
תכנון מתחם נוער בצוקים I אילה פרדו ודן נבל I  רוחות מדבר

מצב קיים

תנועה

חללים

תוכנית מוצעת

חלל המחבר בין 	 
הבוגרים לצעירים, 
אזור מדורה פתוח 

לנוף, מתאים לקבוצות 
גדולות.

חלל לפעילויות 	 
לקבוצות בגודל 

בינוני

חלל פתוח 	 
וחופשי

 חלל קטן 	
ואינטימי

חלל מרכזי

מועדון 
צעירים

מועדון בוגרים



חתכים לחלופות בנייה

בזנטים לחיזוק הקיר כל מטר	 
מתיחת גדר במבוק בין הבזנטים	 
גימור בטיח אדמה	 
מילוי בקבוקי פלסטיק דחוסים	 
 	Cob חיפוי בבוץ בשיטת
הנחת שכבת אבנים להפרדה מהקרקע	 
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בזנטים לחיזוק הקיר כל מטר	 
מילוי הקיר ביציקת "קש-קל" 	 
מילוי בבאלות קש	 
חיפוי בטיח אדמה	 
הנחת שכבת בטון להפרדה מהקרקע	 
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חלופות לפריסות קיר

מוטות במבוק טמונים בקירות.	 
חוטים צבעוניים או שקיות ניילון קשורים בין המוטות.	 
ספסל ישיבה מבוץ.	 

בקבוקי זכוכית טמונים בקיר- אלמנט עיצוב המכניס צבעוניות וחיסכון בחומר.	 
חור- אלמנט לעיצוב וחיסכון בחומר, נתמך ע"י צמיג או חבית פלסטיק חתוכה.	 

הקירות בנויים על בסיס עמודי הקונסטרוקציה הקיימים לחיזוק ותמיכה.	 
חוטים או שקיות צבעוניות קשורים בין לוחות עץ המחוברות לקיר.	 
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אופציה ב': 

Cob ובקבוקים דחוסים

חומרים למטר אורך )ספסל וקיר(-
אופציה א': 

באלות קש+ קש-קל

חומרים לפי אלמנט-
לפי אופציה ב'

סיכום- חומרים לפרוייקט

כמותחומרכמותחומר
1בזנט1בזנט

1X1 מטרגדר במבוק0.18 קובתערובת קש-קל
(0.4X0.4X0.8) 100-200בקבוקים למילוי1.2באלות קש

0.07 קובבטון/ אבנים0.035 קובבטון/ אבנים
0.3 קוב0.0025Cob קובטיח אדמה

גובה ממוצעאורךחלל מדורה הכולל:
140.9קיר

4.50.45ספסל

כמותחומר
14בזנט

14 מטרגדר במבוק
500-1000בקבוקים למילוי

0.5 קובבטון/ אבנים
Cob4.2 קוב

גובה ממוצעאורךחלל בינוני הכולל:
110.6קיר

50.45ספסל

כמותחומר
11בזנט

11 מטרגדר במבוק
500-1000בקבוקים למילוי

0.5 קובבטון/ אבנים
Cob3.3 קוב

50 מטרחוטים צבעוניים

גובה ממוצעאורךחלל מרכזי הכולל:
8.50.7קיר

2.50.45ספסל

כמותחומר
8בזנט

8 מטרגדר במבוק
250-500בקבוקים למילוי

0.25 קובבטון/ אבנים
Cob2.4 קוב

50 מטרחוטים צבעוניים

גובה ממוצעאורךחלל אינטימי הכולל:
2180.7 קירות

26.50.45 ספסלים

כמותחומר
18בזנט

18 מטרגדר במבוק
600-1200בקבוקים למילוי

0.6 קובבטון/ אבנים
Cob5.4 קוב

כמותחומר
51בזנט

51 מטרגדר במבוק
2000-4000בקבוקים למילוי

2 קובבטון/ אבנים
Cob15 קוב

100-200 מטרחוטים צבעוניים

כתב כמויות מוערך הדמיות

התוכנית המוצעת כוללת מספר רב של אלמנטים, כאשר ניתן לבחור 	 
מספר מצומצם מתוכם לביצוע.

Cob, אך בנייה בבאלות היא אופפ	  -הכמויות חושבו לפי שיטת בנייה ב
ציה רלוונטית כתלות בזמינות חומר הגלם, וכמובן שניתן ורצוי לשלב 

בין השיטות.
בתכנית הוצגו שלוש פריסות עם מאפיינים שונים כדוגמא, ניתן לשלב 	 

בין הפריסות או לבחור אחת כאלמנט עיצובי דומיננטי במתחם.
בהתאם לכמות וזמינות החומרים שיעמדו לרשות הפרוייקט, ניתן יהיה 	 

להוסיף לקירות אלמנטים "חוסכי חומר" כגון: צמיגים, בקבוקים, 
חוטים, עץ, חביות וכו'.

שילוב החוטים/ השקיות שהוצגו כחלק מהקירות נועדו להוסיף צבע 	 
למתחם, ולאפשר שיתוף של בני הנוער בעשייה.

פניתן לשלב במתחם שימוש בנדנדות התלויות על בסיס קונסטרו	 
קציית הצילייה הקיימת. *חשוב לוודא היתכנות אלמנט זה מבחינה 

בטיחותית*
ניתן לשלב צמחייה מסוג מטפסים בסמוך לעמודי הקונסטרוקציה 	 

במטרה לאפשר הצללה טבעית בטווח הארוך. 

חזית המתחם מכיוון הכביש


