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:אחדקאר-איך מכניסים לקלאב



המנפטה
(מנפטת כותנה)

אגמון החולה

רצף מעיינות

שמורת עין גונן

שמורת החולה ויער החולה שמורת עין א תינה

שמורת  
נחל עינן

גן לאומי
קרן נפתלי

מצודת רמות  
(בסיס)נפתלי 

,אתר מורשת, אתר היסטורי
נבי ישע/ ומוזיאון מצודת כח 

שמורת
עין תאו

שמורת אחו גונן

יער נבי ישע

צומת כח

רצף מעיינות

היסטורי/אתר מורשתאתר צפרותגופי מיםטבע ונוף תצפיתיער

בקנה מידה , המחקר החקלאי הסביבתי וענפי המשק באצבע הגליל, ההיסטוריה והתרבות, יש צורך ממשי לפתח מרכז מבקרים גדול אשר מציג את כל נושאי הטבע"...
."  ובעוצמת תצוגה שאינם מתאפשרים במרכזים הקיימים

2002מתוך תכנית אב לפיתוח נוף ונופש בעמק החולה 



ל"קקאגמון החולה 

מהיכן התחלנו ולאן אנחנו הולכים

אדריכליםינסקי'רוגבאדיבות •



שילוט כניסה אקולוגי

רחבת כניסה

רחבת התכנסות

רחבת סדנאות

פילטר ירוק

גוף מים

גשרון עץ

"מחילת קיפודים"

צמחיית גדה חיץ ירוק

מטע מאכל

בתי קיפודים

שביל תחושתי

תצפית בין קנים

מעבדת חוץ

מסלול הצפה

תבלין מרפא ומטרוקות" שדות"

'קונועי משחק'רחבת 

מדרון צפייה צפוני  

מדרון צפייה מזרחי

רחבת בית קפה
מגלשה

חניית  
נכים

חנייה תפקודית

מרכז המבקרים–תכנית פיתוח 

באדיבות נחלת הכלל•



התכנון מתחיל בפרטים הקטנים-ל "קקאגמון החולה

-שלט ברוכים הבאים אקולוגי 
בשילוב  , עגור ממלונות חרקים
תיבות קינון לציפורים

באדיבות נחלת הכלל•



ציצית לבנה-אלאגמון האגםסוף מצוימשלשלתפרעושית צמירהארכוביתמחודדתארכוביתשעירהערברבהשנית גדולהאגמון הכדורים נמפאה לבנה

יעקב שקולניק: צלם
שכיחעבקנהלחך גדולקנה סוכר רפואיקנה מצוי גומא ריחניגומא הפפירוסכף זאב אירופיתהנשראברניתי"אאספרג גומא הירקון

פישטה שרועהאיריס הענףנענעת המיםורד צידוני קרנן טבועצפהנהרוניתנאהמריסלאהלוטוס הביצותנופר צהוב כף צפרדע לחכית

יצירת מרבד פורח מעשבונים מקומיים ומשחק עם עונות השנה

התכנון מתחיל בפרטים הקטנים-ל "קקאגמון החולה

באדיבות נחלת הכלל•



Talmon Biran Architecture composes interactive zen garden

באדיבות נחלת הכלל•



על מנת להדגיש את ההפרדה בין  , רצועות גינון•
השימושים

י  "ע, הדגשת ההפרדה בין אופניים להולכי רגל•
רצועת גינון משופעת

רצועת הגינון המשופעת מפחיתה את הצורך  •
במילוי

בייחוד ברצועות הדרומיות, נטיעות במקבצים•
שילוב עמודי מחסום מעץ ברצועת הגינון  •

הצפונית

אגמון החולה

התכנון  -ל "קק

מתחיל בפרטים  

הקטנים

באדיבות נחלת הכלל•



אחרי עשרים שנה יש צורך במתיחת פנים



ל "קקאגמון החולה

מתיחת פנים לתכנית האב הקיימת–עם הפנים לעתיד 

סביבהחקלאות

תיירות



:ותודה למתכננים

(שלב א ושלב ב)תכנון מבנה מרכז המבקרים –אדריכלים ינסקי'רוג

מגרש החניה הדרומי  , תכנון ופיתוח נופי מרכז המבקרים-נחלת הכלל

ותכנון שביל האגמון
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