פארק אריאל שרון
Ariel Sharon Park
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ממטרד סביבתי למשאב לאומי
פארק אריאל שרון משלב בתוכו את אחד הפרויקטים
הגדולים בעולם בתחום השיקום הסביבתי .ייחודו נובע
מהפיכת תא-שטח שחלקו זוהם והוזנח במשך עשרות
שנים לפארק מטרופוליני .הפארק משתרע על שטח
של כ 8,000-דונם ומהווה ריאה ירוקה בלב האזור
העירוני הצפוף במדינה ,אשר גובל ברשויות תל-אביב-
יפו ,רמת גן ,חולון ,אזור ואור יהודה .במרכזו ניצב הר
הפסולת המשוקם חירייה.
משנותיה הראשונות של המדינה עד  1998שימש הר
הפסולת חירייה אתר קליטת הפסולת הראשי של גוש
דן .ההר התהווה וצמח לאורך השנים בשל פיזור
הפסולת ,כיסויה בשכבת עפר וכן הלאה .במשך שנים
ארוכות היה "הר הזבל של המדינה" סמל למפגע
סביבתי ,תברואתי ובטיחותי עד לראשית תהליך שיקומו
במהלך שנות ה .2000-שטחו של ההר הוא כ450-
דונם ,גובהו כ 70-מטר מעל פני הקרקע ,והוא מכיל
כ 16-מיליון קוב פסולת – כמות פסולת שיכולה למלא
את מגדלי עזריאלי  25פעמים!
בשנת תשס"ה– ,2005לאחר שנים של מאבק ציבורי,
החליטה ממשלת ישראל בראשותו של אריאל שרון
לשמר את המתחם כריאה ירוקה .לצורך יישום חזון
הפארק הוקמה חברת פארק אריאל שרון – חברה
ממשלתית האמונה על תכנון הפארק ,הקמתו,
תחזוקתו וניהולו ,והפועלת בכפוף למשרד להגנת
הסביבה .פארק אריאל שרון הוא חלק מרכזי מהתוכנית
הלאומית של המשרד להגנת הסביבה להקמת רצף
פארקים מטרופוליניים בישראל.
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תוכנית האב של הפארק הופקדה בידיו של צוות תכנון
בהובלתו של אדריכל הנוף הבין-לאומי פרופ' פיטר לאץ
ובהשתתפות אנשי מקצוע ממגוון תחומים :אדריכלים,
מהנדסים ,הידרולוגים ואקולוגים .במסגרת התוכנית
מבוצעים שיקום הר הפסולת ופיתוחו וכן שיקום נחלים
בשילוב פתרון ניקוז לבעיית ההצפות של נחל איילון
בגוש דן.
בפארק ִמגוון ביולוגי עשיר ,הכולל בין השאר מיני
זוחלים ,יונקים ,דו-חיים ויותר מ 200-מיני ציפורים,
שבעבורן שטחי הפארק משמשים תחנת עצירה על ציר
הנדידה .שטחי הפארק יוצרים מסדרון אקולוגי לתנועה
ולמעבר של בעלי-חיים ,ומתקיימים בפארק בתי גידול
רבים לחי ולצומח.
הפארק פתוח לרווחת הציבור לפעילויות מגוונות של
פנאי ונופש ,טבע עירוני ,חינוך ותרבות.

www.parksharon.co.il
תצלומים בגוף הבול ובמעטפת היום הראשון באדיבות
פארק אריאל שרון בע"מ.
תצלום בגוף הבול :ערן קרויטרו.
תצלום במעטפה :אורי אהרון.
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Ariel Sharon Park
Environmental Nuisance
to National Resource
Ariel Sharon Park is one of the largest
environmental rehabilitation projects in the world.
It is unique in that this plot of land, part of which
was polluted and neglected for decades, has
been turned into a metropolitan park. The park
sprawls over some 1975 acres and serves as an
open green urban space in Israel’s most densely
populated area, bordering on the Tel Aviv-Yafo,
Ramat Gan, Holon, Azor and Or Yehuda
municipalities. The rehabilitated Hiriya garbage
dump lies at the center of the park.
From the early years of the State of Israel until
1998, the Hiriya garbage dump served as the
main dumping site for the entire Dan Region. Over
the years, an actual mountain of garbage was
formed, as trash was scattered and covered with
dirt time and time again. For many years, the
“national garbage mountain” was a stark symbol
of an environmental, health and safety hazard,
until the rehabilitation process began in the early
2000’s. The mountain, which covers an area of
approximately 110 acres and is some 70 meters
high, contains 16 million cubic meters of garbage
– 25 times the space of the Azrieli Towers in Tel
Aviv!
In 2005, after years of public efforts, the Israeli
government led by Prime Minister Ariel Sharon
decided to preserve the site as a “green lung”. In
order to implement this vision a state-owned
enterprise called The Ariel Sharon Park Company
was established. The company was tasked with
planning, building, maintaining and managing the
park and operates under the authority of the
Ministry of Environmental Protection. The Ariel
Sharon Park is a core element in the Ministry of
Environmental Protection’s national plan to
establish a continuum of metropolitan parks in
Israel.
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The master plan for the park was entrusted to a
planning team led by international landscape
architect Prof. Peter Latz, along with professionals
from various fields: architects, engineers,
hydrologists and ecologists. The plan included
the rehabilitation and development of the
garbage mountain, the rehabilitation of rivers and
also the integration of a drainage solution for
recurring flooding problems in the Dan Region’s
Ayalon River.
The park is home to a rich biological diversity
including various reptile, mammal and amphibian
species, as well as over 200 species of birds that
use the park as a stop along their migration route.
The Ariel Sharon Park serves as an ecological
corridor for animals and is home to many habitats
for wildlife and plants.
The park is open to the public and offers a wide
range of leisure and recreation, urban nature,
educational and cultural activities.
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