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2016נובמבר |  השריפה בחיפה 

הגנה מאשצמחיהניקוזתפקוד השכונההקדמההקדמה           

oבתים800-בשריפה נפגעו  כ

o13 מבתיהםשכונות אולצו להתפנות

o7ואדיות נפגעו מהאש

oמחצית משטח גבעת זמר נשרף כליל

גבעת זמר

סיכוםהשכונהאיפיון



.במרכזתושביהאתהמעמידהונעימהנגישהשכונהתהיהזמרגבעת

.שסביבההחיפאיהוואדיותלנוףהמתייחסתירוקה וחסכונית שכונה

.וטכנולוגיהחדשנותהמקדמתמקיימתשכונה

חזון

סיכוםהשכונהאיפיוןהגנה מאשצמחיהניקוזתפקוד השכונההקדמההקדמה           



תכנית סביבה

סיכוםהשכונהאיפיוןהגנה מאשצמחיהניקוזתפקוד השכונההקדמההקדמה           



תחבורה
oהשכונה ממוקמת ליד ציר ראשי
oיש להכניס תחבורה ציבורית לתוך השכונה

קישוריות
oהזדמנות לקשר ביניהן, מיקום בין שכונות רבות
oיש חשיבות לייצר מספר כניסות לשכונה

חינוך
השכונה קרובה למספר בתי ספר ולכן אין צורך  

ספר בשכונה-בהקמת בית

מסחר

מסחר
:  במקום מרכז מסחרי לא מתפקד

הליכתיותקישוריות ולעודד , ליצור עירוב שימושים
.  בשכונה

שטחים ירוקים
אותהואדיות שיכולים לשרת 2בין ממוקמת השכונה 

טופוגרפיה
oהשכונה יושבת על שלוחה עם שיפועים תלולים
oבפסגת השלוחה אזור מפולס יחסית

סקר אזורי מקדים

סיכוםהשכונהאיפיוןהגנה מאשצמחיהניקוזתפקוד השכונההקדמההקדמה           



עקרונות מנחים

סיכוםהשכונהאיפיוןהגנה מאשצמחיהניקוזתפקוד השכונההקדמההקדמה           



o נגישותמדרגות נעות

oתשתית למערך שיתוף רכבים

oמערכת פינוי פסולת פנאומטית

חדשנות| אמצעי פעולה 

הגנה מאשצמחיהניקוזתפקוד השכונההקדמההקדמה           

קולומביה , מדלין, 13-הקומונה הפרנסיסקו-סן, מוניציפליתרשות תחבורה 

Rosחברת   Roca Envirotec ,ברצלונה

סיכוםהשכונהאיפיון



שלד תנועה

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןתפקוד השכונההקדמה



הגנה מאש תכנית אבניקוזתנועה

חניות וחניונים, מרכזי תפעול

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןתפקוד השכונההקדמה



חניה משתלבת במרקם הרחוב

פחי מחזור דוארחניית אופנייםמכבסה לשימוש עצמי

מרחב שכונתי

מרכזי תפעול שכונתיים|  ניהול משאבים 

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןתפקוד השכונההקדמה



פניאומטיתמערכת פינוי אשפה |  ניהול משאבים 

oשינוע הפסולת בצינורות באמצעות לחץ אוויר

oיבשה ונייר, מיון לפסולת רטובה, חיבור ישירות למערכת

oאתר דחיסה ופינוי פסולת יחיד, מערכת בקרה חכמה

oצמצום כניסת רכבי פינוי אשפה לשכונה

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןתפקוד השכונההקדמה



ס "מתנ, מרפאה 
ומרכז קיימות מקומי

מבנים ציבוריים    

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה תפקוד השכונההקדמה

גני ילדיםחדרי סטודיו לספורט

ס חוגים"מתנ

Fablab,  ספריה
ומרכז שיתוף חפצים

גני ילדים

בריכת שחייה עירונית

גני ילדים

תנועת נוער

פלימןח "בי גני ילדים

סיכוםהשכונהאיפיון



מסחר ותעסוקה

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןתפקוד השכונההקדמה



מערך שטחים פתוחים

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה תפקוד השכונההקדמה

10.7
דונם

42
דונם

8.8
דונם

ד130
ונם

סיכוםהשכונהאיפיון



תכנית ייעודי קרקע

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןתפקוד השכונההקדמה



א-חתך א| חתכים כלליים 

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןתפקוד השכונההקדמה



ב-חתך ב| חתכים כלליים 

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןהקדמה תפקוד השכונה



סיכוםהשכונהאיפיוןהגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה ניקוזהקדמה

ניקוז
חלחול מי נגר

חלחול

וסכרוניםשיחים 

אלמנטים מאיטי  
זרימה

רצועה לחה

קרקעי-מעבר תת



oמינים מקומייםשימוש ב

oכלי להפחתת נגר עילי  שימוש כ

oמניעת התפשטות  שימוש בצמחייה ל

לתוך שטחי המגוריםאש 

עקרונות| צמחיה 

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןצמחיההקדמה



נוערתנועותסניפי

הגנה מאש

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהשכונהאיפיוןצמחיההקדמה הגנה מאש



רחוב ראשי| דרכים 

סיכוםפירוטהגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה השכונהאיפיוןהקדמה



ציר מדרגות נעות| דרכים 

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהקדמה השכונהאיפיון



רחוב שכונתי| דרכים 

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהקדמה השכונהאיפיון



ציר מדרגות| דרכים 

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהקדמה השכונהאיפיון



אקסטנסיבייםפים"שצ

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהקדמה השכונהאיפיון



אינטנסיביפ"שצ

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהקדמה השכונהאיפיון



גינון קהילתי

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהקדמה השכונהאיפיון



רצועה לחה

הגנה מאשצמחיהניקוזהקדמה            תפקוד השכונה סיכוםהקדמה השכונהאיפיון



!תודה


