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פארק המצוק
טבע פוגש עיר פוגשת טבע
משרד נחלת הכלל
בהצעתנו לתכנון 'פארק המצוק' ,זיהינו הזדמנות
להגדרה מחודשת של דרכי המפגש והקשר בין
תושבי העיר לטבע .העבודה בצוות רב-תחומי
עם מתכנן אקולוגיות ,אקולוג ,גיאולוג ,אדריכל
והידרולוג הולידה פרוגרמה ייחודית הנובעת
מהמיקום והאופי הייחודי של האתר וכללה
העצמה של האיכויות הטבעיות של האתר,
הנגשת הטבע האופייני למצוק הכורכר ולסביבת
החוף ומתן דגש תכנוני על חוויית הגילוי של
הטבע הנסתר באזור הפארק.
הנושא שנבחר להוביל את התכנון הנופי היה
יצירת חוויה לימודית של שירותי מערכת ,אשר
מבוססת על גישה עכשווית של בניית מתחמים
מוזאליים בעולם כיום ,המציעים למידה פעילה
מתוך חוויות אישיות .בפארק תוכננו אינספור
הזדמנויות למפגשים בלתי אמצעיים והוגדרו
אזורים תמטיים :אדמה ,מים ,חי-צומח ואוויר.
המתודולוגיה שפותחה לתכנון פארק רחב ידים
תוך התחשבות בערכים טבעיים מגוונים היתה
הגדרת סביבות מחייה ויצירת טיפולוגיות
נופיות .תכנון חולות מיוצבים מיוערים,
המקשרים וחוצצים בין השכונה לפארק ,סביבות
איסוף והחדרת מי נגר באזורים הנמוכים ,הגדרת
אזורים כמחשופי חמרה בסמוך למצוק ובריכת
החורף אשר תתוכננה בהשראת ׳המרזבה׳ ותהווה
את ליבו של הפארק הלינארי.

דיונת חול אקסטרים .צילום רחפן :אור אדר

הגישה התכנונית למצוק הכורכר ,נבעה
מהחשיבות הניתנת לתהליכים הטבעיים בפארק
מוצע ,ועל כן הוצע לא לייצר הגנות פיזיות על
המצוק .התכנון יאפשר למבקרים ללמוד על
אופן היווצרות והבלייה של מצוק הכורכר במשך
אלפי שנים ,בין היתר באופן וירטואלי והנגשת
המצוק תתאפשר למבקרים ,על בסיס מעקב
ומחקר גיאולוגי צמוד.
חלקים נרחבים של הפארק הינם אקסטנסיביים,
בהם שזורים מוקדי פעילות .מרכז תרבות
משולב אמפי נופי מתוכנן במרכזו של הפארק,
מרכז מחקר ולימוד יציע הזדמנות למחקרי שטח
ופעילויות למגוון משתמשים ,טרמינל הציפורים
יזמין את המבקרים לתצפית טבע מרהיבה,
בריכת מי תהום תאפשר מפגש בלתי אמצעי של
המבקרים עם הכורכר ושכבת מי התהום ,דיונת
חול אקסטרים תזמין פעילויות אתגריות ואזור
ליקוט צמחי מאכל יאפשר למבקרים לטעום
מהצמחיה המקומית.
הרובד הוירטואלי ינגיש את כל המידע הקשור
לפארק ,הארועים שבו ,התכנים הלימודים
והמחקריים ,המסלולים ,הזדמנויות צפייה בבעלי
חיים ועוד באמצעות אפליקציית הפארק ,אשר
תשלים את הביקור בפארק ותתרום ליצירת
קהילת פארק וירטואלית.

טבע ללא הפסקה ,פארק טבע עירוני
בצפון תל אביב
תכנית פיתוח כללית

פרטי פיתוח אקולוגיים

בריכת מי תהום

צוות התחרות :משרד נחלת הכלל  -אדריכלי הנוף טלי וקסלר ,חצב יפה ,בר וולקוביץ׳-אמיר ,דיקלה ויזל-דומיניץ ,ליאת קרנר ,כרמל יערי ,נור סעד |
דניאל מטקלף  -מעצב המתמחה בתכנון לחיות הבר במרחב העירוני | ד״ר אסף שוורץ – אקולוג | אדר׳ מתן מאייר | ויינשטיין-ועדיה אדריכלים |
יוני גורן  -הנדסת סביבה ומשאבי מים.
תודה לד״ר עודד כץ מהמכון הגיאולוגי על הליווי בנושא מצוק הכורכר.
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אדר' נוף רוני גורן ,אדר' ניקולס פצ'רסקי ,אדר' טל בילינסקי ,פרופסור אביטל גזית

ההצעה מתייחסת לקונטקסט האורבני של
הפארק ומייצרת רצף טבע עירוני מזרח-מערב
של אלפי דונמים במרכז המטרופולין .הרצף
משתנה באופי הצומח והחי שבו ,בפעילויות
המתקיימות בו ,במידותיו ובאופן פיתוחו.
התכנית מציעה  3מעברים אקולוגיים בפארק
הלינארי:
המעבר הראשון עובר מעל לדרך נמיר במזרח
והוא מוצג כבר בתכנית תא .3700
המעבר השני עובר מתחת לרחוב אבן גבירול
העתידי .התכנית מציעה מערכת מים עונתית
ומשתנה המוזנת ממי הנגר של השכונה ומעשירה
את בריכת החורף הקיימת .אבן גבירול העתידי
והרכבת הקלה יעברו בגשר מעל מערכת הבריכות.
המעבר השלישי מעל "דרך הים" מחבר אל מוקד
הפעילות המרכזי בפארק החוף ,והוא מעבר עילי
המנצל הפרשי טופוגרפיה אשר נוצרו כתוצאה
מהתכניות המפורטות לשכונה .הדגש במעבר
הזה הוא על העצמת המפגש בין בתי הגידול
החוליים לבתי הגידול הלחים והעשרת המגוון
הביולוגי ע”י חתך צמחיה וטופוגרפיה משתנה.
בצמוד לשכונה מתוכננת רצועת חיץ עם טיילת
עירונית אשר מגשרת על הפרשי מפלסים
קיימים ,מונעת כניסת רכבים ומווסתת זיהומי
אור וקול מכיוון העיר .מתוך טיילת החיץ יוצאים
שבילי טיול לאזור שוטטות בשטחי המרזבה על
תוואי שבילי רכב קיימים.
בדרום תחום המרזבה הוגדר שטח לשיקום בעל
ערכיות אקולוגית גבוהה במיוחד ,כאזור "אל
געת" המשתרע על  40דונם .הכניסה למבקרים
לשטח זה מבוקרת ונעשת ע"ג שבילים צפים
ותצפיות משולי האזור .השטח ישמש כמקום
מפלט לבע"ח ,להעתקת מינים מהשטח הבנוי,
למחקר ולהסברה.

הדמית בריכת החורף
תכנית כללית

