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 הן גבוהות עירוניות שצפיפויות כך על מחלוקת אין
  .צורה ובאיזו ,גבוהות כמה היא השאלה אבל ,חשובות

   :"זהבה צפיפות"  מכנה שאני מה יש

  עם תוססים ראשיים ברחובות לתמוך כדי מספיק צפוף
 אבל ,מקומיים צרכים על העונים ושירותים קמעונאי מסחר

 .בנוחות במדרגות לעבור לאנשים לאפשר מכדי צפוף לא
  ותחבורה אופניים בתשתיות לתמוך כדי מספיק צפוף

 תת וחניונים רכבות שיידרשו כך כל צפוף לא אבל ,ציבורית
 של תחושה לבנות כדי מספיק צפוף .ענקים קרקעיים

   .לאנונימיים יהפכו שאנשים כך כדי עד צפוף ולא קהילה

 אלטר לויד

 2014 אפריל ,גרדיאן

There is no question that high urban densities are important, but 
the question is how high, and in what form. There is what I have 
called the Goldilocks density: dense enough to support vibrant main 
streets with retail and services for local needs, but not too high that 
people can't take the stairs in a pinch. Dense enough to support 
bike and transit infrastructure, but not so dense to need subways 
and huge underground parking garages. Dense enough to build a 
sense of community, but not so dense as to have everyone slip into 

anonymity. 

Lloyd Alter 
Guardian Wed 16 Apr 2014 
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Medium 
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At the Goldilocks density, construction is a lot cheaper and the buildings a lot more 
efficient; 

 in Montreal's Plateau district, the buildings are mostly just three storeys high, with 
exterior stairs. over 11,000 people per square kilometre.  

New, greener forms of construction can be used, as Thistleton Waugh did with 
their 12-storey timber tower in London's Hackney. In Toronto, architects such as 

Roland Rom Coltoff of RAW are rebuilding and revitalising neighbourhood high 
streets with very attractive, modern low-rise buildings, putting the housing where 

you want it, near transit and schools. 

traditional Parisian districts house up to 26,000 people per sq km; Barcelona's Eixample district 
clocks in at an extraordinary 36,000. 

New, greener forms of construction can be used, as Thistleton Waugh did with their 12-storey 
timber tower in London's Hackney. In Toronto, architects such as Roland Rom Coltoff of RAW 

are rebuilding and revitalising neighbourhood high streets with very attractive, modern low-
rise buildings, putting the housing where you want it, near transit and schools. 

It is not a coincidence that the lower but dense patterns of development seen in Paris, Barcelona and Montreal were built before 
there were cars. People tended to live in smaller flats, closer together, with narrower streets that acted as their living room, 

pantry and entertainment centres. 



Dvorulitsa Project by Meganom Proposes 

Reinvesting in Cities' Peripheries to 

Improve Urban Environments 
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