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FRESH KILLS LANDFILL

'סגור'לאתר מעגלי ', פתוח'מאתר לינארי 
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:קיימות ופיתוח בר קיימא
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Source: http://www.zerowaste.org
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Henry John Boddington

( 1811 - 1865) 



1948
חזון

..”[FKL] represents the single greatest opportunity for 

community planning in the city”. 

Robert Moses



נתיב דוברות הפסולת

Image taken from: Landfill to Landscape Competition Design Brief



Revolution = Evolution

1960

http://www.nycgovparks.org/pagefiles/79/verrazano-bridge-motorcade.jpgSource: http://williameasterly.org/wp-content/uploads/2011/06/cross-manahttan-arterials.png





http://www.britannica.com/biography/Rachel-Carson



1970
Revolution = Evolution

האויר ואדמה עבור בני אדם והטבע  , חוקים להגנה סביבות המים

• Federal Clean Air Act of 1970; אויר נקי-

• Federal Clean Water Act – Groundwater & Surface  water of 1972; -מי תהום ומקורות מים נקיים

• 1976 Resource Conservation & Recovery Act; שימור והשבת משאבים-

• Federal Coastal Management Act- Waterways and Coastal Zones; –ניהול בתי גידול חופיים 

• Waterfront Revitalization Program- Saltwater Wetlands, Freshwater Wetlands; החייאת קו החוף העירוני

• Significant Coastal Fish & Wildlife Habitat; -בתי גידול יחודיים 



הפרדת הפסולת 

וניהול מי נגר 

עילי

שיחרור עודפי גז 

מתאן

איסוף תשטיפים



דונם3500-תל אביב  כ, גני יהושוע.... 

FRESHKILLS

דונם8800-כ

Central Park, 847 acre

דונם3400-כ

DOWNTOWN



:"להגנת האדם והסביבה"-מערכות הנדסיות בפרש קילז5

Final Cover- air, water, health (hygiene) בידוד הפסולת-

Stormwater Management- Final Cover, Wetlands Habitats ניהול נגר עילי

-והגנה על בתי גידול ימיים    

Landfill Gas Collection & Recovery: Active & Passive- air איסוף והשבת גז

-לשימוש   

Leachate Treatment- water ת, Wetlands Habitats איסוף וטיפול תשטיפים-

Migration Monitoring Wells- LFG & Leachate  פלטות   ' נדידת'ניטור-

שנה30ל במשך מינימום "החוק מחייב לתפעל את המערכות הנ

New York Sanitation Engineers: “We Can Do It!”



-בידוד הפסולת



ניהול נגר עילי והגנה על בתי גידול ימיים



Landfill Gas Well מתקן לטיהור גזי מתאן לשימוש בייתי

באתר-איסוף וזיקוק גז



'קירות שיקוע'

בידוד ואיסוף תשטיפים



באתר-טיפול בתשטיפים



שיחרור בטוח טיהור או זיקוקהובלה למתקני טיפולאיסוףהפרדה ובידוד



1999

Revolution - Evolution

תכנוני –תרבותי –חברתי –פוליטי 

22.3.2001: דוברת אשפה אחרונה לפרש קילז



2001
FRESH KILLS LANDFILL TO LANDSCAPE 

International Design Competition

לגלות פוטניצאל•

לגבש תכנית אב  •

לפתח רעיונות יצירתייים בהשראת צרכי •

העיר והתושבים וצרכי המערכות  

.הטבעיות וההנדסיות המתקיימות באתר

LIFESCAPE, by Field Operation, NY

תחרות עיצוב בינלאומית



פתיחת גבולות האתר וחיבור לשכונות הצמודות: בהיקף

שיטות עיבוד, בנק זרעים, מגוון מינים, בניית קרקע: בלב האתר



'  הצצות'

וסיורים

..שלטי ענק למה לצפות

סדנאות הופעות

אירועים מיוחדים
www.freshkillspark.org



http://www.energyanswers.com/

REOUSRCE 
RECOVERY FACILITY
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2000-2002מחלקת תכנון ערים  , ניו יורק

2002-2007מחלקת תברואה , ניו יורק


