תחרות פארק החוף והפארק הלינארי בצפון מערב תל אביב-יפו

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

מבט על ממערב

תכנית כללית

כיוונון מחדש

פארק הצוק בעקבות החול

מוריה סקלי  -אדריכלות נוף ,Topotek 1 - Landscape Architecture ,דניאל שטרסבורגר  -אדריכלות,
ד"ר אלדד אלרון  -אקולוג

צורנמל טורנר אדריכלות נוף ודב גנשרוא ,מעצב
אקולוג :ד"ר גיא רותם

גישת התכנון של פארק החוף בהצעתנו נסמכת
על שלושה יסודות :קיים ,קיום וקיימות .הגישה
לתכנון ,נשאבת מהצורך לתאם בין שלושת
היסודות ולבצע בהם כיוון עדין ורגיש  -כיוונון.
קיים  //שפת המקום והמרכיבים הייחודיים לו:
אקולוגיים; נופיים; תרבותיים; הנוכחים במרחב
הפארק העתידי.
קיום  //האנושי; הצומח; הדומם; הנוכחים
במרחב הפארק והעתידים לבנות ולהרכיב את
מרחב העיר העתידית בצפון-מערב העיר.
קיימות  //גישה תכנונית המבקשת לשלב בין
צרכי הקיום של האדם לאלה של הטבע והבטחת
המשכיותם בדורות הבאים.
צפון-מערב העיר ,עתיד העיר תל אביב ,רכס
הכורכר האחרון :הפרויקט מציע דרך חדשה
לחוות את רכס הכורכר  -חוף הים ,המצוק החופי
וגב המצוק ,מרחב ציבורי בקו החוף של
המטרופולין המדגיש את הטבע הדרמטי לנוכח
העיר האינטנסיבית שתבנה .כניסת אנשים בצורה
חופשית ובלתי מבוקרת לאזור הטבעי הביאה
לתהליכי חירוץ בפני הקרקע ,להתחתרות מים
ויצרה תוואי שטח במורפולוגיה גיבעית וכתמית.
המורפולוגיה שנוצרה הופכת לנקודת מוצא
לעיצוב ושיקום המרחב.
ההצעה העיצובית והתכנונית בפארק החוף
נשענת על למידת המורפולוגיה הקיימת של
תוואי השטח ,וכיונונה מבחינה אקולוגית וצמחית
ליצירת פארק שמאפשר שימושים אינטנסיביים
ופעילות של מבקרים רבים ,בעיקר בצד המזרחי,
ושיקום ושחזור הטבע האופייני לרכס הכורכר
באופן מתגבר לכיוון מערב והמצוק .כיוונון
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המורפולגיה מבחינה עיצובית ותפקודית משתנה
מבחינה חומרית ,שימושית ובגודל תאי השטח
הצמחיים; הפארק הוא טרנספורמציה הדרגתית

בין מצבים :ממזרח למערב יורדת רמת
האינטנסיביות ומגוון הפעילויות ,ובהתאמה
הטבע העירוני חוזר להיות טבע.

פארק הצוק הוא משאב נדיר ,שריד של נוף קודם,
של "טרם היות העיר" .זוהי החוויה הכמעט
אחרונה של נוף פתוח הצמוד למרחב העירוני .עם
זאת ,אין מדובר בנוף בראשיתי .חלקו מחורץ
ודרוס ,שימש כמגרש משחקים לרכבי שטח
שטחנו אותו עד דק .הפגיעה בטופוגרפיה הטתה
את הנגר העילי אשר האיץ את בליית המצוק .אך
לפני שגוברת האינטואיציה למחוק ,לטשטש את
הדרכים כולן ,לאחות את השטח – מסתבר
הפוטנציאל האדיר שלהן לשמש בסיס לפיתוח
הפארק.
בתכנון הפארק בחרנו שלא לטשטש את העדויות
לפגיעה .השתמשנו בדרכים החרוצות ובשבילים,
בהתמוטטויות הקיימות ובשרידי הבסיס הצבאי

כחומר גלם ביצירת הפארק .מערך השבילים
בפארק הצוק מושתת על הדרכים הקיימות,
בשינויים קלים ותוך פעולה של דילול שבילים,
מחיקתם ואיחוי הקרעים .התבססות על הקיים
ממזערת פגיעה בשטחים נוספים ומאפשרת
להציל את המעט שעוד נותר מבתי הגידול של
הכורכר והחולות ,כבסיס לשיקום מלא של שאר
השטח.
צפיפות השבילים בפארק המתוכנן מבטאת את
רגישות תא השטח  -מהמצוק והמדרונות נטולי
השבילים ,לאזורים שמורים ,בהם התנועה
מוגבלת ועד לרצועת שוטטות בה מרוכזים עיקר
השבילים המונגשים ,אזורי השהייה והתצפית.
אתנחתות ותצפיות פזורות בשטח ,כרובד נוסף

לרבדים של גילוי וחוויה שמספק המרחב הטבעי.
הן מזמינות את המשוטט למנוחה ,להתרווחות
ולצל .השפה ברורה ומלאכותית במובהק אך
התחביר מינורי ,מנצל שקעים טופוגרפיים
ומקומות אשר עברו הפרה על מנת שלא לפגוע
בקו הרקיע ובהמשכיות של הפארק כולו.
מלוא שטח הפארק מוקדש להעצמת החוויה
הייחודית של שוטטות בנופי המקום המשוקמים.
המפגש עם העיר חד וברור ומביא ממש עד אליה
את הנוף הטבעי .בפארק ניתן לפגוש פריחה
עונתית ורוח ים ,לטפס ולהציץ ,לעקוב אחרי
ציפורים או עננים ולגלות עקבות של חיפושית
בחול .המשוטט במקום יכול לבחור לעצמו נתיב
פרטי על מנת לחוות ,להשקיף ,להסתתר ולגלות.

רחבת כניסה לפארק  -מעבר הדרגתי בים עיר לטבע עירוני

מבט לסף המצוק החופי

מרכז טבעירוני – מבסיס נטוש למוקד חינוך ומידע כלל עירוני

תצפית – מחסה ,צל מנוחה ומסגור הנוף
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