
ב ו צ י ע ב ן  י י נ ע מ ש ה  מ ל  כ

מבזקי עיצוב

המהפכה הירוקה
פריטים מסעירים בצבע הכי מרגיע

על אש קטנה
תערוכת הרהיטים הגדולה של מילאנו

שניים שהם אחד 
בית דו-משפחתי עם שטחים ציבוריים משותפים 

הבית על שפת האגם
וילה איטלקית קלאסית על חוף אגם קומו

חדש על המדף

מוסף חוזרים לטבע
בנייה ירוקה ויוצאת דופן במדינות מתפתחות 
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בתכנון העיר החדשה אל-מניה שבאלג'יריה הוצבה המטרה 
החיים איכות  את  ולהגדיל  הנסיעות  העיר בירוקלהקטין את מספר 

Lemay צילום: באדיבות

יר חדשה עומדת להיות מוקמת בימים 

שבאלג'יריה,  קונסטנטין  במחוז  אלה 

במרחק 431 ק"מ מהבירה אלג'יר, ושמה יהיה 

בינלאומית  בתחרות   .)El-Menia( אל-מניה 

2.4 מיליארד  על פיתוח המקום, בתקציב של 

 Exp הקנדיות  החברות  במשותף  זכו  דולר, 

יישוב קהילתי בר-קיימא,  והן עיצבו   ,Lemay-ו

6,500 ל-7,500 בתים חדשים.  בין  יוקמו   שבו 

תוכנית-האב  על  רק  לא  הופקדו  החברות 

ועל  הטיפולוגיה  על  גם  אלא  העיר,  של 

אל-מניה,  של  המרכזיים  הבניינים  עיצוב 

ן  ו נ סג של  מקשרת  מסגרת  ר  צו לי כדי 

לכל  לאפשר  ו לה  הקהי ר  עבו ותחושה 

בעיצוב להתייחס אל העיר כמכלול.   אלמנט 

ירוקים.  תכנון העיר נעשה בהתאם לעקרונות 

מאזור  ברגל  הליכה  במרחק  ייבנו  הבתים 

כדי שהתושבים  והקניות הראשי  השירותים 

ע

התכנון קיבל השראה 
מהעיצוב המקומי. 

הערבסקות והקווים 
המתעגלים של הקליגרפיה 

הערבית היו נקודת התייחסות 
מרכזית עבור צוות העיצוב

מבט אווירי על רובע בצפיפות נמוכה

מבט אווירי על רובע התרבות
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במטרה  רכב,  בכלי  להשתמש  יצטרכו  לא 

שיוצרת  החממה  גזי  פליטת  את  לצמצם 

תשולב  חסכונית  רכבלים  מערכת  העיר. 

זריזה  ניידות  לאפשר  כדי  העירוני  בתכנון 

חלק  העירוניים.  והשירותים  המתקנים  אל 

יקט,  הפרו של  הכולל  מהתקציב  עיקרי 

מגורים.  יוקדש למבני  דולר,  וחצי   כמיליארד 

המקומי.  מהעיצוב  השראה  קיבל  התכנון 

ל  ש ם  י ל ג ע ת מ ה ם  י ו ו ק ה ו ת  ו ק ס ב ר ע ה

התייחסות  נקודת  היו  הערבית  הקליגרפיה 

בקווי  בחר  וזה  העיצוב,  צוות  עבור  מרכזית 

של  הרקיע  קו  את  שיהוו  מפותלים  מתאר 

העיר העתידית. העיצוב של אל-מניה מתייחס 

ולנוף הסובב  גם לרכס ההרים הסמוך אליה 

בצורת  בפריׂשה  שניכרת  השפעה  אותה, 

משתנה. פות  צפי של  רים  ו ובאז ת   יתדו

הייתה  לעצמם המתכננים  המטרה שהציבו 

ויחד  ומגוונת  עשירה  מגורים  סביבת  ליצור 

ה  י י הבנ עם  אחד  בקו  ד  לעמו זאת  עם 

לשם  הסמוכה.  קונסטנטין  בעיר  הקיימת 

שמבקש  אורבני  קונספט  פיתחו  הם  כך 

וההיסטורית  לשמר את המורשת התרבותית 

לישן. חדש  בין  דיאלוג  וליצור  הסביבה   של 

תוכנית הפיתוח נועדה בראש ובראשונה ליצור 

חיי  שתקדם  רב-תכליתית,  מגורים  סביבת 

משפחה ואיכות חיים. כל השירותים היומיומיים 

הדרושים מתוכננים בקרבת מקום: האזור כולל 

שירותים חיוניים, חנויות, משרדים שונים, מבני 

מסחר, מרכזי בילוי ובתי ספר לאוכלוסייה הולכת 

ותיירים. הריכוז  עובדים, מבקרים  וגדלה של 

הגבוה של שטחים משרדיים נועד לסייע לאיזון 

 בין עבודה לחיי משפחה תוך מזעור הנסיעות.

מיוחד  דגש  ומסחר,  מגורים  אזורי  על  נוסף 

של  והמדעי  התרבותי  ההיבט  על  הושם 

ל  ש ה  ד מ ע מ ת  א ק  ז ח ל י  ד כ ה  י נ מ - ל א

אלג'יריה. כבירה התרבותית של   קונסטנטין 

"אפשר להתייחס לעיר אל-מניה כגוף מערכתי 

 , רגולטורי  , טכני  , ונלי פונקצי הרכב  בעל 

כלכלי, חברתי וסמלי", אומר הצוות. "כתוצאה 

מהכוחות המרובים האלה, העיר החדשה שלנו 

מציגה מערכת אקולוגית המשלבת מרכיבים 

שונים, תוך התחשבות באופי הידידותי שכל כך 

מייחד את התרבות האלג'ירית".

מבט אווירי על רובע בצפיפות גבוהה

משולחן השרטוט

הרחוב הראשי לכיוון רובע התרבות

מבט אווירי על תוכנית-האב

חצר משותפת באזור בצפיפות נמוכה

הבתים ייבנו במרחק הליכה 
ברגל מאזור השירותים 

והקניות הראשי כדי 
שהתושבים לא יצטרכו 

להשתמש בכלי רכב,במטרה 
לצמצם את פליטת גזי 

החממה
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