סיורים ופעילויות בפארק אריאל שרון
מתחם ההר:
" .1מתל אשפה לריאה ירוקה"
סיור רגלי במתחם ההר המשוקם ,הכולל הסבר על התהוות הר הפסולת ועל
פרויקט שיקומו בשנים האחרונות והפיכתו לפארק ירוק אקולוגי וחדשני .הסיור כולל
תצפית לעבר גוש דן ואל מרחבי פארק אריאל שרון ההולך ומוקם בלב המטרופולין,
ביקור באגם האקולוגי ובמיצג המולטימדיה המרהיב" :סיפורו של הר" .הסיור מלווה
בהסברים והפעלות המותאמים לגיל המודרכים.
להעצמת חווית הביקור מומלץ להוסיף פעילות עם משקפות בעלות של ₪ 5
)משקפת מתקפלת הנשארת כמזכרת).
משך הסיור :כשעתיים.
עלות ₪ 600 :לקבוצה.
" .2הר של חוויות"  -משחק משימות
סיור רגלי חוויתי במתחם ההר המשוקם ,הכולל הסבר על התהוות הר הפסולת ועל
פרויקט שיקומו בשנים האחרונות בדרך חווייתית של משחק משימות קבוצתי.
הפעילות היא בחוליות קטנות ( 5-6משתתפים בחולייה) .כל חולייה מקבלת רצף
משימות המזמינות את המשתתפים למסע של חקר ,גילויים ותצפית )משימות כגון:
מי נטע עצים על הר ולמה? מתי החלו לשפוך פסולת באתר ומתי הופסקה? משימת
גילוי צמחי תבלין ומרפא ,משימת חקר ציפורים ומשימת תצפית) המשימות
מעודדות למידה עצמאית מתוך סקרנות ,אקטיביות– ותחרותיות .ביצוע המשימות
מאפשר את העמקת ההכרות עם מתחם ההר ,מפגעיו הסביבתיים בעבר ותהליך
התיקון החל בו בהווה .הסיור כולל תצפית לעבר גוש דן ואל מרחבי פארק אריאל
שרון ההולך ומוקם בלב המטרופולין ,ביקור בלב ההר ובאגם האקולוגי ובמיצג
מולטימדיה מרהיב" :סיפורו של הר".
משך הסיור :כשעתיים עד שעתיים וחצי.
עלות ₪ 600 :לקבוצה.
" .3צמחי מרפא על ההר המתרפא"
סדנת טבע בשילוב סיור במתחם ההר סיור "מתל אשפה לריאה ירוקה" (ראו סיור
ראשון) משולב עם סדנת טבע .סדנה להכרת עולם הצמחים ובמיוחד צמחי המרפא
הגדלים על ההר .כחלק מתהליך השיקום של ההר נשתלו ברום ההר צמחי מרפא

ותבלין המסמלים את תהליך התיקון שעשה האדם במקום .הסדנה כוללת הכנת
שקיק ריח למזכרת על ידי כל משתתף .הסיור כולל תצפית לעבר גוש דן ממרפסת
התצפית המטרפולינית ,ביקור באגם האקולוגי ובמיצג המולטימדיה" :סיפורו של
הר".
משך הסיור והסדנא :כשלוש שעות.
עלות ₪ 850 :לקבוצה.
" .4ציפורים בראש"
סדנת צפרות בשילוב סיור במתחם ההר הסדנה חושפת את הילדים אל עולם בעלי
הכנף ומאפשרת הכרות עם הציפורים הקיימות סביבנו ועם ייחודן ,באמצעות
התנסות חווייתית :תצפית על ציפורים באמצעות משקפת מתקפלת ,הבנת חשיבות
השטחים הפתוחים עבור הציפורים והכנת מגדיר ציפורים אישי לכל משתתף.
הסיור בדגש על בעלי הכנף המצויים בפארק (בהתאם לעונות השנה וזמני הנדידה
של הציפורים) כולל תצפית לעבר גוש דן ממרפסת התצפית המטרפולינית ,ביקור
באגם האקולוגי ובמיצג המולטימדיה" :סיפורו של הר".
במסגרת הפעילות יחולקו משקפת מתקפלת ומגדיר ציפורים למילוי עצמאי לכל
משתתף ,הנשארים כמזכרת בתום הסיור.
משך הסיור והסדנא :כשלוש שעות.
עלות ₪ 950 :לקבוצה.
 .5מפגש צפרות וטיבוע
מפגש צפרות וטיבוע בשילוב סיור .הצגת עבודת מחקר שתכליתה מציאת הדרך
המיטבית לסייע לציפורים הנודדות שנקלעו לאזור עירוני .ציפורים שנלכדו לצורך
מחקר זה יוצגו לקבוצה וישוחררו ,תוך הצגת הסיפור הייחודי של כל ציפור .המפגש
מודרך על ידי צפר מקצועי .בסיור יושם דגש על ציפורים ועל מגוון בתי הגידול
ברחבי הפארק .הפארק הוא תחנת מעבר לבעלי כנף רבים ונותן הזדמנות לצפות
בציפורים מגוונות בהתאם לעונות השנה וזמני הנדידה של הציפורים .הסיור כולל
תצפית לעבר גוש דן ממרפסת התצפית המטרפולינית ,ביקור באגם האקולוגי
ובמיצג המולטימדיה" :סיפורו של הר".
משך הפעילות :כשלוש שעות.
עלות ₪ 1,300 :לקבוצה (עלות מפגש הצפרות לאחר כ 50%-הנחה + ₪ 700
עלות סיור במתחם ההר .)₪ 600

 .6מתכננים פארק
סיור במתחם ההר המתחדש ,בדגש דילמות תכנוניות ופיתוח בר קיימא .הסיור כולל
משחק תכנוני המזמין את המשתתפים לקחת חלק בתכנון הפארק והקמתו ,תוך
התמודדות עם דילמות של שימור מול פיתוח ודיון בתועלות השונות של הפארק.
הסיור כולל הסבר על התהוות הר הפסולת ועל פרויקט שיקומו בשנים האחרונות
והפיכתו לפארק ירוק אקולוגי וחדשני .הסיור כולל תצפית לעבר גוש דן ואל מרחבי
פארק אריאל שרון ההולך ומוקם בלב המטרופולין ,ביקור באגם האקולוגי ובמיצג
מולטימדיה מרהיב" :סיפורו של הר".
משך הסיור והפעילות :שלוש שעות
עלות ₪ 850 :לקבוצה.
גודל קבוצה :עד  35משתתפים.
" .7בין השמשות"
סיור ייחודי במתחם ההר לקראת שקיעה .לעת ערב ,הטבע המשתנה לאור קרני
השמש האחרונות וניתן לחוות את מתחם ההר הן באור והן בחושך ,לאורן של
העששיות ,לשמוע את קולות הלילה ולזכות בחוויה ייחודית ויוצאת דופן.
הסיור כולל ביקור במרפסת תצפית המטרפולינית ,האגם האקולוגי וצפייה במיצג
המולטימדיה" :סיפורו של הר".
משך הסיור :כשעתיים.
עלות ₪ 900 :לקבוצה.
גודל קבוצה :עד  30משתתפים) אוטובוס(.
מתחם כניסה צפונית:
" .8בריכת חורף כבית גידול ייחודי"
כל שנה עם בוא הגשמים ,מתמלאת בריכת החורף ומתעוררת לחיים .בריכת החורף
מהווה בית גידול ייחודי ,עשיר ומגוון וניתן למצוא בה עשרות יצורים קטנטנים (אותם
אפשר לראות רק בעזרת זכוכית מגדלת( .במהלך הסיור נבין למה בריכה ולא
שלולית) כפי שנקראו פעם( ומה מייחד את שלל בעלי החיים השונים החיים בה.
טבע נדיר ומרתק ליד הבית .הסיור מתקיים במתחם חוות שלם בלבד בעונת
החורף ותחילת האביב .כדאי להגיע עם מגפיים.
משך הפעילות :כשלוש שעות.
עלות ₪ 850 :לקבוצה.

שילוב מתחמי סיור
" .9מים חיים בשולי העיר"
סיור בדגש בתי גידול לחים בשטחים הפתוחים של פארק אריאל שרון (מתחם חוות
שלם) :ברכת חורף ,נחלים בשטחים עירוניים ,נחלים בשטחים חקלאיים ,השפעת
האדם על הנחלים והשפעת הנחלים על האדם בעבר ובהווה.
נפתח את היום ב"משחק תכנון" המזמין את המשתתפים לקחת חלק בתכנון הפארק
והקמתו ,תוך התמודדות עם אינטרסים מנוגדים ,דילמות של שימור מול פיתוח ודיון
בתועלות השונות של הפארק .המתכננים חייבים לקחת בחשבון במהלך תהליך
התכנון את שלושת הרבדים :פיזי ,ביוטי ואנושי .במהלך ה"משחק" נחשפים
המשתתפים לדילמות אמתיות המלוות את תהליך הקמתו של הפארק :כהסטת
נחלים ,מניעת הצפות ,שימור בתי גידול ייחודיים והקמה ושחזור של בתי גידול
בסכנת הכחדה )כדוגמת בריכת חורף( .בהמשך סיור רגלי בו יחזו המשתתפים כיצד
קורם החזון "עור וגידים" והדברים עליהם דיברנו בתאוריה בתהליך התכנון הופכים
אל "מול עינינו" לפארק מטרופוליני ייחודי הכולל מגוון בתי גידול.
בסיור זה יושם דגש על דילמות תכנוניות עמן מתמודדים בתהליך שיקום נחל ופארק
עירוני .מתאים לעונת החורף ותחילת האביב בלבד.
משך הסיור :שלוש עד ארבע שעות.
עלות ₪ 850 :לקבוצה.

" .10על תיקון ושיקום סביבתי"
"..אם תאמין שיכולין לקלקל תאמין שיכולין לתקן" )ר 'נחמן מברסלב(.
סיור בדגש יחסי אדם וסביבה :מהזנחה וזיהום לתיקון ושיקום סביבתי .הסיור
יתקיים במתחם חוות שלם ,חווה חקלאית שהוקמה בשנות החמישים ונמצאת
בתהליך שימור ,בנחל כופר שעבר הסטה ושיקום ובבריכת החורף ,המשחזרת בית
גידול ייחודי לחי ולצומח .כמו כן ,יכלול הסיור ביקור במתחם הר הפסולת המשוקם,
כולל ביקור במיצג המולטימדיה" :סיפורו של הר".
משך הסיור :כשלוש עד ארבע שעות.
עלות ₪ 850 :לקבוצה.

