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ŘĿŅŖł.2ŇŖŃņŏŇłłōĿľłŊĿŉŖłŎĿŌŖŃŌŇŗ.1
œŐ ŘŇŇŔŕŃŖņŏŎŃŕ ŇŁŇ ŊŐ ōĿľł ŊĿŉŖ łŎĿŌ
.3łŗŁŅŊĿŉŖŘŎŅŅŉłŎĿŌłŘŖŁŀłŃĿŇĿŏ
ŖŇŕŌ Ŗŉŏ Ŋŗ łŎĿŌŊ łŗŁŅ łŇŀŃŊŃŒŇņ ŘŖŇŔŇ
ŋŇŎŃŗŋŇŉŖŔŊŋŇŎŃŗŋŇŊŊŅŊŗłŖŁŏŊŇĿŇŏŌ
ŊŐ Ŗŉŏł łŎĿŌŊ ŊĿŉŖł ŘŎŅŘ łŎĿŌ ŖŃĿŇŅ .4
ŘŉŗŃŌŌ łŉŇŊł  ňŃŖľŃ ŐŒŃŗŌ œŐ Ŗŗŀ ŇŁŇ
őŏŃŎĿ łŏŇŎŉŃ łŐŀł Ŋŗ ŊľŃņŇŖ Ŋŗ łŊŃŐŒŉ
őŃŎŌ.5ŊŊŅňŃŘĿőŃŗŅŃŇŃŊŀŊĿŉŖĿŐŏŌŊ
ķı ł
łŎĿŌŊłŏŇŎŉł ŊŊŅňŃŘĿőŃŗŅŃŇŃŊŀŕƧņīŏīŎŒ
łŒŃŗŅŖŃŎŇŔłňŖŁŋŇŌłŖŃŖŅŗŘŊŃŐŒŖŉŏł
łŎĿŌł ňŃŘĿ ŘŇŌŃŇŌŃŇł ŘŃŊŇŐŒłŌ ŕŊŅ ľŇłŃ
ŊŊŅłŇŃŖŇŕ.6ŇŊŊŉłŇŌŃŎŃņŃľłĿŅŖŌłŊŗŃ
ŊĿŉŖł ŘŎŅŘ łŎĿŌŊ Ŗŉŏł łŎĿŌ ōŇĿ ŖŔŃŎŗ
łŎŀŌŗłŊŃŐŒłŇŅŌŔĿőŃņŐōŃņĿŃŇĿŘŗŖĿ
ōŇŇŐŌŘŃŌŁŊłŁŐŃŎŃńłŊŃŐŒŇŌŇŎŒłŊŊŅłŊŐ
ōŗŇłŖłłŏŉŖŊŗŖŃńŅŗ

ŖŉŏłŎĿŌōŃŎŉŘŘŃŎŃŖŕŐ
ŇľŃŃŘŊ ŇŘŌŉŏ ŇľŃŃŘŌ ŋŇŌł ŖŀľŌ ŇľŃŃŘ ŇŃŎŇŗ
ŋŇŖņŌłŗŃŊŗĿŋŇŌłŏŊŒŌłĿŃŀŘłĿŀłŃŇŒŃŎ
ŇŎŃŒŔłłŕŊŅĿŖŉŏŊŗłŇŇŎĿňŇŖŔŌ ŌŊ
ŋŇŌł ŖŀľŌ Řľ ŋŃŅŘŊ ŘŎŌ ŊŐ łĿŔŅŌł Ŋŗ
łŌŁľŘŊŊŃŏŘŐŔŃŌŘŇŖŃŕŌłŘŇŎŉŘĿŃŌŃŕŌĿ
ŋŇŌł Řľ ŖŖŅŗŌŗ őŃŎŌŃ ņŃŗŒ łŎĿŌ łŇŊŐŃ
ŘŇŘŃŐŌŗŌłŘŃľŇŘĿŅŖłŃńłŌŖŀŃŖŒŖŀľŌłŌ
ŘŃŎĿŊŃōŗŇłōĿľłŊĿŉŖłŎĿŌŘľŖŃŌŗŊŇŘŖŅĿ
ŊĿŉŖŘŎŅŘłŖŇŁŀŌŗœŐŘŇŇŔŕŃŖņŏŎŃŕŃĿŇĿŏ
œŐŖŗŀňŖŁŖŉŏłłŎĿŌŊŃŘŃľŘŖĿŅŌŃłŗŁŅ
ŋŇŊŊŅ ŘŖŁŏ Ŗŉŏł ňŃŘĿ ŐŒŃŗŌŃ ňŃŖľ
ŋŕŊŅ ŋŇŇŎŉņ ŋŕŊŅ ŋŇŊŊŅ Ŋŗ ŋŇŇŊŕŇņŖŃ
ŃŎŗŇ ŖŉŏŊ ŊĿŉŖł ŘŎŅŘ łŎĿŌ ōŇĿ ŋŇŇŖŃĿŇŔ
ŊŃŁŀł ŇŌŇŎŒł ŊŊŅłŃ ŘŌŇŇŕł ŖŃŒŅ ŋŃŇŖŃņŇŁŃľ
ŘŎŃŃŀŌłŇŅŌŔĿőŃņŐōŃņĿŃŇĿŀŀĿŃŊŃŉłŖŃŕŌ
ŘŖŗŒľŌŃŇŌŇŎŒłŊŊŅŊŘŇŌŇŊŕľłŎŀłŘŎŘŃŎŗ
ŖŘľłŊŗŇŐĿņłőŃŎĿŐŌņŇłŊĿŅŖłŊŊŅŊ

ŘŃŀŖŁŌ ŊŐŗ ŘŎŃŃŀŌł łŇŅŌŔł ŖŃŌŇŗ .1
ŊŉĿ ŋŇŇŖŗŒľ ŋŇŊŊŅ ŇŃĿŇŖ ŘŖŇŔŇ .2 łĿŔŅŌł
ŁŐŃ ŁŁŃĿł ŋŁľŊ ŋŇŖŃŀŌ ŘŃŁŇŅŇ łŎĿŌ
 ŋŇŗŎľłŖŗŐŁŐłŗŇŌŅŉ ŘĿŅŖŃŌłłŅŒŗŌŊ
ŘŖŔŃŇłŊłŔŃŅŌŋŀŃōĿľłŘŇńŅňŃŘŊľłŇŎĿ.3
ŖŃŗŇŌ ŊŐ łŇŎĿ ľŊŊ ŇŊŌŇŏŕŌ łŇŎĿ ŅŒŎ
ŘŇńŅĿŋŇŁĿŊŐŋŇŌŊŊŒŖŐŘŖŇŔŕ.4ŘŃŀŖŁŌł
ŘŃŇľŊŕŅŘŃŕŊŅ.5ŘŇŘŅŘĿŋŒŃŏŇľŃŋŇŎĿŌł
ŘŃŀŖŁŌ ŇŖŃŗŇŌ ŊŐ ŋŘŉŇŗŌŃ ŋŇŎĿŌł ŘŃŀŀ ŊŐ
ŁŊŗŊŐŋŇŇŎŖĿľŕŋŇŇŌŇŎŒŋŇŊŊŅ.6łĿŔŅŌł
ŖŀľŌ ŘĿŇŔŅŌ ŖŇŀł ōĿľĿ ŊŃŒŉ ŗŃŌŇŗ ōŃņĿ
ŊŉĿŋŇŗŎľŉ.7łĿŔŅŌłŖŃŗŇŌŊŐŋŇŌł
ŗŃŊŗŃőŊľŉŋŇŎĿŌŖŗŐłŗŃŊŗ ŊŃŒŉ łŎĿŌ
ŋŇĿŗŃŘŘŃľŌ

קומפילציה של פרמטרים שונים מניתוח האתר

המרחב הכללי נקודות ייחוס משמעותיות לאתר הנבחר

המרחב הכללי נקודות ייחוס משמעותיות לאתר הנבחר

המרחב הכללי נקודות ייחוס משמעותיות לאתר הנבחר

סופרפוזיציה של תכנית תחנת הכוח המוצעת במרחב

סופרפוזיציה של תכנית תחנת הכוח המוצעת במרחב

ŋƖŇ īŖķĿĲ Ō
ī ƖŊƧŕŇŎĿŌōŃŎŉŘŘŃŎŃŖŕŐ
łĿŇŇŖŅ ŘĿŔŅŌ Ŋŗ ŇĿŖŐŌŋŃŖŁł łŕŊŅ
ōŇĿŐŎŗłĿŃŀĿōŃņŖŇŕōĿľŘŃŀŖŁŌĿŘŎŇŇŒľŘŌ
ŇŎĿŊ ŗŁŅ ŋŃŕŌ ŖŃŔŇŊ œŌľŌĿ  Ō Ŋ  Ō 12
łĿŔŅŌł ŘŃŀŖŁŌ ŇŌŃŎŃņŃľł ĿŅŖŌĿ ŋŁľ
ŇŎĿŌ Ŋŗ łŇŎĿŊ ŋŃŕŌŉ ŇŁŇ ŊŐ ŃŖŅĿŎ ŋŇŉŃŖľł
ŘŊŃŐŒŉ ŃŐņŇŎ Ńľ ŃŊŁŀ ŘŃŀŖŁŌł ŊŐ ŋŇŖŃŀŌ
łŔŖľ ŋŘŃľŃ ŋŇŎŃŗ ŋŇŅŇŗŃ ŋŇŔŐ  ŋŃŕŇŗ
ŖŃŌŗŊ

ŋŇŖŗŕł ŖŃŔŇŊ ňŉĿŃ ŋŇŐŏŃŎ ŊĿŉŖŊ ŖŇŌłŊ
ŗŃŌŇŌŊ łńł ŖŘľĿ łŖŇŅĿł ŋŇŒŏŃŎ ŋŇŇĿŅŖŌ
ōŒŃŁŇľŔŃŇŋŇľŎŘňŃŘŌłŁŊŃŎŇŌŃŎŃņŃľłĿŅŖŌł
ŖŘľł ĿŅŖŌĿ ŘŃŖŕŊ ŋŇŎŎŉŃŘŌ Ńľ ŋŇŌŇŇŕŗ
ŊŗŘŖŉŃŌŘŃŅŒłłĿŔŅŌłľŇłłĿŇŇŖŅŘĿŔŅŌ
ĿŅŖŖŃŗŇŌĿŘŎŇŇŒľŘŌŃŇŁŌŊłŅŃņŗľŇłŖŗŎ
ŘŇŎŉŘ ŃŇŖŃŅľŌ ŋŇŀŖŃŁŌ ōĿľ ŘŃŖŇŕŃ ŋŇŇŁŇ
łŊŃŐŒŘŖľŘŌŖŗŎĿłĿŃľŗłŖŇŀľĿŅŃŉłŘŎŅŘ
2.7ŅŒŎĿŋŇŌŖŀľŌŊłĿŔŅŌłŖŃŗŇŌŘŉŇŒłŊŗ
ŁŅľ ŘĿŅŖłŃ  ōŃŇŊŐł ŖŀľŌł ŋŇŌ ĿŃŕ ōŃŇŊŇŌ
ōŗŇłņŊŌłŊŐŒŌŊňŃŌŏŋŇŌŇŇŕłŋŇŌłŇŖŀľŌŌ
ŘŊŒł Ŗŗľŉ  ōŃŘŅŘł ŖŀľŌł łŌŃŁ łŊŃŉŘŊ
ňŖŁ ōŃŘŅŘł ŖŀľŌł Ŋľ ōŃŇŊŐł ŖŀľŌłŌ ŋŇŌł
ŊŌŗŅŘŖŔŇŇŌłłŊŃŐŒłľŇłŘŃŎŇĿŖŃņłŊŊŅ

ŊŌŗŅł ŘŗŖ Řľ ŋŀŃ ŇŌŃŎŃņŃľł ĿŅŖŌł Řľ
łŇŕŗłōŃŀŉŘŃŊŃŐŒŊŇŎŃŇŅłŋŇŌŖŀľŌŘŇŔŖľł
ŖŌŃŅŁŃŐŃŖŕŅŌŇŉŖŔŋŇŎĿŌŖŃŖŇŕŘŇŌŃŕŌ
łľŔŃŘŉ ŋŇŗŁŅł ŋŇŎĿŌŊ ŋŃŔŐ ŅŒŎĿ łŇŎĿ
ŘŃŎŌŁńł  Ō 30Ŀ łĿŔŅŌł ŖŃŗŇŌ ŘŕŌŐłŌ
ŘŇŖņŕŊľŃŖŁŇł łŇŀŖŎľ ŖŕŅŊ ŋŃŕŌ ŘŖŇŔŇŊ
ŋŇŊŃŁŀ ŋŇŇŌŁŕľ ŘŃŁŏŃŌ ŇŎŗ Ŋŗ ņŏŕņŎŃŕĿ
ōŗŇł ņŊŌł ŊŐŒŌ ŖŃŌŇŗŊ ŘŃŎŌŁńłŃ  ŋŇŉŃŌŏ
Ŋŗ ŋŃŕŌŊ ŃŘŉŇŒłŃ ŖŁŖŁŘŌł ŃĿŔŌ ŖŃŒŇŗ
ōŃŘŅŘł ŖŀľŌł ŋŐ ŁŅŇĿ ŘŇŘŇŇŗŐŘ ŘŗŖŃŌ
ŊŃŁŀłńłĿŅŖŌŊŘŃŗŇŀŎłŊľŇŔŎņŃŒŃŊňŃŌŏŗ
ŋŇŇŗľŖŋŇŗŇĿŉŇŎŗŋŇŖĿŃŐĿŅŖŌłňŖŁŁľŌ
ŗŇĿŉł  752 ŗŇĿŉŃ 75 ŗŇĿŉ ŋŇŇŘŃŐŌŗŌŃ
ŘĿŔŅŌ Řľ ŖĿŅŊ łŖņŌĿ ŊŊŏŎŗ 7212 ŇŒŃŎł
ōŇĿ 672 ŗŇĿŉŃ ņŊŌł ŊŐŒŌŊ łĿŇŇŖŅ
ŘĿŔŅŌĿ ŊŌŖŉŊľ ŘŇŊľŁŊ łŒŇŅ ŘņŇŏŖĿŇŎŃľ
ōĿľł ŊĿŉŖŊ ňŇŇŗ łŇłŗ łŎĿŌ ŁŌŃŐ łĿŇŇŖŅ
ōŘŇŎ ŃŘŃľ  ņŊŌł ŊŐŒŌ Ŋľ ŋŇĿŔŅŌ ŊŇĿŃłŗ

ŇŌŃŎŃņŃľł ĿŅŖŌł ŗŃŌŇŌŊ łńł ŖŘľĿ łŖŇŅĿł
Ńľ ŋŇŌŇŇŕŗ ōŒŃŁ ŇľŔŃŇ ŋŇľŎŘ ňŃŘŌ łŁŊŃŎ
łĿŇŇŖŅŘĿŔŅŌŖŘľłĿŅŖŌĿŘŃŖŕŊŋŇŎŎŉŃŘŌ
ľŇł ŖŗŎ Ŋŗ ŘŖŉŃŌ ŘŃŅŒł łĿŔŅŌł ľŇł
ŋŇŇŁŇ ĿŅŖ ŖŃŗŇŌĿ ŘŎŇŇŒľŘŌŃ ŇŁŌŊ łŅŃņŗ
ŅŃŉłŘŎŅŘŘŇŎŉŘŃŇŖŃŅľŌŋŇŀŖŃŁŌōĿľŘŃŖŇŕŃ
ŘŉŇŒł Ŋŗ łŊŃŐŒ ŘŖľŘŌ ŖŗŎĿ łĿŃľŗłŖŇŀľĿ
ĿŃŕōŃŇŊŇŌ2.7ŅŒŎĿŋŇŌŖŀľŌŊłĿŔŅŌłŖŃŗŇŌ
ŋŇŌłŇŖŀľŌŌŁŅľŘĿŅŖłŃ ōŃŇŊŐłŖŀľŌł ŋŇŌ
łŌŃŁłŊŃŉŘŊōŗŇłņŊŌłŊŐŒŌŊňŃŌŏŋŇŌŇŇŕł
ŖŀľŌłŌ ŋŇŌł ŘŊŒł Ŗŗľŉ  ōŃŘŅŘł ŖŀľŌł
ŘŃŎŇĿŖŃņłŊŊŅňŖŁōŃŘŅŘłŖŀľŌłŊľōŃŇŊŐł
ŘŇŎŉŘ ŗŃŌŇŌ ŊŌŗŅ ŘŖŔŇŇŌł łŊŃŐŒł ľŇł
ĿŅŖŌł ŗŃŌŇŌŊ ŘŃĿŖ ŋŃŖŘŘ ŅŃŉł ŘŎŅŘ
ŋŁľł Ŋŗ ŘŒŏŃŎ ŘŃĿŖŐŘłŗ ňŉĿ ŇŌŃŎŃņŃľł
łŌŉ ŘŅľ łŊŃŐŒĿ łŁŇŊŃŌ łń ŖŒŃŌ ŋŃŕŌĿ
ņŏŕņŎŃŕĿ łŇŕŎ łŇŀŖŎľ ŘŖŇŔŇ ŋŇŖŔŃŘ
ŋŀŘŖŗŘŗ łŒŇŅœŖŒŌŊŗŋłŃńŌłŇŘŇŇŗŐŘł

ōŇľŌŗŇŖŔŃŎŋŃŕŌŁŔŇŉŀŇŔŌŇŌŃŎŃņŃľłĿŅŖŌł
ŘŃľŇŁŇľ ŗŃŌŇŌ ŁŔŇŉŃ ŇŁŃŅŇŇ ŇŒŃŎ ĿŅŖŌ ňŃŘĿ
ŋŇŇņŎŃŃŊŖł ŋŇĿŖ ŋŇľŗŃŎĿ ŐŀŃŎ  ŘŃŇŒŃņŃľ
ŘŃŖŇŅŋŁľłŊŗŋŇŇŏŇŏĿłŃŇŉŖŔłŊŃŉłŖĿŅŊ
ŃŘŇĿĿŃŇŇŅŘŖŃŔŃŐĿņłŋŐŃŇŏŅŇłŖŇŅĿłŗŒŃŅŃ
łŇŕŎłŇŀŖŎľŃŘŇņŀŖŎľŘŃľŌŔŐŊŐŏŏĿŘŇŋŃŕŌł
ŖńŃŅ ŗŃŌŇŗ ŘŇŌŔŐ łŇŇŎĿ ŘŇŌŃŕŌ ŘŃľŊŕŅ
ŇŃŎĿ ĿŅŖŌł ōŇĿ ŘŇŊŊŉ łŇŔŖŀņŎŇľŃ ŋŇĿŔŅŌĿ
ŋŇŖŃŀŌŇŎĿŌŊĿŉŖŘŎŅŘŅŃŉŘŎŅŘŋŇŌŇŖŀľŌ
ŇŇŁŇĿŖŒŃłŗŇŐĿņőŃŎŊŁŃŐŃŘŃŗŁŅŘŃŇŀŃŊŃŒŇņĿ
ŊŐŖŔŃŎŗŘŃŖŌŊŇŌŃŎŃņŃľłĿŅŖŌłŖĿŐĿŋŁľł
ŊŐŘŗŁŃŅŌłĿŇŗŅŊŋŊŃŉŊłŎŌńłľŃłŋŇņŐŌŇŁŇ
ŘŃŊľŗłŃ ŘŇŅŉŃŎł ŘŃľŇŔŌĿ ŋŁľł Ŋŗ ŃĿŔŌ
łŎŌŌŘŃŊŃŐł

ŗŇŁŕłŊŇŘŖŅĿŇŊŗłŎŃŖŅľłŋŇŁŃŌŇŊłŘŎŗŘľ
ŘŃŉŃŖľ ŋŇŎŗ ňŗŌĿ ŇŘŃľ ŁŇŖņł Ŗŗľ ľŗŃŎŊ
ŇŌŊŃŐŘŒŕŗłŗłŐŇŁŇĿłńłŐŏŌŊŘľŔŊŇŘŖŅĿ
ŋŊŃŐł ŘŒŕŗł łŎŇľ ľŇł ōŃŁľ ŋłĿ ŋŇľŗŃŎĿ
łŎŒŌ ŘŁŃŕŎ ŘŎŗ ľŇł 2020 ŘŎŗ ŘŇŖŊŃŒŃŒł
ŃŎŇŎŇŐ ŁŀŎŊ łŘŊŀŘł őŃŏ őŃŏ łĿŗ ŘŇŘŇŌľ
ŊŐ  ŗŒŃŅ ŋŇŇŅ ŃŎŇĿŃŖ łŉŃŘĿŗ ŗŒŃŅł ŘŇŇŊŗľ
ŇŁŇ ŊŐ ņŊŗŎŗ ŋŊŃŐĿ ŏŃŘŇŌŊ łŇłŎ ŃŇŁĿŖ Ŋŉ
"ŘŖŅľ łŖŇŖĿ ōŇľ ŘŌľĿŗ ōŉŘŇł  ŋŇņŖŕŃŎŉņ
ŒŃŊĿ ŋŇľŃŊŉł ŗŌŌ Ŋŗ ŋŇŖŇŏľ ŃŎŅŎľŗ łľŖŎ
ŅŇŏłŊ ōŘŖņŌŗ ŘŃľŔŌŃŌ ŘŃŕŃŊŅŌ Ŋŗ ŇŒŃŏŎŇľ
ĿŇĿŏ ŃŎŊ ŋŇŉŖŉŎŗ łņŇŊŗł ŇŊĿŅŌ ŃŎŇŘŐŁ Řľ
ŐŇŔłŊ ŇŘŖŅĿ ŇŊŗ ŖŌŀł ņŕŇŃŖŒĿ ōŉŊ ŖľŃŃŔł
ŅŃŖ ŋŃŕŌ   ľŇłŗ łĿŇņŎŖņŊľ łĿŇņŎŖņŊľ
Ńľ ŕŘŎŘłŊ ŃŖŅĿŇŗ ŃŊľ ŊŉŊ ŋŇŗŁŅ ŋŇŇŅ ŘŇĿ
ŗŁŅłŇŊŉŊŉŇŘŖĿŅłŖŁŏłŌŋŅŖŃŉŊŐĿŃŕŘŃŎŇ
ōŇŇŐ ŇŘŒŃŌ ĿŔŕĿŃ ŇŃŊŀ ōŒŃľĿ ŃŊ łŃŃłŘŌ Ŗŗľ
 ŇŊŉŊŉłŇŌŊŃŐłŋŃŖŃŒłňŖŐ

מתוך רישומי המאסטרפלאן מחצבת חרייבה במצבה העכשווי

מתוך רישומי המאסטרפלאן טיפולוגיות בניה אפשריות מבנים לינאריים על מישור המאגר

מתוך רישומי המאסטרפלאן טיפולוגיות בניה אפשריות מבנה ִהתְבּוֹנ ְנוּת

מתוך רישומי המאסטרפלאן טיפולוגיות בניה אפשריות ְקלַסְטֶר בניה קלה על המצוק

מתוך רישומי המאסטרפלאן מבט כללי על המרחב האוטונומי בהגעה עם הרכבל

מתוך רישומי המאסטרפלאן טיפולוגיות בניה אפשריות מבני מגורים לינאריים על מדרגות המחצבה

טיפולוגיית קוֹלוּ ְמבַ ּ ְריוּם מבט על החלל הציבורי הפתוח )כמעיין חצר( של יחידת המגורים

טיפולוגיית קוֹלוּ ְמבַ ּ ְריוּם מבט מתוך חלל שינה ביחידת מגורים

טיפולוגיית סכר מבט על טרסות חקלאיות ויחידות המגורים של עובדי האדמה

4

מבט על שער הכניסה המשני למרחב האוטונומי
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 .1יחידת מגורים בגובה כפול ) 2-4אנשים(
 .2יחידת מגורים מינימלית ) 1-2אנשים(

 .1יחידת מגורים בגובה כפול ) 2-4אנשים(

5

8

 .2יחידת מגורים מינימלית ) 1-2אנשים(
1

 .3יחידת מגורים למשפחה גדולה ) 4-6אנשים(

 .3יחידת מגורים למשפחה גדולה ) 4-6אנשים(
2

 .4יחידות מגורים של עובדי האדמה
 .5שערי עץ מסיביים )הפרדה בין חלל שינה לחלל ציבורי(

9

 .4יחידות מגורים של עובדי האדמה
 .5שערי עץ מסיביים )הפרדה בין חלל שינה לחלל ציבורי(

 .6טרסות חקלאיות

 .6טרסות חקלאיות

 .7שלד בטון )חלל ציבורי של יחידת המגורים(

 .7שלד בטון )חלל ציבורי של יחידת המגורים(

 .8חללי שינה חצובים באבן הקיימת )מחסה(

 .8חללי שינה חצובים באבן הקיימת )מחסה(

 .9קונסטרוקציית עץ לתנועה בין הקומות

 .9מאגר מים במסד המבנה

 .10מעברים ציבוריים בתוך המבנה

 .10ברזי מים להשקית הטרסות החקלאיות

תכנית של מבנה קוֹלוּ ְמבַ ּ ְריוּם קנ“מ  1:200מוגדל
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7

חתך פרספקטיבי של מבנה קוֹלוּ ְמבַ ּ ְריוּם על מדרגות המחצבה

1

9

6

ְ .1קלַסְטֶר יחידות מגורים  .2רשת  /קליפת ביו-בטון  .3טרסות חקלאיות  .4מגורים של עובדי האדמה  .5מגורי פועלים מקומיים  .6דרך גישה מכביש  .7 7212מרחצאות  /מאגרי מים להשקיה  .8שער הכניסה המשני  .9מגדל ההתבוננות  .10כניסה לחלל התכנסות חפור

 .1צינור הפלת מים מאגר המים לחלל הטורבינות בתחתית ההר  .2חלל מנוף ה ּפ ֶנְסְטוֹק  .3חללי תחנת הכוח וחללי מחקר הידרואלקטרי  .4אודיטוריום וחלל ציבורי מקורה  .5גשר בקונסטרוקציית עץ  .6רשת  /קליפת ביו-בטון  .7כננת הרכבל  .8מבנה רכבל האבן ההיסטורי  .9קונסטרוקציית עץ )הרחבת מבנה הרכבל ההיסטורי לתחנת רכבל(  .10קרוניות רכבל
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חתך  03חתך דרך יחידות המגורים של מבנה הסכר והטרסות החקלאיות של מגורי עובדי האדמה קנ“מ  1:200מוקטן

חתך  02חתך דרך מבנה תחנת הרכבל המורחב ,אודיטוריום ,חלל ציבורי מקורה ,חלל ה ּפ ֶנְסְטוֹק וחללי המחקר קנ“מ  1:200מוקטן
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 .1שער הכניסה המשני

ְ .1קלַסְטֶר יחידות מגורים

9

 .2חלל ציבורי פתוח

6

 .2רשת  /קליפת ביו-בטון
4

 .3מדרגות המברץ

 .3טרסות חקלאיות

1

ְ .4קלַסְטֶר יחידות מגורים

 .4מגורים של עובדי האדמה

 .5שטחים ציבוריים קומתיים

 .5מגורי פועלים מקומיים

 .6שרוולי תנועה מבטון מזוין

 .6מרחצאות  /מאגרי מים להשקיה

 .7טרסות חקלאיות בהזנה ממאגר המים

 .7שטחיים ציבוריים

9

3

 .8רשת  /ביו-בטון

 .8מסת בטון מזוין עליונה
10

 .9מזח לסירות

 .9מסת בטון מזוין תחתונה

 .10סדנא לבניית סירות

 .10קרקע קיימת

תכנית חלקית של מבנה הסכר בחלק של יחדות המגורים ושער הכניסה המשני למרחב האוטונומי קנ“מ  1:200מוגדל

חתך אקסונומטרי של מבנה הסכר בחלק של יחידות המגורים

