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:הגדרת הפרוייקט ומטרתו, מבוא
דווקאאך,שונותמיומנויותולרכישתלהתפתחותרבותהזדמנויותצעיריםלילדיםמזמניםגדולהבעירהחיים

.להתפתחותסיכוןגורםגםלהוותעשוייםצפופהבעירהחיים,הילדלהתפתחותביותרהמשמעותיותבשנים

שלבפיתוחהמעמיקהומחשבהיצירתיותדורשיםלגובהבבניההמאופיינותבשכונותוהאתגריםהצפיפות

הם,שוניםליעדיםילדיהםעםרגליתלנועיכוליםהוריםכאשר.צעיריםלילדיםהמתאימהמגוריםסביבת

ילדיםרגליתלתנועהבטוחהשאינהבסביבה.שיגדלוככליותרבעצמםילכולוודאישקרובילדיםמגדלים

למשפחהאיןבהםבמקרים.המשפחתיתבמכוניתורקארךכמעטיתניידואו,בביתזמנםרובאתיבלו

שבושכונתימרחביצירת.ולרווחתםלהתפתחותםהחשובהפעילותעליוותרולרוב-פרטיתמכונית

שיותרלהבטיחעשויה,ובטוחהנוחהוההליכהקצריםבמרחקיםנמצאיםלילדיםביותרהחשוביםהמקומות

.יותרבוגריםילדיםעםאומבוגרעםיחד,צעירמגילכברבהליכהיתבצעופעולות

בגילאיםחינוךלמסגרותנוחהגישההיעדר.יוםבמעונותקבועבסיסעלשוהיםומשפחותיהםצעיריםילדים

גילביןמהילדיםמרבעפחותבישראל.יותרמאוחרלהדביקושקשההתפתחותיפערליצורעלולמוקדמים

אתלאחרונהרקהרחיבציבורשטחישלהתכנוןתדריך.שבפיקוחיוםמעונותבמסגרתמצוייםלשלושלידה

מתוכנןאינוהרךבגילהטיפולתחום,רובפיעל.מהילדים50%ל30%מהנדרשהילדיםאוכלוסייתכיסוי

שלתעסוקהלעידודכאמצעיבפועלמנוהלאלא,ראשונהבעדיפותוהתפתחויותחינוכיותמטרותלשרת

קיימיםבנוסף.אליווהנגישותעליוהפיקוח,השירותאיכותעלניכרתהשפעהזומדיניותלבחירת.אימהות

וביןשוניםאקונומיים-סוציומאשכולותמקומיותרשויותלילדיםשמציעותהשירותיםביןגדוליםפערים

.וערביותיהודיותרשויות



:מבוא-המשך
בייחוד,אתגרמהווהיוםלמעונותהנדרשתהקרקעאיתור

בתהליכי,פנויהציבוריתקרקעעתודותאיןבהםבמקרים

וברובפרטיתקרקעעלחדשהבבניה,עירוניתהתחדשות

.הערביםהישובים

חשיבותיש,צעיריםבגילאיםהחינוךשרותילנגישותמעבר

התפתחהבישראל.ולחצרותוהמעוןהגןמבנילאיכותרבה

יוםומעונותילדיםגנילעיצובמורכבתומעשיתתיאורטיתגישה

שלההתפתחותוצרכיהיומיומייםצורכיהםעלמחשבהמתוך

הפרוגרמהעלבכללכמעטמשפיעהאינהזוגישהאולם.ילדים

.בקומותיוםמעונותהיוןנבניםשבוהאופןועליוםמעונותלבינוי

הבינויבמשרדיוםמעונותשלביותרהעדכניתוהפרוגרמה

צורךישנולפיכך,(תמונותראה)2006שנתהינהוהשיכון

בפרוייקטבחרתיולכןכיוםלמצבעדכניתבפרוגרמההכרחי

.זהחשוב



:הפרוגרמה כיום



:העקרונות שאותם יש לבחון בתכנון מעונות יום

:יוםמעונותבתכנוןלבחוןיששאותםהעקרונות

.ושירותיםמעברים,למטבחופחותויצירהלמשחקיותר,לפעילותהילדיםגןמרחבמרביתהקדשת•

באותועושיםשהםבפעילותלהתרכזיוכלושילדיםכךהשונותלפעילויותנפרדיםמרחביםועיצובמיקום•

.ומנוחהאכילה,סיפורמפגש,יצירה,ובחוץבפניםמשחק:הרגע

פנימייםחלונותמיקוםידיעל-ובחצרהגןבתוךבפעילותשהםבזמןבילדיםלצפותהצוותשלהיכולת•

.וחיצוניים

.החולמארגזמופרדת,גרוטאותלגינתפינה:מגווןלמשחקמותאמתגןחצר•

.הגןבגינתעירוניטבעעםומגעלצמחיהמקום•



:עבודהותכניתשותפים 

ישבנו  -urban95וילדים עירונירכזת תכנון . אדלרפגישה עם נגה •
יחד על תכנית עבודה ועל התוצר הסופי שיהיה פרוגרמה לתכנון 

.מעונות יום בקומות ועל הפגישות המתוכננות לצורך זה

ומשפחתונים במשרד  יוםמעונותאגףשמנהלנגה עדכנה אותי•
הרווחה נאמר לנו שיש כיום כוונה לעדכן במידה מסוימת את  

.שנה ללא עדכון13שזוהי התקדמות משמעותית לאחר -הפרוגרמה

מהמחלקה לגיל הרך בעיריית ירושלים פגישה עם כרמית פדרמן •
.שאחראית על בינוי מעונות יום בעיר

התייעצות עם המטפלות והמנהלות וכן עם  , סיורים במעונות יום•
.האדריכלים המתכננים מעונות יום

.בינייםתוצר•

פרוגרמהליצורכןגםשהחליטהא"תמעירייתעדכון/פגישה•
.עירונית עדכנית למעונות יום בקומות

.פרוגרמה עדכנית למעונות יום-תוצר סופי•



:חומר לצורך ניתוח וגיבוש הפרוגרמה

ניתוח וגיבוש פתרונות-מידע מהסיורים ומהפגישות השונות•

לבחון בעיות ולחפש פתרונות, משרד הבינוי והשיכון-פרוגרמה לתכנון מעונות יום קיימת•

.  גן-עלון דע. הקשר לעולם הטבע ולסביבה בגיל הרךטיפוח ( 2010)' ב, אנדרס•

תל אביב  . החיים החברתיים של המרחבים העירוניים הקטנים: בעירמקום (2014)’ ה' ו, וייט•
.נור והמרכז לעירוניות ותרבות ים תיכונית-הוצאת דניאלה די: ים-ובת

•Churchman, A. (2003). Is There a Place for Children in the City? Journal of Urban Design

•Goldfeld, S., Woolcock, G., Katz, I., Tanton, R., Brinkman, S., O’Connor, E., … Giles-Corti, 
B. (2014). Neighbourhood effects influencing early childhood development: Conceptual 
model and trial measurement methodologies from the kids in communities study. Social 
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:התלבטויות ושאלות לדיון, קשיים

?מסוכן לילדיםלאזההאם•

('מדרגות וכו, תנועה, חניה)להורים ולילדים נגישות•

אווירזיהום•

?הילדבהתפתחותיפגעלאזההאם•

עומס בשעות השיא, ניקיון, רעש, יכול ליצור בעיות לדיירים מסביב-שימושיםעירוב•

?הבנייןבחזיתפגיעה•

קושי בהכנסת טבע לתוך בניין•



☺תודה על ההקשבה 


