
 יפו בתחום המרחב הציבורי-אביב-פעילות עיריית תל 

 החשיבה התכנונית והיישום בשטח

שדרוג המרחב  

 הציבורי

 

התחדשות עירונית   

 לאורך חזית החוף

יפו-א"עיריית ת  

מינהל ההנדסה –לתכנון אסטרטגי ' היח  

 



 רובע צפון מערב - פארק מצוק הכורכר

 התחדשות עירונית לאורך חזית החוף -  רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

 טיילת החוף



 טיילת הים

 רובע צפון מערב - פארק מצוק הכורכר
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 פארק מדרון יפו   1

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 'ברוידא מעוז אדר: תכנון 
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 טיילת הים חידוש  נמל יפו  2

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 



 רובע צפון מערב - פארק מצוק הכורכר

 התחדשות עירונית לאורך חזית החוף -  רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

   נמל יפו

 

 פיתוח מוקדי פעילות באתרים היסטוריים   
 חידוש הקשר בין העיר לים  -

 המרחב הציבורי כמקום -
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 רלס קלור'פארק צ 3

נוף' איתן עדן אדר -יצירת גישה לים על מתקן תשתית    

 טיילת הים

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 (הלל.אדריכל הנוף והמשורר ע –תכנון מקורי )' ברוידא מעוז אדר: תכנון 
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 טיילת הים

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

המשך הטיילת ממערב   3

 למבנה הדולפינריום



3. Seashore Promenade 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

6 

 חידוש הטיילת המרכזית 4

 (בתכנון)

Local Strategies No. 1 – Public Space  
 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 טיילת הים

 'מייזליץ כסיף אדר: תכנון 



 התחדשות עירונית לאורך טיילת הרברט סמואל - רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

 'יאיר אביגדור אדר: תכנון 
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 טיילת הים ככר ברכת גורדון 5

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 נוף' יעל מוריה אדר: תכנון 



 התחדשות עירונית לאורך חזית החוף -  רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

 בריכת גורדון המחודשת 
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 גן העצמאות   5

 חידוש הגן תוך שימור הצמחיה הטבעית הייחודית

 טיילת הים

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 (אדריכל הנוף אברהם קרוון –תכנון מקורי )תכנון נוף  -צבי דקל : תכנון 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/he/6/62/%D7%92%D7%9F%D7%94%D7%A2%D7%A6%D7%9E%D7%90%D7%95%D7%AA2011.jpg


 טיילת הילטון

 התחדשות עירונית לאורך חזית החוף -  רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

 טיילת החוף המרכזי

 השלמת רצף הטיילת

 בצפון ובדרום  

 אדריכלות נוף –ברוס לוין : תכנון 
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 טיילת הים המשך שדרות נורדרו לים 5

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 פלג אדריכלים -  (בתכנון)הדמיה של מלון פורום פאלאס 
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 טיילת הים נמל תל אביב 6

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 'מייזליץ כסיף אדר: תכנון 
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 טיילת הים טיילת רידינג 7

 טיילת החוף –רצפים עירוניים  -מרחב ציבורי 

 גיד בר אוריין'  אדר –גשר ; נוף' ברוידא מעוז אדר -פארק : תכנון 



 התחדשות עירונית לאורך חזית החוף -  רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

 פינוי תשתיות והקמת פארקים לאורך החוף

 

 :בתכנון

 צמצום שטח תחנת הכח רדינג

 השלמת רצף טיילת החוף –פתיחת שטח המעגנה למעבר ציבורי 

 פיתוח פארק פתוח לציבור

 נוף' ברוידא מעוז אדר: תכנון 



 
 

 אבן גבירול-אזור רוקח1.
 
 אזור חצי האי הירקוני2.

 
 מרחב הנחל והשפך3.

 
 

עיריית תֿלאביב-יפו  

מינהל ההנדסה  

אגף תכנון ובניין עיר ■  

 פינוי תשתיות והקמת פארקים לאורך החוף
 מחזור מיכלי הדלק לפעילות ציבורית בפארק החוף: בתכנון – 4אתר דלק 

 

 

 ;  נוף' גרינשטיין הר גיל אדר: תכנון 



gasworks park 

Richard Haag   

 
 'מרחב שפך הירקון'

 

 אבן גבירול-אזור רוקח1.
 
 אזור חצי האי הירקוני2.

 
 מרחב הנחל והשפך3.

 
 

עיריית תֿלאביב-יפו  

מינהל ההנדסה  

אגף תכנון ובניין עיר ■  



 רובע צפון מערב - פארק מצוק הכורכר

 פיתוח פארקים לאורך טיילת החוף -  רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

 'קולקר קולקר אפשטיין אדר: תכנון 



 התחדשות עירונית לאורך חזית החוף -  רצפים עירוניים -מרחב ציבורי 

 פיתוח רובע עירוני חדש     
 חידוש הקשר בין העיר לים  -

 שדרות ניצבות לים ומוליכות אליו  -

 'קולקר קולקר אפשטיין אדר: תכנון 


