
 2017 בשנת  הוקם  ציפור"  "ראש  צפרות  מרכז 
בין  שמפגיש  פרויקט  יהושע,  גני  בפארק 
לבין אתר  דן  גוש  האינטנסיביות של מטרופולין 
טבע עירוני ייחודי. הפרויקט ממוקם באתר טבע 
עירוני רחב ידיים, המשלב ערכי טבע, היסטוריה 

וארכיאולוגיה, חינוך סביבתי, פנאי וספורט.

מרכז צפרות – ראש ציפור
שריג-וקסמן אדריכלות נוף

בתא שטח מופר של 30 דונם, מקום בו זרם בעבר 
מעשה  אקולוגי,  קומפלקס  הוקם  מוסררה,  נחל 
אקולוגיות  מערכות  מחדש  שיוצר  אדם  ידי 

השייכות לאזור.
לחים  גידול  בתי  מגוונות,  צומח  מערכות 
ויבשתיים, גופי מים בכל קנה מידה ואופי משתנה 

מרכיבים בהרמוניה את האתר.
האדם  בן  מקשר  למקום,  ייחודי  אדריכלי,  תכנון 
המודרני והתרבותי לבין יחידות נוף טבעי, עולם 

החי והצומח.
מסווה  לא  מודרנית  ועיצובית  תכנונית  גישה 
נוכחות האדם, יוצרת חללים איכותיים בעלי אופי 
בחירת  עם  יחד  חללית  ובהירות  פשטות  ייחודי. 
חומרים בסיסיים, כמו בטון, פלדה ועץ, מתחברים 
בקלות לאתר טבע. מבני מסתור מוקפדים תוכננו 
זרימת  הצללה,  חישובי  עם  אקלימיים,  כמבנים 

אוויר, איזון אור וצל.
מגוון של תצפיות ונופים, שבילים ומקומות, איזון 

בין אזורי ביקור לבתי גידול מופנמים מתחברים 
לחוויית ביקור מיוחדת במינה.

ביקור  פרוגרמת  בגיבוש  לוותה  המרכז  הקמת 
לביקור  אפשרות  בחשבון  שלוקחת  והפעלה, 
זמנית  בו  גדולות  קבוצות  מספר  של  אינטנסיבי 
וזאת בלי לפגוע בחוויה השקטה והאינטימית של 

המקום.
האתר מאזן בין חווית המבקר לבין יצירת אזורי 
בתי גידול לא נגישים לבני אדם. התכנון מאפשר 
ומודרך,  קבוצתי  יחידני,   - ביקור  של  מגוון  אופי 
וטיבוע,  לכידה  עם  ממושכת  תצפית  פעילות 

פעילות מחקר וסיורי לילה.
חיה  מעבדה  מהווה  משמעותי  ביולוגי  מגוון 
לתהליכי שיקום נופי. מעל 400 מינים של צמחיה 
ליצור  בשאיפה  בפרויקט,  נשתלו  מקומית 
ולהוות  ביולוגי  עושר  בעלי  אוטנטיים  מרחבים 
נוספים  למרחבים  גם  אקולוגי  לשיקום  דוגמה 

בפארק הירקון.

יוני 2018 | גליון 2667

תכנית כללית לאתר

מזמין העבודה: קרן קיימת לישראל  |  שם המשרד: גדעון שריג לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ  |  אדריכל אחראי במשרד: לב וקסמן
צילום: דור נבו

מקום: פארק גני יהושע  |  שטח האתר: 30 דונם  |  מהות: מפגש בין מטרופולין דן לטבע עירוני  |  ביצוע: 2017

קטגוריה: פארקים, טבע עירוני, נוף פתוח, נוף ואקולוגיה


