שד‘ תל חי

מרכז העיר קריית שמונה
לינגר

מרכז העיר נמצא בדופן הצפונית של שדרות תל-חי
(כביש  )90ומתפרס מהשוק העירוני בצפון עד רחוב סיני
בדרום ועד רחוב הרצל במערב .המרכז לינארי ואורכו
כ 900-מטר.

ס

מרחב שיטוט נגיש ומוצל – לאורך הרחובות יינטעו עצי
צל ויוקמו פרגולות לצמחים מטפסים כגון גפנים וכד',
כדי להבטיח הצללה מירבית.

מבט משדרות תל חי אל הכניסה למבנה השוק ולכיכר

מבט לחזית המעונות
חקלאות עירונית
חקלאות עירונית היא שם כולל לגידול מזון בעיר .שיטות הגידול
בעיר מגוונות ,ומודלי הפעולה רחבים וכוללים חוות עירוניות ,חורשות
מאכל ,גינות קהילתיות ,גינות לתושב וגינון אנכי .החקלאות העירונית
פועלת בשילוב קהילות מקומיות במרחבים ציבוריים ופרטיים,
ומתאימה את עצמה לתוואי העירוני באמצעים שונים כגון ,גידולי קיר
אנכיים וחיפויי גגות ועוד.
העיר – קרקע פורייה לגידול ירקות ולהצמחת קהילה

חקלאות הידרופונית /ורטיקלית

מרבית תושבי העולם מתגוררים כיום בערים .פעמים רבות נתפסת
העיר כמקור ההתחממות העולמית ,ובו-בזמן גם כפתרון למשברי
הסביבה והאקלים .משבר האקלים מוביל צורך מיָ די למעבר
לחקלאות מקיימת ,בהיקף קטן ,סמוך למגורי התושבים ,תוך שימוש
בשיטות גידול מסורתיות והתחשבות במשאבים טבעיים מוגבלים.

מבט על המרפסת

מזקקת ערק תהליך הזיקוק של הערק מתבסס על פירות
בשלים שניתן להתסיס .המזקקה ,תהיה אטרקציה שתמשוך
קהל ותבסס שיתופי פעולה עם בעלי העסקים בשוק,
ותהווה חלק מהפעולות של מניעת בזבוז מזון.
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לפי התפיסה "חשוב עולמית ופעל מקומית" ,סל הפתרונות
המוצע לקידום קיימות עירונית כולל בנייה ירוקה ,התייעלות בתחום
האנרגיה ,תחבורה ציבורית ,כלכלה מקומית וחקלאות עירונית.

ערים רבות בעולם ,כבר זיהו את החקלאות העירונית כאחד
מתחומי המפתח לקידום ערים בריאות ,יצרניות וטובות יותר לאדם
ולסביבה .בערים אלו ,פותחו תכניות אסטרטגיות המשלבות גידול
מזון בעיר ,שוקי איכרים ,ותכניות הכשרה מקצועיות לחקלאות
המשלבות עבודת אדמה ללא הדברה עם מערכות טכנולוגיות כגון
הידרופוניקה (גידול על מצע מים) ואקוופוניקה (גידול על מצע מים
בשילוב דגים).

טש

מקרא:
■ מבנה קיים
■ מבנה חדש
■ גג ירוק
■ שצ״פ
■ חקלאות עירונית
■ ציר כיכרות
■ פיתוח חקלאי
צירי הליכה
קו כחול
■

■

קיר ירוק בתוך הבנין

3

חממה ניסויית -גידול צמחים
בטכנולוגיות מתקדמות :על מצע
מים (הידרופוניקה) וגידול
על מצע מים בשילוב דגים
).
(אקוופוניקה

15

קירות ירוקים  -ניתן לשלב בבניינים קירות ירוקים
כדי לייצר "שדות" ורטיקליים לגידולים חקלאיים וכדי
להוריד את הטמפרטורה בבניין עצמו ובסביבתו.

באמצעות עידוד חקלאות עירונית ניתן לשקם מרכזי ערים ,לחזק
את הכלכלה המקומית ,לצמצום פערי תיווך והובלה ולהרחיב את
העושר התרבותי ,החינוכי והתעסוקתי בעיר.

משתלה קהילתית  -המשתלה
תספק צמחים והדרכה לכל
בנושאי חקלאות עירונית.

3
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גגות ירוקים – ברחבי המרכז והעיר כולה יקודם הנושא
של גגות ירוקים .היתרון ,חזית חמישית אסתטית ,הורדת
הטמפרטורה בבניין ,שימוש בגגות לצרכי חקלאות
עירונית.

רניחובסקי

שד‘ תל חי

משרביה דמוית קש -
ליצירת הצללה למזרח ומערב

גינות וחורשות קהילתיות – רשת הכיכרות תורחב,
וחלקן ייהפכו גינות קהילתיות שיאפשרו לתושבי העיר
לפתח חלקות חקלאיות ,כמו כן יינטעו באזורים ייעודיים
עצי פרי כמטעים קטנים ונגישים לציבור.

שד‘ תל חי

קיימות תכניות להתחדשות מרכז העיר הכוללות ציפוף
וניצול טוב יותר של הקרקע ,תוך עידוד ערוב שימושים.
תכנית לשיקום המרכז מציעה מרחב שיטוט (המסומן
בצהוב) ,מרחב השיטוט ומרכז העיר יועצמו ע"י הוספת
רשת של "שדות חקלאיים" שיהוו בסיס לקריית שמונה
כעיר הפודטק והחקלאות העירונית .מרכז העיר
מתאפיין באזורים שבהם יש רשת כיכרות קטנות
ומסביבן מסחר ועסקים.

דוד

פאב קהילתי  -ניצול מרחב הגג
הירוק לפעילות קהילתית כגון:
הופעות ,הרצאות ופעילות פנאי
במרחב ירוק בגובה העננים.
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גגות ירוקים

הגג הירוק של מבנה השוק

גג ירוק
מקרא:

8

9

מרפסת

13

ב
גשר/גגון

11

A

11

כניסה לשוק

10

11

ב

13
חלל תצוגה  -תצוגה מוזאלית/
חינוכית בתחום המדע או האומנות
בנושאים הקשורים לקיימות,
קולינריה וטכנולוגיות מזון

ערוגות מוגבהות  -מאפשרות טיפול
נוח בצמחיית תבלין ומאכל

קומה שניה
ק.מ1:250 .

חזית דרומית
ק.מ1:250 .
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קומת הגג
ק.מ1:250 .

כניסה ראשית לשוק

חזית מזרחית  -בנין השוק
ק.מ1:250 .

ב

C

חניה

בניין השוק חתך עקרוני
ק.מ1:100 .

ב
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 .1שוק עירוני – דוכני ירקות ופירות
 .2בית קפה /מסעדה
 .3אזור שירות – מחסנים ,שירותים ,ממ"ק,
מעלית משא ,מדרגות
 .4כיכר השוק – חורשת עצי פרי שבצילם
אפשר לקיים ירידים ושווקים מתחלפים
ומקום לאירועים
 .5חצר פנימית
 .6אולמות התכנסות לצרכים שונים -
קהילתיים ,לימודיים וכד'
 .7מסחר בתחום המזון
 .8חללי תצוגה לתערוכות ומיצגים בתחום
המזון והחקלאות העירונית
 .9סדנאות למחקר ,לימוד והצגה של נושאים
הקשורים לקולינריה ,פודטק ,חקלאות
עירונית וקיימות
 .10מעבדות מחקר בתחום הפודטק וחקלאות
עירונית
 .11חדרי סמינר לכנסים והרצאות
 .12מסחר בתחום המזון
 .13חדרי מעונות
 .14גשר /גגון
 .15משתלה לחקלאות עירונית
 .16מזקקה לערק
 .17גג ירוק
 .18פאב
 .19תאים פוטו-וולטאים

בניין המעונות

חזית מזרחית  -בניין המעונות
ק.מ1:250 .
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