
  איכותית ,מגובשת לקהילה ביטוי הוא ,והוריהם ילדים ,מפעוטות והומה חיים שוקק ,פעיל משחקים גן
 מיום לאתנחתא ,הקהילה לחברי יומיומי מפגש ומקום שואבת אבן מהווה המשחקים גן .ובריאה
 הרגשי ,החברתי ,המוטורי בתחום לילדים שתורמת לפעילות וכמובן חבריים למפגשים ,העבודה

 .והקוגנטיבי

  המשחקים לגני ,הטכנולוגי בעידן ,היום ,כשמחשיך הביתה לילדים לקרוא צורך היה הרחוק בעבר אם
   !המסכים :רציניים מאוד מתחרים יש

  סביבת ליצור ,חובה ואפילו ,יכולת יש קהילה ולמנהלי ,החוצה קצת יצאו שילדיהם משתוקקים הורים
 לצאת אותם שתמשוך ,מהמסכים הילדים את שתנתק כזו ,במתקנים עשירה ,מאוזנת ,איכותית משחק
 .בפרט הילדים ושל ,בכלל הקהילה של הצרכים על ושתענה החוצה

  ,הילדים צרכי של אובייקטיבית ראייה מתוך משחקים גן לתכנן לכם יעזרו החכם הגן של העקרונות 7
  ,הילדים של והמנטאליות הרגשיות ,הגופניות האינטליגנציות את לפתח המסייעת משחק סביבת ליצור
 אותם שילוו הצלחה חוויות להם לספק ,חשובים כישורים שמפתחות התנסויות של מגוון להם לספק

 יותר פעילים להיות להם ולגרום המשחקים בגן הילדים של השהייה זמן על להשפיע ,דרכם בהמשך
 .יותר ובריאים

  ,ולכן ,שקלים אלפי מאות דורשת משחקים גן הקמת ,התקנים מכון של המחמירים התקנים עם ,היום
   .מושכלות החלטות ולקבל בתבונה להתנהל כדאי ,שכזו עצומה השקעה עם

  מכם ימנע ,המתקנים בבחירת והתלבטויות רב זמן לכם יחסוך החכם הגן של העקרונות 7 פי על תכנון
 .הקיים בתקציב לילדים התועלת מקסימום את ויפיק ,בתכנון נפוצות טעויות

  

  "לא ניתן לפצות בגיל מאוחר יותר, כי על חוסר פעילות בגיל הצעיר"

 עקרון המטרה – 1' עקרון מס

 ?"יהיה אופיו ומה ,המשחקים גן של המטרה מה" לשאלה מענה לתת מחייב משחקים גן תכנון

 הבסיסיותהתנועות  בשלל  ובהתנסות בפיתוח כישורים מוטוריים להתמקד היא המשחקים גן מטרת האם? 
 הטבע אל הילדים את לקרב היא הגן מטרת האם? 
 חברתית משחק סביבת ליצור היא הגן מטרת האם? 
 הסביבה וחקר ניסויי-מדעי הוא הגן אופי האם? 
 ואולי שילוב של כמה מטרות? 

 משחקים גן לתכנון עקרונות 7 .שלכם הילדים עתיד על וישפיעו ,יותר נכונות החלטות בקבלת לכם שיעזרו

 [דקות קריאה 10]



 עקרון ההדרגתיות – 3' עקרון מס

 התאמה לצרכים המשתנים של הילדים
 . ילדים זקוקים לאתגרים שיעודדו אותם להתמודדות עם רמה גבוהה יותר

 ,  חשוב שגן המשחקים ייתן לילדים הזדמנויות לפעול באופן המפתח את מיומנויותיהם המוטוריות
 . באמצעות רמות קושי ורמות סיכון שונות, בכל גיל, החברתיות והקוגנטיביות, התחושתיות

 

 עקרון התמהיל המאוזן – 2' עקרון מס

 ?מהו תמהיל המתקנים שיענה בצורה המדוייקת על צרכי הילדים בגילאים השונים
 תמהיל מתקנים  . תמהיל מתקנים מאוזן בגן המשחקים הוא המפתח לאופן בו הילד יפעל וינצל אותם

 מאוזן חושף את הילדים לטווח רחב של אפשרויות תנועה ולשלל הזדמנויות לפעילויות המערבות  
 . את קבוצות השרירים השונות

 עקרון רצף הפעילות – 4' עקרון מס

 סידור נכון של המתקנים במרחב יוצר זרימה של פעילות משחק
,  ניתן לכוון את הילד לפעול בתנועה רצופה, במרחב הגן או בתוך המתקן, על ידי יצירת מסלול פיזי או וירטואלי

 .  המפעילה קבוצות שרירים שונות
 גורמים לילד  , יצירת מסלולי פעילות כחלק מהמתקן עצמו

 .את מה שהמתקן מכוון אותו" ולעשות"להשאר על המתקן 

 טיפוס
 הסתובבות

 זחילה

 תלייה

 איזון  
 (שיווי משקל)

 התנדנדות

 גלישה

 גבהים 2



 עקרון הגירוי התחושתי – 6' עקרון מס

 .גירויים תחושתיים מגוונים מגרים את מערכות החושים והם חגיגה לגוף ולנשמה
מבוקר כדי לא להסיח את  . ומגוון מהצד השני, באופן מבוקר מצד אחד, גן המשחקים אמור לזמן אפשרויות לגירוי החושים

 ...מגוון כדי להעשיר את ההתנסות... דעת הילדים
  

 :החושים המשמעותיים בגן המשחקים הם
 התנועה  

 שיווי המשקל
 המישוש

 הראיה
 השמיעה

 

 

 

 עקרון ההזדמנות החברתית – 5' עקרון מס

 .תהפוך את גן המשחקים לשוקק יותר, התקנת מתקנים למספר ילדים
 ,את אלומהלכים חברתיים מגוונים שיאפשרו גם לילדים המכירים אלו יזמן המשחקים חשוב שגן 

 המשחק  המתקנים ואיזורי , כמו כן. ולשתף פעולהלחלוק את המרחב , וגם לילדים שאינם מכירים
 .מספר ילדיםקבוצה של להרכבים חברתיים החל מזוג ועד אמורים להתאים המשחקים בגן 

 עקרון הנגישות והנוחות – 7' עקרון מס

 .תגרום לגן המשחקים להיות פעיל ויעיל, נגישות ונוחות לאוכלוסיית היעד
 ,  כמו כן. לילדים ולהורים, הוא צריך להיות נגיש ונוח לשהייה, על מנת שגן המשחקים יהיה בשימוש

 .גן המשחקים צריך להיות נגיש לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים

 
 נגישות 
 הצללה 
 ספסלים במיקום עם זווית ראיה לילדים המשחקים 
 אופניים/בימבות/מקום נוח לעגלות 
 ברזייה 
 פחי אשפה 
  רצוי מאוד –שירותים בקרבת מקום! 



 ...העקרונות האלו יכולים לעזור לכם 7
 או אולי לשדרג גן משחקים קיים, אם אתם מתכננים להקים גן משחקים חדש ביישוב -
 והתושבים לוחצים להקים גן משחקים בשכונה החדשה, אם בניתם עוד הרחבה ביישוב -
 אך אחרים חולמים על אלמנטים טבעיים, מתקנים יוקרתיים אם חלקכם חולמים על -
 

כי חשוב לי שהילדים שלכם יקבלו את  , העקרונות האלו במתנה 7קיבלתם את 
גם אם לא תבחרו בשירותי הייעוץ  , ולכן, סביבת המשחק האופטימלית עבורם

 .העקרונות האלו יעזרו לכם לצאת לדרך באופן מושכל יותר, והתכנון שלי

ללא ספק ניכרו  . לאורך התכנון והביצוע קיבלנו מיערה התייחסות רצינית ומקצועית מאד"
,  הפיזיולוגיים: הניסיון והידע הרחבים שלה בתחום תכנון גני השעשועים על כל ההיבטים

 (מזכירת יעד, פומר-ליגל כתר)    "הפסיכולוגיים וההתפתחותיים כאחד
 
להגיע לתכנון הגן  , אנשי היישוב, לא הצלחנו, לאחר התלבטויות רבות והקמת ועדה לנושא"

 (מזכירת שורשים, רותי יהודה) "   למפות ולהגיע להחלטה, עזרת לנו להתמקד. בעצמנו

 ?למה כדאי לקבל ייעוץ והכוונה
  ,התלבטויות והתחבטויות, ויכוחים, כדי לחסוך פגישות

 ,"פילים לבנים"כדי לחסוך כסף ולמנוע טעויות ו
 ,  לקידום הבריאות ולאיכות חיים, שיוצר הזדמויות להתפתחות, כדי להקים גן משחקים מאוזן ומזין

 :שיעזרו לכם, טיפים 5קבלו ממני עוד 

וישנו מבחר עצום של אלפי מתקנים , כיום הקטלוגים של כל החברות נמצאות באינטרנט – הצפת מידע ואפשרויות
חשוב להבין בהתפתחות , כדי לעשות בחירת מתקנים מותאמת לילדים ולצרכיהם. הנעים בטווחי מחירים שונים

 .כדאי להתייעץ עם אנשי החינוך ביישוב. ובהתנהגות של ילדים

אבל לא תמיד כל  , שלרוב הם גם מאוד יקרים, יש היום כל כך הרבה מתקנים הייטקיסטים ומפתים – עלות מול תועלת
כדאי לשים לב לכל אחד מחלקי המתקן . והם משמשים רק כקישוט, חלקי המתקן ניתנים לשימוש על ידי קהל היעד

 !אל תתביישו לשאול את היצרן. ולברר למה הוא משמש והאם הוא בגובה המתאים לקהל היעד

הוא שהם אינם יכולים להיות , עצות ותכנון חינם של יצרני מתקנים של' המחיר, 'לפעמים – חוסר אובייקטיביות
בררו עם היצרן את התועלת ההתפתחותית של כל אחד מהמתקנים שאתם  , אובייקטיביים ונטולי שיקולים מסחריים

 .כדי שתוכלו ליצור תמהיל מתקנים מאוזן, מעוניינים בהם

יש לזכור שהקמת גן משחקים היא אירוע של  . לעיתים לקוחות בוחרים יצרן מתקנים רק לפי מחיר המתקנים – מחיר
אל תתפשרו , לכן, ולא תהיה לכם האפשרות להחליף אותו אם לא תהיו מרוצים לאחר ההתקנה, שנה לערך 15-פעם ב

 .לכו לגני משחקים ותיקים ושימו לב לעמידות שלהם. על איכות

גובה של , (אם היא לא טבעית)צבע ההצללה , (אם הוא לא טבעי)צבע חיפוי הקרקע , צבע המתקנים – הפרטים הקטנים
לכל אלה יש משמעות ביצירת  … עגלות/בימבות/חנייה לאופניים, מיקום ספסלים, מיקום ברזייה, כיוון כניסה לגן, מתקן

 .חשוב מאוד שתקדישו לנקודות האלו תשומת לב רבה. אווירה קהילתית נעימה ורגועה וליצירת סביבת משחק מהנה

 !מצליחים מחר –משחקים היום 



 :מוזמנים ליצור קשר
 יערה בשן חכם

054-2490390 
yaarahaham@gmail.com 

דאגת לתיאום  . הצלחת לתכנן גן מגוון ומאתגר לגילאים שונים, במתחם מוגבל וקטן בשטחו"
כל זאת  , ולפיתרון כל הבעיות הטכניות שנבעו בעיקר מאילוצי המתחם ותקנות הבטיחות השונות

 .ועמידה באילוצי תקציב, הענות לדרישות שונות של המשתמשים, בד בבד עם גיוון המתקנים
ומהווה מרכז פעילות לילדים במשך כל  , הגן משמש בהנאה גדולה את ילדי הגנים ובתי הספר

 (מזכיר מנוף, ערן הספל)    "שעות היום
 
 "מיקדת אותנו ופקחת לנו את העיניים מבחינת סוגי המתקנים ועקרונות התכנון" 

 (אדורה –דודו )     

 ?אני מי
 ."לנדנדה שמתחת האוצר" הספר ומחברת משחקים גני מתכננת ,מרצה ,יועצת ,חוקרת ,(MSc) חכם בשן יערה

  המאסטר לימודי במסגרת ,משחקים גני של בתחום בארץ הראשונה האקדמאית המחקר עבודת את עשתה יערה
 משחקים שגני וגילתה ,"ילדים של ולהתנהגות לצרכים משחק מתקני התאמת" בנושא ,תעשייתי בעיצוב בטכניון

   .הילדים של חשובים מאוד התפתחותיים צרכים על עונים אינם רבים

 ואת בתכנון הידע את ושילבה הילדים צרכי של ראייה מתוך המשחקים בגני שמתמקד ייחודי ידע תחום פיתחה יערה
  לתכנון החכם הגן שיטת בפיתוח ,ילדים של והתנהגות צרכים על הידע

 .להתפתחות בטיחות בין המאזנות משחק סביבות
 :תחומים מספר על מסתמכת יערה של המומחיות

 (מחקר על הצטיינות פרס) בארץ המשחקים גני בתחום מובילה מאסטר עבודת 
 ב (בהצטיינות) ראשון תואר-HIT חיפה ,בטכניון תעשייתי בעיצוב שני ותואר ,חולון 
 2 יסודיים ספר בבתי ילדים 700-ו משחקים גני 700 שהקיפו ,בנושא ארציים סקרים 
 11 ומעשי מקצועי נסיון שנות 
 המשחקים בגני ילדיה 4 על ותצפית בילוי שעות מאות  

 
 ?במה אני יכולה לעזור לכם

 במידה ויש לכם התלבטות בין כמה חלופות, ביישובהמיקום הנכון לבחור את  –
 הרואה את הילד מול העיניים, נטול שיקולים מסחריים, אובייקטיבי תכנוןלקבל  –
 שכמובן עומדים בתקן  , ממספר יצרני מתקניםהצעות מחיר בנות השוואה לקבל  –
 הממוקד ומותאם לקהל היעד, של סביבת המשחקתכנון אופטימלי וחסכוני לקבל  –
 המגבלות והאפשרויות, של לימוד התקניםלחסוך בזמן יקר  –
 לגבי בחירת המתקנים מתוך היצע מאוד גדולבהתלבטויות  לחסוך –
 את שיקולי הבעד והנגד של גן משחקים בהרחבה החדשהלבחון באופן ענייני  –
 הפרטים הקטנים והחשובים  לקבל התייחסות ותשומת לב מעמיקה לכל  –


