פארק כמרחב מגשר
תחרות גשר תחנת "שיבא"
מרחב הכניסה לבית החולים שיבא מצוי בקונט־
קסט עירוני רחב ומשתנה .כחלק ממרחב מתח־
דש זה יש לציין מספר עוגנים :בית החולים שיבא
כמוקד משיכה משמעותי ואזורי ,תחנת הרכבת
הקלה המתוכננת ,עורק תנועתי עירוני חדש ,בי־
נוי חדש המשלב תעסוקה ,מסחר ,מגורים ועוד,
שכונות המגורים הקיימות ורצועת השצפ"ים
(קיימים ומתוכננים).

פוטנציאל אורבני -
רשת שצ"פים עירונית
רשת שצ"פים עירונית אשר בליבה נמצאת
תחנת הרכבת המתוכננת ובית החולים.
משאב זה מהווה פוטנציאל אדיר לשזירת
המרחב האורבני יחדיו.

התכנון המוצע משלב את העוגנים
השונים הקיימים בסביבה והפרוגרמות
השונות הקיימות ומתוכננות בה על מנת לייצר
תשתית עירונית חדשה אשר בכוחה
למקסם את הקיים ולמנף אותו וע"י כך ליצר
שצ"פ נרחב אשר יתפור את המרחבים
והעוגנים השונים יחדיו לכדי מחבר עירוני
וזאת ללא הצורך בשינוי התב"ע הקיימת.

סכמת תנועה
כמות המבקרים האדירה והתנועה הרבה
הקיימת באזור תהפוך את התכנון המוצע
למרחב פעיל ושוקק חיים המאפשר תנועה
השמה בראש מעייניה את הולכי הרגל
ורוכבי האופניים תוך כדי מתן דגש
לנגישות ומגוון חוויות עשירות.

תכנון של גשר חדש בקונטקסט זה משמעותו
היא לגשר בין העוגנים השונים ולחבר רצף
עירוני באמצעות מרחב פתוח איכותי .התכנון
המוצע שוזר את כל הרכיבים דרך רשת שבי־
לים עם עדיפות להולכי רגל ורוכבי אופניים ושם
דגש אודות נגישות ונוחות.
זה לא גשר כקו המוביל מנקודה לנקודה אלא
מחבר עירוני המשלים את רצועת השצ"פים
הקיימים והמתוכננים ואת הפרוגרמות השונות
ומשלב אותן כפארק אורבני רציף.
הגשר מתפקד לא כעוד אוביקט אלא כרקמה
מחוברת עם פיתוח נופי אינטנסיבי ,תלת מימדי
הנותן הזדמנויות לפעילויות רבות לאורכו ומע־
ניק לתושבים מקום איכותי בעיר עם דגש על נו־
חות ,הצללה וערכי נוף.
כמות המבקרים והתנועה הרבה הקיימת באזור
תהפוך את הפארק המוצע למרחב פעיל ושוקק
חיים.
החשיבה אודות הכניסה החדשה אל "עיר הב־
ריאות של ישראל" ,לא עוד בית חולים מגודר,
ומרחב רפואי כחלק מהקהילה ונפתח אליה,
עומד כאתגר לתכנון.
הפיכת רצועת השצ"פים להמשך טבעי של
רחבת הכניסה לבית החולים ולחלק ממערכת
עירונית פתוחה ,מהווה צעד משמעויתי .התכנון
המוצע הינו חשיבה אינטגרטיבית אודות המרחב
כולו והפיכתו לגורם מגשר ,פותח ומחבר.
בכוחו של פרוייקט זה לשנות את פניה של העיר
כולה ואף להמשיך מעבר לגבולות הנוכחיים
בתשתית אורבנית חדשה.

רוכבי אופניים
הולכי רגל
דרגנועים ומעליות

סכמת הצללות
התכנון שם דגש על הצללה באופנים
שונים תוך כדי מחשבה אודות
הליכתיות ומרחב איכותי המאפשר
שהייה ופעילויות שונות ומגוונות.
התכנון מקפל את המרחב ודפנותיו וע"י
כך מייצר מעקות ,מרחבי ישיבה ,אלמנטי
הצללה וכדומה .הדפנות עולות ויורדות
בהתאם לצורך בכל אזור ואזור מבחינת
הבטיחות ,שימושים שונים והצללה.
בנוסף ,החירורים הרבים בתכנון
מאפשרים חדירת עצים המייצרים
הצללה למרחב החדש וקשר בין
המפלסים השונים.

חשיבה אודות שימוש במרחב הציבורי בכל שעות היממה ושילובו כחלק בלתי נפרד מרצועות השצ"פים הקיימים ומתוכננים כיום.
תכנית הקשרים סביבתיים | 1:1250

חתך מזרח-מערב | 1:500

תכנית בינוי ופיתוח כללית | 1:500

