תחרות פארק החוף והפארק הלינארי בצפון מערב תל אביב-יפו  -ההצעה הזוכה במקום הראשון

דיאגרמת מערך התנועה בפארק – אופי ,רוחב ,וחומריות הצירים מוכתב מהאפיון האקולוגי,
הפרוגרמה שלהם ,והחוויה אותה אנו מנסים להעניק למבקר

הפורום מאזור מופר למרחב עירוני המונח בנוף אקולוגי משוקם

""Sea you soon
אדר' נוף ליאור לווינגר

מבט אביבי מבריכת החורף לעבר קו הבינוי הדרומי והקולונדה המסחרית

במאה ה 21-ניכרת מגמה לייצר עירוניות חדשה,
שבה המערכות האקולוגיות התומכות בעיר
שזורות בה ועוצמתן הן במינון המהווה חלק
חשוב מזהותה וייחודה .האקולוגיה האורבנית
הנוצרת נחשבת חלק אינטגרלי מהעיר והמרחב
הציבורי ולא שארית של שטחים פתוחים בקצה
העיר.
תפישת התכנון ממוקדת בחוויית כלל שטחי
הפארק ,אך לא בהכרח בפיתוח כל שטחו.
טביעת הרגל האקולוגית הצנועה של האדם
בפארק החוף ,יחד עם שיקום אקולוגי של הנוף
המופר ,הינם הכרח כדי לחוות את הייחוד הנופי
של המקום ,מצוק הכורכר האחרון הלא מפותח
של תל אביב ,ואחת העדויות האחרונות לעיר
שהתפתחה מהחולות.
שלד הפארק הכולל מתוכנן בכדי לייצר רצף של
מסדרונות ומעברים אקולוגיים בפארק החופי
ובפארק הלינארי ולאפשר מעבר רציף ובטוח
מהים לרצועת הנופש המטרופוליני ,ומהרצליה
ועד לרידינג.

הפארק ,שצורתו כאות " ,"Tמורכב משני
פארקים הניצבים זה לזה  -פארק החוף והפארק
הלינארי ,והם בעלי מטרות ,איפיון ונוף שונים
בתכלית .בהצטלבות שני הפארקים ,מוצע מקום
מפגש עירוני המכונה ה"פורום"  -מרחב דו-
מפלסי שבחלקו העליון מחובר לעיר באמצעות
"כיכר הים" החולש משני צידיה של דרך הים
ובחלקו התחתון מהווה פורטל לפארק החוף,
דרכו עובר ציר הפארק החופי.
פארק החוף בחזוננו הינו פארק אקולוגי
ואקסטנסיבי שמהווה מקום בו אנו מסמנים את
השיקום האקולוגי והעצמת בתי הגידול
כמטרות על ,יחד עם תכנון המשלב את האדם
במינון הנכון .הוא מוגדר על ידי שלושה
מרחבים נופיים-אקולוגיים (ערכיות אקולוגית-
נופית גבוהה ,ערכיות אקולוגית נופית בינונית,
ושיקום נופי אקולוגי) ושלושה צירי תנועה בכיוון
צפון-דרום המחלקים את שטחי הפארק
לשלושה מרחבים ובתי גידול שונים – החוף,
בריכת החורף והנוף העירוני .בכל אחד

מהמרחבים המינון בין האדם והטבע הינו שונה -
בעומק הפארק הטבע הוא השולט ,ובממשק
עם העיר שולט האדם.
מוקדי עניין מרכזיים ובעלי חשיבות בפארק
החופי יכללו מרכז חינוכי-סביבתי-קהילתי,
משתלה לצמחי חוף ,מסתורים לצפייה
בציפורים ,מספר מוגבל של גשרונים להולכי
רגל ישולבו מעל הערוצים היורדים לכיוון מערב,
מיצבים סביבתיים (ENVIRONMENTAL
 )ART INSTALLATIONSישולבו ברחבי
הפארק החופי וישמשו כגן פסלים בדיאלוג עם
הטבע ומספר מוגבל של מוקדים אינטנסיביים
יוקמו לצד דרך הים במפגש עם העיר.
ההצעה כללה מכלול רחב של טכנולוגיות
ירוקות לרבות מפעל נייד למיחזור אגרגטים,
מאגר תת קרקעי לאיסוף מי נגר להשקיית
הפארק וחוסן עירוני (הגנה מהצפות באזור אבן
גבירול העתידי  -המרזבה) ,פארק אנרגטי
עצמאית ,אפליקציה ייעודית ועוד.

ראש הצוות :אדר' נוף ליאור לווינגר; סטודיו אורבנוף :אדר' נוף ארז קאופמן ,אדר' נוף שרון מרדכי ,אדר' נוף שירי נודל ,ז'ינוס חושנוד ,יהל המברייט ,אדר' נוף
תמר קוטלר; האוגן זהר אדריכלים :אדר' מרית האוגן ,אדר' דן זהר ,אדר' יוהן מגנוס; אקולוג רון פרומקין; אקולוגים ימיים ד"ר עידו סלע וד"ר שמרית פרקול;
ייעוץ בטון ומיחזור אגרגטים :יובל קדוש מסטודיו בטון.
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חתך פרספקטיבי עקרוני בציר הפארק של הפארק החופי

תכנית פיתוח של הפארק הלינארי

חתך המעבר האקולוגי בדרך הים – המעברים האקולוגים הינם חלק מהותי מתפישה מרחבית
הקושרת את הפארק החופי עם שדרת הנופש

דיאגרמה של המפעל הנייד המוצע למחזור אגרגטים .מענה להיקפי החומר העודף של החפירה בדרך הים ובשכונה
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