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כאשר עיריית תל אביב החליטה  2019עקרונות התכנון גובשו ב
3להגביר את מעורבותה בנושא לידה עד 





, מבנה הגן וארגון הסביבה הפיזית בו אינם שאלה מבנית בלבד
אלא הם בעלי פוטנציאל להכתיב את אופן השימוש בחלל ולעזור  

.לגננת ליצור אקלים חינוכי מיטבי
זוהו ערכי מפתח שצריך לאזן ביניהם בתכנון הגן  

























מבואה וחניית עגלות משותפת לשתי כיתות•

מבט מהכניסה אל החלל המרכזי•

יציאה לחצר מהחלל המרכזי•

אך ניתן  , עדיפות לחצר נפרדת לכל כיתת גן•

אין צורך  . חצר משותפת במידת הצורךלשקול

בין החצרות למעט הפרדה רכה בין בגדר הפרדה

לבין היתרתינוקות זוחלים

חלל האוכל כאזור ייעודי בתוך החלל המרכזי או•

משותף לשתי הכיתות

מטבח משותף להכנת אוכל במודל בעל יותר  •

אחתמכתה

שירותים ימוקמו בסמיכות לחצר עם כניסה נוספת•

מהחצר במידת האפשר



ניתן לשמור על קשר  . צורת החלל תהיה כזו המייצרת פינות יותר פרטיות אך תוך שמירה על קשר עין לכל חלקי הגן

.וילונות, חלונות, חצאי קירות-עין תוך שימוש במחיצות מגוונות 

מבט מזמין מהכניסה אל החלל המרכזי

חלל מרכזי

יש להתקין דלת על מנת לווסת מתי  . מופרד אקוסטית וחזותית מהחלל אך נמצא בקשר פיזי ישיר לחלל המרכזי

ניתן לפתוח חלון גדול מעל גובה הילדים על מנת לאפשר לצוות המטפל קשר עין אל  . מתקיימת פעילות ומתי לא

החלל המרכזי וכניסה של אור טבעי אל החדר

חדר פעילות קטן

ילדים באופן שאינו מצריך את המטפלת לקום על מנת להיות נגישה לכל -6שולחנות אוכל המתאימים למטפלת ו 

.הילדים

הפרדות ע״י קירות לא מלאים על מנת  /במידה וחולקים את איזור האכילה עם הכיתה הנוספת יש לייצר חציצות

לייצר אינטימיות בתוך החלל והפחתת גירויים

איזור שירות  

ואכילה

יש לרהט  . המבואה פתוחה אל החלל המרכזי באופן שמושך את הילדים אליו, בסמוך לכניסה אל החלל המרכזי

.עזיבה את הגן/באופן המאפשר אחסון הציוד האישי של הילדים והתארגנות בהגעה
מבואה פנימית

.  מלא אל הקיר הפונה לחלל המרכזי על מנת לשמור על קשר עין עם הילדים והפעילות/יש לתכנן עם חלון גדול

יש לתכנן אחסון סמוך לעמדת ההחתלה המספיק לציוד אישי לכלל . מתחת לחלון זה למקם את פינת ההחתלה

.יש למקם בסמיכות לחצר עם אפשרות כניסה מהחצר. הילדים

שירותים והחתלה

.יש למקם ארון אחסון נפרד בחצר, בנוסף מחסן

גודלה תכולתה ועיצובה מאפשרים לכל . מופרדת מארגז החול עם גדר ושער). ולא ריהוט(מכילה פריטים אמיתיים 

פיתוח השטח מכיל טופוגרפיה מלאכותית המאפשרת פיתוח  . קבוצות הגן לפעול בה ביחד מדי יום ביומו

מלבד לאיזור, הפרדה/אין צורך בחציצה. ניתן לשתף לשתי הכיתות במידת הצורך. ההתמצאות הגופנית של הילדים

.התינוקות הזוחלים

חצר הגן

שמירה על גיאומטריה פשוטה לטובת כיסוי  . מקורה להגנה משמש וגשם אך חשוף לשמש בחלק משעות היום

.יש לתכנן עם שפה העולה מגובה הקרקע. סטנדרטי הניתן לתפעול ע״י אדם אחד
ארגז חול

לתכנון החלליםהמלצות 



2021-פיתוח אתגרים ונושאים להמשך 

קבלת אישור משרד העבודה לסמל למעונות בשטחים  •
ציבוריים בנויים

יישום עקרונות התכנון  •

הגדרת גמישויות וורסטיליות בכל פרוייקט•

בטיחות במעונות בקומות עליונות•



95ובתמיכת פרויקט אורבן 2019א יפו בשנת "העבודה על עקרונות התכנון נעשתה במסגרת תכנית המתמחים של עיריית ת
א יפו"מינהל החינוך עיריית ת-הגיל הרך ואורית בן אסא מנהלת ביני ופיתוח  ' מנהלת מח-רותם אילן  , מתמחה בתכנית –י ענת לוי "ע


