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  חיפוי קרקעמסמך עמדה בנושא 

חצרות מוסדות חינוךבוני משחקים בג  

 

?טבעי או סינטטי ?ולמי, מה עדיף   

?האם מטאטאים את הבטיחות מתחת לשטיח  

 

 

5102 יליו  

 
 

 , בלבד ישראל IPA זה מייצגים את מסמךהדעות והרעיונות המובאים ב
 .בריו מחוץ לישראלאו את ח ,העולמי IPA ויתכן ואינם משקפים את אילו של
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 הקדמה

 ..." הכנסת הביתה, את כל ארגז החול"

 

הוא כל יום חוזר הביתה עקוץ מכל הפרעושים שיש בחול "

 ..."בגן

 

שנמאס את המשפטים האלו אנחנו שומעים יותר ויותר מהורים 

בשיער , שמגיע הביתה בנעליים" ארגז החול"להם לטאטא את 

לוחצים על הרשויות להחליף את החול במשטחי ו ,וגם חוששים מבעיות ההיגיינה הקיימות בחול, ובכיסים

 . דשא סינטטיבגומי או 

. החלפת משטחי הבטיחות הטבעיים במשטחים מלאכותייםהמשפיע על  אבל לא רק ההורים הם הגורם

סטנדרטים ושיש בו מתקנים  ר"מ 021שגודלו מעל  לגן משחקים לא ניתן לקבל תקן בטיחות, כיום

 . חיפוי קרקע נגישללא כלומר , ללא הנגשה ,"םאקסטרי מתקני"אינם עונים להגדרת ש

וגם שיקולי נראות של  שיקולי תחזוקהלבחירה בחיפוי קרקע יש שיקולים נוספים כמו , ומעבר להנגשה

 .הגן בפני התושבים

הטבעי למצע  מחליפות את מצע הקרקעהעיריות אנו רואים יותר ויותר  במהלך השנים האחרונות

 והחומרים הטבעיים ,וגם אם יש בו רק מתקני אקסטרים ר"מ 254-מ קטןהמשחקים גם אם גן  מלאכותי

, ציבוריים או בחצרות מוסדות חינוך בין אם זה בגני משחקים ,כמצע בטיחות מתחת למתקני המשחקים

 . צבעונייםוהסטריליים ה, התעשייתייםמשטחים הלטובת  מיםונעל כיםהול

 

ניתן , גני משחקים בכל רחבי הארץ 744שבו נבדקו , 0424-0422בסקר היחיד שנעשה בארץ בשנים 

 .כבר לראות את המגמה של החלפת החומרים הטבעיים לטובת החומרים הסינטטים

 .אפשר לראות שביישובים קטנים המגמה הזו עדיין נמוכה מאשר בערים הגדולות אתיחד עם ז

 

 

 

 

 
 , לגננת מגן דרור"

אם שמת לב שבזמן האחרון חסר חול 
 ...בחצר

  ....הוא פה
 "...רובו מגיע אלינו

 [שרית גבע]
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מים לילדים שלנו המעבר הזה מחומרים טבעיים לסינטטים גור

שבאה לידי ביטוי , לחיות בסביבה סטרילית, להתרחק מהטבע

בגרד בעור , באסטמה, באלרגיות רבות, בבעיות בויסות החושי

  .ועוד

בשיחות עם מנהלי מחלקות גני ילדים בעיריות וכן עם אירגון 

עולה כי ישנן המון פניות אליהם בבקשה להוציא את החול , בטרם

 . הילדים ולהחליף אותם בגומי הנקי והאסטטימהחצרות של גני 

 .חולהמשוייכות לעיקר הטענות של ההורים הם החשש מבעיות הגיינה 

 

, יה לדורותיבכיהיה  לכיוון החיפויים הסינטטייםולאור ההערכה שלנו שהמהלך , של החול הרב ערכולאור 

בכדי  של חיפוי הקרקע םאת כל ההיבטיבחרנו להפיק את המסמך הזה על מנת לחשוף אחת ולתמיד 

ההיבטים הכרוכים בכל  כלשמקבלי ההחלטות יוכלו לעשות החלטות מושכלות הלוקחות בחשבון את 

 .אחד מחיפויי הקרקע שיבחרו

 

 

 
 

 גני משחקים 011וכלל  5101-5100בשנים  ,נעשה על ידי יערה בשן חכם הסקר
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 ?למי מיועד המסמך

את צרכיו , הרואה את טובת הילד מול עיניומידע חיוני ואובייקטיבי ימצאו כאן  בעיריותמקבלי ההחלטות 

שיעזור להם לעשות את הבחירה המושכלת ולא להיות , הוא מפיק מכל אחד מהחומריםואת התועלות ש

 .מושפעים מלחצים כאלו ואחרים המופעלים עליהם

 

ימצאו כאן מידע חשוב בנוגע לבחירת חיפוי הקרקע שגם ישרת את היבט ומתכננים אדריכלי נוף 

 .הבטיחות וגם יתרום להתפתחות הילדים

 

ואם חשיבות המשטח הטבעי תהיה  ,מייעצים למקבלי ההחלטותשלעיתים  קיצרני וספקי מתקני משח

 .הם ידעו להמליץ עליווברורה להם יתכן 

 

את הערך ההתפתחותי ואת , לראות את התמונה הרחבה יותריוכלו להעזר במסמך ו הוריםאנשי חינוך ו

 . התועלת לילדים לעומת החסרונות של כל אחד מהחומרים
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 חיפוי הקרקע

 ?שביל מה בכלל צריך את חיפוי הקרקעב

, מהפציעות הקורות בגני משחקים נגרמות כתוצאה מנפילות של ילדים מהמתקנים לקרקע 84%-כ

כדי לרכך את הנפילה ועל מנת למנוע , חיפוי הקרקע נועד אך ורק למען בטיחות הילדיםבמקורו , ולכן

 .פציעות חמורות

לא היו אז . באדמה או בחול, ניזכר בחיפוי דשא, ות של שניםאם ניזכר בילדות שלנו לפני עשרות בודד

  .וכל אחד עשה מה שראה לנכוןתקני בטיחות 

 0449בשנת התקן נקבע . למתקני משחקים לילדיםמכון התקנים הישראלי הינו תקן של , 0941תקן 

 . כתקן רשמי החל על משחקי ילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים

 .מחייב כתקן  1498 הישראלי התקן על שמכריז צו לתוקף נכנס 2006 בתחילת

ישנם למעשה מספר חיפויי קרקע העומדים . תקנייםהקרקע הי חיפויהסוגים השונים של בתקן מוגדרים 

 :בתקן

 מטר 2המיועד לגובה נפילה עד  טבעי דשא

 שבבי קליפות עץ

 חול

 (חצץ עדין)סומסומית 

 HIC (Head Injury בקריטריונים של בדיקתבתקן אך אמורים לעמוד  וחומרים אחרים שאינם מפורטים

Criteria) 

 

 השפעת חיפויי הקרקע על התנהגות הילדים וההורים

כאשר אין . שלחיפוי הקרקע התקני יש השפעה על אופי הפעילות של הילדים ישנם חוקרים הסבורים

הילד מבין שעליו , אינו גן משחקיםכמו למשל ברכיבה על אופניים או במשחק במקום ש, חיפוי קרקע

אך כאשר הוא נמצא במקום שמגדיר את עצמו כמקום , להיזהר כי אין מה שירכך את הנפילה שלו

וגם ההורים סבורים שחיפוי , הילד מרשה לעצמו יותר להסתכן ופחות להיזהר, בטוח כמו גן משחקים

 ..ם עליהםהקרקע הרך יגן על ילדיהם במקרה של נפילה ולכן פחות משגיחי
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 הבטיחות ישל משטח חייםהאורך 

, בזמן התקנת המתקניםכל חיפויי הקרקע לנו יוצאת מנקודת ההנחה ששההערכה האופטימית 

 .השאלה היא מה קורה להם במהלך השנים. עומדים בתקן

 חומרים טבעיים

רוח גלל הזה באם  ,נעלמים קצתהם  לעיתים .אינם מתבלים, כמו חול וסומסומית החומרים הטבעיים

לעיתים  .תאריך תפוגה לחומרים הטבעייםאבל באופן כללי אין , ואם זה על ידי ילדים שמפזרים אותם

החומרים הטבעיים נדחסים ומתקשים אך באמצעות תיחוח של השטח החומר חוזר לקדמותו 

 .ולתכונות המאפיינות אותו

צריך רק לבדוק את גובה , אי התקןעומד בתנהעשוי מחומרים טבעיים כדי לדעת האם שטח הבטיחות 

 .דבר שאינו מצריך בעל מקצוע מיומן ויכול להעשות על ידי כל אחד, החומר

 

 (גומי ודשא סינטטי עם גומי מתחתיו) חומרים סינטטים

 ,מעמד יםמחזיק הם זמן השאלה היא לא כמההחומרים הסינטטים מוגבלים באורך החיים שלהם ו

בולם ומונע פציעות חמורות , כמשטח רך יםמתפקד םכשה מעמד הם מחזיקיםכמה זמן אלא 

 ?של מכון התקנים ועומד בתקני הבטיחות

אך מאחר , שנים 5 עד א שלהי ,נותנות המתקינות את חיפויי הקרקע הסינטטיים האחריות שהחברות

 (בדיקות הולם שנקראות)והבדיקות של החיפויים הסינטטים 

אין שום דרך לדעת   ,שנים 9-רק פעם ב, אם בכלל, נעשות

בדיקת . תקןדרישות העומד או לא עומד בהיום החיפוי האם 

ורק הבדיקה , בודקת את רמת האלסטיות של המשטחההולם 

הבדיקות  לשאלתנו בנושא. הזו יכולה לתת את התשובה על כך

מכון התקנים לא סיפק לנו מידע לגבי מספר , ותכיפותם

שית בפועל בדיקת המכשירים שיש ברשותו וכל כמה זמן נע

 . ההולם לחיפויים הסינטטים

מתוך ) גני משחקים 24,444-חשבון פשוט מראה שכדי לבדוק כ

 םתיצחמכש החנהב ,גני משחקים שיש בארץ 04,444-כ

לא כולל גני ילדים )שנים  9במשך  (םייטטניס םירמוחב םיפוחמ

 9,944-יש צורך לבדוק כ, יטטניסהמחופים בחיפוי ( ובתי ספר

 זאת אומרת, גנים מדי יום 20, כלומר, גנים מדי שנה
 

מכשיר לבדיקת הולם לחיפויי קרקע 
 .סינטטיים
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 .מלאה מדי יום למשך כל השנהשהמכשירים לבדיקת הולם אמורים להיות פעילים במשרה 

כל גן משחקים וב, מכשירים כדי לערוך את הבדיקות בכל רחבי הארץ' ש להם מסיעל פי מכון התקנים 

 .על מנת למפות את התקינות בשטח הגן הבדיקה נעשית במקומות שונים

 

 ?האם הבדיקה אכן נפוצה

שהוצגה בפניהם תמונה של המכשיר לבדיקת , מנהלי בטיחות במוסדות חינוך 94-ל כבהרצאה מו

למה הוא משמש והם לא ראו כזה , אף אחד מבודקי הבטיחות לא ידע מה זה המכשיר הזה ,ההולם

 .מכשיר מעולם במשך כל שנות עבודתם כמנהלי בטיחות של מוסדות חינוך

 

 ?סינטטימה כוללת אחריות היצרן על חיפוי הגומי ה

שחיקה של החומר אך , חורים שנוצרים, כוללת הדבקות על ידי יצרני משטחי הגומי האחריות הניתנת

 .כוללת ונדליזם אינה

 

 

 כל מגוון האפשרויות של חיפויי הקרקע יוצגובמסמך זה 

-מהם היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם ב, התקניים

, ישותינג, בריאותי, התפתחותי, בטיחותי: תחומים 6

 .כלכליתחזוקתי ו

 

 

 

 ...קצת היסטוריהעם  ...נתחיל עם החול

את החול לגני הילדים  פרדריך פרואבלהכניס מחנך גרמני בשם , לפני כמאה ושלושים שנה לערך

מהר מאד . ערימות החול החלו למלא את הגנים הציבוריים של גרמניה 2854וכבר בשנת , בגרמניה

 . וגני המשחק שינו את אופיים הויזואלי והמשחקי ,ב הנושא"ארה, אחריהם הוכנס בבריטניה

סגירת שטח למשחק מפני , וכוללים בטיחות מפני נפילות ופציעות, תפקידי החול הם רבים

 . קורקינט ועוד/סקייטבורד/אופניים
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 בטיחותי

את מיכשור או במיומנות מקצועית על מנת למדוד אין צורך ב .מ"ס 94חול תקני הוא בעומק של 

 .גובה החול

 התפתחותי

החול הוא . חינוכית על הילד -א בהשפעתו המשחקיתהתפקיד החשוב ביותר של החול כרוך דוק

 משטח. לבנות ולהרוס בעולמות מדומים בני שלושה מימדים, אמצעי איתו הילדים יכולים לחקור

פתח את משחק בחול מ. פעילות המזמן הנאה והתנסויות למידה שונות -החול הוא אזור רב

הוא חומר , כשהוא מעורב במים, חול. מהנה ומעדן את היצרים ומפתח סקרנות וחקירה, החושים

  . מתאים לעיצוב בידיים או בעזרת כלים

מר אפשר לראות בו חו. כאחד מיסודות הטבע משמש את הילד לצרכים רבים מאוד, חול"

ובתנאים אחרים  –הדומה בתנאים מסויימים לנוזל 

להזרים , הוא יבש אפשר למלא ולשפוך כאשר. למוצק

ממש כמו בפעילות  – ולהעביר דרך מסננת ומשפך

לבנות בו ולתתו , אך אפשר גם ליצור לו צורה, במים

יתכן וריבוי השימושים . ממש כחומר מוצק, בתבנית

מבחינה פיזיקלית הוא הגורם המושך ביותר את הילד 

ים והמגע נע –אפשר לעבוד בו בידיים . לעיסוק זה

מגע היד נוח משום שהוא חומר . אך אפשר לעבוד בו גם בכלים שונים –בהתאם לנסיבות 

, יובש ולחות: משתנה תחושת המגע, בהתאם ללחות החול. המתאים לגודל של כל כף יד

 .דביקות וחלחול, חלקות וחספוס, חומר רצוף או מפורר, חמימות וקרירות

וכן תלישה מתוך  –חפירה , לישה, נייההעיסוק בחול מאפשר פעילות תלת מימדית כב

חירור , מיפוי, כן יש עיסוק דו מימדי בצורה של ציור והטבעת עקבות על ידי חריצה. החומר

 .כל אלה כמו שרבוטי יסוד בציור –באצבע או בכלי 

 "והטקסטורה המשתנה" שטח הפנים"עיסוק רב מימדי זה מתאפשר בגלל 

 (2480, אורנים, מרכז ללימוד פעילויות הילדה, גדעון לוין –שולחן החול : מתוך)

 

ולבנות שם חוויות שהוא עובר , באופן כללי בארגז החול הילד יכול לבטא את עולמו הפנימי

בארגז החול  .הדר לפתוח העולם הדמיוני של הילדכן זהו מקום נ-כמו, ולעבד אותם, בחוץ

 .שיתוף ושיחה ,וזה עוזר לילד לרכוש הרגלי חברות, עובדים כמה ילדים יחד

 :השפעת החול על הילד לפיכך כרוכה בארבע השפעות חיוביות וחשובות
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, זוחל, קופץ, מוטוריקה גסה מתבטאת בחול כאשר הילד רץ –השפעה מוטורית פיסי 

מוטוריקה . ומאפשר נפילות, החול מזמין פעילות זו מאחר והוא רך למגע. ומתגלגל על החול

 . מפזר את החול בין עם מים ובין ללא, מסנן, עבירמ, עדינה מתבטאת כאשר הילד לש

ולצידו , חוש המישוש המרכזי. בשימוש בחול משתמש הילד בכל חושיו –השפעה תחושתית 

, הכנסת מים. כולם מתפקדים תוך שימוש בחול. הריח הראייה והשמיעה, גם חוש הטעם

ר ולהרגיש תחושות והרטבת החול מאפשרת עניין חושי רב בהרבה מאחר והילד יכול ליצו

 .חדשות ושונות כל הזמן

, ולדמיין, ליצור, כאשר לילד יש את היכולת להשפיע על משהו – דמיונית/השפעות שכליות

שר פהחול מא. הוא מתפקד בשיאו כבן אדם חושב וממציא. הפעלת חיישני המוח היא מירבית

ו של החול משתנה תכולת. ולהתחיל מחדש, ללמוד מטעויות, הוא מאפשר להתנסות. את זה

 . עצמוויחסיות וכמובן את תכונות החומר הטבעי , והילד יכול ללמוד כמויות, מכלי לכלי

הוא מאפשר להם לתקשר בשפה הכי . החול הוא מגשר ומחבר בין ילדים -השפעה חברתית

אינם דוברים את ילדים ש, באופן זה. ואינו מצריך הרבה תוספות, שפת המשחק -נכונה להם

ובעלי אופי שונה יוכלו לשחק בחול ביחד ולהנות מהפריה , ם שוניםבגילי, פהאותה הש

עצמאיות מול יכולותיו הבניה בחול המשותפת גם היא מציגה לילד את יכולותיו ה. הדדית

 . בקבוצה

 

 בריאותי

ומאחר וילדים מאוד אוהבים את , אוהבים לעשות בו את צרכיהם, בייחוד חתולים, בעלי חיים

יש סיכוי שהם יבואו במגע עם צואת החתולים ועלולים להפגע ממחלות , המשחק בחול

כמו כן חול שאינו מתוחזק כראוי עלול להכיל פרעושים ופשפשים שגורמים . הקשורות בכך

 .לעקיצות

מוסדות חינוך גם אם הם מגודרים כך שקשה למנוע את חצרות חתולים יכולים להכנס ל

 .למקומות מגודרים להכנס יכוליםאך כלבים אינם , התופעה הזו

יחד עם זאת חשוב לדעת שישנן היום . אין חילוקי דעות על הסכנות שיש בחול מזוהם ולא מטופל

בין אם זה טיפול בארגז החול ובין אם , כך שעל ידי טיפול סדיר בחול, מכונות לניקוי ולסינון החול

על הגיינה בסיסית של יחד עם שמירה , יפוי הקרקע שמתחת למתקני המשחקיםזה טיפול בח

ניתן למנוע את מרבית הסכנות הבריאותיות , שטיפת ידיים במים וסבון לאחר המשחק בחול

 .הנגרמות מהחול
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 תחזוקה

בשנה על  0-9ומומלץ להזמין אותן  מכונות לניקוי ולסינון החולחברות המפעילות ישנן היום 

 .מצא מתחת למתקני המשחקיםמנת לנקות ולסנן הן את החול בארגז החול והן את החול הנ

 נגישותי

 .החול אינו נגיש למעבר עם כסאות גלגלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 החול יתרונות
 ות הילדים רב מאוד ערכו להתפתח

שתורם לילד  חליפיואין שום חומר 
 כל כך הרבה

 החול אינו מתבלה או נשחק 
 לא נעשה עליו ונדליזם 
 מחירו זול 
 אינו דורש מצע קרקע מתחתיו 
 ניתן לניקוי ולסינון בעלות נמוכה. 

 החול חסרונות
 עושים בו , בייחוד חתולים, בעלי חיים

 .את צרכיהם
 יות בחול עקב בעיות הגיינה עלולות לה

 .פרעושים ופשפשים, צואת בעלי החיים
 אינו נגיש 
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 (חצץ עדין, סומסום)סומסומית 

מחצבות  0ישנן היום . גרגרים מעוגלים ולא חדיםמהעשוי , הסומסומית היא מעין חצץ מאוד עדין

 .המאושרות לספק סומסומית תקנית

העשויה לבנה וישנה סומסומית ...( שחורים כמובן)סלעי בזלת  למגריסה שעשויה הסומסומית ישנה 

 . מגריסה של סלעים אחרים

 בטיחותי

אין צורך במיכשור או , גם כאן .מ"ס 94צריכה להיות בעומק של , כמו החול, הסומסומית התקינה

 .בבעל מקצוע מיומן על מנת לבדוק את גובה הסומסומית

 התפתחותי

והיא אינה מתנהגת כמו , ו החולהסומסומית אינה עדינה כמ

, יחד עם זאת, החול כאשר היא יבשה או כאשר היא רטובה

היתרון של הסומסומית היא בהיותה חומר טבעי והיא 

, לגרוף, לעשות בורות, מאפשרת לילדים לערום אותו בערימות

לתקוע בו ענפים דקים או , להעביר את הגרגרים מכלי לכלי

 .'וכו עלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ם ילדים רגישים שההליכה יחפים על הסומסומית לא כל כך נעימה להםישנ

 

 

 

 

 

  

 



13 

 

 
                       

IPA ישראל 
www.ipa-israel.blogspot.co.il 

 

 יערה בשן חכם
450-0044944 

yaarahaham@gmail.com 
www.yaaraplayground.co.il 

 

 ןיפעת גל שפייזמ
052-6494123 

ifat.naturalplan@gmail.com 
www.ifatgal.blogspot.co.il 

 
  

 בריאותי

בסומסומית הלבנה יש המון אבקה , בפועל, למרות שהתקן דורש שהסומסומית תהיה שטופה

 .ולילדים עם בעיות נשימה האבק הזה אינו בריא, "לבנים"שגורמת לילדים לחזור הביתה 

 .מהבחינה הזו תפחות בעייתיהיא מכילה אבק ואינה כמעט והסומסומית השחורה 

אך להבדיל מצואת החתולים המוסתרת , ים לעשות את צרכיהם על הסומסומיתכלבים אוהב

צואת הכלבים נראית לעין וניתן להסיר אותה באמצעות שקית , בתוך החול ואינה נראית לעין

כך שהבעיה הזו כמעט , חופשיבהם באופן  מסתובבים כלבים לא, במוסדות חינוך מגודרים .ניילון

 . שם ולא קיימת

 נגישותי

 .הסומסומית אינה ניתנת למעבר עם כסאות גלגלים

 תחזוקה

החומר בשילוב עם אבק , יחד עם זאת, לסומסומית אין תאריך תפוגה ולא נעשה עליה ונדליזם

פחות מומלץ לעשות תיחוח של השטח ליוצר בחלק התחתון שכבה דחוסה של חומר ולכן , ומים

 .ולהחזיר את הרכות של החומר פעם אחת בשנה על מנת לאוורר את הקרקע

 

 

 

  

 הסומסומית יתרונות
  בעלת ערך התפתחותי כחומר טבעי

 .הניתן למשחק על ידי הילדים
 ת ואין לה מתבלה או נשחקה אינ

 תאריך תפוגה
 ונדליזם הלא נעשה עלי 
 יחסית זול חירהמ 
 ת מצע קרקע מתחתיהדורש אינה. 

 הסומסומית חסרונות
 עליהעושים , כלביםבייחוד , בעלי חיים 

 .את צרכיהם
  החומר מתהדק ומתקשה ודורש תיחוח

 .פעם בשנה
 אינה נגישה 
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 שבבי עץ

הוא עשוי  .שבבי עץ הם חומר בעל איכויות טבעיות אסטטיות גבוהות

, לרוב מגזם של עץ האקליפטוס או קליפה אחרת בעלת איכות זהה

ם ישנם שבבי. ואופן העיבוד שלהם בקצה, ומוגדר לפי גודל השבבים

קיימים שבבי עץ , כיום. עגולים וישנם כאלו שלא עברו עיבוד מיוחד

אחד בשני ונמנעת " נאחזים"השבבים , שבגלל אופן החיתוך שלהם

 . בעיה שהיתה קיימת בעבר, התפזרותם עם הרוח

 

 בטיחותי

שבבי העץ מהווים חלק , ב ואוסטרליה"ארה, באירופה

למתקני משמעותי מאוד מכיסויי הקרקע הקיימים מתחת 

 . משחקים בפארקים ציבוריים

כי הדרישות היא הבעיה . י מכון התקנים"אושרו עהם שבבי העץ מותרים בתקן כל עוד , בארץ

עמידה , בדיקות רעילות, וכוללות, בלתי אפשריותכמעט י המכון בארץ הן "הנדרשות ע

אף חברה כמעט דרישות אלו כל כך דרקוניות עד כי . ועוד, גודל חלקיקים, בתקנות נגד אש

. לא הצליחה להכנס למאגר החברות המאושרות של מצע תקני, המשווקת שבבי עץ בארץ

עד כי הוא נעשה חסר סיכוי , עלה בהרבה מחירו של החומר, בעקבות אותן דרישות, כמו כן

 . לשימוש

, באזור מוצל שים אותםעדיף ל, בה שבבי עץ לרוב מתייבשים תדירות בשל החום, בארץ שלנו

 . א עם קרינת שמש ישירהול

 התפתחותי

היא , כמו כן. ויוצרת סוג של רפלקסולוגיה לכף הרגל, הדריכה על שבבי עץ היא נעימה ביותר

, (חיפושיות למיניהן)ח קטנים תחתם "מאפשרת חיים של בע, מעשירה את הקרקע במינרלים

מהווים חומר  שבבי עץ. דבר התורם מאד לצמחיה באזור, ועוזרת בשמירה על לחות הקרקע

 . ומשחק לילד, להערמה ופיזור

 בריאותי

י "ישנם שבבים הנצבעים ע. שבבי עץ הינם חומר אורגני בעל חשיבות למגע וחישה של הילד

(. ויש לודא זאת עם חברת השבבים)אך החומרים בהם נעשה שימוש הם טבעיים לרוב , צבע

ח "ולבע, פתח טוב יותרתחת השבבים נוצר אזור של אדמה לחה המאפשרת לצמחים להת

 
 ב"בארה צולם
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ומספק חיזוק למערכת החיסון של , דבר המעשיר את האזור מבחינה אורגנית, קטנים לחיות

 . במגע יומיומי, הילד

 נגישותי

 .לבעלי כסאות גלגלים אין נגישות

 תחזוקה

מאחר , עם כי פחותה מחומרים אחרים, גם שבבי עץ זקוקים לתחזוקה, "נזיל"כמו כל חומר 

. עם זאת חידושם נדרש כל תקופה של שנתיים בממוצע. ומתפזרים" עפים ברוח"והם פחות 

ואזורי גינון , במידה והם ממוקמים בערוגות. מיקומם של השבבים משפיע ביותר על תחזוקתם

מצריכה ( חקמתקני מש)השמתם באזור של פעילות קבוע , עם זאת, התחזוקה אינה רבה

חשוב להדגיש כי השבבים . י הילדים"חד לאחר עממקום א יותר תחזוק מאחר והם מועברים

ולמעשה נדרשת תקופה ארוכה יותר מרוב החומרים , במהירות" מתכלים"עצמם אינם 

 . האחרים על מנת שיהיה צורך במילוי מחודש

 

 

 

  

 שבבי עץ חסרונות
 יקר בארץ 
  דורש תקינה ספציפית לחברות

כיום אין חברות כאלו בארץ , השונות
 כמעט

 מתחת לעצים מתערבב עם עלים ,
 . לנקותו( ילא כדא)וקשה 

  בקיץ השבבים מתקשים עם עקב חוסר
 לחות ועלולים לפצוע

 אינו נגיש 

 שבבי עץ יתרונות
 יםאו נשחק יםמתבלם אינ 
 ונדליזם הםלא נעשה עלי 
 ת מצע קרקע מתחתםדורש אינם 
 בעלי חזות אסטטית 
 נעים למדרך 
 טבעי ומשמר טבע סביבו 
  אינו מהווה מקום אופטימלי לצרכי

 ח"בע
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 סטנדרטי גומי סינטטי

 מגיעהגומי הסטנדרטי . וסטרילינקי , צבעוניהוא . גומי הפך בשנים האחרונות לטרנד רציני בארץ

שני הסוגים דורשים מתחתם משטח בטון . כאריחים או כגומי יצוק בשטח: בשתי צורות עיקריות

 .דבר המייקר את חיפוי הקרקע, אספלט או אבנים משתלבות, קשיח

 

 בטיחותי

הוא . י מכון התקנים עוד במפעל"מאושר עההגומי הוא חומר 

ודקת את זו הבדיקה הב, עובר מבחן הולם במפעל

בדיקה זו נעשית באופן מדגמי בלבד על גני . האלסטיות שלו

לא ברור עד כמה אך בשנים לאחר מכן , משחקים חדשים

מכון )באמת נעשית בדיקה באופן סדיר וכל כמה זמן 

 .(התקנים לא מספק מידע זה

 

שוחקים את שכבת הגומי , מקומות שיש בהם שימוש רב

דבר שגורם לאותו , וחושפים את שכבת הבטון שמתחתיה

 .בטיחותי לחלוטיןלא איזור להיות 

 

ואלו , הגומי סופח לתוכו אבק ומים, בה האבק רב, בארצנו

הן לנפילה רגילה , מקשים אותו עד לכדי מצע קשיח וכואב

אינו  לרובהוא , שנים בערך 5לאחר . ובעיקר לנפילה מגובה

ולכן , אך כאמור אינו נבדק, מתפקד כמשטח הולם יותר

 . משיך ומשרת בתפקיד לו אינו ראוימ

 

 .השפעה על הבטיחות נהיש צבעוניות העזה של הגומיגם ל

 0448וופניק בשנת במחקר שנעשה בטכניון על ידי טטיאנה 

 "צבעוניות מגרש המשחקים כגורם הסחה"בנושא 

ההמלצות הן שיש להתייחס לצבעוניות בגן המשחקים כאל 

, ל תפקוד הילדגורם מבני שיש לו השפעה ישירה ע

התנהגותו והרגשתו בסביבת גן המשחקים ושיש להימנע 
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 . משימוש בגירויי צבע חזקים במשטחים האמורים לשמש כרקע לפעילות הילדים

יש להביא בחשבון שהכוח הפעיל והמעורר של הצבע עשוי לפעול נגד , בבחירת הצבעוניות

ויים דרסטים ופתאומיים בסביבה שינ, עבור ילדים מסויימים. ולגרום להסחת דעתם הילדים

ההמלצה היא לעשות שימוש בצבע בגן המשחקים באופן . עלולים לגרום לאיבוד ביטחון

ורצוי להשתמש בצבעים מוסכמים בתחום , פונקציונלי כפי שהדבר נעשה בתחום התעבורה

 .הבטיחות

 

 

גורם , העובדה שהגומי הוא משטח קשיח יחסית

, אופניים, קורקינטיםלילדים רבים לנסוע עליו עם 

ולמעשה גן המשחקים נהפך למקום שיש בו , בימבות

 .עוד סיכונים מעבר למתקנים

 

 התפתחותי

 .הוא מהווה רק משטח המחבר בין פונקציות המשטח השונות! לגומי אין כל ערך משחקי

יכולים  אך הם אינן, מצויירים או ליצור מסלולי תנועה, ילדים יכולים לצייר עליו קלאס עם גירים

 .לשחק איתו כחומר

 

 בריאותי

פולט , מתחמם, גומי באזורים חשופים ללא הצללה

הוא ו, נעימיםגזים רעילים וריחות לא לעיתים מתוכו 

הריחות והגזים נגרמים . בעיקר חם מאד להליכה בקיץ

 . גרגרי הגומיעקב הדבק המחבר את 

וילדים מנסים לשרוף , ונדליזםלעשות עליו הגומי מושך 

בשכבה העליונה שהיא בסך  או לחרוץ חתכים, ותוא

דבר שגורם לחשיפת השכבה , מ"ס 2הכל בעובי של 

התחתונה המורכבת מגרגירי גומי שילדים קטנים 

 . עלולים להכניס לפה
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 נגישות

שהוא גם חומר הינו ח לרוב להליכה ווהגומי הוא נ

מהווה משטח בטיחות  םגונגיש לכסא גלגלים 

 . בולם גם יחד

 

 זוקהתח

הונדליזם הנעשה על שנים אך היא אינה כוללת את  5האחריות על הגומי כאמור היא עד 

 .טלאים על המשטח עם ולאחריו הגומי נראה, יקרים דורש הרבה תיקוניםש, הגומי

 

 גומי סינטטי באריחים

רק הוא חייב להיות על , מבחינות רבות הוא כמו הגומי ביציקה

 םינשב ,תירלופופ דואמ התיה וזה היצפואה רבעב .מישור שטוח

 .תמייק אלו טעמכ רבכ תונורחאה

הקצוות , עלולים להפרד זה מזה , מספר שניםלאחר , האריחים

 .שלהן עולים כלפי מעלה דבר כמהווה מפגע שניתן להתקל בו

 .גם הגומי הזה מתקשה עם השנים

 תחזוקה

 .החלפת אריח פשוטה יותר מאשר תיקון הנעשה בגומי ביציקה

 

 

 

 

 הגומי הסינטטי חסרונות
 אורך חיים מוגבל מבחינת עמידה בתקן 
 עלויות הקמה גבוהות 
 לא ניתן לשחק איתו 
 סטריליות יתר 
 ונדליזם 
 עלויות תחזוקה 
  (טלאים)לא נראה טוב לאורך זמן 
 דורש הצללה 
 מתחמם מאוד 
 לעיתים ישנם ריחות של דבקים 
 מלאכותי 
 נטייה לצבעוניות יתר 

 

 הגומי הסינטטי יתרונות
 נגישות 
 נקיון 
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 י עם שכבת גומי טדשא סינט

 (רך בבטוןללא צו)מצעים מהודקים /ניתן ליישום על גבי חול

בעובי  גומייציקת פתיתי מ שכבה תחתונה עשויהדשא 

שכבה ו ,גופס יחטשממ וא ,משתנה לפי טבלת גובה נפילה

על  שעליו מפזרים חולדשא סינטטי במגוון צבעים של  עליונה

מנת ליצור משקל על שטיח הדשא וגם על מנת להעמיד את 

 .הסיבים של הדשא

 

 בטיחותי

כך שכל עוד הגומי , טיח הדשא אלא הגומי שמתחתיוהמרכיב העיקרי שיוצר את הבטיחות הוא לא ש

חשוב לציין שחיפוי הדשא . המשטח בטיחותי, בדרישות הבטיחות םיועומד םיניקת גופסה וא

מתחתיו לא נמצא הרבה שנים בשוק הישראלי כך שקשה לדעת איך הוא  גופס/הסינטטי עם הגומי

 .יעות חמורותמתנהג לאורך השנים מבחינת גמישות ורכות שכן חיפוי הקרקע תפקידו למנוע פצ

ובדומה לגומי ישנה נטייה לעשות , הדשא הסינטטי אינו מוגבל לצבע הירוק –נטייה לצבעוניות יתר 

על ההשפעה של צבעוניות היתר על בטיחות הילדים קראו בפרק הגומי . שימוש בהרבה צבעים

 .הסינטטי

 

 התפתחותי

 .ות המשטח השונותהוא מהווה רק משטח המחבר בין פונקצי! לדשא אין כל ערך משחקי

 

 בריאותי

דשא סיננטי בצבע ירוק נותן אשלייה של דשא  -התחממות 

וניתן ללכת עליו יחפים  אינו מתחמם בשמש טבעידשא . טבעי

אך לעומתו הדשא הסינטטי מאוד  , גם בשעות החמות

ולא ניתן ללכת עליו בשעות , ממש כמו הגומי, מתחמם

 .הצהריים

כלוך שאינו עף ברוח וקשה מאוד הדשא צובר בתוכו ל –לכלוך 

  .לניקוי

 

 

 

 



21 

 

 
                       

IPA ישראל 
www.ipa-israel.blogspot.co.il 

 

 יערה בשן חכם
450-0044944 

yaarahaham@gmail.com 
www.yaaraplayground.co.il 

 

 ןיפעת גל שפייזמ
052-6494123 

ifat.naturalplan@gmail.com 
www.ifatgal.blogspot.co.il 

 
  

 

 נגישות

 .מוצג על ידי היצרנים כמשטח בטיחות נגישהדשא הסינטטי 

 

 תחזוקה

וזאת על מנת להעמיד את , היצרנים ממליצים להבריש את הדשא הסינטטי פעם עד פעמיים בשנה

 .הסיבים

 

 

  

 הדשא הסינטטי חסרונות
 מלאכותי 
 מסטיק נדבק לסיבים 
 מתחמם מאוד 
 לא ניתן לשחק איתו 
 קצוות השטיח לעיתים נשלפים 
  פולט ריחות לא טבעיים ויתכן ואף

 .מזיקים בעת שהוא מתחמם בשמש

 הדשא הסינטטי יתרונות
 ירוק תמיד 
  במים ביחס לדשא חסכוני

 הטבעי
 שיגנ 
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 :ים השוניםבחומרהכרוכות  והתועלות *את העלויות שמרכזת טבלת השוואה

 המחירים מבוססים על הערכה משוערת וממוצעת

סוג 

 התשתית

עלות 

 ר"מ

 (ח"ש)

מצע 

מתחת 

 לתשתית

תחזוקה 

נדרשת 

 בשנה

עלות 

תחזוקה 

 לפעם

אורך  חסרונות יתרונות 

 חיים

 01-כ עלות ל"סה

 ר"מ 511-שנים ל

דשא 

+ סינטטי

משטח 

 בולם

244-

054  

מ "ס 24

 מצע/חול

2-0 

 הברשות 

854 

 ח"ש

ניתן , טריליס נראה

, צבעוניות רבה, לתיקון

 לא מושך חתולים

מתחמם , קשה לניקוי

, ולכן דורש הצללה, בשמש

לא ניתן לראות הפרשות 

 ח עליו"בע

  00,444=004*044 שנים 5

 2444=54*ק"מ04

2744*24=27,444 

  *ח"ש 60,444: כ"סה

החלפת החיפוי 

 שנים 2אחרי 

 שקל 010,111

תוצרת  גומי

 הארץ

054 

 ח"ש

בטון 

(244 

ח "ש

 (ר"למ

שטיפה 

 בקיטור 

2044 

 ח"ש

לא מושך , משטח בולם

נגיש למרות , חתולים

שמקבל שקיעות ומקשה 

 על מעבר כסא גלגלים

-כ מתקשה לאחר, יקר ביותר

שנים מאבק ומים ואינו  9

ולפיכך אינו בולם , נבדק שוב

מתחמם ולכן דורש , לאורך זמן

, צבעים בסיסיים, הצללה

כל תיקון רואים , מתפורר

מתחת , מעלה ריח, כתלאי

 לעצים דורש ניקוי 

9-5 

שנים 

 מתקשה

054*044=54,444 

244*044=04,444 

2044*24=20,444 

 ח "ש 80,444: כ"סה

החלפת החיפוי 

 שנים 2אחרי 

 שקל 025,111

-054 מיובאגומי 

544 

 ח"ש

שטיפה  קרקע

 בקיטור

2044 

 ח"ש

לא מושך , משטח בולם

יש ביטוח נגד , חתולים

פחות , שנים 5נדליזם ו

, מתקשה מגומי רגיל

 נגיש, צבעים רבים

מגיע רק , יקר ביותר

אתר בריבועים ולא כיציקה ב

ועל כן אינו גמיש לפני 

 השטח

5-24 

שנים 

 מתקשה

044*074 =40,444 

2044*24=20,444 

 ח"ש 010,111

 

-244 חול

204 

 ח "ש

 0-9סינון  קרקע

פעמים 

 בשנה

654 

 ח"ש

משמש כמשחק מרכזי 

תורם , גן לילדב

, יצירה, למוטוריקה

בטחון , דמיון

אוםיו משנה את ,עצמי

ותכונותיו כאשר הוא 

 זול , בטיחותי, רטוב

 ,לכסאות גלגלים אינו נגיש

דורש , מלכלך ונדבק לבגדים

תחזוקה מפאת משיכת 

 ועף ברוחמתפזר , חתולים

25-04 

 שנים

044*204=00,444 

94*654 =24,544 

 ח"ש 92,211: כ"סה

חול  04%ת הוספ

= שנים 5אחרי 

 שקל 0,844

 שקל 91,211

 סומסומית

 

284 

 ח"ש

תיחוח  קרקע

פעם 

 בשנה

754 

 ח"ש

משמש , נו עף ברוחאי

לגריפה והערמה 

 מאפשר קצת משחק

, לכסאות גלגלים אינו נגיש

, נכנס לנעליים, אבק באוויר

, גורם להחלקה ליד ריצוף

 אינו נעים למגע

04 

 שנים

284*044=96,444  

754*24=7544 

 ח"ש 92,211: כ"סה

 04%הוספת 

 5סומסומית אחרי 

 שקל 7,044= שנים

 שקל 91,211
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 טבלת סיכום עלויות
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 לסיכום

 :נקודות מרכזיות 2לנגד עינינו לעמוד  ותצריכמשחק תכנון סביבות ב

 בטיחות הילדים .0

 התפתחות הילדים .5

 בריאות הילדים .2

 עלויות .9

 נגישות .2

 

כמשטח בטיחות שמטרתו למנוע פציעות היא רית של חיפוי הקרקע המטרה העיק ,מבחינה בטיחותית

 .סדיר להבדק באופןהתאמתו לתקן צריכה , לאור חשיבותו הרבה. חמורות עקב נפילה מגובה

 טועימ בקע םילספנ םיקחשמ ינגו ,הקידבה תולק תוכזב רידס ןפואב םיקדבנ ןכא םייעבטה םירמוחה

באופן  וא, באופן חודשי אלש יאדוובו, םיקדבנ םניאו טעמכ םייטטניסה עקרקה ייופיח ךא ,יופיח רמוח

רשויות או למנהלי מנהלי הבטיחות בוגם לא ל ,לציבור ההוריםולכן אין , שנתי תלת ןפואב ילוא ,שנתי

רך הינו תקני ו דרך לדעת האם חיפוי הקרקע מתחת למתקני המשחקים, חינוךהמוסדות הבטיחות ב

 .פציעות חמורות במקרה של נפילה על מנת למנועמספיק 

 !את הבטיחות של הילדים שלנו מתחת לשטיח" מטאטאים"לא מהיום 

 

עם , לנו באופן חד משמעי היא חיפוי קרקע העשוי מחומרים טבעייםההמלצה ש, מבחינה התפתחותית

תוך , ואדמה טבעית בשאר המקומות, באיזורי המשחק הדורשים שטח בטוח מתחתם עדיפות לחיפוי חול

 םשהינכדי לאפשר לילדים מגע יומיומי עם חומרים טבעיים  וזאת... דשא, צמחייה, סלעים, שילוב אבנים

 .חיפויים הסינטטייםדבר שאינו קיים ב, ברהתפתחותי בעלי ערך 

 !יוחזרו החומרים הטבעיים לגני המשחקים

 

שהם ריחות לא טבעיים ואולי אף מזיקים בעת  החומרים הסינטטים פולטים, בריאותיתמבחינה 

 .הילדים נחשפים לגרגרי גומי שעלולים להגיע לפיהם, בגני משחקים רבים שיש בהם ונדליזם. מתחממים

לאף יצרן חיפויים סינטטים אין , בארץ מחקרים על השפעת החומרים האלו על בריאות הילדים עדיין אין

כמו  עם קרינת שמש חזקה ועם מספר חודשי שמש בשנה. מבחינה בריאותית אינטרס לחקור את הנושא

ויש צורך לעשות את  לא ניתן ללמוד מאירופה על השפעת החומרים האלו על בריאות הילדים, שיש בארץ
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העובדה שבעלי חיים לא עושים את צרכיהם על . הבדיקות האלו בתנאי הסביבה הקיימים בארץ

אם בעלי החיים מדירים את  .צריכה להדליק נורה אדומה, המשטחים הסינטטים וגם לא נמצאים עליהם

אנחנו רוצים שהילדים שלנו זוהי הסביבה שהאם . עצמם מהחומרים האלו כנראה שיש להם סיבה טובה

 ?ובבו עליה מדי יוםיסת

 

ים המשחק מושקעת באלמנטים שהילדשל סביבות " עוגת התקציב"מרבית מ, כיום, כלכליתמבחינה 

וזו הרי , כמו חיפוי קרקע סינטטי והצללה מלאכותית, או ערך משחקי אינם מקבלים מהם ערך התפתחותי

 .של סביבת המשחק מטרתה

, כמעט מחצית מהתקציב מושקע בסביבה נוחה, צללההדיאגרמה מראה שבגן משחקים עם חיפוי גומי וה

 .אבל כל אלו באים על חשבון מתקני המשחקים לילדים, נגישה, סטרילית, אסטטית, יפה

, נדנדות רגילות, פירמידת חבלים)לילדים על כסאות גלגלים  כלל מרבית המתקנים אינם נגישים, וממילא

 ...(רוב המתקנים המשולבים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התקציב . לא נועדה לקישוט הסביבה אלא למען התפתחותם ומשחקם של הילדים חקסביבת המש

" תפריט"את ההשקעה ב מקטינים באופן משמעותישמושקע בחיפויים סינטטים ובהצללה מלאכותית 

 .מאוזן ומזין המיועד לפיתוח מיומנויות רבות אלמנטים

 !להשקיע בילדים ולא בתפאורה
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 ת הנגשהמבחינ

נה חשובה מאד אך לא יתכן שבעבורה מרבית האוכלוסיה הנגשה הי

שמחירו , שאינו בר משחק, תשלם מחיר יקר של משטח שאינו טבעי

  .ושעלות אחזקתו גבוהה ,ממחירו של משטח טבעי 9בפועל יקר פי 

ב "של אחד מיצרני המתקנים בארה התרשים נלקח מתוך חוברת)

 Inclusive) ים לכללעקרונות תכנון של גני משחקים נגיש שמוקדשת

playground)  נחשבים לילדים בעלי צרכים ( ב"בארה)מהילדים  %8.5-מראה שו

 (ואת החלוקה לקטגוריות השונות מיוחדים

 

 

 

ראו ) להיות חלקית להגעה למתקן בלבד יכולההנגשה 

לחלק את שטח גן המשחקים או  (תמונה מאוסטרליה

למתקנים למספר איזורים כך שהחיפוי הסינטטי יהיה רק 

מאפשרים שימוש בהם לבעלי צרכים כן ש ספציפיים

להתקין את המשטחים ולא באופן גורף  ,מיוחדים

בגן  המתקניםכל על כל שטחי הבטיחות של הסינטטים 

 .המשחקים

 

 

 

* * * 

 המתקנים הקטלוגים אתרק לראות לא  .גן המשחקיםחשוב לראות באופן הוליסטי את 

שתאפשר לילדים  סביבת המשחק לראות את כלאלא  ,חקיםכמרכיבים העיקריים של גן המש

לגעת , לשחק עם חולגם לשחק על מתקנים תעשייתיים אך יחד עם זה תאפשר להם גם 

 ...בעלי חיים קטניםלצפות ב... בסלעים, בבוץ, באדמה

למצוא את האיזון ואת שביל , כהורים, כאנשי חינוך, כמקבלי ההחלטות, עלינו כמתכננים

פשר לילדים את המגע עם חומרים טבעיים יחד עם התחשבות בכל השיקולים של ולא, הזהב

 .זה שהוזכרו במסמך ,ועלויות תחזוקה, נגישות, בטיחות, בריאות, התפתחות
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 על הכותבות

 (.29בת )ודקל ( 26בת )רימון , (28בת )אורן , (02בן )נשואה לאילן ואמא לשקד , חכם -יערה בשן

עשתה , חולון MIT-עיצוב תעשייתי בטכניון ותואר ראשון בעיצוב תעשייתי בב( M.Sc)בעלת תואר שני 

וגילתה שגני  "התאמת מתקני משחק לצרכים ולהתנהגות של ילדים" את עבודת המאסטר בנושא

 .המשחקים אינם עונים על צרכים התפתחותיים מאוד חשובים של הילדים

–היום  משחקים :כאשר המוטו שלה הוא ,מרצה ומתכננת גני משחקים, יועצת, חוקרת מזה כעשור

 .מחר מצליחים

להעלות את מודעות הציבור לחשיבות המשחק בכלל ובגני משחקים  החלום שלי הוא :מפיה של יערה

לשפר את  וכן, להתפתחותם ולאיכות חייהם של הילדים, לפיתוח מיומנויות החשובות לבריאותם, בפרט

 .ין בטיחות והתפתחותסביבות המשחק על ידי מציאת שביל הזהב ב

 את האוצרות ףושחישהספר הראשון בארץ  היהיש "הדנדנל תחתמש רצואה" הרפס אצי בורקב

לפיתוח , נדנדות ומה שביניהן, ציג מבט חדשני ומפתיע על מגלשותיו, הטמונים בגן המשחקים השכונתי

 .םכישורי חייו תובושח תויונמוימ

 

 (. 0)ואלון ( 5.5)ליהיא , (7)נשואה לעידו ואמא לאורי  ,יפעת גל שפייזמן

סיימה תואר ראשון באדריכלות נוף בטכניון ותואר שני . שנה 20-אדריכלית נוף ומתכננת ערים מזה כ

 . בגיאוגרפיה ובינוי ערים באוניברסיטה העברית

שמורות , בתי ספר, דרך תכנון שכונות,מתוכניות מתאר של ערים, םתיכננה פרויקטים בסדרי גודל משתני

 . טבע ונחלים ועד פארקים עירוניים

חצרות , בשטחים פתוחים" גן המשחקים הטבעי"הקמה והטמעת , בשנתיים האחרונות עוסקת בתכנון

דשת של ומייעצת למשרד החינוך בכתיבה מחו, מעבירה הרצאות ופורומים בנושא. בתי ספר וגני ילדים

 .פרוגרמות ותכנון מחודש של חצרות בתי הספר, תקנים

, טבעיים, אני משתדלת להכניס לחיי ילדי כמה שיותר רגעי משחק מגוונים,כיום :מפיה של יפעת

כשאני מסתכלת .ולהכיר את יכולותיהם ומגבלותיהם, להסתכן, אני נותנת להם להתנסות. ויצירתיים

הורים שאינם , חברה שאינה מודעת לחשיבות הרבה שיש במשחק. סביבי אני רואה חברה אחרת ושונה

ומערכת חינוך הגוזלת את זמן המשחק , יתלכלכו במשחק, מבינים עד כמה כדאי שילדיהם יתנסו בסיכון

וליצור חברה עם סדרי עדיפויות , כולי תקווה כי בעתיד נצליח לשנות זאת". חשובים יותר"עבור דברים 

שמח , לוקח סיכונים חכמים ובעיקר, יוצר, ליצור לנו דור המשך בטוח בעצמו נצליח, רק כך. נכונים

 ."ומאושר
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 קימושה( (IPA International Play Associationעל אירגון 

 .לקידום סביבות המשחק של הילדים ומצאו מיד מטרות משותפות 0420נפגשו באמצע  יפעת ויערה

ששם לו למטרה לקדם את זכות הילדים  IPA גוןהחלו בהקמתו של איר, שאנה ברייזבלטיחד עם 

 .לשחק

 .IPA  הושק הסניף הישראלי של 0425בינואר 

 : ישראל IPAשל  "אני מאמין"הנה חלק מה

קיים דגש רב מידי על תחרות .  יש צורך היום בישראל להעמיק ולהרחיב את הבנת חשיבותו של המשחק

. ועד לא רק על מנת להעביר זמן או להוציא אנרגיההמשחק נ. מידי זמן למשחק חופשי ומעט, והשגיות 

חובה עלינו לשמר . יכולת הביטוי והחיברות, היצירתיות, משחק ללא תחרות הוא חיוני לפיתוח הדמיון

 . ואף לפתח אומנות משחק זו אצל ילדינו

. התקנים והחוקים משתלטים על עולם משחקו של הילד, במציאות הישראלית של היום נושא הבטיחות

ופיסית לחשיבות של , פסיכולוגית, עלינו לספק יד מאזנת שתתמוך במשחק הטבעי ותתן תשובה חינוכית

 . סביבות משחק העונות על צרכיו של הילד

מתן , י הקצאת הזמן הדרוש לו למשחק"ע, אנו מאמינים כי מחובתנו לתת לילד את ההזדמנות לשחק

, יצירתיות, דום הקמתן של סביבות משחק מהנותוקי, החופש לבחור את סוגי המשחק המתאימים לו

 . ומחנכות, מאתגרות

שידע , "דור המשך"אנו רוצים להחזיר לחיי ילדינו את המשחק עם הטבע והטבעי ומאמינים כי כך יבנה 

כסביבה , לחקור  וליצור את העתיד, להסתכן, אלא ידע ליזום, לא רק להתמודד עם בעיות היומיום והעבר

 . ית ויצירתית יותרסובלנ, מתקדמת

והיא לא תהיה חשובה  מחייהםהיא לא תהיה חלק , אם הילדים של היום לא יהיו חשופים לסביבה טבעית

 ?מי כן, לא ישמרו עליה הםואם , הם לא ישמרו עליה, אם היא לא תהיה חשובה להם. להם
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It's Time to Ban Rubber "Safety" Surfacing (3.3.2015) 

 

Tim Gill 
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playground safety (13.2.2015) ASTM (American Society for Testing and Material) 

 

Professor David Eager, Professor James Nixon & David Yearley 

Impact attenuation – The case for natural materials (2008) 
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