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 השראה וקונספט
הפיכתו של הר זבל לפארק   -היוזמה והתכנון של הפארק 

היוו את מקור השראה והקונטקסט ייחודי , ציבורי פורח
 .לטובת האינטרס הציבורי REUSE  .המחייב פתרון יחודי 
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 מכולות 800,000בכל שנה מוצאות משירות ההובלה הימי 
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רצף קונסטרוקטיבי קל וזמין המתבסס על  
 .שימוש חוזר במוצר קיים

פיתוח מערכת נפחית מרחבית המספקת  
קיטועים ברצף והופכת את הגשר ממעבר  

 .למקום

,  באמצעות טיפול נקודתי ביחידה החזרתית
משיגים גשר בקנה מידה אנושי המהווה חלק 

 .  מהמרחב
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 תקדימים
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 (. בנייה ברת קיימא)ניצול חוזר של מוצר מדף . 1

 (off site)מעבודות הבנייה נעשות במפעל  70%מעל . 2

 .קצב בנייה והקמה מהיר.3

 .קונסטרוקציה קלה. 4

 .זמינות. 5

 .שינוע יעיל. 6

חומר גלם המותאם ליצירת מבנים עם היבט מרחבי  . 8
 .המותאם לקנה מידה של האדם

אפשרויות  , מגוון של אפשרויות נפחיות משתנות. 7
 .חיבור מגוונות

 יתרונות השימוש במכולות לבניה
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 תכנית מפלס הגשר

 חתך אורך

 אדריכלי תכנון
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 –תנועה 
הגשר תוכנן בשיתוף יועץ שלד ויועץ   

תנועה כך שיאפשר תנועת רכבים 
ניתן לאפשר  . ואנשים, אופניים, קלים

תנועה חופשית בכל חלקיו או לחלקו 
 .למסלולים

 
 

  –תצפית 
לאורך כל הגשר  קיימת אפשרות 

,  תיצפות לארבעת רוחות השמיים
(  מבעד לרפפות)כלפי השמיים עצמם 

(. דרך רשת הדריכה)וכלפי הקרקע 
בנוסף מוקמו שתי מרפסות עם אזורי 

ישיבה לבודדים ולקבוצות במישור 
.  הגשר וטיילת נוף נוספת על גביי הגג
   .הגשר אינו רק מעבר אלה גם מקום

 
 

 – תצוגה
על דפנותיו  , לאורכו של הגשר

שולבו פאנלים לתצוגה  ,  הפנימיות
 . מתחלפת בנושאי סביבה
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 01 חתך טיפוסי

 03 חתך טיפוסי

 04 חתך טיפוסי

 02 חתך טיפוסי

   .מבוססת  על דיאלוג דינאמי בין אדם לסביבה" המשתמש"חווית 

נדה הירוקה שעומדת בבסיס  'הוא נאמן כל כולו לאג. הגשר הוא מקום ואינו רק מעבר
,  תרבות, חינוך, תצוגה, נצפות, תוך מתן דגש על תצפות, היוזמה והתכנון של הפארק

כל זאת תוך שינוי החתך לאורך מהלך  ... אקלים ואנרגיה מתחדשת, פתיחות מיסגור
 התנועה
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 מכולות ממוחזרות  

 חומריות

 (מדרך רשת)סבכה  OSB -פאנלים לתצוגה  

 דק עץ גס רפפות תאים פוטוולטאים

 מעקה רשת
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 שפה גרפית
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 שפה גרפית
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 עקרונות קונסטרוקטיביים
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 חתך טיפוסי

 מסבך אופקי תחתון

 מסבך אופקי עליון

 (י מהנדס השלד"ע)תכניות קונסטרוקציה 

 הנדסת בנין –יעקב ויובל אכברט ' אינג
 46703הרצליה פיתוח  5רחוב שאול המלך 

 09-9541680: פקס   9575480,  09-9573842: טל 

 

D-2 D-1 

ENGS. JACOB & YUVAL ACHBERT– STRUCTURAL ENGINEERS 

5, Shul Hamelech St., Herzelia Pituach 46703, Israel  
Tel : 972-9-9573842, 9575480  Fax : 972-9-9541680 
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 (.אק רוסו'אן ג'ג) "אדריכלות היא מכשיר חינוכי "

דרך חללי שהיה , החל מחינוך למיחזור ושמוש בקיים
הגשר מהווה פלטפורמה תרבותית  . להתכנסויות וארועים

 .חינוכית

 תרבות וחינוך
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 (.מרשל מקלוהן) "המדיום הוא המסר"

. 

 הגברת המודעות הסביבתית

 אולם ספורט
. 

 בית ספר
. 

 מוזיאון  
. 

 מלון
. 

 מעונות
. 

 
נוכחותו היחודית של הגשר במיקומו הנתון תתרום  

ותחשוף את  , להגברת המודעות  בארץ לבניה ממכולות
 .יעילה וזולה" ירוקה"הפוטנציאל האדיר שבה  כבניה 

 
ברב המדינות המפותחות ניתן למצוא עשרות פרויקטים  

 -בקני מידה שונים אשר מבוססים על שימוש במכולות 
בתים , משרדים, מעונות, מוזיאונים, מלונות, בתי ספר
 ...פרטיים
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 תאורה

 חזית הגשר

 ()תאורת שטיפה  לתאורת  תחת מאחז ידפסי  "פנים"לתאורת פסי 

 קונספט תאורה

   L 01פרט 
תאורת שטיפה תאיר את חזיתות הגשר כשלט   -תאורת חזית 

 HIGH POWER LEDחוצות 
 

   L 02פרט 
בוקעת באופן סימבולי תחת  -"פנים"תאורת 

פסי   –התאים הפוטוולטאים  במקצב משתנה 
SMD 

 

   L 03פרט 
המרפסת  -תאורת מאחז יד

 LEDהעליונה מוארת מפסי 
.  הממוקמים באופן נסתר במעקה

כך נוחכות מקור האור נמוך ושולי 
 וקו הרקיע   

ושמי הפארק יחשפו במלוא  
 .הדרם

 

 הצעות לגופי תאורה

 .חסכוניות  LEDתאורת הגשר כולה מתבססת על נורות 
התאורה בא להדגיש את הפאן הפונקציונאלי והן את הפאן 

 ...התדמיתי והחינוכי, הסימבולי
כך שהסביבה נשארת   "מתפזרת"התאורה מדויקת ולא 

 "טבעיותה"ב
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180000  
 שווי המערכת

 תכנית גגות מצב מתוכנן
 670/1500פאנלים בגודל  156כ "סה

 
 

התקנת תאים פוטוולטאים ליצירת  
 .חשמל למערכות הגשר

 

התפוקה תהיה -קילוואט 22סימולציה למערכת 
 –שווי החשמל המיוצר , ש בשנה"קוט 36,720

הערכת לעלות המערכת . )בשנה₪  21,700כ 
180,000)  

התפוקה   -קילוואט 54סימולציה למערכת 
שווי החשמל כ , ש בשנה"קוט 90,700תהיה 
הערכה לעלות המערכת )בשנה ₪  53,500

370,000)  

הכנסה  
 מצטברת

 שנים

25                                     8  

 שימוש באנרגיות מתחדשות
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 תכנית גגות מצב מתוכנן
 670/1500פאנלים בגודל  156כ "סה

תכנון הגשר מתייחס לצורך בוויסות  
 .מעבר רוחות וכניסת אור טבעי

 
 

שימוש ברפפות בגג הגשר המאפשרות  
 .כניסת אור טבעי לאורכו בצורה מבוקרת

 
 

פתיחות נקודתיות לאורך חזיתות הגשר 
ומונעות  , מאפשרות מעבר אוויר מפולש

 ".מסדרון רוח"יצירת 

 הצללות ואוורור פסיבי
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 תכנית גגות מצב מתוכנן
 670/1500פאנלים בגודל  156כ "סה

 בקרת סנוור ובוהק
 

נדרשת לפתחים המספקים שקיפות וקשר  
 .אוורור וחשיפה לאור טבעי, לנוף

 

 אוורור והצללה פסיביים

180000  

 בקרה טרמית

בעל מקדם " קר"צביעת המעטפת בצבע 
טמפרטורת מעטפת  . החזרת קרינה גבוה

הפלדה נשמרת קרוב לטמפרטורת  
 .והעברת החום למרחב מופחתת, הסביבה

 
 



Associate architect Iftah Hayner 

 תכנית גגות מצב מתוכנן
 670/1500פאנלים בגודל  156כ "סה

 בקרת סנוור ובוהק
 

נדרשת לפתחים המספקים שקיפות וקשר  
 .אוורור וחשיפה לאור טבעי, לנוף

 

 אוורור והצללה פסיביים

180000  

 בקרה טרמית

 
- BIOpcmכיסוי חלקי קירות בשכבת 

זרימת אוויר פסיבית תייצב את  
טמפרטורת החלל לרמה ממוצעת שבין 

 (.לילה/יום)תנודות הקיצון 
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 פ עם המגזר העסקי"בחינת אפשרויות שת

פ עם המגזר העסקי בהצגת  "בחינת אפשרויות לשת: הנדון

 תכני מחזור שונים בגשר חירייה

י המשרד הינו גשר מכולות שמתחבר  "הגשר המוצע ע

 .לקונספט הפארק כפארק מחזור 

הועלה קונספט של חיבור  , לחבר עסקים וקהילה -מטרה 

באמצעות הגשר לפארק ולנושא  ,  חברות עסקיות

 .  שימור/המחזור

קונטיינר  בו יוצג  " יאמצו"מציאת חברות מובילות ש -הדרך 

 .תוכן רלוונטי לפארק המחזור והשימור

 :כגון,  חברות שעוסקות בנושאי מחזור 10-15יאותרו . 1

 מחזור נייר -אמניר

 מחזור פסולת אלקטרונית -טביב

 רכבים חשמליים –בטר פלייס 

 שירותי מחזור מתכות ואלקטרוניקה                                       -גאיה

בגריד אחיד  , חברות אלו יציגו תכנים סביבתיים רלוונטיים. 2

יכול לשמש גם כמוזיאון )אשר יהווה מוקד עניין נוסף בגשר 

 (.תהליכי מחזור בארץ

את הקמת התצוגה יממן גוף עסקי ובכך יתרמו בעלות  . 3

ישנה אפשרות של מכירת  -הכספית של הקמת הגשר 

קונטיינר לחברה ובכך להוזיל משמעותית את עלויות הגשר  

 .עבור חברת הפארק

י  "בהנחה שהנהלת הפארק תאשר את הפרויקט המוצע ע. 4

י חברת "פ מול חברות עסקיות יבוצע ע"השת, מסר אדריכלים

,  שהינה חברת הייעוץ הראשונה בישראל לתכנון, ן 'גוד ויז

 .  ניהול וייעול תהליכי אחריות תאגידית בארגונים

 

 Good Business ן הינה הנציגה הבלעדית בישראל של'גודויז

 .  החברה המובילה בתחום זה באירופה, אנגליה

החברה מתמחה ביצירת שיתופי פעולה בין המגזר העסקי  

בתכנון אסטרטגי של  , חברתיים/לפרויקטים סביבתיים

   .פרויקטים אלו  בפועל והטמעה של תהליכים אלו בארגונים
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PLANNING TEAM 

YOAV MESSER  ARCHITECTS  LTD 

IFTAH HAYNER – Head Associate  Architect 

HAGAR  ADMI 

 

ENG’ DANI VAINER ENGS. JACOB & YUVAL ACHBERT  –    STRUCTURAL ENGINEERS 

BLUHM&TAL – GRAFIC DESIGN 

 WITH THANK’S TO: 
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. הגשר אינו עוד גשר מתוחכם בסביבה אורבנית או גשר מינימאליסטי בלב טבע פראי
 .הוא פתרון ייחודי שנתפר למידותיו של הפארק

תוך , נדה הירוקה שעומדת בבסיס היוזמה והתכנון של הפארק'הוא נאמן כל כולו לאג
אקלים  , פתיחות מיסגור, צרכנות, תרבות, חינוך, תצוגה, נצפות, מתן דגש על תצפות

 ...ואנרגיה מתחדשת
 .הוא מקום ואינו רק מעבר, שער הכניסה לפארק, הגשר

הגשר אינו עוד גשר מתוחכם בסביבה אורבנית או גשר מינימאליסטי בלב טבע 
 .הוא פתרון ייחודי שנתפר למידותיו של הפארק. פראי

 
, נדה הירוקה שעומדת בבסיס היוזמה והתכנון של הפארק'הוא נאמן כל כולו לאג

, פתיחות מיסגור, צרכנות, תרבות, חינוך, תצוגה, נצפות, תוך מתן דגש על תצפות
 ...אקלים ואנרגיה מתחדשת

 
 .הוא מקום ואינו רק מעבר, שער הכניסה לפארק, הגשר


