
שדרת הקאנטרי
25.4.2021–מפגש יידוע הציבור 



סדר יום

הקשר ומדיניות  
רלוונטית

עקרונות תכנון

בינוי מוצע

19:00
התכנסות

19:05
הצגת התכנית

19:30
שאלות ותשובות

20:15
סיום המפגש

 Mute' השתק'כל המשתתפים במצב , אנא

נשמח שתפתחו את המצלמה כדי שנוכל להכירכם



התכניתמיקום 

סי אנד סאןמנדריןפרוייקט בלו מגדלי נאמן (בהקמה)וויקסקמפוס 
ומגדל בלו

סינמה סיטי

צומת  
גלילות

(חוף התכלת)הרצליה 

חוף הצוק 2

5



מיקום

צומת  
גלילות

הרצליה

מגדל בלו  
וקמפוס 

וויקס



הקשר ומדיניות רלוונטית 

מדיניות ארצית•

א"מדיניות מחוז ת•

העירייהמדיניות •

תכניות במרחב הסובב•



מדיניות ארצית

צפיקבעהלכלכלההלאומיתהמועצהשללדיורהאסטרטגיתהתכנית•

.2040עדאביביתלבמחוזחדשותד"יח460,000-כשלתכנוןלהשלמת

לרובתעשההבנייהתוספתכינקבע,במחוזהפנוייםהשטחיםמיעוטלאור•

.(70%-כ)עירוניתהתחדשותבאמצעות



הסעתשלהמתוכננתהתשתיתניצול:המדיניותמטרת

המרחבשלואינטנסיביאיכותיפיתוחלעודדמנתעלההמונים

התחנותובסביבתן"המתעצירילאורךהעירוני

ן"מתעפיתוח לאורך ובסביבת |מדיניות מחוז תל אביב 

העצמת בנייה  
בסביבת  
התחנות

עירוב  
שימושים

חיזוק הנגישות  
להולכי רגל  

לתחנות

אמצעים למימוש המטרה



פינוי שדה דב| מדיניות מחוז תל אביב 

פינוי שדה דב מאפשר ביטול מגבלת הגובה

מגבלת גובה בנייה שהטיל שדה דב

קומות15-כ-מעל פני הים ' מ+ 58



תוכניות במרחב הסובב

קיימים–מגדלי בלו 

תחנת  
הקאנטרי קלאב



תוכניות במרחב הסובב

מלונית–4797/תא
החלה הבנייה•
פורסמה תכנית להפקדה בוועדה המקומית•
מועברת לדיון במחוזית•

תחנת  
הקאנטרי קלאב



תוכניות במרחב הסובב

וויקסקמפוס –4240/תא
החלה הבנייה•

תחנת  
הקאנטרי קלאב



תוכניות במרחב הסובב

מגדל בלו–4848/תא
הומלצה לאישור בוועדה המקומית•
קומות80מגדל מעורב שימושים בן •

תחנת  
הקאנטרי קלאב



תוכניות במרחב הסובב

5מתחם –5/3700/תא
אושרה לפני פינוי שדה התעופה•
מעל פני הים' מ+ 58עד •
,  עם ביטול מגבלת הגובה•

מאפשרת תוספת קומות

תחנת  
הקאנטרי קלאב



תוכניות במרחב הסובב

חוף התכלת הרצליה–2200/הר
הומלצה להפקדה•

תחנת  
הקאנטרי קלאב



תוכניות במרחב הסובב

בינוי מוצע–שדרת הקאנטרי 

תחנת  
הקאנטרי קלאב



עקרונות התכנון



חוף התכלת

5/3700

4/3700

מרחב ציבורי|עקרונות תכנון 

מצב קיים

'ד2.5–מגרש ציבורי •

פארק  
המקפצה

תחנת הקאנטרי קלאב



חוף התכלת

5/3700

4/3700

מרחב ציבורי|עקרונות תכנון 

לדופן  חילופי שטחים והצמדת הבינוי•

הכביש הצפוני  

המהווה  פינוי שטח לפארק שכונתי •

המשך לפארק המקפצה

השתלבות במערך השטחים  •

במרחב הסובבהפתוחים 

פארק  
המקפצה

פארק שכונתי

מגרש ציבורי מוצע

תחנת הקאנטרי קלאב



חוף התכלת

5/3700

4/3700

פארק  
המקפצה

פארק שכונתי

מרחב ציבורי|עקרונות תכנון 

דונם4.5-הגדלת המגרש הציבורי ב

מגרש ציבורי מוצע

תחנת הקאנטרי קלאב



מבט מכיוון מגדלי בלו מזרחה|עקרונות תכנון 



מבט לכיוון פארק המקפצה|עקרונות תכנון 



חוף התכלת

5/3700

4/3700

קישוריות|עקרונות תכנון 

:יצירת קישוריות טובה

הולכי רגל

,  ל למגדלי בלו"מתחנת הרק•

ומגדל בלו  וויקסקמפוס , המלונית

והבינוי המוצע

מפארק המקפצה והפארק השכונתי  •

לכיוון השדרה הצפונית והרצליה

תחנת הקאנטרי קלאב פארק  
המקפצה

פארק שכונתי



כלי רכב–שיפור מערך התנועה | עקרונות תכנון 

נתיב תנועה

נתיב תנועה תת קרקעי

ל"תוואי רק

חוף התכלת

5/3700

4/3700

מערך הדרכים הסובב–מצב קיים 

תחנת הקאנטרי קלאב



כלי רכב–שיפור מערך התנועה | עקרונות תכנון 

נתיב תנועה

נתיב תנועה תת קרקעי

ל"תוואי רק

חוף התכלת

5/3700

4/3700

:מצב מתוכנן

תחנת הקאנטרי קלאב

מערב-המשך הדרך הצפונית מזרח•

גישה למגדלי בלו•

וויקסגישה לקמפוס •



כלי רכב–שיפור מערך התנועה | עקרונות תכנון 

נתיב תנועה

נתיב תנועה תת קרקעי

ל"תוואי רק

חוף התכלת

5/3700

4/3700

:מצב מתוכנן

4/3700-מעבר תת קרקעי ל•

ביםת"לשדהמעבר תת קרקעי •

לבלומיוניצמןללא פניה שמאלה •

תחנת הקאנטרי קלאב



כלי רכב–שיפור מערך התנועה | עקרונות תכנון 

נתיב תנועה

נתיב תנועה תת קרקעי

ל"תוואי רק

חוף התכלת

5/3700

4/3700

:שיפור מערך התנועה לכלי רכב

הוספת ציר תנועה לרכבים צפון דרום•

דרכים' פיזור תנועת כלי רכב על פני מס•

העלאת תלמידים  /שינוי מיקום מפרץ הורדה•

הפחתת תנועת רכבים ברחוב ללא מוצא  •

תחנת הקאנטרי קלאב



חוף התכלת

5/3700

4/3700

אופניים-שיפור מערך התנועה  | עקרונות תכנון 

:שיפור מערך התנועה לאופניים

לחיזוק הקישוריות  הוספת מסלולי אופניים 

לסביבה

שביל אופניים

תחנת הקאנטרי קלאב



ק רחוב צפוניחיזו| עקרונות תכנון

חזית מסחרית

פיתוח חזית מסחרית פעילה לכיוון  

כהמשך לחזית  , השדרה הצפונית

המסחרית המתוכננת בסביבה

חוף התכלת

5/3700

4/3700

תחנת הקאנטרי קלאב



עירוב שימושים| עקרונות תכנון 

יצירת מתחם מעורב שימושים

תוספת מגדל משרדים

מסחר

ציבורי

מגורים

תעסוקה



שטחי ציבור| עקרונות תכנון 

:הוספת שטחים ציבוריים עבור תושבי השכונה

ר ברוטו שטחים ציבוריים בנויים"מ9000-כ•

:י עיריית תא"שימושים בבחינה ע

(דיור בהישג יד)י"דבדירות , גני ילדים, אודיטוריום

('ד4.5תוספת של )' ד7-הגדלת מגרש לצרכי ציבור ל•



סיכום| עקרונות תכנון 

יצירת מתחם מעורב שימושים

פיתוח חזית מסחרית פעילה לכיוון הרצליה

פיתוח פארק שכונתי והשתלבות במערך
השטחים הפתוחים בסביבה

יצירת קישוריות טובה להולכי רגל
ורוכבי אופניים

הגדלת שטח המגרש הציבורי

הסדרת מערך הדרכים והפחתת התנועה
ברחוב ללא מוצא

הקצאת שטחי ציבור בנויים

ניצול מיטבי של פוטנציאל הקרקע
ן"מתעוהסמיכות לתחנת 



מבט על מכיוון דרום מזרח



לכיוון צפון2מבט מכביש 



תכנון מוצע



תשריט מצב מאושר ומוצע

שינוי(דונם)מאושרת ייעוד
מוצעת

(  דונם)

מגורים  , מגורים

ותעסוקה
13.54.5(-)9

7)+(2.54.5ציבורי

9.3(-)14.85.5פ''שצ

5.5)+(05.5דרך

30.830.8כ"סה

תשריט מצב מוצעתשריט מצב מאושר



שטחים ומערך שימושים|בינוי מוצע 

ר ברוטו"מ1,500–מסחר 

שטח ציבורי בנוי



ר ברוטו"מ9,000-כ–שטח ציבורי בנוי 

שטחים ומערך שימושים|בינוי מוצע 



ר ברוטו"מ64,800–מגורים 

מיקרוליבינג/י"דבד "יח70+ ד "יח580-ד "יח650-כ

שטחים ומערך שימושים|בינוי מוצע 



ר ברוטו"מ50,000–תעסוקה  

שטחים ומערך שימושים|בינוי מוצע 



שטחים ומערך שימושים|בינוי מוצע 

ר ברוטו"מ1500–מסחר 
בקומת הקרקע

ר ברוטו"מ9000-כ–שטח ציבורי בנוי 
בשני המגרשים, קומות המסד5-ב

ר ברוטו"מ64,800–מגורים 
מיקרוליבינג/י"דבד "יח70+ ד "יח580–דירות 650-כ

קומות טיפוסיות למגורים בכל מגדל30

ר ברוטו"מ50,000–תעסוקה  
קומות טיפוסיות לתעסוקה40



תנועה|בינוי מוצע 

הסדרת דרך סלולה קיימת•

הצבת תחנות אוטובוס•

(דרום-צפון)דרך מוצעת חד סטרית •
טובת גישה לבית הספר והפחתת  ל 

עומסי תנועה מהרחוב ללא מוצא

מפרץ הורדה והעלאת נוסעים לבית הספר•

ירידה יחידה למרתפים לרכב פרטי  •
ותפעולי בכל מגרש

מעגל תנועה להסדרת התנועה בבלוק•



מפלסי חניה תת קרקעיים, תנועה|בינוי מוצע 

תקני חניה מופחתים•

אשפה תת קרקעיים+ חצר פריקה •

חניון משותף לכלל השימושים•

:כ חניות מוצעות בפרוייקט"סה•

מגורים-101מגרש  מגורים ותעסוקה–201מגרש 

מגורים-101מגרש  מגורים ותעסוקה–201מגרש 

-1קומת חניון 

קומת חניון טיפוסית

מספר חניותשימוש

521מגורים

136תעסוקה

24מסחר

64ציבורי

745כ"סה



הרצליה דרומהמבט מכיוון 



מבט מכיוון דרום מערב



!תודה


