
   

 
 

     
 

 

 מסמך רקע לתהליך שיתוף ציבור רחב:
 01.9.01-00צות וירטואלי יעיהת| אתר  01.9.01אירוע שולחנות עגולים 

 
 

 תחזוקה ופיתוח –המרחב הציבורי 
 

 ǀ שטחים ירוקים )כולל גינות ופארקים(תחזוקת ותשתיות  ǀ חזות העיר ǀ ניקיון העיר :תתי נושאים
 .נגישות )לבעלי צרכים מיוחדים, עגלות ילדים ועוד( ǀ תחזוקת ותשתיות חופים

 :תחזוקה ופיתוח של המרחב הציבוריהיחידות העירוניות העוסקות, בין היתר, בנושאי  .א

 :שפ"ע )האגף לשיפור פני העיר(אגף 

יפו, במטרה להעניק לתושבי -אביב-פיתוח ואחזקה של שטחים ירוקים בתלהאגף לשיפור פני העיר אמון על תכנון, 
העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה עיר בעלת חזות מסודרת, מעוצבת, נאה למראה ובעלת איכות חיים 

 להרחבהה. גבוה
דונם גנים ציבוריים, חורשות  0,666תפקידי אגף שפ"ע הם: תכנון ופיקוח על פרויקטים לפיתוח גנים ציבוריים, אחזקת 

חובות ובגנים, התקנה ואחזקת ריהוט רחוב ומתקני משחק, התקנת עצים בר 006,666 -כיכרות ושדרות וטיפול בכ
שילוט רחוב ומספרי בתים, אחזקת חצרות גני ילדים ובתי ספר )טיפול בניקיון, ריהוט, מתקני משחק ובמערכות הגינון( 

 להרחבה .ועוד

 :י ותשתיות(ובת"ש )בינל המינ

תשתית במרחב הביצוע של עבודות הותיאום  תחזוקההפיתוח, התכנון, האחראי על  ,(מינהל הבינוי והתשתיות )בת"ש
של  ,והקמה הסבה, שיקום, שיחזוריפוץ, ש: תכנון, בעיר ציבוריהבינוי האחראי פרויקטי , הוא בנוסף .הציבורי בעיר
              להרחבה .ומתקני התאורה תשתיות הכבישים, המדרכות, הגשרים, מצוקי החוףעל וכן  מוסדות ציבור

 :תברואהאגף 

 .שנעים לגור ולבקר בהוממחזרת,  נו עיר נקייה, היגיינית, אסתטיתיפו הי-אביב-תלחזון התברואה והניקיון של העיר 
שיתוף פעולה עם  .שיפור והתייעלות ברמת שירותי התברואה הניתנים לתושבים ולבאים בשעריה לשביעות רצונם

יפו )שמירת -אביב-חוק עזר לתל העירייה פועלת, באמצעות אגף התברואה, מכוח .האזרחים בשמירה על ניקיון העיר
 להרחבה. 0896 -הסדר והניקיון(, התש"ם 

 :חופיםאגף ה

ממונה על שירותי ההצלה, הפיקוח, הביטחון, התחזוקה, התפעול והניקיון של החופים בתחומי העיר,  אגף החופים
  .יפו-אביב-בהתאם לחוק להסדרת מקומות רחצה ולמדיניות עיריית תל

שילוב . בנוסף, פתיחת עונת הרחצה תוך מתן שרותי חוף והצלה בשילוב מערכתי אגפי ופנים ארגוניהוא אחראי על 
תוך שמירה על הסדר הציבורי והניקיון, מתן שירותי הצלה שוטפים וכן,  צוניים, למען ביצוע יעיל ואפקטיבי,חי גורמים

 להרחבה שירותים אטרקטיביים נוספים בעלי זיקה חופית וימית, בעת עונת הרחצה בפרט ובמהלך השנה בכלל.

 

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Improvement.aspx?tm=70&sm=0&side=254
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Parks.aspx?tm=2&sm=19&side=306
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/InfraStructure.aspx?tm=70&sm=0&side=206
http://www.tel-aviv.gov.il/Download/%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%a2%d7%96%d7%a8%20%d7%9c%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a4%d7%95%20%28%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa%20%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%20%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9f%29%2c%20%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%9d%20-%201980.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Download/%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%a2%d7%96%d7%a8%20%d7%9c%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a4%d7%95%20%28%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa%20%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%20%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9f%29%2c%20%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%9d%20-%201980.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Download/%d7%97%d7%95%d7%a7%20%d7%a2%d7%96%d7%a8%20%d7%9c%d7%aa%d7%9c-%d7%90%d7%91%d7%99%d7%91-%d7%99%d7%a4%d7%95%20%28%d7%a9%d7%9e%d7%99%d7%a8%d7%aa%20%d7%94%d7%a1%d7%93%d7%a8%20%d7%95%d7%94%d7%a0%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%9f%29%2c%20%d7%94%d7%aa%d7%a9%d7%9d%20-%201980.pdf
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/EcoCity/Pages/Sanitation.aspx?tm=2&sm=19&side=318
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Shores.aspx?tm=70&sm=0&side=258


   

 
 

     
 

 :פיקוחאגף ה

חוקי  -אגף הפיקוח הינו הזרוע המבצעת של העירייה לאכיפת חוקי המדינה הנוגעים לרשות וחוקי העזר העירוניים 
התנועה והחנייה, חוקים לשמירה על הסדר הציבורי, חוקי רישוי העסקים ועוד. מטרת האגף הינה יצירת סדר ציבורי 
ואיכות חיים לתושבי העיר, לבעלי העסקים, לעובדים ולמבקרים בה תוך שמירה על איזון בין ערכי החוק והסדר ובין 

 להרחבה .פעילות סדירה באזורי מגורים, מרכזי בילוי, תרבות ועסקים

 :אדריכל העיר

  .מטרת אגף אדריכל העיר הינה להבטיח את האיכות העיצובית של הבניה ופיתוח המרחב הציבורי בעיר
המתכננים,  הנחיות תכנון וליווי מקצועי של צוותי -ריכוז הטיפול העיצובי בפרויקטים עירוניים מיוחדים  :תפקידי האגףבין 

והחללים העירונים לרבות: פיתוח שדרות, רחובות מסחריים, כיכרות, רצועת טיילת חוף בדגש על פיתוח המרחב הציבורי 
וויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, העדפה מתקנת לתנועה לא ממונעת ובלת תכנון המרחב, בדגש על ש, ההים ופארקים

 .סה ועודהתכנון והאישור במינהל ההנדגיבוש הנחיות ועקרונות לבניה ירוקה בתהליכי , ושיפור איכות הסביבה העירונית
 להרחבה

 :מהנעשה בחמש השנים האחרונות .ב

חופים שעומדים בשורת קריטריונים בינלאומיים,  אלו הם -"חוף ירושלים וחוף מציצים זכו בתו התקן "דגל כחול
 דוגמת מים נקיים, חינוך סביבתי, שירותי הצלה ועוד. 

מתוכננות לקום  , כששלוש נוספותספריות חוף ורחוב חמשהוקמו בעיר  3602-01בשנים  – ספריות חוף ורחוב הקמת
, צרפתית, אנגלית ,בעברית למבוגרים קריאה ספרי בהם ;ספרים 066-כהללו  מהספריות אחת בכל. ההשנ המשךב

אינן מאוישת, כשהציבור מתבקש להחזיר אליהן את הספרים בגמר  ספריות אלו. ילדים ספרי וכן וערבית רוסית
  .השימוש, למען המשתמשים הבאים

יפו ישנם מספר חופים שמותר לשחרר בהם כלבים ואשר בהם הרחצה לבני אדם -אביב-בתל  - חופי רחצה לכלבים
 להרחבה. אסורה ואין שירותי הצלה

מחולקות ללא תשלום במשרדי הפיקוח העירוני בחופים: הצוק,  בש-ערכות שחמט ושש -חלוקת ערכות משחק בחופים
בחוף גבעת עליה ביפו  תל ברוך, מציצים, הדתיים, הילטון, גורדון, פרישמן, בוגרשוב, ירושלים, אביב וגבעת עלייה.

 להרחבה קיימים שולחנות משחק מובנים להנאת הציבור.

ציבוריים המאפשרים גישה נוחה לאנשים עם חופים  03ישנם בעיר  – מוגבלויותהנגשת חופי הים לאנשים עם 
יכולת הגעה עד המים בעזרת ובין היתר שירותי נכים, מלתחות, סככות צל, חניות נכים, שבילי גישה כוללים מוגבלויות ו

  כיסא מיוחד.

, על שטח שהיה מיועד למגורים והוסב מחדש בעקבות 3602-3603הגן הוקם במהלך השנים  – הקמת גן קריית ספר
במטרה לבצע תכנון צורך של תושבי האזור בפארק שכונתי. תהליך תכנון הפארק לווה בתהליך של שיתוף הציבור, 

 להרחבה .מתגוררות בהה קהילתיים של תושבי השכונה והקהילות השונותהו םהייחודייצרכים מותאם ל

שלום, נס לגוים ומבואות יפו, נפתח  הממוקם בסמוך לשכונות: פלורנטין, נווה עופר, שפירא, קרית – פארק החורשות
דונמים נוספים  306דונמים, כשבעתיד מתוכנן הפיתוח של  96 -. שלב א' של הפארק עומד על כ3602לציבור בקיץ 

 שונים. עובר בין מוקדים אקולוגייםה ,שביל חינוכיגם שבילי הולכי רגל ו ,עוברים שבילי אופניים)שלב ב'(. בפארק 

יפו מקדמות תוכנית לעיצוב החוף המרכזי של העיר )בין הדולפינריום בדרום -אביב-יריית תלע - עיצוב רצועת החוף
לבריכת גורדון בצפון(, ולשיפוץ הטיילת. התוכנית לחוף המרכזי היא חלק מגישה כוללת לחוף הים שמטרתה שיפור 

 להרחבה  .ופי העירעל ידי פיתוח פארקים חופיים וטיילות לאורך כלל ח ,הקשר והגישה בין העיר לים

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Inspection.aspx?tm=70&sm=0&side=255
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Architect.aspx?tm=70&sm=0&side=233
http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Divisions/Pages/Architect.aspx?tm=70&sm=0&side=233
http://www.tel-aviv.gov.il/ToEnjoy/Pages/VideoItem.aspx?List=ba7200cc-fab5-40d2-ace2-8edb8de3e06a&ID=352&Web=3b4cd70f-b2b3-4b3a-a9dd-2f7fc0604ac2
http://www.tel-aviv.gov.il/ToEnjoy/Pages/VideoItem.aspx?List=ba7200cc-fab5-40d2-ace2-8edb8de3e06a&ID=352&Web=3b4cd70f-b2b3-4b3a-a9dd-2f7fc0604ac2
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/kiryat_sefer.aspx
http://www.tel-aviv.gov.il/Tolive/Community/Pages/hof_mercaz.aspx


   

 
 

     
 

 

 :אתגרים לשנים הבאות .ג

 קידום תכנון ופיתוח ציר הים כטיילת מרכזית במרחב שבין חוף הים לבתי המלון. 

  מוגבלותהמשך הנגשת המרחב הציבורי ומוסדות הציבור העירוניים לאנשים עם. 

  פיתוח, קידום וטיפוח מרחבי התרבות ופעילות הפנאי:התחנה, נמל יפו, שרונה, כיכר התרבות, מתחם
 .נמל ת"א וחוף הים ,הסינמטק,מוזיאון ת"א

 להרחבה 

 

http://www.tel-aviv.gov.il/Cityhall/Pages/goals2013.aspx

