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“A woman is the full circle. Within her is the power to 
create, nurture and transform.” 

Diane Mariechild

(2008)נשים בשכונת השוק  52%

תושבים בשכונת השוק10000-כ

נשים פעילות בתוך השכונה30-כ

נשים מבוגרות18%-כ 
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בעיני הנשים

1#ניתוח הצרכים 



שם
מקום מגורים

יעדים עיקריים

דרכי הגעה
זמן

ודרגת הקושי

מיפויים קוגניטיביים

על הצצה
התהליך 
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בעיני הנשים

2#ניתוח הצרכים 
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הצעות לפיתרון

תנועה רגלית



.ושינוי כיוון של המהלךלמנוחה משמש משטח ביניים בין מהלכי מדרגות = פודסט



כאילו לא קיימים פודסטים כלל–התחושה במהלך המדרגות 

השומר

קיבוץ  
גלויות



.  תחנות ביניים המשמשות למנוחה וכמו כן בעלות ערך מוסף–' פודסט עירוני'–הצעת התכנון 
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שכונתית 
מסלול תחבורה ציבורית

עירוני פודסט
מערכת פינות מנוחה ייחודיות השזורות במסלול  

השכונתית ובנקודות קריטית במסלולי ההליכה



שיתוף פעולה פוטנציאלי

תושבי השכונה

?
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