
הקשרים עירוניים-שכונת גלי ים 
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א"תצ–שכונת גלי ים 



ע"תב–שכונת גלי ים 

דונם שטחים פתוחים37.2כ + ד "יח1250כ 



מבט ממזרח למערבהדמייה–שכונת גלי ים 



מבט מכיוון צפון למזרחהדמייה–שכונת גלי ים 



ד"יח1250

רונה רמון' רח



שכונת גלי ים תכנית כללית

לכישרח

מרכזישצפ

בית ספר רבין

בית ספר חדש

ליניאריושצפקיר אקוסטי 

'שכונה ד

ירושליםשד 

גשר הולכי רגל עתידי

רונה רמון' רח

מעונות
וגני ילדים



של  הפונקציונליםמתן מענה לכל הצרכים 
השכונה כולל החזרת היער 

(באקליסטוסיםלא )המקורי 



תמונות מצב קיים–שכונת גלי ים 
מרבית האקליפטוסים לא נשמרו ונזדקק 
לפעולות שיקום והשבת העצים לחורשה



חיבורים וקשרים-לב השכונה–1פ"שצ

מרכזי ומעברים ציבורייםשצפ
דונם19-כ

ירושלייםשדרות 
בית ספר רבין

בית ספר בתכנון

מסילת רכבת וקיר אקוסטי

מבנה מגורים 
משולב מסחר

רונה רמון' רח



עקרונות מנחים–מרכזי פ"שצ–1פ"שצ

עקרונות תכנון•
טבעעל ערכי שמירה •
עיצובי  נקיון, שימוש בחומריות המשדרת חיבור לטבע ופשטות •

.ופונקציונליות
ביום ובלילההענקת תחושת בטחון ופתיחות •
.הותיקיצירת קשרים עירוניים רבים בתוך המתחם ואל המרקם העירוני •
.מגוונים לגילאים שונים ולאוכלוסיות שונותיצירת מוקדי פעילות •
.שמירה על פרטיות הדיירים והרחקת שבילים ממגורים ככל שניתן•
ההיסטורישחזור אלמנטים מגן אברהם /שימוש•

פ"השצאינטנסיבי בלב פ"השצאופי •
ובשוליים ירידה ברמת האינטנסיביות  •



מרכזיפ"שצ–1פ"שצ

שביל אפנים

מתקני משחק צעירים
הצללות+

בוגריםמתקני משחק 
הצללות+

חוות נדנדות מוצלת

מיחזורמרכז 

טרפו

עיבוי ושמירת חורשה קיימת 
וחיבור שבילים למרקם הקיים

ירושליים' חיבור לשד

שילוב מקומות ישיבה 
מסוגים שונים  באזורים מוצלים פרוגרמה•

שבילי הולכי רגל•
אזורי ישבה ומנוחה•
מרחבי פעילות חופשית•
מתקנים נגישים+ אזורי משחק לצעירים ובוגרים•
חוות נדנדות לאוכלוסיות שונות•
ביתנים ומתקני עץ באזורי חורשה•
.גינון ומדשאות, עצים •

שער גן אברהם



חופשאוירת–מרכזי פ"שצ–1פ"שצ



מבט מדרום מזרחהדמייה–מרכזי פ"שצ–1פ"שצ



מתקני משחק–1פ"שצ
תמונות השראה–חוות נדנדות כולל הצללות 



מתקני משחק–1פ"שצ
השראה-הצללותכולל מתקני משחק לבוגרים 



מתקני משחק–1פ"שצ
-משחק לבוגרים וצעירים כולל הצללותמגוון מתקני 

השראה



–פ ליניארי "שצ–2פ "שצ
חיבורים עירוניים

קיר אקוסטי מתוכנן
מסילת רכבת 

יגאל אלון' רח

רונה רמון' רחלכיש' רח

גשר הולכי רגל מתוכנן
חיבור לקריית מוצקין

ליניאריפ"שצ

ס יסודי מתוכנן"ביה

מבנה ציבור
מתוכנן

'ד' שכ

לינארי–2פ"שצ
דונם10



האקוסטיציר ספורט לאורך הקיר –2פ"שצ
קיר טיפוסוהשראההדמיה 



האקוסטי השראהציר ספורט לאורך הקיר –2פ"שצ

,מסלול ריצה, מתקני כושר למגוון גילאים
שולחנות טניס שולחן, קיר טיפוס, מסלול אופניים
.גלגליות וכדומה

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi3w7qcwt_NAhWJuBQKHfs7DAMQjRwIBw&url=http://www.kompan.us/playground-equipment/safety/&bvm=bv.126130881,d.d24&psig=AFQjCNEcZ8ITAAGLh1t6dhUgtk8qjZqSSw&ust=1467917808958816


ציר ספורט לאורך הקיר האקוסטי–2פ"שצ

פרוגרמה
אתגר/כושר/ליניארי באוריינטציה של ספורטשצפ

אופניים שביל •
ספרי  בית -ריצה וקפיצה לרוחקמסלול •

ושכונתי
כושר וספורט לכל הגילאיםמתקני •
פינג פונגשולחנות •
טיפוס על לוחות לאורך קיר אקוסטי•
אזורי ישיבה ומרגוע•
והשקייהגינון •

בית ספר ואולם ספורט מגורים

קיר אקוסטי+ רצועת רכבת ישראל 



–ציר ספורט לאורך הקיר האקוסטי –2פ"שצ
קטע צפונילדוגמא מקטע 

.גינון והצללה , ספורט, מנוחה, שילוב מרחבי פעילות 

קיר אקוסטי

טניס שולחן

משחקי שולחן

קיר טיפוס

שולחן אביריםשביל הולכי רגל גינון ועצים

מתקני כושר מתקני כושר



–ציר ספורט לאורך הקיר האקוסטי –2פ"שצ
אזור בית הספרלדוגמא מקטע 

שילוב סוגי פעילות שונים לאוכלוסיות שונות  

קיר אקוסטי

קיר טיפוס
מתקני כושר

אפנייםשביל 

שביל הולכי רגל

חניה בית ספר

גינון ועצים
אולם ספורט

מסלול ריצה
וקפיצה לרוחק



–החורשה פ"שצ–3פ"שצ
הקשרים עירוניים

קיר אקוסטי מתוכנן
מסילת רכבת 

רונה רמוןרחלכיש' רח

גשר הולכי רגל מתוכנן
חיבור לקריית מוצקין

ליניאריפ"שצ

ס יסודי מתוכנן"ביה

גנים  
ומעונות יום

'ד' שכ

חורשה–3פ"שצ

בית ספר רבין



הקשרים עירוניים–החורשה פ"שצ–3פ"שצ

רח
 '

ש
לכי

גשר הולכי רגל מתוכנן
חיבור לקריית מוצקין

'ד' שכ

אפנייםשביל 

תחנת טרנספורמציה

מרכז מחזור

מתקני כושר

שבילים בחורשה קיימת
גינת כלבים, בשילוב אזורי ישיבה שולחנות פיקניק 

שכונת לכיש



מתחם מתקני כושר  השראה-חורשה



רצף וחיבורים עירוניים–שבילי אופניים 
(א"מ200חורשה + א "מ550ליניארי )א "מ750כ –פ"שצשביל היקפי 

א"מ850כ –שביל פנימי מדרכה 

רונה רמון' רח



חומרי גמר
אספלט /שימוש באבני ריצוף קטנות



ישיבה  באלמנטישימוש -חומרי גמר
ייחודיים  

ויצירת שפה עיצובית ייחודית



תאורה–חומרי גמר 

לרחבות מרוצפותפרוגקטוריםעם מספר עמוד תאורה 

לאורך שבילים' מ4עמודי תאורה גובה 



גלי ים 


