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בעלי תפקידים ומשתתפים

מנהל אגף בכיר  , גנאדי קמנצקי: ר ועדת ההיגוי"יו
מיפוי ותכנון במשרד החינוך

דניאלה בן עטר: נציגת קרן ברנרד ון ליר בישראל

צוות עבודה
:אדריכלות ותכנון, ניהול פרויקט

–שלמה מזור , נר-הילה בר, גידו סגל, תמי גבריאלי
גבריאלי סגל

–ר אמילי סילברמן "ד:  יועצת אקדמית
העברית' האונ, הקליניקה האורבנית

, SEEDמכון -ר דנה שי "ד:יועצת לגיל הרך
יפו-א"המכללה האקדמית ת

-צלניקירון , רם אייזנברג: אדריכלות נוף
רם אייזנברג עיצוב סביבה

-אביעד כהן , אלדד לבל, מרק רנדר: תכנון תנועה
ב תחבורה ותנועה"אמא



3

הרכב ועדת ההיגוי
רשויות מקומיות

ארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

מרכז שלטון מקומיל חינוך וחברה"סמנכמנקסמיכל 

אלבויםנגה
מנהלת מחלקת מבני ציבור , אדריכלית

15-פורום העיריית חולון

יפו-אביב-עיריית תלמהנדס העירכרמליאודי 

יפו-אביב-עיריית תליפו-א"ת URBAN95מנהלת תכנית וולף-צפדיהבשמת

עיריית באר שבעאדריכל העיר לביארועי

עיריית אום אל פחםאדריכל העיר מחאמידכארם

עיריית אלעדמהנדסת העירקיסלנקואינה 

עיריית בית שמשאדריכלית העירהיימןיעל

ממשלה

ארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

מכון התקניםראש תחום מתקני משחקיםכהנאטל

משרד החינוךמנהלת האגף לחינוך קדם יסודיפזאורנה  

משרד החינוךר המועצה  "יו' סחדדסימה

מינהל התכנוןתכנון אסטרטגי, אגף בכירטופולמאיה

משרד הפניםמנהלת מינהל הפיתוחבראדית

משרד התחבורהמנהלת אגף הנדסת תנועה באגף בכיר תכנון תחבורתיפלדטופז

משרד הבריאותימים ראשונים1,000תכנית . אגולדברגשושי

משרד הבריאותל  "סמנכבן זקןאבי

משרד השיכון והבינויהרשות להתחדשות עירונית, מנהל אגף בכיר לתכנוןנדלרגורי

משרד השיכון והבינויאדריכלית משרד השיכוןסלומוןורד  

משרד השיכון והבינוימרכזת בכירה תכנון עריםגרטלשולמית

משרד האוצררפרנטית דיור לאופר-מנדלשני

אגף מעונות יום ומשפחתוניםמדינהאמיר
הרווחה  , משרד העבודה

והשירותים החברתיים

ל"ותמכלכלן-יועץשם טובאילן

משרד החינוךמנהל אגף בטיחות סביבתית במוסדות חינוךזהבירותם

המשרד להגנת הסביבהאגף תכנון סביבתי ובניה ירוקה, ממונה על תכנון סביבתיקפלן-פרלפנינה

משרד הבריאותמנהל תחום ארצי תכנון ובניההירשנועם

ארגוניים אזרחיים ועצמאיים

ארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

אקדמאית ומתכננת עריםרייס'ג-בנאענאיה
המרכז הערבי 

לתכנון אלטרנטיבי

בטרםתחום פיתוח' רגבעתיאיילת

360פרויקט שכונה , אדריכליתהראל-הורוביץענת
המועצה הישראלית  

לבניה ירוקה

עצמאימומחה לתכנון מוסדות חינוך, אדריכלאבו רומימוסטפא

אקדמיה

ארגוןתפקידשם משפחהשם פרטי

לחקר התפתחות רגשית בינקות SEEDר מכון  "יו, ר"דשידנה
-א"המכללה האקדמית ת

יפו

האוניברסיטה העבריתהקליניקה האורבנית' רסילברמןאמילי
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?מ"ס95אילו החלטות תכנון היתם מקבלים אם היתם מביטים על העיר מגובה 
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?בישראלהחשיבות של תכנון לילדים צעירים ומשפחותיהם מה 

18.38%

28.39%

Percent of children 0-14, Israel and OECD average. 2000-2013 

ישראל בעלת שיעור ילדים גבוה במיוחד  
.  OECD-ביחס למדינות ה

9מיליון ילדים עד גיל 1.7-כ
מהאוכלוסייה19.7%

ממוצע הילדים לאשה הגבוה במדינות המפותחות
(2017ס "למ)

מהאוכלוסייה מתגוררת  91%
במרחבים עירוניים

(  עולמי55.2%לעומת )
2018נתוני הבנק העולמי 

ובעלת שיעור צפיפות גבוה במיוחד  
(ר"תושבים לקמ393.7)

https://data.oecd.org/pop/young-population.htm#indicator-chart
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?בישראלהחשיבות של תכנון לילדים צעירים ומשפחותיהם מה 
©Photo: Yaniv Berman

תכנית הדיור הלאומית •
מיליון 1.5צפויה להוסיף 

-ד בשנים הבאות "יח
תכניות שנערכות כעת  

ממלאי  40%ישפיעו על 
.  הדיור העתידי

תכניות לציפוף מציעות •
אשר באופן  , בניה לגובה

ייחודי צפויה לאכלס  
.בעיקר משפחות עם ילדים
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מסמך הנחיות לתכנון עבור ילדים צעירים ומשפחותיהם–מטרות ויעדים 

הנחיות חדשות ועדכון הנחיות  גיבוש
.לתכנון ועיצוב סביבות עירוניותקיימות 

לשים דגש על תכנון סביבות  גיוס בעלי עניין 
.חיים שתומכות בילדים צעירים ומשפחותיהם

בתכניות  ליישום ההנחיות זיהוי הזדמנויות 
.  ופרויקטים בטווח הקצר והארוך

למדידה ולהערכת הצלחתם של גיבוש כלים 
.  פרויקטים ותכניות
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מרכיבי מסמך ההנחיות

ומשפחותיהם  ( 9עד גיל )גיבוש ואישור מסמך הנחיות תכנון מותאם לילדים צעירים 
:  בתחומים הבאים

ערבית וחרדית, יהודית כללית: תכנון מותאם לאוכלוסיות

"Urban95-מ "ס95תכנון מגובה "בהתאם לגישת ( 5-0)תכנון לילדי הגיל הרך 

!דגשים ! 

סביבת המגוריםניידותמבנים ומוסדות ציבורמרחב הרחובגינות ופארקים
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מרכיבי מסמך ההנחיות

מדיניות תכנון ופריסת שימושים

הנחיות עיצוב ופיתוח פיזי

דוגמאות מהארץ והעולם

כלים לבקרה והערכה

היבטים ארגוניים

(הודו)פריסת סוגי גינות ופארקים –מדיניות תכנון 
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מדיניות תכנון ופריסת שימושים

הנחיות עיצוב ופיתוח פיזי

דוגמאות מהארץ והעולם

כלים לבקרה והערכה

היבטים ארגוניים

אלבניה, טיראנה, הנחיות עיצוב לספסלים

מרכיבי מסמך ההנחיות
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מדיניות תכנון ופריסת שימושים

הנחיות עיצוב ופיתוח פיזי

דוגמאות מהארץ והעולם

כלים לבקרה והערכה

היבטים ארגוניים

שילוב חצר של מעון יום בקומה שניה : דוגמה מהעולם
. קנדה, של מבנה מגורים בטורונטו

מרכיבי מסמך ההנחיות

כיתות גן במבנה מגורים 2שילוב : דוגמה מהארץ
. מתחם שוק בצלאל בתל אביב
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מדיניות תכנון ופריסת שימושים

הנחיות עיצוב ופיתוח פיזי

דוגמאות מהארץ והעולם

כלים לבקרה והערכה

היבטים ארגוניים

. מסמך הנחיות הודו. כלי לבקרה והערכה של שיעור נסיעות יומיות על ידי תנועה לא ממונעת

מרכיבי מסמך ההנחיות
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מדיניות תכנון ופריסת שימושים

הנחיות עיצוב ופיתוח פיזי

דוגמאות מהארץ והעולם

כלים לבקרה והערכה

היבטים ארגוניים

. קנדה, מסמך הנחיות טורונטו. יצירת נוהל חלוקת שימושים וזמנים בין משתמשים בתכנון מעונות יום במבני עירוב שימושים: היבטים ארגוניים

מרכיבי מסמך ההנחיות
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2021-2019שלבי עבודה 

2021 2020 2019

רשת  "מפגש מסכם 
של הקליניקה  " עמיתים

האורבנית באוניברסיטה  
העברית ובתמיכת קרן  

. ברנרד ון ליר

1' ועדת היגוי מס

היכרות•

הרצאת פתיחה•

עקרונות תכנון•

ועדות היגוי6

גינות ופארקים•

מרחב הרחוב•

מבנים ומוסדות ציבור•

ניידות•

סביבת המגורים•

"סגירת קצוות"•

בחינה והעמקה

סדנה בינלאומית•

סדנאות מעשיות2•

יישום , מסמך סופי
והטמעה

פיתוח אמצעים ליישום  •
והטמעה

אישור טיוטה סופית של •
מסמך ההנחיות

השקה ופרסום של •
מסמך ההנחיות במסגרת  

אירוע ציבורי
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ר דנה שי"ד| הורה ילד להתפתחות מיטיבה של ילדים בגיל הרך -חשיבות קשר

?מה הייתה התקופה המשמעותית בחייך
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עיקרי הדברים

תקופת החיים הראשונה היא קריטית לתפקוד בהמשך החיים

להתפתחות ילדים גוונים ומופעים רבים

ההתפתחות מושפעת הן מגורמים תורשתיים והן מגורמים סביבתיים

גורמים סביבתיים משמעותיים להתפתחות מיטיבה

ילד תפקיד קריטי להתפתחות מיטיבה-לקשר הורה

יש לקחת בחשבון הן את צרכי ההורה והן את אלו של הילד
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שלוש השנים הראשונות

תקופת החיים המשמעותית ביותר של האדם

הנחת התשתית לכלל ההתפתחות המאוחרת יותר

למידה ורווחה אישית, השפעה ארוכת טווח על בריאות
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הנחת התשתית לכלל ההתפתחות המאוחרת יותר
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התפתחות המוח  
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פלסטיות

-הייצור וההשמטה של סינפסות באופן תלוי
שימוש בשנים הראשונות של החיים על מנת  

לאפשר לילדים להתאים עצמם לנסיבות החיים 
.באשר הן, שסובבות אותם
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תורשה וסביבה

הרגישות של אדם לאירועי דחק תלוי במערך  
. הגנטי שלו

אזי אינטראקציה עם , אם לאדם גנוטיפ מסוים
הסביבה עשויה להביא את אותם גנים לבוא  

.לידי ביטוי
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תורשה וסביבה

על   (DRD4-7R)בחינת ההשפעה של גן מסוים
.  הקשר בין רגישות אימהית לבין בעיות התנהגות

ועם אימהות   DRD4-7R allele-ילדים עם ה
לא רגישות הפגינו משמעותית יותר בעיות  

החצנה מאשר ילדים עם אותו מטען גנטי אבל  
.  עם אימהות רגישות

ועם אימהות   DRD4-7R allele-לילדים עם ה
רגישות היו הכי מעט בעיות החצנה בעוד  

שלרגישות אימהית לא הייתה כלל השפעה על  
.DRD4-7R allele-ילדים ללא ה

Bakermans-Kranenburg and Van IJzendoorn (2006) (Pluess &Belsky, 2009)
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אפיגנטיקה

, חוויות חיים משפיעות על המערך הגנטי
ומשנות את ביטוי הגן ואת הגנום עצמו

החוויה משנה את הגנים ופעילותם יוצרת שינוי 
בהתנהגות ובמקרים מסוימים אלה מועברים  

.לדורות הבאים
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הארכיטקטורה והתפקוד של המוח מושפע מחוויות ראשוניות: תקופה קריטית

ההשפעה ההדדית בין גנים לחוויות מעצבת את המוח המתפתח

התפתחות בריאה יכולה להיות מאוימת לא רק על ידי נוכחות של דברים רעים שיכולים לקרות  
לילדים אלא גם על ידי היעדר של כמות ואיכות מספקים של חוויות שחיוניות לרווחה חיובית  

.ומשגשגת

https://www.ltl.org.uk/

https://www.ltl.org.uk/
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הארכיטקטורה והתפקוד של המוח מושפע מחוויות ראשוניות: תקופה קריטית

רמות הורמוני סטרס מוגברות כרונית

הבדלים אנטומיים במבנה המוח הקשורים לזיכרון ולתכנון

נפח מוח קטן יותר

חללי מוח מוגדלים

פחות רקמה חיבורית

Davidson & McEwen, 2012; DeBellis & Putnam, 1994, DeBellis et. al., 1999a&b 
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הארכיטקטורה והתפקוד של המוח מושפע מחוויות ראשוניות: תקופה קריטית

https://developingchild.harvard.edu/McEwen, B. S., Nasca, C., & Gray, J. D. (2016)

https://developingchild.harvard.edu/
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מחקרים על בתי יתומים

בחינת תיזמון ומשך של תקופות  
רגישות של התפתחות בטווח  

,  רחב של התפתחות קוגניטיבית
.  רגשית וחברתית

Dobrova-Krol, van IJzendoorn, Bakermans-Kranenburg, & Juffer, 2010; Fisher,  Stoolmiller, 
Gunnar, & Burraston, 2007; Pollak et al., 2010; Rutter, O’Connor, and the ERA, 2004; Smyke, 
Zeanah, Fox, Nelson, & Guthrie, 2010.
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מחקרים על בתי יתומים

מחקר התערבות מוקדמת בבוקרשט

.הוצאת ילדים למשפחות אומנה כאלטרנטיבה לבתי יתומים

וביקורת, אומנה אחרי גיל שנתיים, אומנה לפני גיל שנתיים, בתי יתומים: ארבע קבוצות
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מחקרים על בתי יתומים
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הזנחה

תגובתיות והגנה , היעדר של תשומת לב
.מספקים שמותאמים לגילו של הילד ולצרכיו

יותר ילדים בעולם המערבי סובלים מהזנחה  
 ,USDHHSמכל סוג אחר של פגיעה בילדים 

2002))

גורמת יותר נזק מכל פגיעה אחרת בילדים

Connell-Carick & Scannepieco, 2006; National Scientific Council on the Developing Child. (2012). The 

Science of Neglect: The Persistent Absence of Responsive Care Disrupts the Developing Brain: Working 

Paper 12. http://www.developingchild.harvard.edu
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טיפול לא זמין
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תחומי ההתפתחות השונים של הילד ארוגים זה בזה

 (Balbernie, 2001; Seigal, 1999)הסביבה הרגשית של התינוק משפיעה על הנויירוביולוגיה ממנה המיינד צומח

הרפואית והמוטורית של הילד, הרווחה הרגשית של הילד משפיעה על ההתפתחות הקוגניטיבית

!אנחנו לא יכולים להפריד בין תחומי ההתפתחות של הילד

הנחת התשתית הרגשית המיטיבה של ילדים חיונית לשאר היבטי ההתפתחות שלו או שלה

Davidson & McEwen, 2012; DeBellis & Putnam, 1994, DeBellis et. al., 1999a&b 
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התפתחות אנושית נקבעת על ידי קשרי גומלין פעילים ומתמשכים בין גורמים ביולוגיים  
לגורמים סביבתיים
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הקשר בין הורים וילדיהם הצעירים

הוא הבסיס  הקשר בין ההורה והילד 
, כולל התפתחות רגשית–לכל 

קוגניטיבית וחברתית

:שני אנשים( לפחות)בקשר יש 

הרווחה של הילד משפיעה על זו של ההורה

הרווחה של ההורה משפיעה על זו של הילד
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...שלא, אז זהו. ילד הוא ילד הוא ילד

הבדלים בינאישיים בין ילדים הם כה רבים ורחבים עד שקשה מאד להגדיר מהי התפתחות תקינה או  
.לא תקינה

.תחום התפתחות, תרבות, מין, היכולות והמגבלות של ילדים משתנים מאד בהתאם לגיל, הצרכים

Shonkoff, J.P., & Phillips, D. (2000). From Neurons to Neighborhoods: the science of early childhood development
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ר דנה שי"ד| הורה ילד להתפתחות מיטיבה של ילדים בגיל הרך -חשיבות קשר
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WHO Growth Reference 2007 : מקור  
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תחומי התפתחות מינקות ועד ילדות 

חודשים36-72
(שש שנים-שלוש)

חודשים  24-36
(שלוש-שנתיים)

חודשים12-24
(שנתיים-שנה)

חודשים6-12 חודשים0-6 גיל   תחום

תנועה חופשית ומגוונת מדרגות, ריצה וקפיצה הליכה ואימון על ריצה ישיבה ואימון על הליכה שכיבה עד זחילה
מוטוריקה גסה

הפרדת תפקודי  , שיפור השחלה
בניה מורכבת יותר, אצבע

השחלת חרוזים, העדפת יד בניית מגדל תפיסת אובייקטים  
הכנסת   ;קטנים

אובייקטים

יכולת להושיט ולהחזיק 
בחפצים

מוטוריקה עדינה

מתמצא היטב בסביבתו הקרובה  
 .מחוץ לבית

מציאות ודמיון מעורבבים

יכולת  , מתעניין במשחקי בניה ויצירה
.הריכוז וההקשבה מתארכים

חקר ;חקר העולם והמרחב
(״שלי״,״אני״)העצמי 

האובייקטים  , חקר הגוף
התאהבות  . והחוקים

העולם

,  פני ההורה, חקר הגוף
העולם הבינאישי

התאהבות בהורה

עניין

ומפגין חיבה , משחק בחברת ילדים
מפתח יחסי   ;מיוחדת לצעירים ממנו

חברות

אבל , משחק על יד ילדים אחרים
לפעמים משחק גם איתם

אוהב לשחק בחברת ילדים בני גילו 
משתף , ונוטה להשתעמם לבדו

.מבוגרים במשחק

משחק ליד אחרים התייחסות לאחר בזמן 
משחק

עניין בהורה
יחסים עם בני גיל

מספר  .  משחק משחקי  ״כאילו״
קבלת  .חוויות ומשלבן עם הדמיון

.  תפקידים במשחק ״כאילו״ חברתי
שימוש באביזרים להעצמת המשחק 

והדמיון

מסוגל לשנות  , "כאילו"מפתח משחק 
משחק דמיוני  –דמות במשחק 

סימבולי

טיפול )משחק סימבולי 
(בבובה

משחק סימבולי פשוט  
(חיקוי)

משחק עם ההורה
משחק
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גורמים הקשורים לרווחה הורית

מסוגלות  
הורית

לחץ הורי
תמיכה 
חברתית

-זהות רב
ממדית

שייכות
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צרכים התפתחותיים משמעותיים בגיל הרך

התקשרות חקירה אינטראקציה

ציפייה קשר משחק

שייכות שליטה פועלות
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Serve and Return
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מעגל ההתקשרות

אני צריך אותך

 
תמוך בחקרנות  

שלי

הגן עלי•
נחם אותי•
תהנה ממני•
ארגן את רגשותי•

קבל אותי בברכה

...אני צריך אותך

השגח עלי•
עזור לי•
תכייף אתי•

חכם יותר  , חזק יותר, תהיה גדול יותר:תמיד
kind-ו

עקוב אחרי צרכי הילד שבי:עד כמה שאפשר
קח אחריות:מתי שצריך

© 2000 Cooper, Hoffman, Marvin & Powell 



42

עקרונות פסיכולוגים מנחים

ראיית הילד

,  ילדים חווים, צעיר ככל שיהיו

רואים  , חושבים, מרגישים

ושומעים את העולם הסובב  

ככל  , חשוב, על כן. אותם

לקחת את נקודת  , הניתן

מבטם בכלל היבטי חייהם

מגוון

ישנם צרכים התפתחותיים  
אך יש  ;ופסיכולוגיים רחבים

לזכור תמיד את הנבדל  
והמגוון שבצרכים אלה

הוליסטי

הרווחה הן של ילדים והן של  

מכללמשפחותיהם מורכבת 

היבטי ההתפתחות והתפקוד

המערך המשפחתי

חשוב להתייחס ולטפח את  

הרווחה וההתפתחות של  

ילדים תוך שנתייחס ונטפח  

גם את הרווחה של הורים  

והמשפחה
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ר דנה שי"ד| הורה ילד להתפתחות מיטיבה של ילדים בגיל הרך -חשיבות קשר

!תודה על ההקשבה
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ילדים צעירים ומלווים–נמעני ההנחיות | עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

מעורבות של בני הגיל השלישי

טיפול של אחים גדולים בקטנים

ITCN
INFANTS, 
TODDLES, 
CAREGIVERS 
NEIGHBORHOODS 

שכונות מותאמות  
ילדים  , לפעוטות

צעירים ומלוויהם

ליווי של אנשי מקצוע  

. אין להפיץ לשימוש מסחרי, כל הזכויות שמורות לצלמים
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הודו-דוגמה לעקרונות | עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

מכילנגישבטוחירוקמשחקי

מושך  
תשומת לב

נוח ומוגן  
ממזג האוויר

בטוח להליכה  
ורכיבה גם בזמן  

הסחות דעת

מעורבות  קריא
תושבים בתכנון  

ושקיפות

מגן מפני  
הסחות דעת

שטח מוגדר  שקט
וברור

יישום שוויוני  גמיש
ויסודי

בעל מגוון  מאתגר
ביולוגי

עיניים על  "
וערבות  " הרחוב

הדדית

נקי מחסמים  
פיזיים  

ווירטואליים

מידע אובייקטיבי  
ומבוסס

מוטה אנרגיות  מחויב לתרבות
מתחדשות  
וטכנולוגיות  

ירוקות

, שירותים נגישיםמכבד פרטיות
אמינים וצפויים  

מראש

ולא רק  , הוגן לכל
לבעלי המקום
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הצעה לעקרונות תכנון בישראל| עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

מאפשר/חוויתי

טבעי

מוגן/בטוח

כוללני/מכיל

מזמין/נגיש/קריא

,  תינוקות

ילדים  , פעוטות

צעירים ומלווים  

קרובי , הורים)

אנשי  , משפחה

(מקצוע
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מעורר דמיון

מאפשר חקירה וגילוי

מעודד קשר ישיר

מסקרן

פתוח לפרשנות

מעניק חוויה רב חושית

מכיל מורכבויות

מאפשר סיכון מחושב

גמיש

מאתגר

עקרונות מוצעים לתכנון בישראל| עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

שילוב מגוון סוגי חומרים/ לטיפוס(ועצים בוגרים)שילוב עצים | דוגמה מאפשר/חווייתי

רם אייזנברג עיצוב סביבה: מקור. א"ת, פארק קריית ספר
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(ח"בע, צמחיה)אנושיים -מפגש עם חיים לא

(שנים, עונות, שעה)משתנה במשך הזמן 

"לא עשוי"מאפשר מגע עם ה

משתלב עם סביבתו הטבעית

"רוח המקום"מבטא את 

כולל פראיות וגולמיות

עקרונות מוצעים לתכנון בישראל| עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

טבעי
שילוב חצרות וטבע בחצרות בתי ספר| דוגמה 

:  מקור
.  יפעת גל שפייזמן תכנון נוף: צילום ותכנון(. 2018)משרד החינוך , "הנחיות לתכנון ובטיחות של גן המשחקים הטבעי בחצר מוסדות החינוך"•
.  רב נוי: ביצוע וצילום( ניר קוץ: אדריכל)גג בית ספר בשכונת רמות בירושלים •
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בממדים המתאימים לילדים

את תשומת הלב( ולא לוכד)ממקד 

נקי מחסמים פיזיים ווירטואליים

מתאים לילדים עם צרכים מיוחדים

עוטף ומגונן מפני הסחות דעת

ייחודיות המאפשרת זיהוי

עקרונות מוצעים לתכנון בישראל| עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

מזמין/נגיש/קריא
שילוב אמצעים להתמצאות קלה עבור ילדים ברחוב העירוני| דוגמה 

. אלבניה, מסמך ההנחיות של טיראנה: מקור
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גם –נדנוד ורכיבה , ריצה, הליכה, בטוח לזחילה
בעת הסחת דעת

נוח ומוגן מפגעי הסביבה

אוויר וכדומה, מוגן מפני זיהומי רעש

מבטיח ביטחון פיזי של הילדים

,  מאפשר שמירה על קשר העין עם הילדים
גם ממרחק

מפגש בטוח עם האחר והשונה

עקרונות מוצעים לתכנון בישראל| עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

מוגן/בטוח
אמצעי הגנה מתנאי האקלים| דוגמה 

.רם אייזנברג עיצוב סביבה: עיצוב וצילום, נחל כופר ברמת גן: מקור
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פתוח לכל האוכלוסיות

מותאם לתרבויות המשתמשים

מאפשר שהיית מלווים

ריבוי ושילוב משתמשים ופעולות

הקשבה ותגובה לצרכי המשתמשים

יסודי ושקוף, יישום שוויוני

מבוסס על נתונים

עקרונות מוצעים לתכנון בישראל| עקרונות התכנון ומסגרת המדיניות 

מכיל
, ולא רק אזורי המשחקים, תכנון כל החלל| דוגמה 

בהתאמה לילדים צעירים ומשפחותיהם

.גידו סגל: צילום. יפו-א"ת, שדרות בן גוריון: מקור
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שירותים ומרחקים מומלצים לילדים צעירים ומשפחותיהם בארץ ובעולם? מה בסביבת המגורים

ס"מתנ

תחנה לבריאות  
המשפחה

מרפאה

בית

מעון יום 
('מ750עד )

מרחב ציבורי  
(סף הבית)

גן ילדים

בית ספר יסודי

*תחנת אוטובוס

.איש ויותר100,000עבור מרחב עירוני של * 
Rights For icon reserved for Flaticon.com

שירותים מוסדרים 
:ללא פריסה מוצעת

אזורי מסחר

הודו, מסמך הנחיות תכנון לילדים צעירים ומשפחותיהם: מתוך :פ המדריכים"מרחקים ע
2016, המדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור1.
2016, צ באוטובוסים"הנחיות לתכנון ותפעול שירות תח2.
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פריסת גני ילדים כמקרה לדוגמה–דוגמאות מצורות מגורים שונות בישראל ? מה בסביבת המגורים

עראבהאשדודבני ברקיפו-תל אביב 

'ד590: שטח

תל אביב יפו 
(3דרום רובע )

בני ברק
(שיכון ה)

אשדוד
(רובע ה)

עראבה

443,900193,800222,88324,972תושבים

17.2(דונם/תושבים)צפיפות 
(8.5 in city)

26.34.70.3

10,14815,5172,773177(הערכה)' מ250תושבים ברדיוס 

9-0שנתון ילדים בני  %1%3.4%1.6%2.4%

9-09134,74840038כ ילדים בגילאי "סה

סף כניסה לגני ילדים
(שנתונים3, ילדים בכתה30)

105350
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