
קהילתיים  פתרונות 
:למתכנן

אזורי חיץ  
פעילותמבוססי 

,  בר מאירוביץ, נחום שי
ירון צלניק וזהר ארני

'שריפה-עיר-טבע'קורס 
דניאל  ' בהנחיית פרופ

אורנשטיין  



שכונות פונו13

איש נפגעו  160

בתים ניזוקו בשריפה600

תושבים פונו מבתיהם85,000







?מה עושים 

נועדו להאט את קצב ההתקדמות של חזית האש ואת עוצמת האש 
כך שתתאפשר פעולה בטוחה ויעילה של כוחות הכיבוי וההצלה

מתוך הנחיות להקמה ולתחזוקה 
אזורי חיץ להגנת יישובים משריפותשל 

אזורי חיץ



?איך עושים 



תקנות הרשות הארצית לכבאות והצלה

('מ50)רצועה חיצונית ('מ26)רצועה פנימית 
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?איך עושים 



הואדיהשכונה

ההזדמנויותמהן
?הקיימות בשכונה

מייחדמה
?את הואדי

ממשקיםאילו 
יכולים להיווצר 

?באזור החיץ

אזור החיץ



'חלופה ג, מתוך תכנית האב לואדיות חיפה

הואדי כמרחב שכונתי



הדגמה
במקרה בוחן



מרכז הכרמל

שער העלייה

רמת התשבי

כרמל צרפתי כרמל מערבי

ואדי לוטם



תיכוני-חורש ים

הואדי

חווית הטבע
חיות בר

שיח הלוטם

מייחדמה
?את הואדי



השכונה

גישה ממרכז הכרמל  

גן האם במעלה הואדי

מכלול בתי ספר במורד הואדי

ההזדמנויותמהן
?הקיימות בשכונות



מרכז הכרמל

שער העלייה

רמת התשבי

כרמל צרפתי כרמל מערבי

ממשקיםאילו 
יכולים להיווצר 

?באזור החיץ

אזור החיץ

הזדמנויות מרחביות1.

קהילה2.

מסגרת חינוכית3.



מרכז הכרמל

שער העלייה

רמת התשבי

כרמל צרפתי כרמל מערבי

גן האם

הזדמנויות מרחביות
אתר טבע עירוני•
תיכוני-היםהחורש חיזוק •
דילול מינים פולשים•
רעיית עיזים•



מרכז הכרמל

שער העלייה

רמת התשבי

כרמל צרפתי כרמל מערבי

גן האם

פארק הכט

גן אופירה

גינה קהילתית

גינה קהילתית

גינה קהילתית

חוף הים

קהילתיות
רצף שטחים פתוחים•

בין שכונות בעיר
גינות קהילתיות•
מיתוג והסמלה שכונתית•

הזדמנויות מרחביות
אתר טבע עירוני•
תיכוני-היםהחורש חיזוק •
דילול מינים פולשים•
רעיית עיזים•



מרכז הכרמל

שער העלייה

רמת התשבי

כרמל צרפתי כרמל מערבי

מכלול בתי ספר

גן האם

פארק הכט

גן אופירה

גינה קהילתית

גינה קהילתית

גינה קהילתית

'נוער הואדיות'סניף 

חוף הים

קהילתיות
רצף שטחים פתוחים•

בין שכונות בעיר
גינות קהילתיות•
מיתוג והסמלה שכונתית•

הזדמנויות מרחביות
אתר טבע עירוני•
תיכוני-היםהחורש חיזוק •
דילול מינים פולשים•
רעיית עיזים•

מסגרת חינוכית
ס"לבתי" חצר קדמית"•
שילוב מגמות סביבה•
'נוער הואדיות'תנועת •

ס"ריאלי מטו


