תחרות גשר שיבא
גשר הינו אלמנט מעבר .וכאשר אנחנו עוברים ממקום למקום אנחנו לא
נשארים כפי שהיינו.
עם השנים הביקוש להגדלת אזורי המחיה גדל ,האוכלוסייה מתרבה ובאופן
טבעי עולה הצורך בתשתיות רבות יותר; מגורים ,כבישים ,גשרים ,רכבות
וכד'.האזורים הירוקים המקיפים אותנו מצטמצמים אט אט ,ומלבד היותם
ריאה ירוקה בנוף האורבני שלנו ,הם מהווים גם אזורי הפוגה מלחצי היום יום,
ומספקים לנו צל ,אוויר ואופטימיות.
המרכז הרפואי שיבא זוכה להיות חלק מתכנית ארצית של מערך תשתיות
של הרכבת הקלה וכבישים ראשיים שמחברים אותו עם כל אזור המרכז
ושדה התעופה.אחת התחנות הראשיות של הקו הסגול המחברת את כל גוש
דן ממוקמת בסמוך לכניסה לבית החולים שיבא ,וכיאה לתחנה ראשית היא
תהווה מוקד מעבר לאוכלוסיות רבות.
הגשר שלנו מבקש ליצור שדה חדש של אלמנטים ורטיקליים בעלי צורניות
פשוטה שחוזרים על עצמם בגדלים וגבהים שונים ,השראה מהמרחב הטבעי
שהולך ומצטמצם לנו .מבחינת תשתיות -זהו גשר לכל דבר שמוביל אותך
בצורה ישרה ומהירה ביותר מצד אחד לצד השני .מבחינה אורבנית -אנחנו

יוצרים לא רק מעבר אלא מקום חדש שבא לפצות אותנו על הטבע שנלקח
מאיתנו על ידי הפיתוח המואץ של האזור עבור תשתיות של כבישים רכבות
ומגורים מקום זה מתחקה אחרי הטבע .
מבחינת חומרים -הגשר יבנה מחומרים פשוטים של קונסטרוקציה קלה מברזל
מחופה עץ שיראה וירגיש טבעי .האלמנטים של ההצללה הינם אלמנטים
פשוטים גם הם יהיו ברזל ועץ.
העמודים שעולים מהקרקע נותנים הרגשה שהגשר ,גם הוא צומח מהאדמה.
להולכים בו הוא מייצר מצד אחד מקום אורבני חדש שנעים לעבור בו מכיוון
שהוא מייצר צל ומקומות שהייה ומצד שני הוא מהווה זיכרון נעים לטבע שהולך
ונעלם וההליכה בו יוצרת תחושה של הליכה ביער .לממהרים יש אפשרות
לעלות במדרגות הנעות ולהגיע מהר למחוז חפצם ,לאחרים ישנה אפשרות
להנות מפינות מוצלות עם נוף אורבני\טבעי בית קפה וספסלים אפשרות
לעשות פיקניק או סתם לשבת עם חברים ,איזון בין תשתיות עירוניות
והאינטנסיביות של חיי היום
יום והטבע שמאפשר לנו הפוגות קצרות ומזכיר לנו קצת מהיכן הגענו.

מבט על הגשר

מכיוון רמת גן למרז הרפואי שיבא

רמת גן
מעלית+מדרגות

אזור שהייה ומנוחה

בית קפה

אזור שהייה ומנוחה

נוף טבעי

מעלית+מדרגות

אזור שהייה ומנוחה

אזור שהייה ומנוחה

תחנת הקו הסגול

מדרגות נעות

מרכז רפואי
שיבא

חתך קנה מידה 1:200

2

1
2

תכנית סביבה 1:500

תכנית קנה מידה 1:200

1

הגעה מהירה מהתחנת רכבת למתחם הרפואי

אזורי שהייה ומנוחה

4

גריד קונסטרוקטיבי

6

8.00
0.30
6.00
0.30
3.00

4.00

0.20

0.40

מבט מהמרכז הרפואי לכיוון רמת גן

2.60

0.40

4.00

0.20

הפרויקט מורכב מחומרים פשוטים :לייסטים מעץ
.ומתכת בגוון שחור
חומרים אלו יוצרים אלמנטים בעלי גאומטריה
ברורה עם צורניות שחוזרת על עצמה בגדלים
וגבהים שונים
:הם ממלאים שני תפקידים במרחב
מצד אחד -הם קונסטרוקטיביים ,מצד
.שני-מייצרים צל ומקומות שהייה נוחים ונעימים
.וככה עזרים ליצור מקום חדש

לייסטים מעץ
בגוון טבעי
פלח מתכת
בגוון שחור
דק איפאה
מעקה
עמודי מתכת עם קופינג מעץ

ספסל
בטון חשוף מחופה עץ
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עמוד קונסטרוקטיבי
בחיפוי מתכת בגוון שחור

סכמה רעיונית -כיצד הגשר צומח
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