
 N בלוק

 .'שנה ד-השיכון הציבורי
 

 .ר הדס שדר"ד: מנחה
 .            נוה סידי+ אדי איליזירוב : מגישים



 .חיפה-שכונת רמת הדר: שם השכונה
 

 .אדריכל דן חבקין, אדריכל שלמה גלעד: אדריכלים
 

 .1959 :שנות תכנון והקמה
 

 .חיפה-2רחוב ליאון בלום : כתובת
 
 

        Nבלוק  ...נתונים



 ...האתר        Nבלוק 

 רמת הדר

 ורדיה



 ...סביבה        Nבלוק 

 הסמוכים  T+Sבלוק 

 (צפון)מבט לחזית הכניסה 

 (דרום)מבט לשכונת ורדיה 

 דרומית -חזית אחורית  מבט ממדרגות החירום למפרץ



 ...סביבה        Nבלוק 

 רחבת הכניסה למבנה

 חנויות בקומת הקרקע של המבנה מבט לגן המוזנח הצמוד למבנה

 המדרגות המובילות מקומת הרחוב לרחבת הכניסה



        Nבלוק 

 רמת הדר

 ורדיה

 ...סביבה

    << Nבלוק 
 T+Sבלוק   

<<
<

 



 ...מסמכים        Nבלוק 
 <<חזית צפונית 

 <<חזית דרומית 

 <<גרם מדרגות ראשי 

 <<המעבר הציבורי       >>          

 תכנית קומה טיפוסית>> 



 ...מסמכים        Nבלוק 

 תכנית קומה טיפוסית>> 

 פיר אשפה חדרי כביסה קומתיים

 חדר מדרגות מעליות

 חדר מדרגות



 <<<מעבר מרכזי + חתך דירה טיפוסית >>> 

 <<חתך המבנה 

 כניסה לדירה>> 

 ...מסמכים        Nבלוק 

 <<מעבר מרכזי 

 מטבח+ חדר מגורים  >>

חדרים  + חדרי שינה 
 <<רטובים 

 מעבר מרכזי>> 

 מטבח+ מרפסת 

 חדר מגורים  

<<
 <<
>> שירותים+ חדר רחצה  
 

 חדרי שינה

<< 

<< 

<< << 

 כניסה מעבר מרכזי

 חדר שינה

<<
 <<
 

<< 

 1מפלס << 
 

 2מפלס << 
 

 3מפלס << 

>> פיר אוורור
 



 ...פרטים         Nבלוק 

 עמוד בטון חשוף צבוע אריחי בטון בפיתוח נוף מחוץ למבנה פיר מערכות חשוף+ מדרגות חירום 



 ...פרטים         Nבלוק 

 פרט מעקה בטון במעבר המרכזי

 פרט ארון חשוף לכיבוי אש במעבר המרכזי" רחוב"פרט ריצוף המחקה 

 רחבת כניסה –פרט פתח אוורור למקלט שהופך לספסל 













 ...תשובות         Nבלוק 

 .חוזקות וחולשות של השכונה+ 
 

 .   מיקום מרכזי ונגיש לחלקים ראשיים בעיר, נמצאת בין הדר לכרמל   :חוזקות
 .כתוצאה מכך יש מבטים מרהיבים לנוף ובריזה נעימה בכל שעות היום. וואדיות 2ממוקמת בין                
 .נגישות גבוהה לתחבורה ציבורית וחניה לאורך רוב שעות היום               
 .שכונה עם אוכלוסייה מעורבת מכל הקשת הסוציו אקונומית               
 .מסחר בבניני מגורים, עירוב שימושים גבוהה               
 

 .ממוקמת בלב כבישים ראשיים שהופכים אותה לאי מגורים, מנותקת יחסית מבחינה עירונית :חולשות
 .סביבה מסוכנת לילדים. כבישים ראשיים מבתרים אותה לחלקים               
 .לשהייהמשמשת למעבר ולא . אין בשכונה התרחשות עירונית כלשהי               
 .אין רצף עירוני. שכונתית\מורכבת מאיים של התרחשות עירונית               
 .טופוגרפיה קשה המקשה על התנהלות ברגל               
 
 
 

 ?האם יש קשר בין הארכיטקטורה לבין יחסי השכנות+ 
 

 .יוצרת קשר פיזי בדמות מרחב קומתי המשותף לכלל הדירות בקומה, בחתך המבנה" רחובות"העובדה כי הבניין מקיים בתוכו 
 בין אם של ילדי הבניין  , כמו כן במרחב זה מתקיימים חיים קהילתיים. השכנים עוברים מדי יום במעבר זה והוא יוצר הזדמנויות למפגש בין הדיירים

 .או של פנסיונרים הגרים במקום
 

 ישנם דורות ממשיכים, ולראיה לכך המבנה מטופל ומתוחזק ברמה גבוהה ביותר, יוצר תחושה של שותפות גורל, קיומם של שטחים משותפים רבים במבנה
 .בנוסף הדיירים הסבו את המקלט המשותף של הבניין למועדונית וחדר כושר לטובת הדיירים. בבניין והוא מקום אטרקטיבי ביותר מבחינה נדלנית

 .ורבים מן הדיירים קונים בחנויות המצויות ברחבת הכניסה, אנשים מאמינים מתפללים יחדיו בבית הכנסת הקיים בקומת הקרקע
 .הבניין הוא למעשה שכונת מגורים שלימה על כל גווניה וצבעיה



 ...תקדימים         Nבלוק 

 1952 -סונים 'הסמית -גולדן ליין  פרוייקט
הגיע מהצעתם של  Nההשראה לבלוק 

סונים לתחרות שיקום רובע בלונדון  'הסמית
 .50-בשנות ה

סונים לא זכו בתחרות והצעתם לא 'לבסוף הסמית
אך הייתה ועודנה חדשנית בפיתוח אזורים  , בוצע

 .ציבוריים בבית דירות משותף



 ...מקורות         Nבלוק 

 .193:ד 1959, הנדסה ואדריכלות -מגזין
 

 .נציגת וועד הבית, גברת דבורה אלנקווה -ראיון
 

 .  אדי איליזירוב -תחקיר
 .נוה סידי             
 

 .אדי איליזירוב -צילומים
 .נוה סידי               
 .גוגל               
 

 .אתר מפה -מפות
 
 


