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 המכללה לחינוך גופני ולספורט 

 בית הספר לחינוך גופני     ש זינמן במכון וינגייט"ע 

 המגמה לגיל הרך        

 

 חשיבות ובטיחות –מתקנים לפעילות בגיל הרך : סיכום יום העיון

, ותמפקח –חינוך בגיל הרך ; אנשי בטיחות: חומים מקצועיים מגווניםמשתתפים מת 081ביום העיון נכחו כ 

אנשי תכנון וביצוע בייצור מתקנים והקמת מגרשי משחקים וחצרות גני ; גננות ומורים לחינוך גופני, מדריכות

 .ילדים

 

 .המתקנים לפעילות בהם דובר הם המתקנים בחצרות גני הילדים ובגני המשחקים הפתוחים לכל

ילדים ויש לשמור בהם על המשותף לשני המקומות האלו הוא שהם מיעדים לענות על צרכי התנועה של ה

שמתקנים בחצרות הגנים הם חלק מתכנית ההוראה היום יומית ההבדל הוא . באופן שימנע פגיעות הבטיחות

יום העיון התמקד בשאלת  .דים לבחירה החופשית של ההורים והילדיםעוואילו גני המשחקים מי של הגננת

  .נסות משמעותית בפעילותהאיזון בין השמירה על הבטיחות לבין מתן הזדמנויות להת

 סיכום ההרצאות

 שומוידן במתקני משחקים ודרישות החוק ליההתקן הישראלי : הנושא

  מכון התקנים –ראש תחום מתקני משחקים  –טל כהנא : המרצה

כמגדיר דרישות הבטיחות  הוסבר תפקיד התקן. בהרצאה זו הוצגו מושגי היסוד בשמירה על הבטיחות

התקן חל על מתקנים שיוצרו למטרות משחק אך גם על . מפוקחים ולאורך זמןבאתרים מפוקחים ולא 

התוכן כמו כן הוצג מבנה .  מתקנים שלא יוצרו לצורכי משחק אך מוצבים ברשות הציבור ומשמשים למשחק

וההנחיות בדרישות לאתר ; מתקנים ספציפייםבדרישות הנוגעות ל, בדרישות עקרוניות: התקן העוסקשל 

קנים המת לתקינות חראיא בעל האתרנאמר בלשון שלא משתמעת לשני פנים ש. וח ותחזוקהפיק הלהתקנ

האחראי על החזקת המתקן בין אם הוא מחזיק אותו ישירות או , ופורטו הדרישות מבעל האתר ותחזוקתם

   .טוחיםב מתקנים שאינםבשל הציבור מטרת הדרישות למנוע שימוש .  מפעיל חברת החזקה

הוא ספר החוקים הקשור  0948י "התקן הישראלי ת. "תו תקן" ההרצאה הוצגה חובתבחלק השני של 

על כל אחד מבעלי התפקידים הבאים  .תו תקן פירושו אישור על שמירת הבטיחות לפי ספר החוקים .לבטיחות

וכל עבודה חריגה צריכה  "ןתו תק"להיות בעלי  - מתקיני משחקים ובעלי אתרים, יצרני מתקני משחקים -

  .לקבל אישור מכון התקנים

מתקנים חדשים ושינויים המתרחשים בעולם , ספר החוקים עובר תהליכים של התאמה לתנאים חדשים

 . המערבי ביחס לבטיחות

  

 ?גן המעודדת תנועה-מהי חצר: הנושא

 .הגופני מדריכה ארצית באגף לחינוך קדם יסודי ובפיקוח הארצי על החינוך   – תמי איילון: המרצה

 

מגני המשחקים חצר הגן שונה . לק מהזדמנויות הלמידה בגן הילדיםההרצאה התמקדה בחצרות גן הילדים כח

 לפי תוכנית הלימודים החדשה . בכך שהיא מהווה חלק מסדר היום הקבוע בגן
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ולעודד   ,לאתגר ילדים שלא מתנסים מספיק, תפקידה של הגננת לתצפת ולעקוב אחר ההתנסות של הילדים

 .צל את כל האפשרויות שהחצר מאפשרת להםאותם לנ

 בעזרתה מידה יעילל; תנועות הבסיסיותהתנסות ב; סקרנות ועניין :הגן צריכה לעודד אצל הילדיםחצר 

דינמית : כדי לאפשר זאת על החצר להיות.  פעילות בקבוצות קטנות וגדולותו; תנועה והתנסות חושית, משחק

 .ירזמינה כל השנה ובכל מזג או, ומתחדשת

 

 בטיחות ילדים בגני משחקיםוהיפגעות : הנושא

  -לבטיחות ילדים ' בטרם'מנהלת אגף מחקר ופיתוח ארגון   – מיכל קליין: המרצה

 

כיוון שאם הם לא משחקים בגן , ילדיםלמשחק  האופטמילימקום  הוא , כאשר הוא בטוח, גן המשחקים

 . ה יותר מסוכנים עבורםשהם מקומות הרב, בחצרות ובכבישים משחקיםהמשחקים הם 

חלק  .דקירה/חבלה או חתך/מכה, נפילה: הםשבהם נפגעים ילדים בגן המשחקים  סוגי ההיפגעות המרכזיים 

  .מן המקרים הקטלניים קשורים בהילכדות של ילדים במתקני משחק

; נאותהמחסור בהשגחה ; התנהגות לא בטוחה של הילדים ;מתקנים וסביבה לא בטוחים: הסיבות להיפגעות

 . היפגעות ממתקני כושר שאינם מיועדים לילדים; התנהגות לא בטוחה בין ילדים

לדילמה שבין הצורך של הילדים להתנסות באתגרים לבין סכנת ההיפגעות והציגה את גם ההרצאה התייחסה 

 כדי שפציעה תתקבל. Molcho & Pickett, 2011)" )פציעה לא סבירה"לעומת " פציעה סבירה"המונחים 

התרחשה במהלך ; הפציעה קלה; קרתה לא מתוך כוונה: הבאים בכל התנאיםכסבירה צריך שהיא תעמוד 

נורמטיבית ולאחר שננקטו צעדי הבטיחות /התרחשה במהלך פעילות רגילה; פעילות נחוצה ותורמת לבריאות

; ונהקרתה מתוך כו: הבאים מספיק שהתרחש אחד מהתנאיםכדי שפציעה תחשב לא סבירה . הדרושים

 .התרחשה במהלך לא נחוץ של לקיחת סיכונים מיותרים ובלי שננקטו צעדי מניעה; הפציעה קשה

 

 הגננת כמנהיגת בטיחות: הנושא

 משרד החינוך  - ממונה בטיחות ארצי -  רותם זהבי: המרצה

 

את להכיר ; לקנות ידע בתחום הבטיחותעליה . ההרצאה הציגה את הגננת כאחראית לשמירת הבטיחות בגן

להבין את ; חצר הגן ולהחליט מה מסוכן ומה לאלדעת לבחון את ; ביחס לבטיחות םתפקידיה הפורמאליי

לי זה לא "ילדיה הפרטיים ולא להיכנס למחשבה של ילדי הגן כאילו היו לשמור עלהשגיח ו; ןמידת הסיכו

 ."יקרה

ש לי גרוטאות העלולות לסכן יהאם ; יש לי מתקנים שלא לפי תו תקןהאם : הגננת צריכה לשאול את עצמה

וכיצד מרחיקים  ?בגן מסוכןמה המשמעות של החזקת מתקן  ?את הילדים כגון מקררים תנורים מיקרו ועוד

 ?אותו

  

 ילדים לבטיחות בזמן פעילות על מתקניםהשל פיתוח האחריות : הנושא

 רך במכללת זינמן במכון וינגייט מרצה במגמה לגיל ה - שרון דניאל: המרצה

 

 well)מעוניינים לבחור בפעולות השומרות על שלומותם לבין תוצאותיהם ו ילדים יודעים לקשר בין מעשיהםה

being .)יש לאפשר לילדים , לכןהילדים לומדים על התנועה ועל סכנותיה מתוך התנסות בלבד , כמו כן

יש לאפשר  ,כמו כן .יעצמאאך באותה עת גם ליצור מנגנון הגנה , באתגרים ובהרפתקאות לבחור: להתנסות
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 .לבטיחותם אחראייםלילדים הזדמנויות תנועה בתוך סביבה בטוחה ומן הצד האחר ללמד את הילדים להיות 

התנסות הדרגתית בפעולות הדורשות ; הלימוד הזה כולל רכישת ידע בהערכת סיכונים ובדרכים להימנע מהם

ובהתנסות ; בטיחה שגם נפילה תעבור בשלוםברכישת מיומנות של נחיתה בטוחה המ; אומץ לב בלי להסתכן

  .רבה בתנועה במרחב בלי לפגוע באחרים ובלי להיפגע מהם

 

 התפתחות מוטורית ומגרש המשחקים : הנושא

 הרך במכללת זינמן במכון וינגייט  מרצה במגמה לגיל  – יעל רובין :מרצה

 

מרכזי בשמירה על בריאות הילדים ומציינים ארגוני בריאות רואים בפעילות גופנית יום יומית של ילדים צורך 

שיש לשים לב לא רק למה הילדים לומדים במהלך תנועתם אלא גם לאופן שבו הם לומדים להתנועע ולבנות 

 תנאים: התשובה היא ?זו סביבהצריכה להכיל  מה :השאלה היא. להם סביבה מתאימה המעודדת תנועה

פתרון בעיות ויכולת ל, תליה, טיפוס, (סטטי ודינמי) שיווי משקל: כמוכישורים התפתחות  המעודדים

יש לחשוף את הילדים לסביבה מרובת אפשרויות תנועה שתאפשר שליטה יציבתית , לצורך כך  .מוטוריות

 שמגיל זה ואילךכיוון , (תחילת בית הספר) 6חשוב לעשות זאת באופן מכוון ומתוכנן עד גיל . במצבים מורכבים

 .פעילות הילדים בחוץ פוחתתאפשרויות הפיקוח על 

שליטה יציבתית היא שליטה דינמית במנח הגוף . שליטה יציבתיתהילדים מתאמנים במתקנים השונים ב 

ן הגוף לדרישות יכולת לשמור על קשר מתאים ביה –אוריינטציה ל: בתנאים סביבה שונים למגוון מטרות כמו

הכנה מקדימה ל; בקשר מתאים עם בסיס התמיכה הכובדשמירה על מרכז  -יציבות  ל; או המטרה, הסביבה

  .תגובה להפרת שיווי משקל פנימית או חיצוניתכ; לתנועה או פעולה

, וי משקלשל שוקושי להתמודד עם הפרה קיים  :חסרה שליטה יציבתית אצל תינוקות וילדים צעירים 

 .תגובה השרירית בלתי מאוזנתכן הו, ת הנדרשים לתגובה מהירה של הגוףנמצאה יעילות נמוכה בויסות כוחו

  .במשימות סביבתיות משתנותשל הילדים  החופשית כדי לשפר אותה יש להגביר את ההתנסות

למיומנויות הנחוצות ; על המתקנים להתאים לגיל: מאפייני המתקנים שיאפשרו את ההתנסות הרצויה 

לאפשר ; לאפשר אינטראקציה משתנה; תנועהתנועה במגוון מישורי  לזמן; בגילים בוגרים יותר בחיי היום יום

ולזמן ; לתת מקום לדמיון, להיות ניידים ולאפשר שינויים; מנח הגוף במרחב במהירויות משתנותשינויים ב

 .למידה באמצעות פתרון בעיות

 

 שיקולים בבחירת מתקנים: נושאה

 "  שעשועים וספורט"ל "מנכ – אברהם נווה: המרצה

 

 –" הערך המשחקי: "בזמן שהם בונים מתקנים נוגעים לתחומים הבאים" ספורטשעשועים ו"השיקולים של 

 מספר המשתתפים היכולים להשתמש במתקן בעת ובעונה אחת; מהי התרומה ללמידה ולבריאות של הילדים

ככל שגודל שטח הבטיחות  – שטח בטיחותגודל ; ככל שיותר ילדים יכולים להשתמש המתקן מתאים יותר –

מצע , קרבה לים, מזג אוויר: סביבהה; הוא זול יותר וניתן להשקיע יותר במתקן עצמו, ותרהנחוץ קטן י

המתקן ישרוד זמן ארוך , מתאימים יותר לסביבה( מתכת, פלסטיק, עץ)ככל שחומרי המתקנים  – בטיחות

 .יותר במצב בטיחותי טוב יותר

והתאמת מתקנים    2- 1אים צעירים יותר פיתוח גני משחקים לגיל: כיווני פיתוח לעתיד כמוההרצאה הציגה 

 .לנגישות נכים

 

 מתקן יכול להפוך למתקן מסוכן כל: הנושא
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 ותכנון גני משחקים יעוץ –יערה בשן חכם  :המרצה

 

האם המתקן הבטיחותי אכן : והשנייה ?האם פציעה זה טוב או רעהאחת . ההרצאה עסקה בשתי שאלות 

 .הוצגה תמונה רחבה של שיקולים? עהאם פציעה זה טוב או ר: בשאלה ?בטוח

כיוון , הישיבה בבית היא נוחה לכאורה. (חשבמ, ידאוו, לביזיהט ,ינטרנטא)ם "פצצת אטוהישיבה בבית כונתה 

בהתעלמות מצורכי ההתפתחות של יש סיכון רב בפועל אך , הילדים רגועים ולא נכנסים למצבי סיכוןש

יש להציב על . מיומנויות וכישורים ואי מימוש אתגרים העדר פיתוחמ, מאי סיפוק התנסויות ,הילדים

שלושה ישנם . המאזניים מצד אחד את התועלת והיתרונות של מתקן ומהצד השני את הסכנות והחסרונות

מהי חומרת הפציעה ? מהי הסבירות להיפצע: האם רמת הסיכון סבירה או לא בבדיקהמדדים מרכזיים 

אבל חשיפה , כל פציעה גורמת לייסורים ?ו התוצאות של הפעילות הזוהגמולים א, מהם התועלות  ?האפשרית

 . ושל מהלכי הלמידה של הילדות יאוניברסאלזהו חלק , והתנסות בנפילות ובפציעות קלות, לסיכון של פציעה

פחות לכאורה היו צולמו מתקנים שבתחילה  הוצגו תמונות בהן ?האם המתקן הבטיחותי אכן בטוח :בשאלה

אך למעשה בסופו של דבר הפך המתקן לא רק למאפשר הרבה פחות , יותרבטיחותיים ופותחו ל בטיחותיים

 .יותר תנועה אלא גם למסוכן

תרומה ו, אתגר, להפסיק לדבר במונחים של זהירות ובטיחות ולהתחיל לדבר במונחים של פעילות: המלצה

 .תהתפתחול

 

 המשחקים ימגרשהמתקנים בחצרות של גני הילדים ובחשיבות : הנושא

 ראש המגמה לגיל הרך –ר אלה שובל "ד: המרצה

 

 ?מהו ייחודה של הלמידה במגרש המשחקים

 .ההרצאה ניסתה לתת תמונה כוללת לייחוד מגרש המשחקים ולחשיבות הלמידה בו 

מישיבה מול  להבדיל .מגע עם מציאות מגוונת פיסית וחברתית, מעורבות, פעילות במגרש תובעת השתתפות

, במתח ,מישיבה מול מחשב שבה הילד בתנוחה; יה שבה הילד הוא צופה פסיבי במציאות וירטואליתהטלוויז

, שבהם הילדים פעילים בתנועות מצומצמות" חוגי ספורט"מהשתתפות בו; הפעלה מינימלית של הידיים

 .מוכתבות, מוגדרות

חזרה ; טף התנועהבכוח ובש, בזמן, במרחב –התנסות : מתרחשת באמצעות הלמידה בגן המשחקים 

תקשורת של מתן הסבר ; חיקוי אחרים; םיצירת חוקי; איסוף נתונים על העולם הפיסי והחברתי; מרובה

 .וקבלת הסבר

 החשיבתי, האישיותי, המוטורי: נפרשת על גבי כל התחומיםתרומת הפעילות במגרש המשחקים            

 .והחברתי

, רדיפה; התקדמות במרחב: כמו ת הבסיסיות המשמעותיותאת התנועו לומדים: ללמידה מוטוריתהתרומה 

 . נשיאת משקל הגוף על איברים שונים; איזון הגוף; גלגול הגוף; ניתור ונחיתה; בריחה והתחמקות

לתפקד ; חדשים ליזום ולהתנסות בדברים; לבחור: לומדים להתפתחות האישיות והחשיבההתרומה 

במהלך  לפתור בעיות המתעוררות; ולהתמודד איתםל תסכולים לעמוד מו; עולם של חוקים כעצמאיים בתוך

 .להתמצא במרחב; לחשוב חשיבה רב כיוונית; הפעילות

להפוך את ; לא מוכרים, להתקרב לילדים אחרים; והדדית ליטול אחריות אישית: בתחום החברתי לומדים

, לתאם תנועה –ף פעולה לשת; לתקשר עם אחרים באופן מילולי ותנועתי; מוכרים למוכרים הילדים הלא

 .'להיעזר וכו, לעזור
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יכולת לפתור בעיות הנוגעות ; שליטה בתנועה; הרגלי פעילות יום יומית: בתחום הבריאות ניתן לרכוש

 שמירה על האיזון    הקלורי למניעתהזדמנות ל;  יכולת קבלת החלטות נכונות בבחירת תנועה; לתנועה

 .הגדלות ולעיבויין העמסת העצמותוהזדמנות ל; זנתשמירה על יציבה מאוהזדמנות ל; השמנה

 .ולא יכולה להתרחש במקום אחר שאין לה תחליף למידה משמעותית במגרש המשחקים מתרחשת, לסיכום

 

 סיכום והמלצות

שהייתה הסכמה מקיר אל קיר ביחס לחשיבות המכרעת של גני המשחקים וחצרות הגנים , ניתן לומר

הייתה הסכמה שהילדים זקוקים לאתגרים כדי להפיק תועלת , כמו כן. םלהתפתחות וללמידה של הילדי

שככל הוסכם , בנוסף. עלול להביא להיפגעות, "גבולות היכולת"מהמתקנים וכי החיפוש של הילדים אחר 

כך שיקוליהם בבחירת פעילות שיש בה סיכונים סבירים בלבד , שהילדים מנוסים יותר בפעילות על המתקנים

על המוסדות לדאוג למתקנים , יחד עם זאת. אפשר להטיל על הילדים אחריות מסוימת לבטיחותםעולה וכי  –

המבוגר צריך . מתאימים הן מבחינת רמת הפעילות והן ביצירת תשתית בטוחה והחזקת מתקנים קבועה

  .להתערב באותם מקרים בהם הילד לא מגן על עצמו ונכנס לסכנה העלולה לגרום לפגיעה קשה

לאחראים על של החלטות  הרחב תומשאירה משרע סגורה ולא מוחלטתהגדרה זו שהיא לא  של המגבלה 

לאפשר את  רצויתהיינה נכונות ויעילות אלו החלטות כדי ש. גרים המשגיחים על הילדיםלמבוהמתקנים ו

 :התהליכים הבאים

והפעילות הגופנית  לשלב אנשי מקצוע בתחום התנועה רצוי :קבלת ההחלטות ביחס לבטיחות המתקניםבעת  .0

.  וקביעת תקן לבטיחותם של מתקנים, אישור מתקנים חדשים, מתקניםבגיל הרך בדיונים הנוגעים להקמת 

לרמת , גיל הילדיםל( play value)שילוב אנשי מקצוע אלו יאפשר לשקול את שאלת התרומה של המתקן 

 .גיוון התנסותםלהתפתחותם ו

לא להסתפק בהקפדה על התקנים : ור אחריותן מתקנים וחצרות גניםביחס לרשויות ולעיריות המקימות באז .2

ולמתקנים לדאוג לחצרות בגני הילדים לגופים אלו סטנדרט בסיסי שיאפשר  ,בעזרת מומחים ,ליצוראלא 

אנשי חינוך : יהיו מהתחומים הבאיםליצירת הסטנדרט  המומחיםרצוי ש. באופן מתוכנן ומושכלבשכונות 

, אנשי בטיחות, חינוך בגן הילדים; מתחומי התנועה והפעילות הגופני בגיל הרך ,מהרשויות המקומיות

 .כדי שכל אחד יביא את ההיבט שלו –המתקנים יוצרי ו; אדריכלי נוף

ות הגופנית של לממש את אחריותה  לפעילשיאפשרו לגננת לחשוב על דרכים יש : ביחס לתפקידה של הגננת .3

דרכי השמירה על הבטיחות והדרכים , של הגננת בחשיבות חצר הגן ידעבעזרת העמקת ה . הילדים ולבטיחותם

בעזרת יצירת חומרי עזר למימוש  :כל זאת. לאזן בין חופש בחירה ופעילות משמעותית לבין הבטיחות

בעזרת העצמת הגננת כמנהלת הגן ; התמקצעות בנושאי בטיחות; הפוטנציאל התנועתי בחצר המשחקים

 .הסביבה המעודדת תנועה כולל בחירת המתקנים ואפשרות לניידםהבוחרת עבור הילדים את 

לסייע לגננת במילוי  עליהם: לחינוך גופני הנכנסים להורות בגני הילדיםביחס לתפקידם של המורים  .9

ולסייע , להביא ידע מקצועי עדכני מנקודת המבט של הלמידה וההתפתחות המוטורית, לפי בקשתה תפקידה

זאת . ופני שלהם לאפשרויות של הילדים לנצל וללמוד בשעה שהם מתנסים בחצרבתוך שיעורי החינוך הג

 .שיתוף הגננת בידע שיש להם, מתן משימות אתגריות בחצר; שיעורי חינוך גופני בעזרת המתקנים: בעזרת

 

 ר אלה שובל"ד: כמהיס             

 


