
פארק האגדות



טראסות מסורתיות  מקבצי עציםפינות צל וזולות
ונוף פתוח

נופי מיםמסלע מקומי



קהילה



חזון
שימור והעצמת הנוף והקהילה  

המקומית באמצעות יצירת חוויה  
ייחודית של טיול בטבע שמעודדת  

דמיון ומעורבות , התבוננות, משחק
.פעילה



יצירת שבילי טיול במרחב 
הטבעי לתושבי הכפר

יצירת מרחב לפעילות ומקום  
מפגש לשכבות הגיל השונות

העצמת ערכי הטבע 
והנוף במרחב

יצירת קישוריות בין השכונות  
בכפר ורדים

שילוב הקהילה המקומית  
בעיצוב המרחב

עקרונות  
מנחים



המקומי ושימורו  דגש על העצמת הנוף הפארק האקולוגי שמה תכנית 
.  בטבעבאמצעות עידוד דמיון ופעילות משולבת 

יער -הפארק מציע מגוון של מוקדים לשימושים שונים של קבוצות גיל מגוונות
. פינות מרגוע ועוד, גן פרפרים, אזור מחנאות, כתת חוץ, פיות

בפארק מגוון שבילים שמייצרים חוויה ייחודית של טיול בטבע  , בנוסף
.התבוננות ודמיון, שמעודדת משחק

את המוקדים בפארק והשבילים ילוו שלטי עץ שיספרו את סיפורי האגדות  
.השונים ויספקו מידע על המרחב הטבעי



הפארק כולו מתוכנן כפארק אקסטנסיבי על מנת שההתערבות בסביבה  
.הטבעית בוואדי תהיה מינימאלית

שמעשיריםאלמנטים,הסביבהעםהמשתלביםחומריםנבחרוהפארקבתכנון
.ומערכת שבילים שמשתלבת בטבע ובטופוגרפיהבמרחבהגידולבתיאת

בשיתוף עם אנשי מקצוע על מנת לקיים את החזון  נעשההתכנוןתהליך
. האקולוגי באמצעים מגוונים



תכנית הפארק



תכנית גינת  
הפרפרים

נגישות

אקולוגיה

חינוך סביבתי



תכנית צמחייה
גינת הפרפרים



פיגם מצוי

הפניניםנימפית

לבנון הכרוב כחליל מנומרסנונית נאה-זנב

ססגוניתלנטנה עדעד כחולשיח אברהם מצוי שלהבית דביקה

צלף קוצנייערה איטלקית נשרן הדוחןפיגם מצוי

פונדקאים

צמחי צוף



פינות בפארק



גינת הפרפרים



ארץ האבנים



ארץ האבנים



פינת ערסלים



יער הפיות



האורן המכושף



כתת חוץ



בריכת חורף



ריחניאהבריכת חורף 

חינוך סביבתימופע מים אקולוגיה



פינת מחנאות



אלמנטים מלווי שבילים



שביל אבנים צהובות



שביל הילדים  



שילוט בפארק

תיחום השביל באבן מקומית בצמתים



בולי דילוג



יצירה קהילתית



מעורבות הקהילה
חיבור לטבע  
שליד הבית

המרחב לא יהפוך 
"חצר אחורית"ל



מעורבות הקהילה
חיבור לטבע  
שליד הבית

המרחב לא יהפוך 
"חצר אחורית"ל

?איך



פעילות שוטפת
"נאמני הפארק"❖

שילוב בניקיון ותחזוקה❖



פעילות קהילתית
תערוכות למבוגרים ולילדים❖

ספריית חוץ❖

תחרות צילום פרפרים❖

ריצות ניווט❖

אש לילה❖

שילוב של המרחב הדיגיטלי במרחב הטבעי❖

אירועים שונים ומגוונים בטבע❖



פארק טבע דינאמי שממשיך  

להתפתח לאורך הזמן



!תודה


