
התרעננותפינת 
מיצב אקולוגי קבוע באיזור תעשייה



הפינה נמצאת על ציר תנועה ראשי בצפון מזרח 

,  לשכונות המגורים בקעהסמוך , תעשיההאזור 

.תלפיות והמושבה הגרמנית



2017תלפיות 



אפיון המרחבים הציבוריים של תלפיות



אך הם מנועים מלתת  , בפינה יש עצים

.צל עקב גיזום שיטתי של חברת החשמל



בצומת תנועה ערה של הולכי רגל 

התרחבות המדרכה בפינה זו . ומכוניות

.  הזמינה התערבות במרחב



העץ נגזם בגסות רבה בכל פעם  

.שגובהו מגיע לחוטי החשמל



חומת הבטון הנמוכה מאפשרת  

מנוחה וצפייה לרחוב



:טקסטורות בפינה

בטון  , אספלט

וקצת מכנף נאה  



תהליך מיפוי
לסיעור  16אסיפת בעלי עסקים מיד חרוצים 

מוחות משותף על מרחבים משותפים  



תלפיות היא קניון אחד "

יש כאן את כל מה , גדול

"שבעל מקצוע צריך

,  יורם סייג

,  מנהל מקור הידית והבורג

שנים בתלפיות20





מטרות

הצעה פרקטית לאסטרטגיה תכנונית  1.

רגל ורוכבי אופניים  להולכי שירות ציבורי 2.

חיובית במרחב קשוחחוויה 3.

רחובות חשובלצומת חזותית זהות 4.

אנושימידה קנה 5.

אפקט גדול בפעולה קטנה–דיקור עירוני 6.

סיכונים

פעולה קטנה במקום שיפור תשתיתי•

אחריות ושייכות מקומית  -ריבוי מוקדי כוח •

ויזואלי במרחב הציבוריזיהום < שכפול הפעולה •

קושי בתרגום טקטיקה לאסטרטגיה•

איזור התעשייה תלפיות

לאיזור התעשייהחדשים נכנסים שימושים •

קנה מידה של משאיות ורכבים•

החמרה באי החום העירוני-שינוי אקלים •

אווירזיהום •

חוסר בשטחים פתוחים•



להולכי הרגל      פינת ההתרעננות היא הצעה 

אזור התעשייה תלפיות להתאוורר  של 

.ולהתמלא באנרגיה באמצע דרך שטופת שמש



שימושים



z

.קצר ביותר ובתחילת האביב, בחינת יעילות הצל ביום הארוך ביותר

מצללה רחבת ידיים מעניקה צל המתחקה אחר צל המכנף הנאה  

זהו צל מחורר המרקד על המדרכה עם תנועת השמש . בשיא חייו

.בין עונות השנה ותנועת האנשים המתמדת של תלפיות, ביום

אביב
21.3

12:00

חורף
21.12

12:00

קיץ
21.6

12:00

צל



הצבת האלמנטים  

י תנועת  "בפינה עפ

הולכי הרגל



ביצוע



לוח מודעות לידיעת הציבור

,שבי נא גברתי"

,שתה משהו אדוני

"התרעננות, בקרוב תופיע פה פינת





מסיבת פתיחה בעזרת  

,  ל"משקחברים מעמותת 

השוכנים  מעבר לכביש



מושבי גומי ממוחזר 



ברזיה ומראת נירוסטה



ברזיה ומראת נירוסטה



אשפה בולטפח  הדום



אדנית מוגבהת מפותלת  



שלטי הסבר בוטניים  

לשימוש הקהל הרחב  



פס צבע מתפתל על  

את קו  מסמן האספלט 

המתאר של הצל ביום  

,  בשנההקצר 









טומסנועם , גיל כהן,אונגררוברט :  תכנון ועיצוב

רוביניאביגיל :  עיצוב גרפי

יותם רפפורט:  איור

שביט ירון ,טוויגשמוליק :  הקמה בפועל

ברוךמלי , ירוןעמית :  שותפות יקרות


