
מתווה לתכנון פארק החוף



עקרונות שימור           קונפליקט           גמישויותמבוא

3700/תכנית תא-מבוא 
ד בצפון מערב תל אביב"יח13,000-11,500-התכנית מייעדת שטח לבניית כ•

ר לתעסוקה ומסחר"מ200,000-כ, חדרי מלון1,500עם לפחות •

דונם למבני ציבור200•

דברכס הכורכר החופי שמצפון לשדה על ( 'ד510-כ)התכנית כוללת פארק חופי •



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

שלמה ורציפה, שימור חטיבת נוף טבעית1.

לשימורפיתוח מחוץ לשטח המוגדר -צמוד בינוי פיתוח 2.

השימורמינימלי בשטח פיתוח 3.

השימורוהגדרת גבולות תיחום 4.

השימורפיזי ואקולוגי של שטחי שיקום 5.

והסברהחינוך , הקהילה בתכנון הפארקשיתוף 6.

עקרונות שימור



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

יש להבטיח כי תא השטח המיועד לשימור לא יחולק וכלל  

כאזור , שטח הפארק המיועד לשימור יישמר כיחידת נוף אחת

ליבה טבעי ללא חניונים וללא פיתוח אינטנסיבי ומיקום  

.ירידות לים במקומות שאינם פוגעים ברצף האקולוגי

ישנה חשיבות רבה לשימור שטח טבעי כיחידה אחידה  

וגדולה המאפשרת קיום כלשהו של ערכי הטבע אשר סביבם  

.לחצי פיתוח

שטח מוצע לשימור  

יחידת נוף אחידה 

דונם340ושלמה 

עקרונות שימור
ורציפה  שלמה , חטיבת נוף טבעיתשימור . 1



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

הרכבת הקלה של ישראלע"נתמתוך אתר 

שלהירוקהקונתיב:העתידיתהקלההרכבתתוואי•

,דןבגושהמוניםלהסעתהמיועדתהקלההרכבת

.לשימורהמיועדלאזורבסמוךעובר

הקלההרכבתמתוואיהליכהזמניכילראותניתן•

כןועל(ש"קמ4לפי)ארוכיםאינםהשימורלשטח

שטחיםחשבוןעלשבאיםהענקחניוניאתלבטלמוצע

.הטבעיהליבהבאזור

ורציפה שלמה , חטיבת נוף טבעיתשימור . 1



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

יחידת . מצב רצוי

נוף אחידה  

שטחי  . ושלמה

הפיתוח  

האינטנסיביים  

ייצמדו לבינוי קיים 

או לשטחים  

מופרים

פ אינטנסיבי  "שטח מופר מצפון לסי אן סאן עליו ניתן לפתח שצ

,  פיתוח אינטנסיבי בצמוד למלון סי אנד סאן

בשטחים מופרים ובצמוד לכביש  

ומחוץ לשטחי השימורבשולי -בינוי פיתוח צמוד .  2



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

לאורך הטיילת אלמנט  .  פיתוח טיילת בתחום רצועת הדרך

.  מגדיר היוצר הפרדה בין הטיילת לבין השטח השמור

מקסימלימצב 

מצב רצוי

השימורבשולי ומחוץ לשטחי -צמוד בינויפיתוח .  2



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

על,בלבדרגללהולכישביליםיהיולשימורהמוגדרבשטח

בכדיוזאתגשריםוללאסלוליםאינםאשר,חוליתתשתית

.במקוםהאקולוגיתהמערכתשלמקסימלישימורלאפשר

שמורת טבע חוף דור הבונים

חולות ניצנים

שמורת האירוסים נתניה

שמורת טבע חוף דור הבונים

מינימלי בשטח השימור  פיתוח .  3



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

Tagus-Linear Park

sunset cliff natural park

LAND’S END LOBOS CREEK VALLEY CRISSY FIELD

יצירת תיחום וגבולות ברורים המפרידים ברמה הפיזית וברמה  

:התפיסתית בין שטחי הפיתוח לשטחי השימור

הטבעילשטחהאינטנסיביהשטחביןהמעבראתהמגדירהטיילתלאורךתוחםאלמנטהצבת-

שביליםחבלול-

תיחום והגדרת גבולות השימור. 4



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

יפים וכלי רכב הנוסעים  'מופר עקב פעילות רבה של ג, כיום רוב השטח המוגדר כפארק

לאזורים אלו פוטנציאל שיקום גבוה. מי נגרי "הקרקע עבשטח והתחתרות 

שיקום פיזי ואקולוגי של שטחי השימור. 5

אופן השיקום

עצירתם של כלי רכב המגיעים למקום תאפשר לשטח להתאושש בצורה טבעית ללא  1.

.התערבות מלאכותית

. זירוז התהליך ושליטה מבוקרת בו, י התערבות אקטיבית"במידת הצורך שיקום השטח ע2.



קונפליקט           גמישויותעקרונות שימור           מבוא          

לאזור טבעי הנמצא בליבו של שטח עירוני יתרונות  •

.  רבים

.  אחד מהם הוא נושא החינוך והקהילה•

י שמירת השטח כאזור טבעי הממשיך לקיים  "ע•

ניתן ליצור תוכן לימודי וקהילתי  , מערכת אקולוגית

פרוייקטים לבתי , תצפיות, במקום כדוגמת סיורים

.  ביוטופים ועוד, ספר

דוגמה לשטח טבעי צמוד לאיזור מגורים  

:  המשלב פרוייקטים עם הקהילה

שביל הרכס בעתלית

חינוך והסברה, שיתוף הקהילה. 6



גמישויותקונפליקטמבוא          עקרונות שימור           

,  שליש משטח הפארקלכל היותר , ע"י התב"עפ•

.  ניתן לפיתוח אינטנסיבי

שרידות המערכת האקולוגית של  , אם ימומש•

,  השטח האקסטנסיבי תעמוד בסכנה

.ותיגרם פגיעה בלתי הפיכה במערכת הטבעית

קטן השטח האקסטנסיבי הזמין לציבור בפועל •

,  בהרבה וזאת בגלל שטחים מופרים

.  והתחתרויות בקרקעביתרונות 

שטח אינטנסיבי יצור ניתוק בין השטח  יצירת •

.לסביבההטבעי 

בידוד וצמצום השטח הטבעי–קונפליקט 
שטח מופר

ביתרונותשטח 
אינטנסיבישטח 

שטח אקסטנסיבי



גמישויותקונפליקטמבוא          עקרונות שימור           

שטח מקסימלי לפיתוח אינטנסיבי שטח לפיתוח אקסטנסיבי

צמצום השטח הטבע–קונפליקט 

בינוי עתידי פארק אינטנסיבי פארק אקסטנסיבי

בינוי עתידי



גמישויותקונפליקטמבוא          עקרונות שימור           

יפו-תל אביב 

הרצליה ,  כיום אזור זה מוטה פיתוח אינטנסיבי

התכניות העתידיות באזור מציבות בסיכון  

.את רכס הכורכר האחרון שנותר באזור

3700/בינוי תא
דבתכנית שדה 
מאושר/בנוישטח עירוני 

לשימוררכס הכורכר האחרון 

שימור מול לחצי פיתוח–קונפליקט 



גמישויותמבוא          עקרונות שימור           קונפליקט           

-גמישויות 
שטחו של הפארק הטבעיהיקף 

ראש  , פרנסין דוידינכתב על דבריה של 9.10.13-בהחלטת ועדת משנה לעררים מה

(:167סעיף )כך , יפו-צוות תכנון צפון בעירית תל אביב

לפארק החופי עלולה ליצור  " פארק"היא העירה כי בחירת המינוח "

רושם מוטעה כאילו צפויות להתבצע עבודות פיתוח אינטנסיביות  

החלוקהדוידי הוסיפה ואמרה כי גם . הרבה יותר ממש שנקבע בפועל

ביחס שליש  )שנקבעה בין השטחים האינטנסיביים לאקסטנסיביים 

יכול ותשתנה לאור סקרים סביבתיים  ( בהתאמה, ושני שליש

..."שיעשו לצורך התכניות המפורטותעתידיים 



גמישויותמבוא          עקרונות שימור           קונפליקט           

-גמישויות 
אפשרויות העתקת החניונים מחוץ לשטח  

הפארק החופי ובחינת היקפם
מהוראות התכנית וההחלטות שניתנו בגינה עולה כי ניתן לצמצם באופן משמעותי את 

מספר מקומות החנייה בחניונים בתחום הפארק ואף לא לבצע כלל את החניונים בתחום  

ככרות עירוניות עם חניונים ציבוריים  "בהוראות התכנית בסעיף הנוגע ל. הפארק הטבעי

":שטחים מותרים לבנייה"נכתב בסעיף ב( 0.8.5.22סעיף " )קרקעיים-תת

קומות ולא יעלה על 3-קרקעית בהיקף שלא יפחת מ-הקמת חניה ציבורית תת תותר•

.המסומניםבגבולות המגרשים ,קומות מרתף 6

ויהיה  מקומות חניה ציבורית בשטחים אלה יהיה בהתאם למפורט בנספח התנועה סך •

מספר מקומות החנייה הסופי ייקבע בעת התכנון המפורט של החניונים  . מרבי

.לפארקבמסגרת תכנית הפיתוח 
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העתקת החניונים מחוץ לשטח אפשרויות -גמישויות 
הפארק החופי ובחינת היקפם

מקומות חנייה ממגרשי החנייה בפארק למגרשים שממזרח  1,000להסיט מעל ניתן 

.  מחוץ לשטח הפארק, לכביש

אזור מגורים מיוחד משולב מלונאות "בסעיף העוסק ב11.1.5בסעיף , התכניתבהוראות 

מגרשים למלונאות ונופש יכללו תוספת מקומות  :"נכתב, "דרך הים"המסומן ממזרח ל" ונופש

מעבר לתקן החנייה הנדרש למלונאות 50%-חנייה לבאי ומשתמשי החוף בהיקף של כ

...".  חניונים אלה יופעלו כחניונים ציבוריים... ולמסחר

-ניתן יהיה להקים חניה ציבורית תת: "להוראות התכנית נכתב כי10.11.1.1בסעיף 

". קרקעית מתחת לדרך הים

: נכתב כי( בפרוטוקול2' עמ)22.3.10לתכנון ובנייה מתאריך הועדה המחוזית בהחלטת 

הוועדה בחנה את היקף החניונים הציבוריים ומחליטה כי ניתן יהיה להוסיף מקומות חנייה "

מספר . מלונאות ותעסוקה, ממזרח לדרך המערבית במגרשים ציבוריים... על תקניים

..."מקומות החניה ממערב לדרך הים יצומצם בהתאם
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החניונים מחוץ העתקת אפשרויות -גמישויות 
החופיהפארק לשטח 

ניתן יהיה לשנות את מיקום וצורת המגרשים בתכנית  נקבע כי  ,מיקום החניוניםלגבי 

.  הפיתוח

סעיף " )קרקעיים-ככרות עירוניות עם חניונים ציבוריים תת"התכנית בסעיף הנוגע לבהוראות 

באישור הועדה  , הועדה המקומית: "... הוראות בינוי-' נכתב בסעיף ג, (19' עמ11.8.5.4

-תהיה רשאית להתיר גמישות במיקום ובצורת המגרשים לחניה ציבורית תת, המחוזית

.  לפארקקרקעית כחלק מתכנית פיתוח 

ניתן להעביר את החניון הנמצא מדרום ההתנגדויות של הועדה המחוזית קבעה כי ועדת 

בעקבות התנגדות החברה להגנת הטבע  : "לתחום הפארק הליניארי" סאן-אנד-סי"ל

-אנד-אשר דרשו להעביר את מיקום החניון מדרום לסי, "פורום תושבים למען טבע עירוני"ו

חניון בקטע זה בתחום הפארק הליניארי  הקמת ": כתב החוקר, סאן לתחום הפארק הליניארי

בפרוטוקול ועדת  44' עמ" )בקרבת המצוקקרקעיים -התתתאפשר לצמצם את שטחי החניה 

.)30.7.12התנגדויות מחוזית 
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צמצום ושינוי מיקום מוקדי הפיתוח-גמישויות 

התייחסה לאחד ממוקדי הפיתוח בוועדת המשנה  , ל'נעמי אנג' אדר, מתכננת מחוז תל אביב

מאז החלטת  , לעררים והבהירה כי עמדת לשכת התכנון המחוזית השתנתה בנוגע אליו

,(בתמליל47' עמ)30.5.13מיום , כפי שניתן להבין מדבריה בפני הוועדה. הועדה המחוזית

...  , הפיתוחמוקדי : "ואף לבטלו, להצמיד אותו לבינוי, 3לצמצם את מוקד פיתוח ניתן 

למנוע כדי ..., ככל הניתן צמוד לבינוי, הם מוקדים שצריכים להיות באורך הפארקאלה 

ככל , רוצים להציע גמישויות פה וצמצומואנחנו , פגיעה בשטחים רגישים לגבי מוקד שלוש

" .לואם באמת תהיה רגישות יתר של שטחי הפארק בסמיכות , שיהיה נדרש

ח  "מהדו ,על שלביה השונים, מציעים שאם במסגרת תכנית הפיתוח לפארקאנחנו "

אם בכל שלב  , או דרך אישור הוועדות והכל, מהנדס העיר, האקולוגי ואישור מתכנן המחוז

ניתן יהיה  , שהמוקד הזה מהווה פגיעה סביבתית נופית, של תכנית הפיתוח של הפארק

יש הרבה  , או אפילו לבטלו אם יהיה צריך, ולהצמיד אותו לבינוי קיים, לצמצם אותו

ואנחנו לא חושבים שתהיה פה איזושהי פגיעה באופיו של , לרחוב היםמזרחית ...מסחר

".הבילוי בפארק החופי
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"היםדרך "אופי -גמישויות 

לאופי  , נציג רשות הטבע והגנים, התייחס ניר אנגרט, 25.6.08-בדיון בולחוף ב

חניה  , חתך הכביש יכלול מסעה, על פי נספח הבינויאמנם ": הכביש המתוכנן

,  ועל כןנספח הבינוי הוא מנחה בלבד  ,אך לפי הוראות התכנית, ומדרכה

טיילת נופית ושביל  ,ללא הרחבתו, יש לכלול ברוחב הכביש הקייםלעמדתנו 

על חשבון שני נתיבי החניה  , (בחלקו המערבי הצמוד לפארק)אופניים 

ואף לשקול את הפיכתו של כביש זה לחד  המסומנים בנספח הבינוי המנחה 

.הטיילתלהפחית ממנו מסלול נסיעה ולהשתמש בשטח הנוסף להרחבת , סטרי



!תודה


