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מרכזי   מרכיב  מהווה  המרכזי  החוף  טיילת  חידוש  פרויקט 
וחלק מהאסטרטגיה  אביב,  רצועת החוף של תל  בהתחדשות 
האורבנית הכוללת ששמה לה למטרה לחבר בין העיר תל אביב 
לנתק  ותרבותי  פיסי  'תיקון'  הפרויקט  יוצר  בבסיסו  ימה.  לחוף 
זרימה  בין המרקם האורבני לבין חוף הים, ומאפשר  שהתקיים 

חופשית למפלס החוף מכל מקום לאורך הטיילת. 

הורדת החסם של קיר הים שניתק בין מפלס העיר למפלס החול 
ומעבר  חיבור  יצר  ישיבה,  ומקומות  טריבונות  ברצף  והחלפתו 
לכך, מרחב נדיב ומארח המייצר מגוון אפשרויות לקהלים רבים 
להתרווח בנוחות מול הים, המהווה את משאב הטבע העיקרי 

של המטרופולין כולו. 
תוספת הטיילת התחתונה שיוצרת רצף הליכה המחבר בין מבני 
החוף הרחיבה את מרחב ההליכה ויצרה מגע בלתי אמצעי לעוברי 
האורח עם מרחב החול. באופן זה, הפך מרחב החול זמין למגוון 
קהלי יעד, מעבר לציבור המתרחצים, ונוצר מרחב ציבורי היוצר 
שוויון הזדמנויות ומנגיש את הים גם לבעלי מוגבלויות, קשישים, 

הורים עם עגלות וילדים. 

עיצובם המחודש של גגות מבני החוף כחלק המשכי של הטיילת, 
הציע ניצול מחודש של גגות המבנים שעמדו עד כה ללא שימוש 
ויצר מרפסות ציבוריות מזמינות המהוות חלק בלתי נפרד מחווית 

הטיילת.
עיצוב הפרגולות הגדולות, השמשיות, פרטי הריהוט הייחודיים, 
כאחד,  כולם  ועוד,  העץ  כורסאות  הישיבה,  מדרגות  הברזיות, 
מגדול ועד קטן,  מכוונים ליצירת מרחב נופי המתוכנן בהקפדה 
של  חדשים  סטנדרטים  להציע  מנת  על  הציבור  לצרכי  וקשב 

אירוח לתושבי העיר ומבקריה.

הוא  הטיילת  ייחודה האורבני של  והאירוח  לצד הפיתוח 
מרחב  המייצר  חדש  מקום  מאין',  'יש  מקום  ביצירת 
תווך מדורג, בו הפרקטיקות של עיר וחוף חוצות גבולות 
ומייצרות תרבות חוף חדשה; מקום בו אנשים בבגדי ים 
מתערבבים עם אנשי עסקים מעונבים, הילדים משחקים 
והאקרובטים  הספורטאים  השש-בש,  שחקני  ליד  בחול 
נהנים להתאמן מול קהל מזדמן, וכולם כאחד יוצרים מרחב 
ציבורי מעורר ורב גוני המשקף את אופיה הפלורליסטי של 

תל אביב. 


