צוות התכנון
אדריכלות ועיצוב :אדריכל צביקה פסטרנק
תכנון נוף ופיתוח :עידו דסקל
עיצוב גרפי ושילוט :אורית אמיר לסלו
ניהול ופיקוח
מהנדס רשות ניקוז שקמה בשור :עמיר ססלר
מנהל הפרויקט רשות ניקוז שקמה בשור :מנחם גרין
ייעוץ ייעודי
חשמל ותקשורת :אפ אם הנדסה
קונסטרוקציה :יוסוף אבו דוגוש
מים ואינסטלציה :אדי מימון
בטיחות :עודד עורבי
נגישות :חנה מינצקר
ניקוז והידרולוגיה :אפיק הנדסה
עריכה לשונית ותרגום :יעקב שקולניק
ייעוץ גמר צבעוני :איטה אלדג'ם ,נירלט
ביצוע
קבלן ראשי :ג'בריל אבו אלעסל
עמודים אמנותיים ופרגולות :בר מתכות ,באר שבע
שילוט כניסה ותצפית :שילוט העיר
מתקני כושר :לודיס חברה להנדסה
ריהוט גן וריצוף :אקרשטיין תעשיות
תכנים אקדמיים ביום העיון ״רקמות משוחחות״:
התכנית לתואר שני בחינוך לאמנות ,המדרשה לאמנות בית ברל
המרכז לקידום חיים משותפים ,המכללה האקדמית בית ברל
צוות מוביל במועצה האזורית נווה מדבר:
אברהים אלהואשלה ,ראש המועצה והוגה הרעיון
חנן אפוטה ,מנכ"ל המועצה
מוטי חדד ,מחלקה מונציפאלית ,ניהול וקידום הפרויקט
עבד אלמוטלב אעסם ,דובר המועצה ואמרכל הפרויקט
מוחמד אבו קרינאת ,מהנדס המועצה

קסר א־סִר

צילום :יגאל יששכרוף

قصر السر

רוקמים מציאות במדבר

ننسج واقع في الصحراء

ב  16.12.19נפתחה לקהל הרחב ,הטיילת הבדואית הראשונה בישראל -

في تاريخ  16.12.2019سيتم افتتاح متنزه التطريز امام الجمهور العام ،المتنزه

"טיילת הרקמה" ,בישוב קסר א־סִר שליד דימונה.

البدوي االول في اسرائيل  -״متنزه التطريز״ ،في قرية قصر السر على طريق .25

הטיילת מלווה את ערוץ ואדי א־סִר לאורך כ 800-מטר ומאפייניה העיצוביים

المتنزه يمتد على جانب وادي السر بطول نحو  800متر ومن معالمها الهندسية

היחודיים הם שבעה עמודי ענק ,שעוצבו בהשראת תצורות של רקמות

الخاصة سبعة اعمدة شاهقة االرتفاع ،التي تم تصميمها من وحي قطع التطريز

בדואיות מסורתיות .תצורות אלו חוזרות ומופיעות בפרגולות ,בשילוט
ובמרכיבים נוספים בטיילת.

التقليدية .هذه القطع تعود لتظهر ايضا في السقائف ،في الالفتات ومركبات

اضافية في المتنزه.

פרוייקט "טיילת הרקמה" מהווה מענה למספר נושאים:

مشروع ״متنزه التطريز״ يوفر حال لعدد من القضايا:

·הסדרת ואדי א־סִר והמפגעים התברואתיים והויזואליים שסביבו.
·יצירת תשתית חשובה של ספורט ופנאי לרווחת תושבי קסר א־סִר.
·שידרוג חזות הישוב הפונה לכביש  ,25הכביש הראשי לאילת.
·הקמת אטרקציה תיירותית ,אמנותית וייחודית ליישוב ,שתהווה מוקד
משיכה למבקרים.

·تنظيم وادي السر وحل للمشاكل الصحية والمنظر العام حوله.
·توفير بنية هامة للرياضة والتسلية لرفاهية سكان قصر السر.
·ترقية واجهة القرية المطلة على شارع  ،25الشارع الرئيسي الى ايالت.
·اقامة معلم سياحي وفني مميزة للقرية ،التي من شأنها تشكيل عامل
جذب للزوار.

