
  I אלה ריכנטל I ניתוח מצב קייםמתחם נוער צוקים



  I אלה ריכנטל I התרשמות ראשוניתמתחם נוער צוקים



  I תם נבט I ניתוח מצב קייםמתחם נוער צוקים



  I תם נבט I התרשמות ראשוניתמתחם נוער צוקים



  I אלה ריכנטל ותם נבט I תכנית פיתוח כלליתמתחם נוער צוקים



  I אלה ריכנטל ותם נבט I סכמות תכנוןמתחם נוער צוקים



  I אלה ריכנטל ותם נבט I מתחם נוער צוקים

קירות ישיבה
הקירות המעוגלים ישמשו להגדרת 

המתחם וליצירת חללים לפעילות. חלקם 
יהיו מדורגים על-מנת לאפשר ישיבה 

נוחהה יותר.
אנו מציעות לבנות אותם בשיטת »סופר-

אדובי« כלומר להשתמש בשקי חול 
מאורכים ליצירת השלד והבסיס הצורני 

של הקירות. ניתן להשתמש בשקים ממגוון 
סוגים, אולם אם אינם חסיני שמש יש 

לצפותם בבוץ מיד לאחר הנחתם.
את גב הקירות הפונים אל כביש הכניסה 

ליישוב אנו מציאות לצפות בפקקים של 
בקבוקי שתיה קלה ליצירת מראה צבעוני 

ומושך.

שקי אדמה חתך קנ«מ 1:10תכנית קנ«מ 1:50 
15*30

פקיקי פלסטיק 
צבעוניים, 

המוטבעים 
בשכבת הבוץ 

החיצונית
גודל, צבע וסוג 

משתנה

ציפוי בוץ/ טיח 
עובי משתנה

שימוש בפקקים של בקבוקי פלסטיקבתים הבנויים בשיטת סופר אדובי, לפני גמר סופר אדובי לאחר גמר בוץ

פרט- קיר ישיבה מדורג



  I אלה ריכנטל ותם נבט I מתחם נוער צוקים

מחיצות הידרופוניות
על מנת לייצר הגדרה והפרדה לחללי 

הפעילות מבלי לנתק אותם, אנו מציעות 
להשתמש במחיצות נמוכות.

המחיצות מורכבות מקונסטרוקציה של 
מתכת או עץ ועליה תלויים כיסי שתילה, 

עשויים מבקבוקי שתייה חתוכים. הם 
ימולאו בתמיסה הידרופונית או במצעי 

גידול, כאשר המים עוברים בכוח הכבידה 
מבקבוק לבקבוק ומשקים צמחים רבים 

במעט מים.
אנו מציעות להשתמש בסקולנטים בשל 
מראם הייחודי והצבעוני ובשל ההתאמה 

האקלימית ודרישות האחזקה הנמוכות 
שלהם

בקבוקי פלסטיק חתוכים

חוט/ צינור דרכו עוברים 
המים בין הבקבוקים

קונסטרוקציה ממתכת/ עץ

יסודות בטון

תעלת ניקוז העשויה מצינור 
פלסטיק חתוך לאורך.

ניתן להוסיף משאבה המעלה 
את המים לשימוש חוזר או 

להוביל אותם להשקייה של 
אזורים מגוננים נוספים

חותך מתכת 2 מ«מ 
לתליית כיסי השתילה

חתך קנ«מ 1:10

סוקולנטים

מערכת גינון הידרופונית ורטיקלית

פרט- מחיצות הידרופוניות

סוקולנטים


