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גן לאומי מעיין חרוד – חידוש לב הגן
אדריכלות נוף טוך סרגוסי בע"מ

נימוקי השופטים: שיקום מעין חרוד נעשה תוך התייחסות לערכים הטבעיים של המקום, והפיכתו מבריכת שחיה למעין נובע 
עם תעלות מים. המתחם כולו מצטיין בעיצוב מאופק והרמוני, ומאפשר בילוי מגוון של שכשוך, פנאי ונופש תוך שמירה על 

צביון טבעי.



ומשגשג.  בולט  גן  היווה  חרוד  מעיין  לאומי  גן 
בקוי  ועוצב  צור  יהלום  משרד  ע״י  תוכנן  הוא 
המתאר היפים שאפיינו אותם. עם השנים, הפך 
בסמיכות  פיקניקים  של  לאתר  בעיקרו  הגן 
של  כמוקד  ממשמעותו  ואיבד  שחייה  לבריכת 

נוף תרבות היסטורי וטבעי בעמק חרוד. 

תהליך התכנון
גן  של  הנוף  אדריכלי  להיות  מונינו   2000 בשנת 
רט״ג  בשיתוף  נוהל  הגן  חרוד.  מעיין  לאומי 
והמועצה האזורית. לאורך השנים, היעדר הקפדה 
על שפת עיצוב, צמחיה מתאימה והצטברות של 
אקלקטי,  לנוף  הביאו  שונים,  פיתוח  פרטי 

שבמרכזו בריכת בטון גדולה ומגודרת. 
רקע  עם  טבעי  כמעיין  ואופיו,  המקום  רוח 

תרבותי-היסטורי, נבלעו בשעטנז חזותי ומהותי.
במשך כשבע שנים, ניסינו, ביחד עם משה פינטל 
עטרה  להחזיר  בכדי  לשכנע  דאז,  הגן  מנהל 
נוף  למוקד של  הלאומי  הגן  ולהפוך את  ליושנה 
גם  והמהווה  המקום  את  התואם  ייחודי,  תרבות 

מוקד משיכה לקליטת קהל יעד רחב.

מהות הפרויקט
הפרויקט כולל תפיסה מחודשת של הגן כמקום 
ותרבותי,  חינוכי  טבעי,  נופש  אתר  המשלב 
על  התבססה  התוכנית  המקומי.  לנוף  המותאם 
בריכות  למערכת  השחייה  בריכת  מבנה  שינוי 

בחזות  המים  נופי  של  מחדש  עיצוב  שכשוך, 
טבעית ושילוב מערכת שבילים נגישה ומקושרת. 
הידרולוגי  אתגר  נוסף  האדריכלי,  לאספקט 
המים  לממשק  התאמה  דרש  אשר  והנדסי, 
על  ושמירה  תדיר  באופן  במעיין  המשתנה 
הנביעות  מערך  ניצול  ע״י  נדרשות,  ספיקות 

הסובב והניקוז הטבעי.

מרכיבי התוכנית 
הוספת  שכשוך,  לבריכות  השחייה  בריכת  שינוי 
פלגי מים במופע טבעי, חניות ושבילים מונגשים, 
שטחי  והוספת  חידוש  האמות,  מעל  עץ  גשרוני 
הבטון,  רחבות  במקום  צל  עצי  ונטיעת  מדשאה 
והנגשתו.  גדעון  ופתיחה חזותית של אזור מעיין 

יצירת שפה תכנונית צנועה ומתאימה למקום.

הפרויקט אשר הציע שינוי מהותי ללב הגן, לווה 
ותווצר  מבקרים  פחות  יגיעו  שמא  בחששות 
פתיחתו,  לאחר  שנתיים  היום,  כלכלית.  פגיעה 
ניתן לומר בסיפוק, כי היקף המבקרים בגן שילש 
עיקר  השינוי.  שלפני  לשנה  ביחס  עצמו  את 
קמפינג  בלינות  נרשם  במבקרים  הגידול 
ובביקורי משפחות. האתר מאפשר בילוי איכותי, 
עם חופש ועצמאות לילדים, בשילוב נופי המים 

ופארק רחב ידיים. 
הוגשם  שהוצע  שהשינוי  רב  סיפוק  חשים  אנו 

וזוכה לאהדה והצלחה.
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