל ה

פיתוח מערבית, ול-גדת הנחל הדרום יוביל להתארכותהקמת המלחה באתר זה התכנון המפורט1 

טבע אטרקטיבי ומגוון שטחים ושימושים אפשריים עם מבט אל -רצועת פארק עם מוקד תיירות

המלחה והצלחתה תלויים בתכנון של גוף המים, הממשק עם הירקון, תהליכי הגאות  המים1 פיתוח

  והשפל ורמות הפיתוח עבור הקהל הרחב1

אזורים המיועדים לטבע המלחה ולהבחין בין התכנון המפורט של השטחים הפתוחים בנוסף נדרש 

במסגרת זו כלולים השטחים  אזורים המיועדים לפנאי ופעילות נופש אינטנסיבית1בין ונוף ל

דרש תיאום תכנון של הפיתוח הנופי נהפתוחים המתוכננים לאורך שתי גדות הנחל, ולכן 

 1אבן גבירול, לפני הבאתה לדיון במסגרות התכנון העירוניות-וכנית המפורטת לאזור רוקחבת

 

  

מלחת נחל 

 הירקון

 שפך הירקון

פארק טבע 

 אקסטנסיבי
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 בשפך ירקון שוטטות מעגלי רציף בין שני הגשרים הקיימיםיצירת מרחב  01

: גשר וֹוקֹופ אבן גבירול-רוקח מרחבשני גשרים להולכי רגל מחברים בין חצי האי הירקוני לכיום 

זה חיבור מ' מזרחית לגשר ווקופ1  652-הגשר המערבי, וגשר התערוכה הממוקם כ -)גשר רדינג( 

חניון 'חנה וסע' למעבר בין בעיקר  משמש גשר התערוכה :כיווני בעיקרו-פונקציונלי בלבד וחד הינו

המכביה, ואילו גשר ווקופ מחבר את חצי האי עם טיילת חוף  אצטדיוןלאזור הסמוך לבית הלוויות 

שכן צפויה עלייה משמעותית בכמות המשתמשים  הים1 בעתיד תפקידם של הגשרים יתעצם

 1 כיוונית ממוקדי הפעילות הציבוריים השונים שיוקמו בשני המרחבים-ועה דובגשרים ובתנ

הזיקה הרעיונית והתפקודית נועד לחזק את  מרחב שוטטות מעגלי בין שני הגשרים הקיימיםיצירת 

 :)ראה איור(הבא תוואי בזוהה  גיאומטריה טרפזיתבעל מרחב שוטטות בין שתי חטיבות הקרקע1 

, שני מקטעים המחברים אבן גבירול(-)רוקח מזרחי-המתוכנן בלב השטח הצפוןרחוב הפארק ציר 

 הז מסמךשיקרא לצורך  ורחוב נוסף, ווקופ וגשר התערוכה – את ציר הפארק עם הגשרים הקיימים

  בחצי האי הירקוני לחיבור מקטעי הגשר1 שיש לתכנן "רחוב המכבייה" בלבד

 ק"מ1  0-הינו כ הטרפזהיקף אורך שבילי ההליכה המוצעים ב
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 של מרחב השוטטות בדפנות המבונותהתכתבות נפחי הבינוי  61

 

התכתבות של נפחי הבנייה  בהיבט הפיסי הינושוטטות ה מרחבחיזוק ל מתאיםכלי נוסף שנמצא 

פיתוח המלחה 1 )ראה איור( "רחוב המכבייה"לאורך לאורך ציר הפארק ו נות המבונותדפשתי הב

מבט אל אפשר הרחבה של נקודות היבאופן משמעותי את הדופן הדרומית של גדת הנחל ו יאריך

מכאן שצפויה  1אזור יריד המזרח אל קו הנחל הצמדה שלו, אבן גבירול מחד-רוקח מרחבעבר 

 חשיפה ניכרת של שתי דפנות בינוי אלו אחת לשנייה1

לחלופת הבינוי שתבחר לאורך רחוב  משליםבאופן  ןיתוכנ "רחוב המכבייה"הבינוי בשעל כן מוצע 

לאורך רחוב בינוי הוראות הבתשמר גמישות תכנונית במידה ואבן גבירול1 -הפארק במרחב רוקח

המפורטת תוטמע גמישות מתאימה גם בתוכנית אבן גבירול, -הפארק בתוכנית המפורטת לרוקח

 לחצי האי הירקוני1שתוכן 
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

והייחודי של המקום מבחינת משאבי טבע, ערכי נוף,  שמירה וטיפוח האופי המקורי 5.0.3

 תעשייתית.מורשת מורשת בנויה ו

מירה על המורשת התחדשות ופיתוח המרחב לצד שב למימוש קו היסוד השלישי של החזון העוסק

וסחו מטרה נ תוך שיקוף תמורות שחלו בה לאורך השנים והתעשייתית הבנויההתכנונית, הנופית, 

 1כלי מימוש עיקריים ראשית אחת ושלושה

ערכי נוף, מורשת שמירה וטיפוח האופי המקורי והייחודי של המקום מבחינת משאבי טבע, : מטרה

 1בנויה ותעשייתית

 :כלים

 : חזרה, ככל הניתן, 'למתווה אלחנני'1 יריד המזרח 1א

  נמל תל אביב: שימור מבנים היסטוריים עפ"י סקר1 1ב

 1הקשורים במורשת תעשייתית ונופיתגבירול: שמירה על מאפיינים -רוקח אבן 1ג

בערכי , ביחס לשטחים הפתוחים והבנויים של העיר ייחודי ם עירונימיקובאגן התכנון מתאפיין 

ה של כל אחת מהיחידות הגיאוגרפיות סיפורסביבתו הטבעית1 וב מורשת היסטוריים ואדריכליים

 82במרחב העירוני במהלך  התמורות שחלונסיבות הקמתו הייחודיות ואת את  ףמשק השלובות בו

אתרים  1משיכה תרבותישמש מוקד בעל פוטנציאל 'טבעי' ל, ועל כן הוא נמצא כהשנים האחרונות

דומים שנבדקו במסגרת המחקר המקדים השכילו לשלב בין שימור אדריכלי ואורבני לבין שיפוץ 

בנפח אדריכלי  ותוספות בניה במרקם הקיים1 הפרויקטים שנבדקו שמרו על אופי המרקם הקיים

ובשיפוץ הקיים, ובו בזמן העניקו חופש עיצובי לאזכור היסטורי בחלקים שנהרסו, ושימוש בשפה 

 עיצובית עדכנית, אך משתלבת בתוספות

 להדגשה הנדרשים מתייחד במאפייני בינוי ופיתוחבאזור שפך הירקון כל אחד ממרחבי התכנון 

ורשת הראויים לשימור בכל אזור התבסס צוות לשם זיהוי ערכי המבמסגרת תוכנית התחדשותו1 

1 המסקנות שעלו מעבודות מחקר הפרוגרמה על עבודות מחקר ותיעוד שנערכו לאזורים השונים

אלו, אשר אומצו על ידי אגף התכנון של עיריית תל אביב, שולבו כהנחות תכנון של הפרוגרמה 

 :להלןט רפומהאזורים כמכל אחד שמירה וטיפוח האופי המקורי והייחודי של ל

 חזרה, ככל הניתן, 'למתווה אלחנני' :יריד המזרח 1א

המכונה  - 62-משנות ה של היריד הפיתוחאדריכלי הנובע משילוב תוכנית -ערך תכנוני לאזור

1 אזור זה נבנה על טהרת המכבייהמגרש למתקני הספורט של  תייחסותהוה -" 6"מתווה אלחנני

איכויות ארכיטקטוניות  יבעלומתאפיין במבנים עתירי שטח ונמוכי קומה  , הואהסגנון הבינלאומי

המלצות עבודת התיעוד 1 ראה איור – ספג שינויים רבים לאורך השנים 'מתווה אלחנני' 1גבוהות

                                                      
6
 במקור1  מרחבעל שם אדר' אבא אלחנני שתתכן את ה  
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

באזור יריד המזרח ביחס לשימורם של המרחב והמבנים ההיסטוריים נושאי ערכי מורשת ששרדו 

ודרכי הגישה המקוריות  'אלחננימתווה ' ושחזור מודגשת חשיבות חיזוק מחייבת את הפרוגרמה1

 1 מרחבאל ה

 :באמצעות "מתווה אלחנני"את  לשרטט מחדשישאף התכנון המפורט 

 1מתן דגש אורבני לשער הכניסה מכיכר פלומר 31

 מרחבים בנויים העוטפים שטחים פתוחיםהשבת מתווה הדרכים ויצירה מחדש של  01

 1(פנימיותשחזור כיכרות )

 1הריסה של מבנים ארעיים ובינוי חלופי עפ"י התכסית ההיסטורית 61

ללא צורך בנקיטת טקטיקות של  ,שזוהו בסקר התיעוד שימור מבנים היסטוריים 91

 1שחזור מחמיר

  1מרחבבליבת הועוגן ייחודי  כאייקון מבנה תוצרת הארץושחזור שיקום  51

 וכד'1 במרחב פיזור קיוסקים  61
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 ( שימור מבנים היסטוריים עפ"י סקר וצפון הנמל)אזור הנמל  1ב

 

הוקמו ברובם כסככות אחסנה רחבות ידיים  תעשייתי1 המבנים-היסטוריערך לאזור 

לבריכת הנמל  ובמקביל המתאפיינות בקונסטרוקציה ממתכת, והם פרושים לאורך קו החוף

ני הוקמו מבנים בחלקים הדרומיים הם ממוקמים בניצב לו, ואילו באזור הצפוההיסטורית1 

המבנים תוך הקפדה על שימוש בחומרים מרבית  בעשור האחרון שוקמובניצב לקו החוף1 

קונסטרוקציות קיימות, וקבלת החלודה כמרכיב בלתי נפרד ממבני הנמל ב טיפולטבעיים, 

 1 כמבנים לשימורעל אף שלא סומנו סטטוטורית כל זאת  הממוקמים על קו הים התיכון1

יתאפשר יבוצע סקר לאיתור מבני מורשת הראויים לשימור. התכנון המפורט במסגרת 

 אזור תוך שמירה על מאפייני הבינוי ההיסטוריים.השטחים הבנויים בעיבוי 

  המכבייה אצטדיוןאזור 

היה ונשאר שטח שאזור זה הוא היחיד בתחום חצי האי הירקוני המשיק לגדות הנחל, 

 מוצע שיישאר כך1פתוח לאורך כל השנים1 על כן 

 

 שמירה על מאפיינים הקשורים במורשת תעשייתית ונופית -גבירול אבן -אזור רוקח 1ג

 

1 עניין לוגיסטי-נושאים אופי תשתיתיבמתקנים הו תעשייתי-היסטוריערך ב מתאפייןהאזור 

המהווים  דלק מכלי בו נותרו שלושה הצפונית לאורך גדת הנחל' 9דלק 'אתר מיוחד מספק 

ההיסטורית הכוח התחנה  ימבננמצאים  לאזור זהנושקים ייחודית1  פיתוחהזדמנות 

המהווים חלק מהרצף  אתרי מורשת בעלי נוכחות - תל כודאדי ומבנה המגדלור', רידינג'

  1 הזבערך ההיסטורי ותומכים 

הקשורים מבנים ומתקנים המור ישזה מתייחסת לנושא  מרחבהתוכנית המפורטת נערכת ל

יתכן ותתאפשר השמשה של  1בהם ציבוריבעלי אופי ב שימושים וליוש תעשייתיתבמורשת 

  1בפיתוח הטבע העירוני בירקון , תוך שילובם7)חלקם או כולם( לצרכי ציבור הדלק מכלי

  

                                                      
7
 .יפו-בהתאם לבקשה עיריית תל אביב 6/א/32תמ"א בהוראות  ככל שיערך שינוי 
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 לחצי האי הירקוני שימושים תפרוגרמ 1.5

 
של  לפיתוח מאוזןלהקנות כללים מנחים לחצי האי הירקוני היא שים מטרתה של פרוגרמת השימו

שעתיד להסדיר את אופי  התכנון המפורטכללים אלה נועדו לכוון ולמקד את  מרחב ייחודי זה1

  1אופטימליפעילות  ופיאלו בטיח להוהפעילות במקום, 

אבן גבירול ייעוד הקרקע -למרחב חצי האי הירקוני בלבד1 במרחב רוקחיוגדר תמהיל שימושים 

ים, הוא יבחן במסגרת התוכנית המפורטת שימושי הקרקע האפשריהציבורי מצמצם את מערך 

  1, בכפיפה להנחיות הפרוגרמה לאגן התכנון הרחבהנמצאת בשלבי הכנה

בפרק זה נרחיב ביחס למטרות התכנוניות השונות שזוהו למימוש חזון השימושים לחצי האי 

בכדי להשיג לו שתוכן ת המפורטהירקוני, ולכלי המימוש שהפרוגרמה ממליצה להטמיע בתוכנית 

 אותן1

פיתוח המרחב כעוגן חווייתי בעל מערך שימושים מגוון בכפוף לתימת תרבות  5.3.0

 .ויצירה

גיבוש זהות ב העוסקתמהיל השימושים לחצי האי הירקוני, של החזון  הראשוןלמימוש קו היסוד 

תרבות  מרחב –המונחית על פי תימה מרכזית: תוצרת הארץ  עירונית ייחודית לחצי האי הירקוני

 כלי מימוש1 ושלושהראשית  מטרה הנוסח ,ויצירה

 1פיתוח המרחב כעוגן חווייתי בעל מערך שימושים מגוון בכפוף לתימת תרבות ויצירה: מטרה

  :כלי מימוש

בתמהיל באמצעות התימה המרכזית, ועיגונם  מרחבההיסטוריים של הביסוס הערכים  31

 1קרקעהשימושי 

 '1העיר היצירתית'על מודל  ןהנשע תמהיל שימושיםגיבוש  01

, כחטיבה יעילה ומאוזנת לאורך זמן המחויבת מאוחדגוף ציבורי  ניהול מרחב חצי האי ע"י 61

 לתימה ולתמהיל1 

תעשיה, חדשנות, תרבות ויצירה הם ערכים ופעילויות אשר אפיינו את הפעילויות השונות 

על בסיס מרכיבי מורשת אלו זוהתה תימה חצי האי הירקוני מאז הקמתו ועד היום.  מרחבב

התימה המוצעת 1 'תוצרת הארץ'אשר זכתה לשם  -מרכזית מתאימה הנשענת על תרבות ויצירה 

אזוריו השונים לבין האי הירקוני אופי יחיד ומובחן, תוך יצירת הקשרים טבעיים בין -תקנה לחצי

   1והעתידיות הפעילויות הקיימות
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בתמהיל באמצעות התימה המרכזית, ועיגונם  מרחבביסוס הערכים ההיסטוריים של ה 1א

 קרקע1השימושי 

כחלק ממאמצי ובמימון פרטי  62-חצי האי הוקמו באופן בלתי תלוי בשנות הב ים השוניםאזור

הכלכלה העירונית ותדמיתה באמצעות הקמת מפעלים ציוניים בינלאומיים  העירייה דאז לקדם את

האי הירקוני -הינה תימה ברורה עבור חצי תרבות ויצירה מרחב –תוצרת הארץ 1 רחבי היקף

אחד מהאזורים השונים בחצי האי מייצג  כלהמקיימת זיקה היסטורית והקשרים טבעיים עם האתר1 

כשימושי קרקע לשם חיזוק התימה ת ולאומית הניתנים לתרגום שורת ערכים בעלי חשיבות עירוני

להתוויית תמהיל שימושים הללו ואימוצם הערכים ההיסטוריים  ביסוס המרכזית שזוהתה לחצי האי1

  1יישומית בשימושי הקרקעגמישות ואופי מובחן  לחצי האי תקנה

דגל היה הראשון שהקים בתחומי חצי האי מתקנים שנועדו לקיום אירועי  מפעל המכבייה 1א

חיזוק לשם שמקורו מן היישוב ומהעולם הרחב  רחביהודי ספורט ולאכלס ציבור בתחום ה

בשל התנאים הפוליטיים הספיק המתקן ארח  ישראל1 לארץ יהדות התפוצותהקשר שבין 

פנאי חינוך לקדם במרחב חצי האי שימושי  על כן מומלץ (3460,34651שתי מכביות בלבד )

 העצמה אישית וכדומה1 מצוינות,ונופש שיתחברו לערכים: ספורטיביות, 

אשר במסגרתו הוקמו  3466בשנת היה למפעל השני שהוקם במרחב זה  יריד המזרח 1ב

לקיום יריד מסחרי בינלאומי שבו הוצגה "תוצרת הארץ" לצד ביתני מפוארים מבני קבע 

מדינות שכנות )לבנון( ומדינות אירופאיות רבות1 היריד מהווה סמל לחתירה של היישוב 

צוב מעמדה של העיר תל אביב כעיר , ולמיהיהודי לקידום שיתוף פעולה כלכלי אזורי

נערך באחד  3466בדצמבר  והמסחר1 הייצור התעשייתי, החקלאותמובילה בארץ בתחומי 

נקודת ציון  – התזמורת הסימפונית הארץ ישראליתמבניני היריד הקונצרט הראשון של 

במלחמת העולם השנייה הופקע  בא"י1יהודי ראשון היסטורית בהתפתחות ארגון מוסיקלי 

מבני היריד שימשו לאורך השנים 1 צה"לעל ידי הצבא הבריטי ולאחר מכן ע"י  מרחבה

הכיכרות כמחסנים זמניים כבתי מלאכה ומוסכים עד לבניית מחסני הקבע של הנמל, בעוד 

 הפכו למגרשי חניה ואחסון1

כינוס פתוח המשלב מסחר עם בילוי, של המקופלים בתוך הפעילות ההיסטורית  רכיםהע

תקווה, עצמאות, שאפתנות, הם: יצירה, חדשנות, ציונות,  מפגש חברתי וחגיגה עממית

 וכד'1  גאווה, השראה, פיתוח, רווחה, הישגיות, תרבות, קידמהאחווה, 

בנמל יפו  שהונהגו לשביתותהיה למפעל השלישי שהוקם בחצי האי כמענה  נמל תל אביב 1ג

ולו  כנמל נוסעים וסחורות 3468-3465בשנות המרד הערבי1 הנמל היה פעיל בין השנים 

ובקידום העלייה בתקופה שקדמה להקמת  יהודית עצמאית תרומה גדולה בפיתוח כלכלה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%95%D7%A6%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
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)ביניהם  תואמים את השימושים השונים מבני הנמל פונקציונליים וחומרי הבנייה המדינה1

  1האולמות באזור שפך הירקון(

המקופלים בתוך הפעילות ההיסטורית הם: בינלאומיות, עצמאות, ציונות, עלייה,  הערכים

 צריכה, שאפתנות, וכד'1 תקווה, חריצות, פיתוח, קידמה,

הערכים שיחזקו את עוגן ופעילויות תמהיל השימושים יבנה באופן שיכללו בו שימושי קרקע 

 .ומסחר, פנאי ונופשבידור  ,פעילויות תרבותההיסטוריים באמצעות 

 :פעילויות כגון יכללו תרבות מוסדותשטחי 

 (1, אך לא בהכרח בכפוף להםועת"א התרבות תמיכה של משרד תבחיני פ"ע) תרבות מוסד 

 (1התרבות משרד סיווג פ"ע) קטן תיאטרון 

 1לאמנים ותצוגה יצירה סדנת 

 תכליתי רב מופע/תצוגה חלל, קצובים זמן לפרקי ומגורים יצירה סדנת: אמנות חממת ,

 (1ר"מ 552-מ יפחת לא ששטחו מבנה)נלווים  ושימושים

 1מוזיאון 

 1מקומית למורשת מבקרים מרכז 

 1ספריה 

 1קהילתית גלריה 

 1בית ספר למקצועות יצירה 

 1ספורט וחינוך ימי 

 1מרכז קהילתי 

בשימוש מוסדות ציבור ותרבות והתעסוקה היצירתית יוקצו לגורמי חלק משטחי הפעילות 

תרבות, אמנות ואומנות בעלות מופחתת ע"מ להבטיח מגוון היצע של תכנים, פעילויות 

ותוצרים. קבלתם של גורמים אלה בתנאים מיוחדים יהיו בכפוף לתבחינים מקצועיים שיוגדרו 

 1וינחו ועדת קבלה מקצועית ייעודית למתחם

 אולם, בר דאנסים עבור בידור ופנאי ימשיכו לכלול, כפי שבמצב הקיים, שימושים כגון: שטח

 וכד'1 עינוג ציבורי, אירועים

תוך שהיא צמיחה  שתעודדפעילות כלכלית כ ,תואםולצד מוסדות אלו מוצע למקם מסחר נלווה 

בין אלו ניתן למנות מסחר  ומחזקת את צביונו הייחודי1 ומוסדות התרבות ניזונה ממאפייני המקום

 וכד'1 ספורט ימי, אמנות ציוד, נגינה וכלי מוסיקה, לאמנות מסחרית גלריה, ספריםחנות כגון: 
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 מודל 'העיר היצירתית' עלתמהיל שימושים הנשען גיבוש  1ב

מודל  –'העיר היצירתית' למודל  תואמת תרבות ויצירה מרחב –תוצרת הארץ  המרכזיתתימה ה

1 מודל זה מאגד תחתיו שלל תחומי בעולם בערים רבותאזורים להתחדשות יעיל כלי כ הוכח אשר

תרבות, אמנות, טכנולוגיה, מדיה, עיצוב ומלאכה, אשר הולכים וצוברים נתח  כגון:יצירתית פעילות 

 1 ת בכלל ובתל אביב בפרטועירוני ותניכר בכלכל

תשלים את הגיוון הדרוש  חצי האי במרחבהוספת פעילות יצירתית למגוון הפעילויות המתקיימות 

היווצרות מקבצי פעילות יצירתית  1מרחביצירתי ל-צביון תרבותי , ותקנההקיימת בו כיוםלפעילות 

תורמת לפיתוחם הן של התחום עצמו והן של העסקים הפועלים בתחום1 קרבתם הפיסית של 

ידע, ומקל על השימוש מספר מוקדי יצירה מעורר השראה, מעודד שיתופי פעולה וחילופי 

יובלו למיתון תנודתיות יצירתית הפעילות שימושי קרקע שונים הקשורים בבשירותים נלווים1 

 אוכלוסייה קבוצות של לצרכים הביקור במחצי האי, תרחיב את סוג קהל המבקרים, ותיתן מענה

 1ונותש

מאופי וסוג  תעסוקהלבמרחב זה שימושי קרקע  לחזקמוצע  תמהיל השימושים החדשבמסגרת 

במרחב בעלת ייחוד פעילות של מובלעות כ בו כיום באופן שולי ביותר(תעסוקה קיימת ) מסוים

בתי מלאכה, חנויות חומרים וסדנאות מקצועיות משרתים אמנים, לצד התעסוקה ישולבו  1העירוני

 ית תוססת1למרחב חיות, הטרוגניות ואווירה עירונ והשוי יחד שילובם1 אומנים וחללי מופע ויצירה

מרחב חצי ל שתקבעחזק את התימה המרכזית שת 'תעסוקה יצירתית'המוצעת הינה תעסוקה ה

'תעסוקה  1תעסוקה משתפת קהל שאינה בהכרח למטרות רווח בין היתר גםבטיח ת, והאי

1 ייחודיותו 8סקטור כלכלי המאגד תחתיו מספר ענפי עיסוק בעלי מאפיינים דומיםהינה  יצירתית'

של סקטור זה ביחס לענפי תעסוקה מסורתיים, היא בכך שהתקבצותם של תחומי פעילות שונים 

תחומית1 -ביןומגוונים מעורר השראה, מפרה ומזרז חידושים ופיתוחים כתוצאה מחשיפה לפעילות 

ודגמים, הפקת סקיצות אומנות, מנעד הפעילות בענפי התעסוקה היצירתית רב, וכולל תכנון, עיצוב, 

ובעל יכולת גמיש זה הינו מחשבים וביוטכנולוגיה1 מגוון פעילות  ,ניסוי, חזרות, ייצור והפצה

עם פעילות מסחרית, בילוי ותיירות, ואף מגביר את כושר המשיכה והעניין בפני מבקרים  השתלבות

 תי1 וצרכנים פוטנציאליים1 הפעילות בסקטור היצירתי מושתתת על משאב מקומי אנושי ותרבו

בקידום יזמות מקומית זעירה וביצירת פלטפורמה  העירוניתלכלכלה תורם מרכז תעסוקה יצירתית 

ליוצרים מקומיים מגוונים, בתחומים טכנולוגיים, אמנות ותרבות עממית ומלאכות מסורתיות1 

ייחודיותה של הפעילות האמנותית בתוך כך נובעת מתרומתה להעצמת הקהילה באמצעות הקניית 

 מקומית, חינוך ובשמשה מצע למפגש והכרות1  זהות

 :פעילויות כגון שטחי תעסוקה יצירתית יכללו

                                                      
31ראה הרחבה בנספח   

8
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 למעצבים עבודה סדנאות 

 תצוגה למעצבים סדנאות 

 לאור משרדים לחברות העוסקות ב: מדיה, מולטימדיה, אדריכלות, עיצוב, גרפיקה, הוצאה ,

  הקלטה, פרסום וכד'1 ואולפני חזרה חברות הזנק, חדרי

 הינן תכנית תקנון במסגרת שימושים המגבילות עיות"תב הגדרותבהיבט המשפטי  כי לציין יש

 הגבלת כגון:שילוב הוראות מתאימות לעניין זה במסגרת התכנון המפורט  לבחון יש ן1 על כבעיתיות

 1ועוד רכבים כניסת מטרדיות, משק חצרות הגבלת מסחר, יחידת שטח

, כחטיבה יעילה ומאוזנת לאורך זמן המחויבת מאוחדגוף ציבורי  ניהול מרחב חצי האי ע"י 1ג

 לתימה ולתמהיל1 

חברת דונם ע"י  82-בתחום חצי האי הירקוני פועלות שתי חברות המנהלות את המקרקעין: כ

דונם(  92-דונם ע"י אוצר מפעלי ים )תאגיד ממשלתי(1 שאר השטח )כ 82-אתרים )תאגיד עירוני( וכ

ללא תיאום  מרחבשני התאגידים עוסקים בהשקעות רחבות היקף ב ת עת"א1מהווה שצ"פ באחריו

תכנוני, והם מקיימים ביניהם תחרות סמויה1 עובדה זו תורמת, בין השאר, להדרתם של שימושים 

  ציבוריים ותרבותיים המגלמים תשואות הון נמוכות1

חצי האי  מרחבפיה  לעגובשה הנחת היסוד  לעיל 6בפרק על בסיס ההמלצות הראשוניות שהוצגו 

המרחב יהול נ 1אחד עירונית תאגידתחת אחריות של מאוחד ציבורי על ידי גוף נוהל יהירקוני 

של התוכנית המפורטת שתוכן על בסיס הפרוגרמה קל על השגת היעדים יגוף מנהלתי  באמצעות

מיקסום ההיבט שם ל מרחבלכלל התמהיל שימושים אחיד גוף זה ינהל ויפקח על יישום  1המוצעת

 בהמשך, נשען על הנחה זו1 , אשר יוצגהכלכלי תחשיבי האומדן של המודל1 הציבורי של המרחב

התכנון הסטטוטורי מתווה באופן רחב את שימושי הקרקע המותרים והוא מוגבל בכלי בקרה1 

יישום של עקרונות התכנון לנושא השימושים יוכל להתבצע רק מתוך מחויבות כנה של הגוף ה

בקרה משפטית  של מנגנוני ההפעליצירה והגוף המנהל יהיה אמון על 1 נהל לקיים אותןהמ

חוזה שטחי הקרקע1 ה מרחבעם המפעילים/ היזמים השוכרים ב וכלכלית על ההתקשרויות החוזיות

, באופן מרחבמאפשר פירוט רב יותר של הגבלות והתחייבויות מצד היזם ושלוחותיו במשפטי ה

 חייב שמירה על תמהיל השימושים שנקבע בתוכנית ועל אופן ניהול האתר1 אשר י

על מנת לייצר  מרחבבשכירות בגובה דמי ה דיפרנציאציה יישוםהגוף המנהל יוכל להבטיח 

לקבוצות ולעמותות שאינן תחרותיות בשוק החופשי, ולאפשר לגורמים אלו  מרחבנגישות ל

קבוצות היצע פעילויות קהילתיות של  מרחבמנגנון זה נועד לאפשר ב להתבסס בו לאורך זמן.

1 בדרך זו מוקצים מרחבמלכ"ר שאינן נושאות רווחים לצד פעילות כלכלית ומסחרית בועמותות 

בשכירות נמוכה בעבור שוכרים רצויים אך חלשים כלכלית שאינם ברי תחרות בשוק  שטחי פעילות
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אפשר איזון הן בהיבטים כלכליים והן בהחלטות ל יךצרההרכב של הגוף המנהל  החופשי1

 יכלול:הרכב המומלץ שעל כן הניהוליות1 

-נציג מקצועי מתחום התרבות והאמנות, אשר יהיה אמון על פיתוחו של הפן התרבותי  1א

 הראשוניים1 היישוםכבר משלבי  מרחבאמנותי של ה

 י השכונות / נציג מטעם הרובע העירוני1נציג 1ב

 

 פתוח לכל ברמת נגישות גבוההומרחב חופשי  5.3.3

נוסחו  פתוח לכל ברמת נגישות גבוההומרחב חופשי ב למימוש קו היסוד השני של החזון העוסק

 מטרה ראשית אחת ושלושה כלי מימוש עיקריים1

יצירת אזור נגיש ומזמין לתנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים במרחב שפך הירקון, ושיפור  :מטרה

 1העירהגישה בינו לבין 

 :כלים

לשיפור החיבור בין חצי האי  יצירת מרחב שוטטות מעגלי בין שני הגשרים הקיימים 31

ס"ק  51313סעיף ראה  – אבן גבירול, ובינם לבין חלקי העיר הסובבת-הירקוני ומרחב רוקח

 1ב

, נגישות מבקרים ע"י חיזוק מערך וחיבורו לחלקי העיר הסובבת מרחבשיפור הכניסות ל 01

 חיצונית ומתן שירותי הסעה1נגישות 

 חניהע"י צמצום ה שיפור דרכי גישה ותנועה להולכי רגל ורוכבי אופניים ברחבי האזור עצמו 61

 דרכים פנימיות1שינויים ב תנועת כלי רכב,ו

לשיפור הכניסות ודרכי גישה ותנועה  אמצעים ששילובם יובילעל רקע האמור לעיל זוהו מספר 

 ברחבי האזור עצמו:להולכי רגל ורוכבי אופניים 

: חציית תנועה ממונעת את מרחבי התכנון אינה רצויה מסיבות של תכנון תנועת רכב 1א

אורבני, וכן עקב העובדה שקיבולת צמתי הגישה הנוכחיים מוגבלת ואינה מאפשרת גידול 

מוצע להגביל את גישת רכב בחצי האי הירקוני  1מרחברב של מכוניות שיעדן או מוצאן ב

תישקל תוספת דרכי גישה נוספות מכיוונים  ההכרחי להבטחת תפקוד תקין.למינימום 

שאינם קיימים היום, גם אם הגישה תהייה מבוקרת לכמויות כלי רכב מותרים כגון: נכים, 

 חירום, אספקה, פינוי אשפה וכיו"ב1

שמערכת הדרכים הפנימית הקיימת, תשמש בסיס : קרוב לוודאי מערכת דרכים פנימית 1ב

מוצע שהתוכנית המפורטת 1 מרחבדרכים של התכנית המפורטת שתוכן ללמערכת ה

תטמיע הוראות לתכנון שלביות מתאימה להקמת הפרויקט תוך יצירת שינויים 

שינויים אפשריים: ביטול מעגלי תנועה, שינויים בתוואי דרך אשר  1מתאימים במצב הקיים



 

 

 
 I 25019693020 I rofa69@gmail.comאדר' רועי פביאן  I 6436696 250 I  kuff1@017.net.il Iאדר' ד"ר קרן מטרני 

 I I 03-6425056 e-pstrnk@zahav.net.ilאהוד פסטרנק יועץ כלכלי 

65 

 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

תן לנקודות הגישה )למניעת ייקבעו על פי הנגישות החדשה, ביטול נקודות בקרה או הסט

 כניסת רכב שאינו מורשה( וכיו"ב1

מוצע שתקן החניה בחצי האי הירקוני למצב מימוש התכנית במלואה יהיה : חניה 1ג

מובן מאליו שיורשו חניות ייעודיות כגון נכים, חניות לרכב תפעולי וכיו"ב1 מיקומו  "אפס".

וגודלו של חצי האי הירקוני אינו מאפשר חנייה בכמויות גבוהות ובוודאי לא נגישות מתאימה 

-רוקח מרחבלכלי רכב עבור שימושי קרקע המוצעים1 בתכנית המפורטת הנמצאת בהכנה ל

ניונים אשר יוכלו להוות מענה לנגישות לרכב פרטי והקצאת חניות אבן גבירול מתוכננים ח

 גם למבקרים בחצי האי הירקוני1 

אבן -רוקח מרחבהגוף המנהל של חצי האי הירקוני ישתתף בעלויות הקמת החניונים ב

גבירול ויהיה שותף לרווחים שיופקו מהם1 הנחת יסוד זו שולבה באומדן הכלכלי המוצג 

 קן החניה לשלבי מימוש שונים יעוגן בתכנית המפורטת1מודגש כי תבהמשך1 

המתחדש הרי שגם אין צורך בכל  מרחב: מאחר ולא מוצעת כלל חניה בנגישות חיצונית 1ד

ארבע נקודות חיבור עם מערכת הרחובות העירונית )רח' כ"ג יורדי הסירה, רחוב נמל תל 

את החיבור של הכניסות  מוצע לשפראביב, רחוב התערוכה ויציאת חרום מרחוב הירקון(1 

1 דגש עם מערכת הרחובות העירונית, ולתת העדפה להולכי רגל ורוכבי אופניים מרחבל

דרך כיכר פלומר בקצה הצפוני  מרחבמיוחד יינתן לשיפור אורבני של הכניסה הראשית ל

של רחוב דיזינגוף ותישקל אפשרות לביטול כניסת כלי רכב משער זה1 תכנון הגישות 

 וה חלק מהתכנית המפורטת כחלק מהחלטות תכנון הבינוי והפיתוח1 יהו מרחבל

 –רכבת קלה קו ירוק ומתח"ם רוקח  –: הישענות על מערך הסעת המונים נגישות מבקרים 1ה

מוצע לחזק הקשרים של תנועת  1בין המרחבים כן חיזוק קשרי הולכי רגלו אבן גבירול

כמו גם חיבור הולם  התכנון והאזורים הסמוכים לו, מרחבהולכי רגל ואופניים בין 

 למערכת שבילי האופניים העירונית, כולל לצפון, לעת פינוי שדה דב1

רוקח אבן גבירול ומרחק ההליכה של  מרחבממוקם בלב  התחבורה מסוף: הסעהשירותי  1ו

מ' אל הנמל1 קרוב לוודאי שלעת הפעלת הרק"ל הסמוך תופעל מערכת אוטובוסים  822-כ

מוצע לאפשר הפעלת מערכת  רח' הירקון1ף ומזינה אשר תעבור בקרבת רח' דיזינגו

השוטטות לבין באזור ( לרווחת המבקרים בין המוקדים השונים shuttleהסעים פנימית )

מערכת כזאת יכולה לצאת מהמסוף 1 אבן גבירול-רוקח מרחבחניונים שימוקמו בה

המתוכנן, או אפילו מזרחה ממנו )מאזורי מרכז מוזיאון רבין ומוזיאון הארץ( ויעדה המערבי 

עבור מערכת כזו מוצע לשמור תוואי פנוי, אשר יכול גם להשתלב  המתוכנן1 מרחביהיה ה

1 תוואי מוצע לשירות ההסעה ותחנות אפשריות ננתבמערכת הדרכים הפנימיות המתוכ

 מוצגות בתרשים המוצג מטה1
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  חצי האי הירקוניפיתוח תמהיל שימושים מאוזן כלכלית, מגוון וייחודי ל 5.3.2

 מרחבביצירת  למימוש קו היסוד השני של חזון תמהיל השימושים לחצי האי הירקוני, העוסק

לתרבות ויצירה בו מתקיימת פעילות מגוונת, המשלבת השתתפות ועשייה לצד בילוי והעשרה, 

  1כלי מימוש עיקריים וארבעהנוסחה מטרה ראשית אחת  ,התבוננות ורכישה

 1חצי האי הירקוניפיתוח תמהיל שימושים מאוזן כלכלית, מגוון וייחודי ל: מטרה

 : כלי מימוש

 1מאפייני הביקור והמבקרים בחצי האי במצב הקיים ,ניתוח מאפייני השימוש בקרקע 1א

 תימה המרכזיתולחזון להתואם  הקרקע באופן שימושישינויים מוצעים בתמהיל  אפיון 1ב

ולחיזוק הקשר , מבקריםה ףהיקפעילות ובתנודתיות בה צמצום, שיפעל למרחבשגובשו ל

 1עם הקהילה הסובבת

 1הקרקע שימושילאור השינויים המוצעים בתמהיל  מרחבשל הפעילות ב איזון כלכלי 1ג

 ביחס לכל אחד מהם1להלן הרחבה 

 במצב הקיים בחצי האיוהמבקרים , מאפייני הביקור ניתוח מאפייני השימוש בקרקע 1א

לבחינת אופי  מוצא נקודת שימש בחצי האי הירקוניניתוח מאפייני השימוש בקרקע והמבקרים 

דו"ח הוועדה הניתוח התבסס על נתוני 1 מרחבהקרקע של הההתערבות הנחוץ במערך שימושי 

( 0232)אוגוסט  לבחינת תמהיל שימושים בחצי האי הירקוני מטעם חב' אתרים ועיריית תל אביב

 91במסגרת העבודה "מיתוג נמל תל אביב"חברת 'אוצר מפעלי ים' עבור בוצעו שסקרים שני ועל 

 (0ולוח  3)ראה לוח  מאפייני המסחר במצב הקיים 131א

 05,222-כ כ"סה1 חלקיו על הירקוני האי בחצי הדומיננטי הקרקע שימושי את מהווה לסוגיו מסחר

 גם דומה היחס 1הירקוני האי בחצי המקורה השטח כ"מסה 62%-כ שהם מקורים שטחים של ר"מ

 הקרקע שימוש את מהווים הנמל המסחר בצפון שטחי1 המזרח ביריד וגם אביב תל בנמל

 וממוצע הכולל הממוצע של מזה יותר נמוך משקלשהם בעלי  למרות יחידות במונחי הדומיננטי

 1 10המזרח ויריד הנמל

                                                      
9
1 0228סקר מבקרים בנמל שבוצע במהלך אוגוסט  [א] 1 במסגרת זו נכללו:0228ארנון ואורנה ארנון, אוקטובר שרי  

מיקומים בנמל בימי אמצע וסוף שבוע,  9 -+, ב 35מבקרים בגילאי  3,222 -הסקר כלל ראיונות פנים אל פנים עם כ 
תושבי גילאי  522 -במדגם מייצג של כ  0228טובר קסקר טלפוני במהלך או]ב[  בוקר, אחר הצהריים ובערב1

+במטרופולין תל אביב כולל הישובים: תל אביב, רמת גן, גבעתיים, הרצלייה, רמת השרון, רעננה, כפר סבא, נתניה, 38
 מושבי השרון, בת ים, חולון, ראשון לציון, פתח תקווה, גבעת שמואל, קריית אונו, רמת אפעל ויהוד1

10
ל הדומיננטיות בשבמונחי שטח מבונה ובמונחי יחידות דומים1 יוצא מכלל זה צפון הנמל בדרך כלל חתך השימושים  

של שטחי הבידור והפנאי המתאפיינים בשטח גבוה ליחידת עסק1 בהתאם לכך מוצגת תמונת המצב הקיים בעיקרה 
 במונחי שטח מקורה1



 

 

 
 I 25019693020 I rofa69@gmail.comאדר' רועי פביאן  I 6436696 250 I  kuff1@017.net.il Iאדר' ד"ר קרן מטרני 

 I I 03-6425056 e-pstrnk@zahav.net.ilאהוד פסטרנק יועץ כלכלי 

68 

 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 אביב תל בנמל1 הירקוני האי חצי של ו השוניםחלקי בין משתנים המסחר מאפייני ,זאת לעומת

 הבניין חומרי והיקף, 62% -כ המזון שירותי, המקורים השטחים מן 52% -כ החיפוש מוצרי מהווים

 המסחר שטחי כ"בסה בהתאמה 08% - ו 08%, 96% מול זאת) בשישים בטל לבית ואביזרים

, לבית ואביזרים בניין חומרי של המקובץ הענף מהווה המזרח ביריד זה כנגד(1 הירקוני האי בחצי

 המזון שירותי, האי של זה בחלק המקורים המסחר משטחי 62% -כ, יחסית שטח עתיר גם שהוא

 של משקלם הנמל בצפון, האלה האי חלקי שני ומול1 בלבד 5%-כ החיפוש ומוצרי, 02%-כ מהווים

 .חיפוש מוצרי כלל ואין( 42% -כ) מכריע המזון שירותי

 
 (11מקורה )מ"ר 0232שימושי קרקע אוגוסט  -תל אביב, חצי האי הירקוני : 3לוח מס' 

 02321בחצי האי הירקוני מטעם חב' אתרים ועיריית תל אביב", אוגוסט מקור: "דו"ח הוועדה לבחינת תמהיל שימושים 

 

 

 שימוש

 סה"כ צפון הנמל יריד המזרח נמל תל אביב

מ"ר 

 מקורה

 

 יחידות

מ"ר 

 מקורה

 

 יחידות

מ"ר 

 מקורה

 

 יחידות

  מ"ר מקורה

 יחידות

 

 מסחר

 (66) (5,366) (4) (3,532) (6) (3,463) (38) (6,640) (3)שירותי מזון

מוצרי 

 (0)חיפוש

(8,949) (65) (0,965) (0)   (32,454) (65) 

חומרי בניין 

ואביזרים 

 (6)לבית

(565) (3) (6,998) (03) (025) (0) (5,342) (09) 

 49 05,630 33 3,535 04 32,859 59 30,506 סה"כ

 38 33,655 6 9,059 9 3,645 8 5,528 (9)בידור ופנאי

 36 6,556 0 064 33 6,535   (5)שירותי מלאכה

 5 605     5 605 (6)שירותים אישיים

 5 3,849 3 922 0 553 9 506 משרדים

 3 63   3 63   אחסנה

 0 823     0 823 (5)מוסדות ציבור

 0 889   0 889   אחר

 390 99,680 02 6,608 94 35,550 56 02,083 סה"כ

 

  

                                                      
11

 שטח מקורה = שטח עיקרי  
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 הערות: 

 פאב, גלידריה וכדומה1( מסעדה, בית קפה, פיצריה, קיוסק, 3)

 ( הלבשה, הנעלה, אביזרי אופנה, ילדים, מוצרים לתינוק, תכשיטים, ספורט, עתיקות, משקאות וכדומה01)

 ( חיפוי קרמיקה, רהיטים, מטבחים, מוצרי אבן, אבזרי תאורה, אביזרי בית, פרקטים, וילונות וכדומה61)

 ה1( מועדונים, אולמות אירועים, תיאטרון, ספא וכדומ9)

 ( מוסכים, מסגריות, מכירת רכב51)

 ( תיקוני בגדים, מספרה, מרפאה, סטודיו לצילום וכדומה61)

 ( בתי ספר פרטיים51)

 

 לוח מס' 0: תל אביב, חצי האי הירקוני - שימושי קרקע אוגוסט 0232 )%(

 

 

 שימוש

 סה"כ צפון הנמל יריד המזרח נמל תל אביב

מ"ר 

 מקורה

 

 יחידות

מ"ר 

 מקורה

 

 יחידות

מ"ר 

 מקורה

 

 יחידות

מ"ר 

 מקורה

 

 יחידות

 

3מסחר  

(04%) שירותי מזון  (66%)  (38%)  (03%)  (88%)  (80%)  (08%)  (65%)  

(65%) מוצרי חיפוש  (65%)  (06%)  (5%)    (96%)  (64%)  

חומרי בניין 

ואביזרים 

 לבית

(9%)  (0%)  (54%)  (50%)  (30%)  (38%)  (08%)  (06%)  

 66% 55% 55% 06% 54% 63% 59% 66% סה"כ

 36% 05% 62% 65% 8% 32% 33% 08% בידור ופנאי

 4% 8% 32% 9% 00% 02%   שירותי מלאכה

 6% 3%     5% 0% שירותים אישיים

 5% 9% 5% 5% 9% 9% 5% 6% משרדים

 3% 3%   0% 3%   אחסנה

 0% 0%     6% 9% מוסדות ציבור

 3% 0%   6% 9%   אחר

         

 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% 322% סה"כ

 322%1( סה"כ מסחר 3הערות: )
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 במצב הקיים: ופנאי בידור שטחימאפייני  101א

 השטחים כ"מסה 05% -כ, הירקוני האי בחצי בהיקפו השני השימוש את מהווים ופנאי בידור שטחי

 תל נמל בין דומים בחלקים מתחלקים( 45% -כ)  שעיקרם, המסחר משטחי בשונה אבל1 המקורים

 בצפון 65% -כ, אביב תל בנמל מתרכזים והפנאי הבידור משטחי 52% -כ, המזרח ויריד אביב

 -כ, הדומיננטי השימושי את אלה שטחים מהווים הנמל בצפון1 המזרח ביריד 35% -כ ורק הנמל

 .בלבד 32% - כ המזרח וביריד, 62% -כ מהווים הם בנמל1 המקורים השטחים מן 65%

 במצב הקיים:שאר השימושים מאפייני  161א

 אלה משטחים 45% -כ1 מלאכה שטחי הם הירקוני האי בחצי המקורים השטחים כ"מסה 8% -כ

 המלאכה שטחי יתרת1 המקורים השטחים מן 02% - כ מהווים הם שבו, המזרח ביריד מתרכזים

 .המקורים השטחים מן 5% - כ מהווים הם שבו הנמל בצפון נמצאת

 ומשקל, הירקוני האי בחצי המקורים השטחים מן 32% - כ במקובץ מהווים האחרים השימושים כל

, תרבות מוסדות של המוחלט העדרם מאד בולט זה בכלל1 נמוך האי ובחלקי לעצמו מהם אחד כל

 .פרטיים ספר בתי לשני ומתייחד נמוך הקיימים הציבור מוסדות ומשקל והיקף

  מרחבב הביקור ים כללים שלינימאפ 191א

 :הכללים הבאים ממצאיםמן הסקרים המצוטטים עולים ה

 לו שנייה1 אביב תל בעיר עיקרי בילוי מרחב אביב תל בנמל רואים הנשאלים מן 04%-כ 1ד

 אתרים1 עיקרי בילוי כאתר הנשאלים מן 35%-כ רואים אותה אביב בתל הטיילת היא

 . יותר נמוכים באחוזים צוינו אחרים

 נוהגים הם כי ציינו הנשאלים מן 03%-כ1 בו הביקור בתדירות גם מוביל אביב תל נמל 1ה

 עם אחריו באים שינקין מרחבו רוטשילד שדרות מרחב1 בחודש פעם לפחות בו לבלות

 בתדירויות נוצוי אחרים אתרים1 בחודש פעם לפחות בהם המבקרים הנשאלים מן 35%

 .בשנה 35-כ על עומד למבקר הביקורים ממוצע1 נמוכות

 הישובים ומן( 63%) אביב תל תושבי הם הסקר עריכת שלפני בחודש המבקרים מרבית 1ו

 (05%1) לציון וראשון חולון, ים בת: כולל, אביב תל של המטרופולין בדרום

 מן גבוהה הכנסה בעלי, אקדמאים( 38-69) צעירים הם גבוהה בתדירות בנמל המבקרים 1ז

 .בארץ שני דור, חילונים, הממוצע
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 (6)ראה לוח  מרחבמטרות הביקור ב 151א

( ולהסתובב/לטייל 99%טרות הביקור העיקריות בנמל תל אביב הן לשבת בבית קפה או מסעדה )מ

הרי שהמוטיבציה העיקרית של  ,12ת(1 אם נביא בחשבון כי שתי המטרות הן כנראה משולבו69%)

הרוב המכריע של המבקרים בנמל תל אביב היא שיטוט המשלב ישיבה בבית קפה/מסעדה; עוד 

 1 13יותר כך עם נביא בחשבון כי חלק מן המטרות האחרות כולל למעשה שילוב של השתיים האלה

"חנויות בנמל" כמטרת מן המבקרים בנמל תל אביב ציינו את ה"קנייה בחנות" או  5%מוזר כי רק 

מסה"כ השטח  02% -ביקורם1 זאת שעה שהשטח המקורה/יחידות של שירותי המזון מהווים רק כ

 -המקורה/יחידות בנמל; ולעומת זאת השטח המקורה/יחידות של מסחר מוצרי החיפוש מהווים כ

פוא, מסה"כ השטח המקורה/יחידות בנמל, והם שימוש הקרקע הדומיננטי בנמל1 לכאורה א 92%

עפ"י נתוני השטח, הייתה פעילות המסחר של מוצרי חיפוש צריכה להיות הפעילות הדומיננטית 

בנמל והיקף המבקרים בנמל למטרה זו גבוה יותר1 להערכתנו ניתן ליישב סתירה זו אם נניח כי גם 

הקנייה בנמל נתפסת כחלק מחוויית השיטוט ולכן היא מצוינת בנפרד בשיעור נמוך, קרי: מעט 

אנשים באים לנמל במטרה ממוקדת לבצע קניות1 אבל הרבה אנשים באים לנמל לשוטט ולבלות 

 ואגב כך הם מבצעים גם קניות1

( מאשר מבוגרים, אקדמאים, בעלי 69 - 38המבקרים בנמל בתדירות גבוהה הם יותר צעירים )

 הכנסה גבוהה מן הממוצע, חילונים, דור שני בארץ1

 .על פי הסקר אביב תל בנמל האחרון רהביקו מטרות : 3' מס לוח

 מן הנשאלים % מטרה

 99% לשבת בבית קפה או מסעדה

 69% להסתובב/לטייל

 33% בילוי במועדון

 5% קניות בחנות או חנויות בנמל

 6% לחגוג אירוע משפחתי

 9% לצפות במופע

 0% להראות/לבלות עם אורחים מחו"ל

 3% פגישת עסקים

 3% פעילות ספורטיבית

                                                      
12

 ונראה כי הנשאלים נתנו יותר ממטרה אחת1 322%סה"כ הנשאלים בכל מטרות הביקור עולה על  
 כך "לחגוג אירוע משפחתי" כמו גם "פגישת עסקים", כמו גם "לבלות להיראות עם אורחים מחו"ל"1 13
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 (5ולוח  9)ראה לוח  מרחבב ביקורה זמני 161א

, שבוע בסופי המבקר מכריע רוב עם השבוע ימי פני על הן גבוהה בנמל המבקרים של התנודתיות

1 האביב חודשי את ואחריהם, הקיץ חודשי את מעדיף מכריע רוב כאשר השנה חודשי פני על והן

 ציינו אוגוסט שבסוף באופן הביקור מטרות לבין השנה חודשי פני על התנודתיות בין קשר קיים

 וגם( 58%) המסעדות או הקפה לבתי באו כי בנמל המבקרים מקרב יותר גבוהים אחוזים

 (1 לעיל ראה) השנה כל בממוצע בהתאמה 69% -ו 99% מול(, 62%) לטייל/להסתובב

 .על פי הסקר אביב תל בנמל ימי ביקור : 9' מס לוח

 מן המבקרים % ימים בשבוע

 36% לרוב נוהג להגיע באמצע השבוע

 56% לרוב נוהג להגיע בסוף השבוע

 05% מגיע באמצע השבוע וסוף השבוע באותה מידה

 9% לא ידוע

 322% סה"כ

 .על פי הסקר אביב תל בנמל ביקורה עונת : 5' מס לוח

 מן המבקרים % עונת ביקור

 4% חורף

 03% אביב

 50% קיץ

 36% סתיו

 60% מידהבכולן באותה 

( חמים/קרים/גשומים ימים) האוויר ממזג מאד מושפעת התנודתיות ,בסקר נבדק לא שהדבר הגם

 בשעות יותר גבוהה המבקרים שתנועת באופן, חול בימי בעיקר, היום שעות את גם מאפיינת והיא

 .והצהרים הבוקר בשעות מאשר( וערב צ"אחה) הפנאי

 לסיכום:

 והן המבקרים להיקף בהתייחס הן אביב בתל אחרים ביקור מוקדי פני על מוביל אביב תל נמל

 בילוי המשלב שיטוט היא בנמל המבקרים של העיקרית המוטיבציה1 הביקור לתדירות בהתייחס

 פרופיל גם וכך יחסית ממוקדת הביקור מוטיבציית הקיים במצב1 קניות או/ו מסעדה קפה בבית
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 תל מטרופולין של במרחב המתגוררת ואמידה משכילה, צעירה לאוכלוסייה המתייחד המבקרים

 1 לציון וראשון חולון, ים בת והערים תל העיר על דגש עם אביב

 הקרקע שימושי תמהיל לבין, ומאפייניו הביקור מוטיבציית בין גבוהה התאמה קיימת הקיים במצב

 55%-ו מהשטח 65%-כ) לסוגיהם מסחר שטחי של הוא הדומיננטי שהשימוש באופן, בנמל

, בזה זה תלויים - ומאפייניו הביקור ומוטיבציית השימושים תמהיל - השניים כי ספק אין(; מהיחידות

 . זמן לאורך הקיים המצב תמונת את ושומרים זה את זה מקיימים

 ביקור ומאפייני ביקור מוטיבציית של השילובמ נגזרות אביב תל בנמל הקיים המצב של חולשותיו

 גבוהה תנודתיות יחד יוצריםאשר , יחסית ממוקד שימושים תמהיל עם ביחד, יחסית ממוקדים

 לשעות והן בשבוע שיא לימי הן, שיא לעונת הן מוגדרתזו  תנודתיות; והפעילות המבקרים בהיקף

 דחיית של גם לוודאי וקרוב גודש של חריפות בעיות נוצרות תנודתיותבשיאי ה1 היום לאורך שיא

 של, מאד נמוך אף ולעיתים, נמוך ניצול קיים שפל של שעות/בתקופות זאת לעומת 1ביקושים

רק  מתייחסים המצוטטים הסקריםהגם ש .בו שנעשו וההשקעות התשתיות ושל העירוני המרחב

ביחס  והמסקנות הממצאים את ולהשליך להרחיב ניתן כי מעריכים אנואל אזור נמל תל אביב, 

' רח שלאורך המסחר פעילות על וכן הנמל בצפון הפעילות עלגם  למוטיבציית הביקור ומאפייניה

 ומסחר מלאכה שירותי יםכוללה הקרקע שימושיב ןמאפיי המזרח יריד אזורלעומתן, 1 יקותיאלי דוד

1 אולם והמבקרים הפעילות בהיקף התנודתיות את להקטין ,להערכתנוהמסוגלים,  השטח עתיר

  עמו1 בקונפליקט נמצאים ואף שאופיינה בסקרים המרכזית הביקור למוטיבציית זרים שימושים אלו 

מצב הקיים מהווה הצלחה במונחים אורבניים המתייחסים לתפקוד חצי האי הירקוני בהפעילות ב

 ת השימושיםולהתחדשות העירונית אותה יצרה ומינפה הפעילות הקיימת1 פרוגרמ האזורשל 

החולשות הנובעות  בבד עם מיתון דיו, בחוזקותאת להעצים להתבסס על המצב הקיים ומבקשת 

והיקף המבקרים1 הדרך להשיג מטרות משולבות  מרחבממנו, קרי: התנודתיות הגבוהה בפעילות ה

התואמים את התימה והרחבתם לשימושים  מרחבהיא זו באמצעות גיוון השימושים הקיימים ב ואל

טווח זמנים רחב יותר ושונה היכולים להשתלב בשימושים הקיימים תוך שהם פועלים ב המרכזית

 מזה של הקיימים, ופונים לקהלי יעד רחבים יותר1
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שגובשו  אפיון שינויים מוצעים בתמהיל שימושי הקרקע באופן התואם לחזון ולתימה המרכזית 1ב

 מבקריםה ףהיקפעילות ובתנודתיות בה , שיפעל לצמצוםמרחבל

-היסטורייםשל אזורים התחדשות עירונית שונים ל יםהמחקר המקדים להכנת הפרוגרמה בחן מודל

שימושים בעלי אופי ב מתאפיינים1 המודלים שנמצאו מתאימים ליריד המזרח 14תרבותיים בעולם

בהיבט זה 1 מרחבכלכלי של ההציבורי בעיקרם המשלבים שימושים עסקיים המוגבלים לאיזון 

מהווה להערכתנו כשל שיש חסרונה המוחלט של פעילות ציבורית בחצי האי הירקוני במצב הקיים 

 1 מרחבחזון שנוסח לבאופן התואם את הלתקנו 

השימושים העסקיים במתחמים שנבחנו בעולם ואשר יכולים להוות מודל להתחדשות בחצי האי 

הירקוני מבקשים לתמוך את האוריינטציה הציבורית המרכזית המאפיינת מתחמים אלה1 התמיכה 

 רוניות:העסקית יכולה לבוא בשלוש דרכים עק

  תמיכה ישירה של גופים עסקיים בהקמה ותפעול ואחזקה שוטפים כחלק מן המעורבות

 בקהילה1

  שילוב של שימושים עסקיים התואמים את המוטיב הציבורי המנחה, שיש בסיס עסקי

 להפעלתם1

  1שילוב שימושים עסקיים במינון מוגבל המכוון לתמיכה בהקמה ו/או בפעילות השוטפת

סוג ואופי השימושים העסקיים באופן שיתאים למוטיב הציבורי המנחה את  קיימת בקרה על

 1מרחבהפעילות ב

אפשרית אבל אינה מבטיחה, להערכתנו,  מהווה חלופה הדרך הראשונה, המתבססת על תמיכה

בסיס כלכלי יציב ובר קיימא לאורך  זמן1 הדרך השנייה מגבילה מאד את השימושים האפשריים 

ולכן מימושה אינו מבטיח בסיס כלכלי רחב מספיק1 הדרך השלישית נראית מבטיחה מן האחרות 

ת החזון לחצי האי הירקוני התואמים אולכן שימשה בסיס להכנת הפרוגרמה1 השימושים העסקיים 

  :הנם תרבות ויצירה מרחב –תוצרת הארץ ואת התימה המרכזית 

 מסחר מסוג ואופי מתאימים 

 אכסון תיירותי 

 פעילות את  אשר תשלים ותגווןמקצועות היצירה תעסוקה מתחום  - תעסוקה מתאימה

  1יצירתי-צביון תרבותילהם ותקנה  באזורהבילוי והפנאי המתרחשת 

 

                                                      
14
 דו"ח מסכם", אדר' קרן מטרני ואדר' רועי פביאן1 -ראה "מתחם יריד המזרח, מחקר השוואתי של אתרים בעלי דמיון  
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יכולה  מגבלות סטטוטוריות, כלכליות וניהוליות תוספת שטחי בנייה בחצי האי הירקוני איננהבשל 

 פעימותנערך בשלוש המוצע תמהיל שימושי הקרקע  1 על כןלהתממש באחת, אלא בשלבים

דרך זו מבטיחה לרשות המקומית  1(6ראה לוח מס' ) בהדרגה הגדלים בנייהעומס להמתייחסות 

בהתאם למגבלות הקיימות בכל נקודת זמן  של השטחים הבנויים במרחב זה ממדי העיבויבבחירה 

)מיקום וקריטריונים קיימא1 הסבר מלא ביחס לאופן העיבוי -, ותוכנית פעולה פרוגרמתית בתנתונה

 של עבודה זו1 6מרחביים( מוצג בפרק 

 בחלוקה לפעימותהיקף בנייה מרבי  -: חצי האי הירקוני 6לוח מס' 

 

 שלב

 עיקרי שטח טח בנוי )מ"ר(סה"כ ש

 סה"כ נמל תל אביב צפון הנמל יריד המזרח )מ"ר(

  98,822 09,622 6,022 38,222 מצב קיים

 68,582 56,022 69,522 6,022 65,522 ראשונה פעימה

 55,362 85,522 69,522 6,022 95,222 שנייה פעימה

 45,522 332,222 65,222 38,222 55,222 שלישית פעימה

 

, והיא גם משיגה בחצי האי הירקוני המוצעהפעימה השלישית מציגה את היקף הבנייה המרבי 

פעימה הראשונה ב היקפי הבינוי 1הון תומך בהקצאתאיזון כלכלי מלא של הפעילות ללא צורך 

 בשתי חלופות משנה:  נונבח , המציגים היקפי בינוי נמוכים יותר,השנייהבפעימה ו

 נעשתה ביחס לפעימה השלישית )המאוזנת( הקטנת השטח הבנוי  :חלופה מוטת תרבות

רק על חשבון שטחי התעסוקה, בעוד שהיקף שטח מוסדות הציבור והתרבות נשמר קבוע 

כמו בחלופה השלישית1 הפועל היוצא של חלופה זו הוא חוסר איזון כלכלי המחייב הון 

 תומך1 

 נעשתה ימה השלישית )המאוזנת( ביחס לפעהקטנת השטח הבנוי  :מאוזנת כלכלית החלופ

 , באופן המאפשרהן על חשבון שטחי התעסוקה והן על חשבון שטחי הציבור והתרבות

  1איזון כלכלי שמירה על

הקיימים ושימושים נוספים המקיימים את מטרות  הקרקע שימושיב השינויים המוצעים פירוט

1 שינויים אלו מתייחסים להיבטים של ניצול יעיל יותר של 5מוצג בלוח מס'  הפרוגרמה שפורטו לעיל

 השטח הבנוי1 
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 (15שטחים מקורים)מ"ר  פעימות 6-ב מוצעתמהיל שימושים  –חצי האי הירקוני : 5לוח מס' 

 

שימוש
16 

מצב קיים 

0232 

 תמהיל מוצע

 Iפעימה   IIפעימה  IIIפעימה 

 מאוזנת מוטת תרבות מאוזנת מוטת תרבות 

תומך נדרשהון 
17
 2 06,362,222 2 38,695,222 2  )ש"ח( 

 

 מסחר

שירותי מזון
 

(5,366) (32,522) (32,522) (32,522) (32,522) (32,522) 

מוצרי חיפוש
 

(32,454) (35,222) (35,222) (35,222) (35,222) (35,222) 

חומרי בניין 

 ואביזרים לבית

(5,342) - - - - - 

 05,522 05,522 05,522 05,522 05,522 05,630 סה"כ

בידור ופנאי
 

33,655 30,222 30,222 30,222 30,222 30,222 

 0,522 0,522 0,522 0,522 0,522 3,849 משרדים

שירותי מלאכה
 

6,556 - - - - - 

 - - - - - 3,033 שירותים אישיים ואחר

 - - - - - 63 אחסנה

 8,662 30,222 4,662 30,222 30,222 823 מוסדות ציבור ותרבות

 8,222 8,222 8,222 8,222 8,222 - מלונאות

 33,452 8,582 34,522 35,362 65,522 - תעסוקה

 68,582 55,362 45,522 99,680 סה"כ

 

 מקרא:

 שימושים קיימים ללא שינוי מהותי בהיקף השטחים 

 בהדרגה  שיבוטלו שימושים 

 היקף השטחיםשל שינוי מהותי בשימושים קיימים ושימושים חדשים  

 

  

                                                      
רישטח מקורה = שטח עיק  

15
  

16
 31ראה לוח מס'  - הגדרת שימושים  

17
 הון הנדרש לאיזון כלכלי של הפרויקט שאינו דורש החזר1  
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 מסחר

בהנחה כי המסחר מתקיים בעיקרו בקומת הרחוב, היקף שטחי המסחר בחצי האי הירקוני מיצה 

את האפשרויות הפיזיות של מימושו1 בהתאם לכך שטח המסחר המומלץ בפרוגרמה הוא בסדר 

 גודל דומה להיקף שטחי המסחר במצב הקיים1 

מ"ר מקורים של מסחר בחומרי בניין ואביזרים לבית,  6,652 -האי כבמצב הקיים פועלים בחצי 

יריד המזרח1 להערכתנו, סוג  מרחבהמאופיין בעתירות שטח יחסית וממוקם ברובו המכריע ב

מסחר זה מתאים פחות למוטיבציית הביקור העיקרית בחצי האי; כמו כן עתירות השטח שלו גוזרת 

נגזר מן המיקום המרכזי של חצי האי במרחב העירוני1 שכירות נמוכה יחסית ואינה מתאימה ל

להחליף בהדרגה שטחי מסחר לחומרי בניין ואביזרים לבית בהתאם לכך ממליצה הפרוגרמה 

, קרי: שירותי מזון ומוצרי במסחר בעל אופי מתאים יותר לחצי האי והפעילות המאפיינת אותו

 חיפוש, בחלקים שווים פחות או יותר1

 בידור ופנאי

 על אלה הקיימים1 מלץ לא להוסיף שטחי בידור ופנאימו

 שירותי מלאכה

שימוש שאינו תואם את המיקום במרחב העירוני וזר לשימושים האחרים ולמוטיבציית הביקור 

 1מומלץ להוציא בהדרגה שימוש זה מחצי האיהמרכזית בחצי האי הירקוני1 

 שירותים אישיים

רוני וזר לשימושים האחרים ולמוטיבציית הביקור שימוש שאינו תואם את המיקום במרחב העי

 1מומלץ להוציא בהדרגה שימוש זה מחצי האיהמרכזית בחצי האי הירקוני1 

 משרדים

חצי האי הירקוני1 נלקח בחשבון גידול הנובע  את מרחב של הגוף המנהלהכוונה בעיקר למשרדים 

 מהתפתחות המערכת לאורך זמן1

 אחסנה

קום במרחב העירוני וזר לשימושים האחרים ולמוטיבציית הביקור שימוש שאינו תואם את המי

 1מומלץ להוציא בהדרגה שימוש זה מחצי האיהמרכזית בחצי האי הירקוני1 
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 מוסדות ציבור ותרבות

כפי שצוין לעיל, שילוב שימושים ציבוריים הפועלים בטווח זמנים רחב יותר ושונה מזה של 

סיות יעד רחבות יותר, יגוון את השימושים הפועלים בחצי האי השימושים הקיימים, ופונים לאוכלו

ככל  מרחבהירקוני, ירחיב את מעגל המשתמשים, ויביא לביטוי את התפקוד האורבני הראוי של ה

 שהוא נגזר מן המאפיינים האורבניים, האדריכליים וההיסטוריים הייחודיים שלו1 

 -מוסדות ציבור ותרבות יכולים לתרום למיתון התנודתיות הגבוהה בהיקף המבקרים בחצי האי 

מוסדות ציבור לשעות הבוקר ומוסדות תרבות לשעות הערב והלילה1 בחינת צרכי הציבור של 

לא קיים כיום אוכלוסייה המתגוררת באזורים גובלים ובטווח מקובל של קבלת שירותים העלתה כי 

אופי דות ציבור המשרתים אוכלוסייה זו, ולא צפוי מחסור כזה גם בעתיד1 בהתאם לכך מחסור במוס

ככל שיידרש הקמת מוסד 1 מוסדות הציבור והתרבות בחצי האי הירקוני צריך להיות כלל עירוני

 ציבור בעל אופי עירוני עבור השכונות הסובבות, מומלץ לספק מענה זה בתחום חצי האי הירקוני1

 :מומלץ מביא בחשבוןהיקף השטח ה

הקמת מוסד תרבות ציבורי מוביל שפעילותו תקרין על הדימוי והמיתוג של חצי האי   31

  הירקוני כולו1

בין היקף השטחים למוסדות ציבור ותרבות ובין היקף השטחים  כמותיתלות מתקיימת ת 01

ל ש ת הקצאהככל שתלות זו מופרת, נפגע האיזון הכלכלי של הפרוגרמה ונדרש 1לתעסוקה

 הון תומך1

 מלונאות

, שאומץ ע"י העירייה בהסכמת משרד התיירות, 18מסמך מדיניות לפיתוח אמצעי אכסון בתל אביב

ומלונות ייחודיים, המשולבים במרקם העירוני  IIIממליץ על הרחבה מתאימה של מלונות מרמה 

הקיים, בדגש על מרקמים עירוניים ייחודיים בעלי פוטנציאל של ביקור ועניין תיירותיים1 אין ספק כי 

חצי האי הירקוני עונה על ההגדרה הזאת1 בהתאם לכך, וכחלק מן הפרוגרמה המומלצת ע"י מסמך 

חדרים כל  035-ני בתי מלון ייחודיים בהיקף של כמומלץ לשלב בחצי האי הירקוני שהמדיניות, 

1 היקף השטחים המקורים שנקבע במסגרת הפרוגרמה הוא פועל יוצא של הסטנדרטים אחד

 הפיזיים המתאימים של משרד התיירות, בהתאמות נדרשות1

מעבר לאמור לעיל גם המלונאות תתרום למיתון התנודתיות הגבוהה לאורך כל שעות היממה 

 בהיקף המבקרים בחצי האי1בפעילות ו

  

                                                      
18
 02281יפו", אהוד פסטרנק ותיק פרויקטים, יוני  -"מסמך מדיניות למתקני אכסון תיירות בתל אביב  
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 תעסוקה

האוריינטציה הכללית של חצי האי הירקוני במצב הקיים, ועל פי השימושים עליהם ממליצה 

הפרוגרמה כמפורט לעיל, היא של מוקד בילוי ופנאי הן בהתייחס לשימוש הזה כשלעצמו, הן 

נטציה הזו מכוונת את בהתייחס לאופי הפעילות המסחרית, והן בהתייחס למוסדות תרבות1 האוריי

הפעילות לקהלים מסוימים ולפעילות בשעות הפנאי של האוכלוסייה1 מכאן גם התנודתיות הגבוהה 

בפעילות ובהיקף המבקרים על פני היום, השבוע והשנה1 מוסדות ציבור ותרבות ומלונאות יכולים 

ו אפשריים למתן את התנודתיות, אבל ספק אם הם לכשעצמם יכולים לאזן אותה1 לתכלית ז

להערכתנו שטחי תעסוקה, הן בהתייחס לשעות הפעילות והן בהתייחס לקהלים המאפיינים אותם 

 )מועסקים, מבקרים בשטחי תעסוקה וכדומה(1

יריד המזרח, והם תורמים להערכתנו לאיזון  מרחבבמצב הקיים פועלים שטחי תעסוקה בעיקר ב

אלה )מלאכה ושירותים אישיים בעיקר(  זה1 אלא ששטחי תעסוקה מרחבשעות והיקף הפעילות ב

נושאים אופי שאינו מתאים לאוריינטציית הפעילות הכללית הרצויה בחצי האי הירקוני, והם פועלים 

 בקונפליקט עם אוריינטציה זו1 לכן יש להחליפם בשטחי תעסוקה אחרים, בעלי אופי מתאים1

ופי מסוים בחצי האי הפרוגרמה ממליצה על תוספת שטחי תעסוקה של משרדים בעלי א

1 תוספת זו לא תבוא על חשבון פעילויות הירקוני, היכולים להתמקם בקומות שמעל קומת הרחוב

רצויות כמפורט לעיל המתקשות לעלות לגובה, ותתרום לניצול יעיל יותר של השטח הבנוי1 

ייהנו המשרדים הללו ישתלבו בפעילות השימושים האחרים בחצי האי הירקוני, ישלימו אותה ו

ממנה1 משרדים העונים לדרישה הזאת הם כאלה שיאכלסו "תעסוקה יצירתית", קרי: משרדים של 

פירמות השייכות לענפי הפרסום, עיצוב ואדריכלות, אמנות פלסטית לסוגיה, קולנוע, תוכנות 

 191מחשב, תוכנות פנאי אינטראקטיביות, מדיה ותקשורת, הוצאה לאור וכדומה

 מגורים בחצי האי הירקוני. לשלבומלץ שלא מ – מגורים

 

, במעבר מפעימה לפעימה עולה היקף שימושי התרבות והתעסוקה ויורד היקפם היחסי של לסיכום

1 הפעימה השלישית משקפת לא רק פרוגרמה שלהלן 8מס' ראה בלוח  – השימושים השונים

בטיבה של התעסוקה שתשוכן  אידאלית בהיבט של תמהיל השימושים, אלא גם גמישות מירבית

 מגוונת ומסבסדת בעבור שימושי תרבות ויצירה איכותיים1 'תעסוקה יצירתית' – במתחם

                                                      
19
 31רוט ראה נספח מס' ילפ 
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 היקף שימושי תרבות ותעסוקה יצירתית באחוזים עבור כל פעימת עיבוי: :8מס'  לוח

 IIIפעימה  IIפעימה  Iפעימה  מצב קיים שימושים

 מאוזנת תרבותמוטת  מאוזנת מוטת תרבות מאוזנת

מוסדות ציבור 

 ותרבות

0% 36% 

 

35% 36% 36% 30% 

 68% 00% 05% 36% 35% 2% תעסוקה יצירתית

 52% 68% 62% 0% סה"כ 

 

 1לאור השינויים המוצעים בתמהיל שימושי הקרקע מרחבשל הפעילות ב איזון כלכלי 1ג

מערכת שימושי הקרקע קבע באופן שיבטיח את האיזון הכלכלי של כל יהיקף שטחי התעסוקה 

)הכולל את  מכלול חצי האי הירקוני1 כבסיס לניתוח הכלכלי הנחנו כי הפועלת בחצי האי הירקוני

 אשר: יוקם וינוהל ע"י גוף מנהל אחד שהוא גוף ציבורינמל תל אביב, יריד המזרח וצפון הנמל( 

יבצע את כל ההשקעות הדרושות להקמה של שטחים מקורים, שטחים ציבוריים, תשתיות   31

 1וכל השקעה אחרת נדרשת בחצי האי

 1יישא בכל עלויות האחזקה והתפעול השוטפות 01

 1 התמהיל השימושים המוצע המפורטיםישכיר את השטחים המקורים לזכיינים בשימושים  61

וה את זרם ההוצאות הצפויות לגוף המנהל )השקעות היקף שטחי התעסוקה נקבע ע"י מודל המשו

והוצאות שנתיות שוטפות(, עם זרם ההכנסות הצפויות לו; בוחן את הכדאיות הכלכלית של המודל 

העסקי המוצע, ומוסיף שטחי תעסוקה עד לאותו היקף המקיים פרמטרים של כדאיות כלכלית 

 שנקבעו מראש1 

, 2בפעימה בשימוש תעסוקה  עיקרימ"ר שטח  27,511-הפרוגרמה ממליצה על תוספת של כ

 1הון תומך הקצאתמשיגה איזון כלכלי מלא של הפעילות בחצי האי הירקוני, ללא צורך בה

תלות כמותית בין היקף השטחים מות מתקיינבחנו בשתי חלופות שונות ה 0ופעימה  3פעימה 

האיזון הכלכלי למוסדות ציבור ותרבות ובין היקף השטחים לתעסוקה1 ככל שתלות זו מופרת, נפגע 

 של הון תומך1של הפרוגרמה ונדרשת הקצאה 

 :20הוצאות הצפויות לגוף המנהלביחס ל להלן פרוט הנחות האומדן

                                                      
20

 02301הכל במחירי מרץ  
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה
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 ( עלויות הקמה3)

  וחנייה ש"ח למ"ר מקורה, כולל מעטפת בלבד  6,522 -עלות הקמת מבנים

 1חצי האי(שעתידה להבנות מחוץ לתחום ) בקומות/מרתפים

  ש"ח למ"ר מקורה1 652 -עלות פיתוח 

  ש"ח לדונם, לפארק בשטח  822,222 - 21פארק טבע עירוניהמלחה ועלות הקמת

 ד'1 52-של כ

 ( מימון0) 

שנים בריבית  32 -מן ההשקעה בהלוואה לפירעון ב 52%עצמי, מן ההשקעה הון  62%

 בשנה1 5%אפקטיבית של 

 ( עלויות שנתיות שוטפות6) 

מבוסס על נתוני הוצאות כפי שהם מופיעים בדו"חות  עלויות שנתיות שוטפותחישוב 

1 הנחנו בכל השימושים הוצאה קבועה 0224 - 0225הכספיים של נמל תל אביב לשנים 

למ"ר מקורה בכל אחד מסעיפי ההוצאה, עפ"י ההוצאה למ"ר מקורה בכל אחד מן הסעיפים 

 4לגודל1 לוח מס' בנמל במחירים קבועים1 לא נלקחו בחשבון יתרונות/חסרונות אפשריים 

 מסכם את אומדן העלויות השנתיות השוטפות שנלקחו בחשבון1

 אומדן עלויות שנתיות שוטפות -חצי האי הירקוני : 4לוח מס' 

 שטח מקורהמ"ר  3 ₪/הוצאה  סעיף

 35918 שכר עבודה

 30916 הפעלת חניון, שמירה, אבטחה

 06614 אחזקה, יעוץ ותפעול

 3514 ביטוח

 0618 עירוניים ואגרותמיסים 

 0912 שכ"ט, יעוץ מקצועי

 6818 אחזקת משרד, תקשורת וכנסים

 0516 דמי שימוש לעיריית תל אביב

 4315 אירועים, פרסום ויחסי ציבור

 08819 פחת/קרן חידוש

 325615 סה"כ

 

                                                      
 הירקון ויכלול גם את שטח מגרש המכביה1הפארק יוקם לאורך  21
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  מינהל ההנדסה
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 עלויות שנתיות נוספות שנלקחו בחשבון:

 02241ש"ח בשנה1 מיוצג ע"י הרווח הנקי של נמל תל אביב בשנת  8,559,992 * מחיר אלטרנטיבי

 ש"ח לדונם 085 -* אחזקת פארק טבע עירוני 

 על סה"כ הוצאות כמפורט לעיל1 32% - בלתי צפוי מראש )בצ"מ(* 

 02% -* מס הכנסה 

 ( הכנסות שוטפות9)

 321 מס'  טות בלוחמפור אומדן ההכנסות השנתיות השוטפות שנלקחו בחשבון באומדן

 אומדן הכנסות שנתיות שוטפות -: חצי האי הירקוני 32לוח מס' 

 מ"ר מקורה  /לחודש₪ שכ"ד  שימוש

 352 מסחר לסוגיו

 55 בידור ופנאי

 322 משרדים

 52 מוסדות ציבור ותרבות

 52 מלונאות

 302 תעסוקה

 04 )מחוץ לתחום חצי האי( חנייה

 

 כלכלית( פרמטרים לכדאיות 5)

פרמטרים לכדאיות כלכלית משקללים את שיעור התשואה הפנימי ואת תקופת החזר ההון כמפורט 

 להלן:

 שיעור תשואה פנימי

כבסיס הערכת שיעור התשואה המתאים נאמד שיעור התשואה על ההשקעה בנמל תל אביב1 

 האומדן נערך בהנחות הבאות:

 לאורך כל תקופת  0225-0224נתיות היה עפ"י נתוני השנים מבנה ההוצאות הש

 האומדן1

  לאורך כל  0225-0224מבנה ההכנסות השוטפות מפעילות היה עפ"י נתוני השנים

 תקופת האומדן1
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 שמומנו ע"י הון עצמי, כולל:  0223-0226מיליון ש"ח בתקופה  82-הושקעו בתשתיות כ

ונחים קרן שהועמדה ע"י הבעלים, והשקעה של הרווחים השנתיים1 האומדן נערך במ

 משוערכים וקבועים1

  מודל השיפוץ וההקמה של השטחים המקורים בנמל התבסס ביסודו השקעות של

השוכרים בתמורה לשכר דירה מופחת בתקופת השכירות, שבסופה עוברים המבנים 

המשופצים לידי החברה1 בהתאם לכך הנחנו בצד ההכנסות, בנוסף להכנסות השוטפות 

שבו ערך המבנים מופיע כהכנסה שנתית  BOT שנאמדו כמפורט לעיל, מן מודל

 שנים1 35המתפרסת על פני 

עמד על  0224ערך המבנים חושב כך: סעיף "נדל"ן להשקעה" בדו"ח רווח והפסד לשנת 

מיליון ש"ח במחירים שוטפים1 סעיף זה כולל "מקרקעין, מבנים ושיפורים  36910-כ

ט לעיל מבטא את ערך בתשתיות"1 סעיף זה בניכוי ההשקעות בתשתית שכמפור

 המבנים1 האומדן נערך במונחים משוערכים וקבועים1

 

1 בהתאם 618% -בהנחות שלעיל עומד שיעור התשואה הפנימי על ההשקעה בנמל תל אביב על כ

. שיעור תשואה 5% -שעור התשואה הפנימי לאומדן שטחי התעסוקה יאמוד על כלכך הנחנו כי 

 1ציבורית הנושאת גם תועלות חברתיות שאינן כמיתותמתאים להערכתנו לבחינה של השקעה 

 

 תקופת החזר הון

שנים, המהווה תקופה מתאימה לדעתנו לבחינה של השקעה  65הנחנו תקופת החזר הון של 

 ציבורית הנושאת גם תועלות חברתיות שאינן כמיתות1
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 נפחית תכנותידיקות הב. 6

 

בהיקפי משתנים כמפורט  עיקריממליצה על תוספת שטח  5שהוצגה בפרק הכלכלית הפרוגרמה 

  בלוח שלהלן:

 בחלוקה לפעימותהיקף בנייה מרבי  -חצי האי הירקוני 

 

 שלב

 עיקרי שטח סה"כ שטח בנוי )מ"ר(

 סה"כ נמל תל אביב צפון הנמל יריד המזרח )מ"ר(

  98,822 09,622 6,022 38,222 22מצב קיים

 68,582 56,022 69,522 6,022 65,522 ראשונה פעימה

 55,362 85,522 69,522 6,022 95,222 שנייה פעימה

 45,522 332,222 65,222 38,222 55,222 שלישית פעימה

 

 

 הן: נפחיתההתכנות הבדיקת מטרותיה של 

 בדיקת הנחות היסוד התכנוניות ביחס לעיבוי הדרוש לשם מימוש פרוגרמת השימושים1 31

התואמת את צרכי  פעימהב הבחירהעירונית לקבלת החלטות בנוגע למתן כלים לרשות  01

  1בנקודת זמן שונות האזור והעיר

אורבני1 -לא נועדה לספק פתרון אדריכלי ,נערכה באמצעות מודל תלת מימדיש ,הבדיקה הנפחית

מתאימים על בסיס העקרונות שמציגה תכנוניים דרש לספק פתרונות יהתכנון המפורט לאזור י

  והקמת הפארק האקולוגי במגרש המכביה1 'חננילמתווה א'ובכלל זה שימור  ,מההפרוגר

אחת הבעיות שעמדה בפני צוות התכנון קשורה בתוספת שטחי שירות1 המבנים הקיימים כיום 

לביצוע במתחם התכנון נעדרים כמעט באופן מוחלט משטחי שירות, ועיבויים יחייב תוספת זו1 

לשם קיום המערכות  32-30%ממוצעים בסדרי גודל של  שירות בדיקה נפחית זו נוספו שטחי

לאחר בדיקה מעמיקה של צרכי התכנון ביחס  תכנון המפורטהיקף שטחי השירות יקבע ב 1המבונות

 1 לשימושים השונים

  

                                                      
22

 02321מתבסס על נתוני "דו"ח הועדה לתמהיל שימושים מטעם חברת אתרים ועיריית תל אביב", אוגוסט   
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 :הפרוגרמה הבאות של הנחות היסודהמודל הנפחי הטמיע את 

שנוספו לאורך  מבנים ארעיים: הריסת באמצעותיריד המזרח 'מתווה אלחנני' בשיקום  31

   ובינוי קיים הפוגע ביכולת השחזור של המתווה המקורי1  השנים

בינוי  - חצי האי הירקוניהמקורי של הבינוי אופי תוך שמירה על  השטחים הבנוייםעיבוי  01

 :באמצעות - בעל תכסית גדולהנמוך 

יתאפשר  לשימור1קיימים, לרבות ע"ג מבנים המיועדים תוספות בנייה על גבי מבנים  1א

 36/91מבנים קיימים ברצועה הירוקה המסומנת בתמ"א עיבוי גם ע"ג 

על פי הבנייה תעשה באזור יריד המזרח  :בשטחים המיועדים לבנייה בנייה חדשה 1ב

 231מגרשי חניהלרבות בבינוי בשטחים פתוחים  -באזור הנמל  ;'מתווה אלחנני'

'מתווה אלחנני' ברצועה הירוקה  , ככל הניתן, שלשחזור –באזור יריד המזרח  1ג

 36/91המסומנת בתמ"א 

  לשימור והחלפתם בבינוי חדש1 שלא סומנותתאפשר הריסת מבנים  1ד

 מבנים המיועדים לשימור: 61

 סימון מבנים לשימור עפ"י סקר תיעוד1  –ביריד המזרח  1א

 1 במסגרת התכנון המפורט בהתאם לממצאי סקר שיערך –בנמל תל אביב  1ב

 שמירה על נראותו במרחב1ו ,כאייקוןשחזור בניין 'תוצרת הארץ'  1ג

במסגרת  תיאום עם מחלקת השימורב –תוספות בנייה ע"ג מבנים המיועדים לשימור  1ד

 התכנון המפורט1

)מלחה ושטחים  מגרש המכביה לטובת אתר טבע אקולוגיהשטח הפתוח באזור שמירה על  91

 1(הקשורים אליה

 בבד ד, באבן גבירול-אזור רוקחבוהעתידית יצירת זיקה נפחית לסביבה הבנויה הקיימת  51

, כמתקבל מאופיים המבדל של מרחבעם שמירה על מובחנותו המרחבית המובהקת של ה

 מבני היריד הדרומיים על דרך התערוכה1

-לים תלתמוד ארבעההבדיקה הנפחית נערכה במקביל לשלוש פעימות העיבוי, תוך שהיא יוצרת 

 :ממדיים

  השטחים הבנויים במצב הקיים לאחר הטמעת הנחות היסוד של מציג את  –מודל הבסיס

 1הפרוגרמה כפי שפורטו לעיל

 השטחים הבנויים הקיימים ותוספת השטחים המוצעת בכל מציג את : המודל לכל פעימ

 אחת משלוש הפעימות1

                                                      
23

ולא סומנו מבנים לשימור1 צוות הפרוגרמה החליט להתייחס לבינוי  לא בוצעה עבודת תיעוד מתחמית לאזור הנמל  
הקיים כבנייה שאיננה מיועדת להחלפה1 ככל שיוחלט על החלפת הבינוי הקיים ניתן יהיה לשקול את עוצמות הבנוי 

 החדש בהתאם למאפייני הרקמה הסובבת והמגבלות הסטטוטוריות1
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 ללא עיבוי –מודל הבסיס  .51

לאחר הטמעת הנותרים שטחים הבנויים הקיימים ה נבחנוהנפחית שלב הראשון של הבדיקה ב

( ראה איור1 התוצאות הוצגו במודל תלת מימדי )הנחות היסוד של הפרוגרמה כפי שפורטו לעיל

 במודל זה: 1"מודל חלופת הבסיס" שנקרא

  מתווה אלחנני'שחזור ב הפוגמיםומבנים  (פחונים וסככות) מבנים ארעייםהוגדרו להריסה' 

 1 (צהובבסומנו )

  1 אדוםבמבנים המיועדים לשימור באזור יריד המזרח סומנו 

 ,סומנו בסגול1שאינם מיועדים לשימור אך משתלבים ב'מתווה אלחנני',  מבנים קיימים  

  אפור1בשאר המבנים הקיימים באזור הנמל וצפון הנמל סומנו 

  עירוני1אזור מגרש המכבייה סומן כשטח המיועד למלחה / אתר טבע 

 
 הממצאים שעלו ממודל הבסיס הם:

שטחים אלו  מ"ר ברוטו1 5,222-סך השטחים הבנויים המיועדים להריסה עומד על כ 1א

 יתווספו לסה"כ השטחים הנדרשים עפ"י הפרוגרמה הכלכלית1

תכסית ה בתוואיבהם ניתן להציע בינוי חדש  של 'מתווה אלחנני' 'הריקים'אומתו השטחים  1ב

מרחבים בנויים את מתווה הדרכים ויצירה מחדש של במטרה להשיב לאזור  ,מקוריתה

 )שחזור כיכרות פנימיות(1 העוטפים שטחים פתוחים

 דונם1 05-שטח המלחה וסביבות אתר טבע עירוני משתרעים על כ 1ג
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 עיבוימודל פעימות ה .51

 שקדמה לה1 הפעימהבסיס על  בינוי התווסף , בכל פעימההבדיקה הנפחית כללה שלוש פעימות

 נוסף בינוי כדלקמן: בפעימה הראשונה

 מבנה 'תוצרת הארץ' והקמה , לרבות שחזור 'מתווה אלחנני'ל כהשלמה מבנים חדשים

גובה  1'רצועה הירוקה'אזור המזרחי של הב תקיימ יתהשהימחדש של תכסית הבנייה 

 במקור1המבנים חושב כקומה וחצי, על פי מאפייני הבינוי של אזור יריד המזרח 

 1 תוספת בנייהחושבה  לא המבנים הקיימים על גבי 

 1 קומות( 0) , בגובה הבינוי הקייםאביב-מגרשים פנויים בנמל תלבה בנייה נוספ 

  מאפייני הבינוי של אזור 'רחוב המכבייה' בגובה ונפח התואם לאורך מבנים חדשים תוספת

 יריד המזרח במקור1

השטחים שנוספו בפעימה זו התבססו על חלופת הבסיס שהוצגה מ"ר1  05,922בפעימה זו נוספו  

 לעיל )ולא על המצב קיים(1  
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 נוסף בינוי כדלקמן: השנייהבפעימה 

 הוגבהו בקומה אחת נוספת1 מבנים לאורך רחוב התערוכה ה 

  ביריד המזרח1 האחרים מבנים לנוספה באופן גורף קומה אחת 

  קומות1  9-ל הוגבהבניין בודד במרכז יריד המזרח 

 1 לסך השטחים שהתקבלו בפעימה הראשונה מ"ר 4,522-כבפעימה זו נוספו  

 נוסף בינוי כדלקמן: השלישיתבפעימה 

 1קומות 9-למבנים לאורך רחוב התערוכה הוגבהו ה 

 1חלק מהמבנים באזור יריד המזרח הוגבהו בקומה נוספת 

 1וכן נוספו להם שטחי גלריות ,בקומה נוספת שלושת המבנים באזור 'צפון הנמל' הוגבהו  

 1תוספת שטחי גלריות למבנים בעלי גובה מתאים באזור הנמל 

  קומות1  5-ל הוגבהבניין בודד במרכז יריד המזרח 

  רחוב המכבייה' בגובה ונפח התואם לחלופת הבינוי לאורך חדשים המבנים ההגבהת'

)ראה סעיף קומות  6-9: הערכה אבן גבירול-שתבחר לאורך רחוב הפארק במרחב רוקח

 לעיל(1 51313
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 1 לסך השטחים שהתקבלו בפעימה השנייה מ"ר 36,622-כבפעימה זו נוספו 

 

  סיכום:

העיבוי המוצע מתפלג בין האזורים השונים בחצי האי הירקוני בהתאם ליכולת הנשיאה של כל אזור 

באזור  בשטח יריד המזרח1הגידול מתרחש באופן הדרגתית ואזור על פי הנחות הייסוד שהוצגו1 

צפון הנמל מוצע גידול רק בפעימה השלישית1 לעומתו הגידול המוצע באזור נמל תל אביב חל כבר 

 בפעימה הראשונה1

 סך השטחים שנוספו בכל אחת המפעימות מוצגים בטבלה שלהלן:

 אזור              

 פעימה

 יריד המזרח

 

 צפון הנמל

 

 אביב-תל נמל

 

  סה"כ

 

 % מ"ר % מ"ר % מ"ר % )מ"ר( שטח מקורה

 322% 98,822 52%  09,622 36% 6,022 65%  38,222 מצב קיים

 355% 56,022 53% 69,522 36% 6,022 56%  65,522 פעימה ראשונה

 356% 85,522 53%  69,522 36% 6,022 40%  95,222 פעימה שניה

 006% 332,222 56% 65,222 65% 38,222 336%  55,222 פעימה שלישית
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

תוספות הבנייה שנבדקו בפעימה השלישית ענו על סך השטחים המבונים הנדרשים לשם איזון 

 .המוצעתמהיל הכלכלי על בסיס 

החדשים ניתנים למימוש באזור יריד המזרח, בו השטח  מהטבלה ניתן ללמוד שמרבית השטחים

 ,622%של 1 אזור גם בצפון הנמל קיים פוטנציאל בפעימה השלישית 622%-הבנוי הכולל גדל ב כ

באזור הנמל הנמוך פוטנציאל הבינוי 1 24בלבד 52%-אזור הנמל מוערך בכבהעיבוי פוטנציאל ואילו 

 36נשענת על הוראות תמ"א הוא נגזרת של הבינוי הקיים, שכן הנחת היסוד של הבדיקה הנפחית 

1 כל עוד אינה פורצת את הגובה המרבי הקייםאפשרית  נההחלפת בינוי באזור הנמל הי לפיה 9/

 לשימור1הראויים מבנים ה סומנוטרם אזור הנמל בנזכיר כי 

 הסתייגות:

איסור בניה ברצועה ירוקה  )מאושרת( חל 5/0ותמ"מ  )בהליכי אישור( 36/9תמ"א על פי הוראות 

המודל הנפחי לקח בחשבון הקמה מחדש של מבנים שהיו קיים  1 הנמשכת לאורך תוואי נחל הירקון

ברצועה זו וכן אפשרות של תופסת בניה על גבי מבנים הקיימים ברצועה )כדוגמת מבני צפון 

  1הנמל(

  

                                                      
24

 061הערה מס' גם ראה   
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 עיריית תל   אביב-יפו 
  מינהל ההנדסה

  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

 לאגן התכנון הרחב . פרוגרמה מוצעת7

 

 , תפקודי חינוך, פנאי ונופששטחים פתוחים, טבע עירוניהנחיות ביחס ל

 :משיכה ייחודי בלב הגיאוגרפי של המרחבהקמת מוקד  31

רקון מלוח( מבוססת על מי הים ותהליכי הגאות והשפל ייצירת מלחה )אגם מי  313

הנחל: שטח המכבייה מדרום, ובתחום מרחב  תבאזורים הגובלים עם גדו

 1אבן גבירול-הפארק באזור רוקח

 שיקום מערכות צומח הגדה במסגרת ייצוב ועיצוב סביבת הנחל1 310

ויצירת מערך ניקוז נגר עילי פתוח וטבעי במסגרת הפרויקטים  שיחזור 316

 והשצ"פים החדשים1 

 1בשפך הירקון ות מעגלי בין שני הגשרים הקיימיםיצירת מרחב שוטט 01

 התכתבות נפחי הבינוי בדפנות המבונות של מרחב השוטטות1 61

 

 .ערכי נוף, מורשת בנויה ותעשייתית עלשמירה הנחיות ביחס ל

 על ידי: יריד המזרח: חזרה, ככל הניתן, 'למתווה אלחנני' 31

 1מתן דגש אורבני לשער הכניסה מכיכר פלומר 313

מרחבים בנויים העוטפים השבת מתווה הדרכים ויצירה מחדש של  310

 )שחזור כיכרות פנימיות(1 שטחים פתוחים

 1הריסה של מבנים ארעיים ובינוי חלופי עפ"י התכסית ההיסטורית 316

ללא צורך בנקיטת  ,שזוהו בסקר התיעוד היסטורייםשימור מבנים  319

 1טקטיקות של שחזור מחמיר

 1 מרחבשיקום ושחזור מבנה תוצרת הארץ כאייקון ועוגן ייחודי בליבת ה 315

 1פיזור קיוסקים במרחב 316

  נמל תל אביב: שימור מבנים היסטוריים עפ"י סקר1 01

-אופי תשתיתיהנושאים מבני מורשת תעשייתית גבירול: שמירה על -רוקח אבן 61

  1נופיתהמאפיינים הקשורים במורשת ו ,לוגיסטי
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  אגף תכנון ובניין עיר ■ מרכזמחלקת תכנון  ■ צפוןמחלקת תכנון 

חלופה מוטת תרבות -פעימה ראשונה  מאוזנתחלופה  -פעימה ראשונה    

 לחצי האי הירקונימוצעת שימושים  ת. פרוגרמ8

 תרבות ויצירה מרחב –: תוצרת הארץ הלתימתמהיל שימושים  1.0

, בהתאם שלהלן מיםובתרשי ותשימושים המוצע בלוחההתכנון המפורט יונחה עפ"י תמהיל 

פעימה הראשונה ב , היקפי הבינוי5כאמור פרק  לעשות שימוש1לפעימת התכנון בה יוחלט 

מחייב הון  אשר איזונה הכלכלי חלופה מוטת תרבותבשתי חלופות משנה:  נבחנוהשנייה בפעימה ו

 1 מתוקף תמהיל השימושים חלופה מאוזנת כלכליתתומך, ו

 :מוצעת בשתי חלופות אפשריות – פעימה ראשונה

 מאוזנתחלופה  חלופה מוטת תרבות 

 שימוש
 מ"ר בנוי 

 עיקרישטח 

 מ"ר בנוי 

 עיקרישטח 

 מסחר
 32,522 32,522 שירותי מזון

 35,222 35,222  מוצרי חיפוש

 תעסוקה
 0,522 0,522 משרדי גוף מנהל

 33,452 8,582 תעסוקה יצירתית

 8,662 30,222 מוסדות ציבור ותרבות

 8,222 8,222 מלונאות

 30,222 30,222 בידור ופנאי

 61,511 61,511 סה"כ
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 מוצעת בשתי חלופות אפשריות: – שניהפעימה 

 השטחים שנוספו בפעימה זו התבססו על חלופת הבסיס שהוצגה לעיל )ולא על המצב קיים(1  

 חלופה מאוזנת מוטת תרבותחלופה  

 שימוש
 מ"ר בנוי 

 עיקרישטח 

 מ"ר בנוי 

 עיקרישטח 

 מסחר
 32,522 32,522 שירותי מזון

 35,222 35,222  מוצרי חיפוש

 תעסוקה
 0,522 0,522 משרדי גוף מנהל

 34,522 35,362 תעסוקה יצירתית

 4,662 30,222 מוסדות ציבור ותרבות

 8,222 8,222 מלונאות

 30,222 30,222 בידור ופנאי

 77,021 77,021 סה"כ

 
שהיא מציעה, המובילה תוספת השטחים הסחירים המצומצמת נעוצה בחסרונה של פעימה זו היא 

, התעסוקה בחלופה זוהיקף שטחי תמהיל שימושים דל בפעילות תרבות ותעסוקה1 ליצירת 

אופי התעסוקה בחירת את מרחב התמרון ב יםמצמצמ קומת קרקע( ומיקומם המרחבי )שטחי

 האפשרות לייצר מתחם בעל אופי ייחודי1  מקטינים אתשתשולב במתחם, וכתוצאה מכך 

  

חלופה מוטת תרבות -פעימה שניה  מאוזנתחלופה  -פעימה שניה    
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 :מאוזנת כלכליתמוטת תרבות וכחלופה אחת מוצעת  –שלישית פעימה 
 

 שימוש
 מ"ר בנוי 

 עיקרישטח 

 מסחר
 32,522 שירותי מזון

 35,222  מוצרי חיפוש

 תעסוקה
 0,522 משרדי גוף מנהל

 65,522 תעסוקה יצירתית

 30,222 מוסדות ציבור ותרבות

 8,222 מלונאות

 30,222 בידור ופנאי

 07,511 סה"כ

 

  

 מסחר
06% 

 תעסוקה
93% 

 מוסדות ציבור ותרבות
36% 

 מלונאות
8% 

 בידור ופנאי
30% 

 מסחר

 תעסוקה

 מוסדות ציבור ותרבות

 מלונאות

 בידור ופנאי
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 שימושים מומלצים: 31

 קיוסק, גלידריה וכדומה1שירותי הסעדה, בית קפה, פאב,  : שירותי מזון-מסחר 1א

, ותינוקות ילדיםמוצרים להלבשה, הנעלה, אביזרי אופנה, : מוצרי חיפוש-מסחר 1ב

 וכלי לאמנות, מוסיקה מסחרית גלריה ,עתיקות, ספרים, מזכרות, תכשיטים, ספורט

 וכדומה1אמנות,  נגינה, ציוד

 1חצי האי הירקוני את מרחב עבור הגוף המנהל: משרדים 1ג

תעסוקה משתפת קהל שאינה בהכרח לרבות  'תעסוקה יצירתית': תעסוקה 1ד

 ליוצרים/ מעצבים/ מקצועות חופשיים, סדנאות עבודה סדנאות :למטרות רווח

תצוגה ליוצרים/ מעצבים, משרדים לחברות העוסקות ב: מדיה, מולטימדיה, 

 ואולפני חזרה ק, חדרילאור, חברות הזנ אדריכלות, עיצוב, גרפיקה, הוצאה

  הקלטה, פרסום וכד'1

 התרבות תמיכה של משרד תבחיני פ")ע תרבות מוסד: מוסדות ציבור ותרבות 1ה

התרבות(,  משרד סיווג פ")ע קטן ועת"א, אך לא בהכרח בכפוף להם(, תיאטרון

ת לאמנים, חממת ותצוגה יצירה סדנת   תכליתי רב מופע/תצוגה חלל ,25אמנו

, ספריה, מקומית למורשת מבקרים מרכזמרכז מידע, , מוזיאון, 26נלווים ושימושים

, למקצועות יצירהמכללות ובתי ספר חדרי הרצאות, , כיתות לימוד, קהילתית גלריה

 מרכז קהילתי1, ספורט וחינוך ימימרכז ל

 305 -ייחודיים בהיקף של כ/ מלונות  IIIשני בתי מלון מרמה : סה"כ מלונאות 1ו

 חדרים כל אחד1

קולנוע, אולמות מופעים שונים, אירועים, תיאטרון,  ם, אולןמועדו: ופנאיבידור  1ז

  ספא וכדומה1קונצרטים ותזמורת, 

 

עפ"י ההגדרות התב"עיות  השימושים המומלצים להבטחתהוראות  ישלבהתכנון המפורט  01

כלי רכב  כניסתאיסור  מטרדיות, משק חצרות הגבלת מסחר, יחידת שטח הגבלת כגון:

לא בלבד,  השימושים יהיו בתוך תחום השטח הבנוי 1לשעות מוגרות וכד' ואספקה מעבר

 1בשטחים הפתוחיםתותר הצבת מכולות ומחסנים 

  

                                                      
1קצובים זמן לפרקי ומגורים יצירה סדנת

 25
  

1ר"מ 552-מ יפחת לא ששטחו מבנהב
 26
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 הנחיות בנושא תנועה וחניה  1.3

 :ע"י וחיבורו לחלקי העיר הסובבת מרחבשיפור הכניסות ל 31

עם חצי האי הירקוני  מרחבנגישות חיצונית: שיפור החיבור של הכניסות ל 313

העדפה להולכי רגל , ומתן בדגש על כיכר פלומרמערכת הרחובות העירונית, 

  1ורוכבי אופניים

 מרחבנגישות מבקרים: חיזוק הקשרים של תנועת הולכי רגל ואופניים בין  310

 התכנון והאזורים הסמוכים לו1

( לרווחת המבקרים בין shuttleשירותי הסעה: תכנון מערכת הסעים פנימית ) 316

אבן -רוקח מרחבונים באזור השוטטות לבין החניונים שימוקמו בהמוקדים הש

 גבירול1

 ע"י: שיפור דרכי גישה ותנועה להולכי רגל ורוכבי אופניים ברחבי האזור עצמו 01

תנועת רכב: הגבלת גישת רכב בחצי האי הירקוני למינימום ההכרחי להבטחת  613

 תפקוד תקין1 

מערכת דרכים פנימית: תכנון שלביות מתאימה להקמת הפרויקט תוך יצירת  610

 שינויים מתאימים במצב הקיים1 

חניה: תקן החניה בחצי האי הירקוני למצב מימוש התכנית במלואה יהיה  616

 "אפס"1 

 

 הנחיות ביחס לגוף המנהל של המרחב 1.2

גוף זה ינהל  1עירונית תאגידתחת אחריות של מאוחד ציבורי נוהל על ידי גוף יהירקוני חצי האי 

לשם מיקסום ההיבט הציבורי של המרחב,  מרחבלכלל התמהיל שימושים אחיד ויפקח על יישום 

יצירה והפעלה של מנגנוני בקרה משפטית וכלכלית על ההתקשרויות החוזיות עם ויהיה אמון על 

 שטחי הקרקע1  מרחבהמפעילים/ היזמים השוכרים ב

 ף המנהל יכלול:הרכב הגו

-נציג מקצועי מתחום התרבות והאמנות, אשר יהיה אמון על פיתוחו של הפן התרבותי  1א

 כבר משלבי היישום הראשוניים1 מרחבאמנותי של ה

 י השכונות / נציג מטעם הרובע העירוני1נציג 1ב
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 תעסוקה יצירתית  – 1נספח 

עבור אותם  0222קייבס בשנת הכלכלן האמריקאי ריצ'רד הוא מונח שטבע 'תעסוקה יצירתית' 

ענפי תעסוקה בהם קיימת זיקה חוזית בין עולם העסקים לעולם האמנות, קרי אמנות חזותית, 

של התעסוקה היצירתית בתחילת  הראשיתאמנות מופע ובמה, קולנוע, הקלטות והוצאות ספרים1 

הפעילות 1 בעולם המערבי 'כלכלת המידע'-עם פריחתם של 'סקטור השירותים' ו 82-שנות ה

בסקטור זה מבוססת על יצירתיות, כישורים וכשרון אישי באמצעותם ניתן ליצור הון ועבודה תוך 

1 מדינות שונות משייכות תמהילי פעילות 27ייצור וניצול רעיונות המוגנים ע"י תחיקת הקניין הרוחני

שונים תחת סקטור זה, הכוללים את מקצועות הפרסום, העיצוב והאדריכלות, שווקי העתיקות, 

אמנות פלסטית, מופע ומדיה חדשה, האומנות, הקולנוע, תוכנות מחשב ותוכנות פנאי 

 , מדיה ותקשורת, והוצאה לאור1 אינטראקטיביות

'התעסוקה היצירתית' כסקטור כלכלי המאגד תחתיו מספר ענפי עיסוק  מזה למעלה מעשור מוכרת

צמיחתו העקבית של ענף כלכלי זה, הוביל ערים רבות בעולם לבחון כיצד בעלי מאפיינים דומים1 

לבסס אותו בכלכלתן וליישם מדיניות לקידום התעסוקה היצירתית1 ענף כלכלי זה מנוטר מדי שנה 

שוודיה, קנדה, ארה"ב, אוסטרליה והאו"ם, בשל זהותו כמדד מייצג בבריטניה, גרמניה, הולנד, 

 לצמיחה כלכלית1 

על היקף פעילות כלכלית  בנושא הכלכלה היצירתית מצביע 0228דו"ח שפרסם האו"ם בשנת 

במחצית הראשונה של העשור הקודם הגידול  1ניכרת בעולם כולו במסגרת 'התעסוקה היצירתית'

ביליון $  90919-, שהסתכמו ב815%ירה גדל בממוצע שנתי של השנתי במוצרים מתחום היצ

 0228משנת פרסום חדשות המסחר של האו"ם  3446281-ביליון $ ב 00515, לעומת 0225בשנת 

במסחר במוצרים של  39%של ממוצע גידול שנתי המתבטאת  צמיחההמגמת מצביע על המשך 

יחידות מחקר של האיחוד האירופי התעסוקה היצירתית1 נתונים דומים המתפרסמים על ידי 

 מעידים על סקטור 'התעסוקה היצירתית' כענף כלכלי משמעותי ומתפתח בכלכלות רבות בעולם1

מכוח  שליש יםמזה ,המבוססים על הגדרות כוללניות של התעסוקה היצירתיתנוספים, מחקרים 

י היקף מחקרים המתמקדים ב 291העבודה האמריקאי כמושפע מפעילות הסקטור היצירת

 1 30מכוח העבודה 9-6% שיעור של מצביעים עלבבריטניה המועסקים בתחומי היצירה 

הוקם בלונדון משרד לפיתוח יצירתי בחברה לפיתוח לונדון, שיזם וקידם עם גופים  0229בשנת 

נוספים בעיר שלל פרויקטים, ביניהם הקמת מוקדי תרבות ואמנות בשכונות ירודות, מיזמי תרבות 

                                                      
27
 (Creative Industries Task Force1) 0223( משנת DCMSדו"ח של משרד התרבות, המדיה והספורט הבריטי ) 
28
 United Nations: Creative Economy Report 20081 
29
 1לספק מקור ביבליוגרפי ריצ'רד פלורידה 
30
 Hesmondhalgh 2002 
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שגיו ינוע, מדיה חדשה ואירועי חוצות, שילוב אמנים בהליכי תכנון, ועוד1 פעילותו והואמנות בקול

יורק, -של משרד זה הביאו להעתקתו בערים רבות באירופה, ארה"ב, ובמזרח הרחוק, כגון ניו

 אמסטרדם, ברלין, בלטימור, סינגפור וטורונטו1 

 

 


