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אזור 
  תכנון

המתחם עליו חלות 
  ההוראות

תשריט  עם 
  גבולות המתחם

רח"ק 
  מירבי

מס' 
ת קומו

  מירבי

מסמך 
  מדיניות

  נוספותהערות  והוראות  
  

כתכנית כוללנית לגבי  5000לא תחשב תא/  , / א)3616(תא/   3לתוקף של תכנית רובע  העד לכניסת .3
 ה.  פקדמבנים הנכללים בתכנית כפי שהו

אזור מוטה 
 מלונאות

תשריט אזורי 
  ייעוד

 לעיל ובהתייחס להיבטים הבאים: 3.7.2הרח"ק המירבי יותר בכפוף להוראות סעיף    6

 שמירת מבטים לים;  �

 יצירת קשרים אל חוף הים;  �

 קביעת זיקות הנאה לציבור. �

  31-ר
 רחוב אבן גבירול

נספח אזורי 
 תכנון

 ההבינוי יכלול קולונד. 5.3.5סעיף  5בות כמפורט בהוראות התכנית בפרק יחולו הוראות עיצוב רחו � +  
 המשכית בדומה לקולונדה הקיימת ברחוב. 

  ' א301
  כיכר רבין

 

נספח אזורי 
 תכנון

  אבן גבירול בשינויים המתבקשים. 31-יחולו הוראות עיצוב רחוב ר +  
 מסמך המדיניות יתייחס לכל הפחות להיבטים הבאים: 

 רגל בכיכר וסביבתה.הולכי בין הכיכר והמרחב הציבורי בסביבתה, תנועת כלי רכב, אופניים וקשרים  �

 אופייה הפתוח של הכיכר וגודלה הנוכחי. שמירת �

  ' ב301
טיילת וחוף מרכז 

  תל אביב
 

נספח אזורי 
 תכנון

  .5.3.1, סעיף 5יחולו הוראות מתחם חופי כמפורט בהוראות התכנית בפרק  � +  
  לאשר תכנית במתחם או בחלק ממנו בכפוף להוראות שלהלן: ניתן יהיה  �
  שני צירים ירוקים מקומיים בהמשך לרחובות גורדון ופרישמן עד לטיילת החוף עיגון �

  ' ג301
 מרינה תל אביב

כיכר אתרים 
  ובריכת גורדון

 

נספח אזורי 
 תכנון

  
ראו 

 הערות

  
ראו 

 רותהע

  . 5.3.1, סעיף 5התכנית בפרק יחולו הוראות מתחם חופי כמפורט בהוראות  � +
 ניתן יהיה לאשר תכנית במתחם או בחלק ממנו בכפוף להוראות שלהלן: �

מ"ר, מעבר למבני הקבע  3,000בהיקף  של עד המעגנה (מרינה תל אביב) הבינוי בעורף תותר הרחבת  .1
אחסנה, הקיימים, רק עבור  הצרכים התפעוליים של המעגנה ועבור שימושים ציבוריים (כגון: שטחי 

טיפול בסירות, חינוך ימי וכדו'),  בכפוף לבחינה כוללת של ההשפעות על הסביבה.  לא יותרו שימושים 
 מסחריים במסגרת ההרחבה, למעט מועדוני ספורט ימי ושימושים נלווים.

ניתן יהיה לצמצם את קידמת המעגנה בהתאמה לקיים בשטח, לרבות חלוקתה לשני מפלסים. רוחב  .2
 מ' .   7.0-לא יפחת מ קידמת המעגנה

הבטחת ההמשכיות של ציר שדרות בן גוריון וחיבורו לטיילת החוף, כולל פתיחה ויזואלית של  .3
 המבטים מציר זה אל אזור החוף.

  תכנית להרחבת  שטחי העגינה בים מעבר לפעילות הקיימת תופקד בכפוף לאישור הוולחוף. �
עט במבנן התחום בין רח' הירקון לרח' אליעזר פרי לא יותרו שימושי מגורים ממערב לרחוב הירקון, למ �

 ובשטח כיכר אתרים.

תכנית עתידית לכיכר אתרים: ייקבע תמהיל השימושים, שיכלול שימושי מגורים, מלונאות ומסחר בצד  �
 40. גובה מירבי: 7.5העצמת ושידרוג המרחב הציבורי ופתיחת שדרת בן גוריון לחוף הים. רח"ק מירבי: 

 קומות. 

  ' ד301
חוף צפון תל אביב 

  וגן העצמאות
  

נספח אזורי 
 תכנון

  . 5.3.1, סעיף 5כמפורט בהוראות התכנית בפרק יחולו הוראות מתחם חופי  +  
  ניתן יהיה לאשר תכנית במתחם או בחלק ממנו בכפוף להוראות שלהלן: 

 גן העצמאות בנופיו ומימדיו הקיימים ומניעת -ם עורף החוף הבטחת שימור השטח הציבורי הפתוח בתחו �

נמחק בהתאם סעיף ה
להחלטת וועדת 

המשנה לעררים של 
המועצה הארצית 

  31.7.2019מיום 
























































