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®Û¯ÂˆÓ ¯ÂËÈÏ˜˙ ‰‡¯© ÈË¯Â‡È˙ ÚˆÓ  ∫ß‡ Í¯Î

פרקים  מארבעה  מורכב  והוא  המדריך,  לניסוח  התיאורטיים  היסודות  את  מניח  המחקר  של  הראשון  חלקו 

המאוגדים ככרך א’. כרך זה שוטח את הרציונל ואת המטרות להכנת מדריך חדש בנושא, מבהיר את הנימוקים 

ציבוריים,  בגנים  דפוסי השימוש  על  הגורמים המשפיעים  מגוון  סוקר את  ציבוריים,  גנים  של  ראויה  להקצאה 

ומציג גישות שונות להקצאת גנים ציבוריים מהארץ ומהעולם. 

®Û¯ÂˆÓ ¯ÂËÈÏ˜˙ ‰‡¯© È¯ÈÙÓ‡‰ ¯˜ÁÓ‰  ∫ß· Í¯Î

מגוון  של  והסמויות  הגלויות  וההעדפות  השימוש  דפוסי  את  אמפירי  באורח  בוחן  המחקר  של  השני  חלקו 

ובאזורים  שונים  יישוב  בסוגי  ומתגוררים  שונים,  אוכלוסייה  למגזרי  שונים, המשתייכים  גן  בסוגי  משתמשים, 

שיטת  מוצגים  זה  בכרך  ב’.  ככרך  המאוגדים  פרקים  משלושה  מורכב  זה  חלק  שונים.  ואקלימיים  טופוגרפיים 

המחקר, הממצאים הפיסיים בגנים שנכללו במדגם וממצאי הסקרים והראיונות האישיים עם משתמשים בגנים. 

כרך ב’ מלווה בנספח ”כרטיסי גן” המציג את כל המידע הפיסי והתכנוני המפורט, שנאסף על כל אחד מהגנים 

הציבוריים שנכללו במדגם.

‰ÈÙ¯‚ÂÙÂËÂ ÈÓÈÏ˜‡ ¯ÂÊ‡ ¨‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ ¯Ê‚Ó ¨·Â˘ÈÈ ‚ÂÒ ÈÙÏ ¨ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„Ó

והמסקנות של המחקר  עיקרי הממצאים  לתכנון, המסכם את  הנוכחי  הוא המדריך  חלקו השלישי של המחקר 

ומציג הנחיות עקרוניות ומפורטות לתכנון גנים ציבוריים. המדריך נועד לשמש ככלי עבודה לרשויות, לאדריכלים, 

למתכננים עירוניים, לאזרחים ולארגונים המשתתפים בתהליכי התכנון השונים.

‰ÁÈ˙Ù È¯·„

תרבותיות,  חברתיות,  בתמורות  המלוות  מואצות,  טכנולוגיות  בהתפתחויות  מאופיינים  האחרונים  העשורים 

איכותיים,  ציבוריים  לגנים  בביקוש  בגידול  השאר,  בין  ביטוין,  את  מוצאות  אלה  תמורות  ומרחביות.  כלכליות 

מגוונים וזמינים, המותאמים לצרכים של מגוון צורות יישוב, קבוצות אוכלוסייה ואזורים אקלימיים-טופוגרפיים. 

לנוכח השינויים, נוצר צורך לבחון מחדש את הפרמטרים ועקרונות ההקצאה לגנים ציבוריים, כפי שאלה הוגדרו 

במדריכים קודמים.

ציבוריים פתוחים  לנושא שטחים  ושבהם הוקדש פרק תמציתי  ציבור,  לצורכי  הכנת מדריכים להקצאת קרקע 

(שצ”פים), החלה כבר בשנות ה-60. אלא שהמדריכים הקיימים מביאים בחשבון רק שיקולים תכנוניים מועטים, 

והמכסות אינן גמישות ואינן בנות התאמה לתנאים דמוגראפיים, יישוביים, אקלימיים וטופוגרפיים שונים. 

1964, ביוזמת  המדריך הראשון, ”מכסות לבניינים ולשטחים ציבוריים”, הוכן על-ידי ברוצקוס ואחרים בשנת 

משרד הבינוי והשיכון ומשרד הפנים. 

בצורה  תיאר  המדריך  ויבין.  אלול  בן  על-ידי   1975 בשנת  נכתב  עיר”,  בתכנון  ציבוריים  ”שטחים  נוסף,  מדריך 

תמציתית את מערכות שירותי הציבור לסוגיהן, וקבע עבורן פרוגראמה מבנית והנחיות לתכנון. הקביעות ביחס 

גן),  וגודל  (במונחים של מ”ר לנפש  יחסית להקצאת שטחים  ופשטנית  לשצ”פים התבססו על שיטה כמותנית 

בהתאם לאופי האוכלוסייה, גודלה והרכבה.

בשנים 1985-1976 נערך על-ידי אלתרמן והיל מדריך חדש, ”מכסות קרקע לתכנון: שלבים א-ו”. עורכי המדריך 

יותר של  ביקשו להתאים את המבנה האחיד של הנורמות והמכסות שהוצעו במדריכים הקודמים למגוון רחב 

וקובע הנחיות במונחים של מ”ר לנפש, מרחקי הליכה  גנים,  ודפוסי חיים. המדריך מקדיש פרק לנושא  צרכים 

מרביים ורשימת מתקנים מומלצים לפי סוגי גן. 

המדריך האחרון, ”תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור”, נערך ב-2005 על-ידי ירון ולרמן. במדריך זה ישנו 

פרק תמציתי בנושא מערכת השטחים הפתוחים, הקובע הנחיות כלליות במונחים של מ”ר לנפש, גודל השטח 

ורשימה של מתקנים מומלצים, לפי סוגי גן. 

והנדסה, אגף אדריכל ראשי.  ביוזמת משרד השיכון, מנהל תכנון  הוכן  ציבוריים,  גנים  הנוכחי לתכנון  המדריך 

בתכנון  לשלב  לצורך  גם  כמו  אחרונים,  העשורים  בשני  שחלו  ולתמורות  לשינויים  מענה  לתת  נועד  המדריך 

הגנים מגוון היבטים שלא זכו להתייחסות במדריכים הקודמים. חדשנותו של המדריך באה לידי ביטוי בניסוח 

הנחיות כמותניות ואיכותניות מפורטות, המותאמות לסוגי יישוב ואוכלוסייה שונים, תוך התחשבות בשיקולים 

אקלימיים, טופוגרפיים, הידרולוגיים, ואגרונומיים.

גנים  של  והיצע  ביקוש  היבטי  מגוון  ואמפירי  תיאורטי  באופן  שבחן  היקף,  רחב  ממחקר  חלק  מהווה  המדריך 

ציבוריים בעולם ובישראל, וגזר מהם הנחיות מפורטות לתכנון. המחקר מורכב משלושה חלקים, כמפורט להלן:

‰ÁÈ˙Ù È¯·„ Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„Ó‰ÁÈ˙Ù È¯·„ Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„Ó

∏π

גן עירוני רעננה / אדריכלים: גדעון שריג



ÌÈÈÈÚ ÔÎÂ˙

±∑ „ÂÓÚ Ø ± ˜¯Ù

ÍÈ¯„Ó‰ ‰·ÓÂ ˙ÂÈÏÎ˙

≤≥ „ÂÓÚ Ø ≤ ˜¯Ù

ÍÈ¯„Ó· ÌÈÁÂÓÂ ˙Â¯„‚‰

≤π „ÂÓÚ Ø ≥ ˜¯Ù

·Â˘ÈÈ· ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙ ÍÈÏ‰

≥π „ÂÓÚ Ø ¥ ˜¯Ù

˙ÂÈÏÏÎ ˙ÂÈÁ‰

¥π „ÂÓÚ Ø μ ˜¯Ù

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ Ï˘ ‰ÒÈ¯ÙÂ ‰‡ˆ˜‰Ï ˙ÂÈÁ‰

∂μ „ÂÓÚ Ø ∂ ˜¯Ù

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÏÂ ÈÂÈ·Ï ˙ÂÈÁ‰

±±π „ÂÓÚ Ø ∑ ˜¯Ù

ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ¨ÌÈÈÂ‚¯‡ ÌÂ˘ÈÈ ÈÚˆÓ‡

±≤μ „ÂÓÚ Ø ∏ ˜¯Ù

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚Ï ˙ÂÓ‡¯‚Â¯Ù ·Â˘ÈÁÏ ˙Â‡Ó‚Â„

±≥μ „ÂÓÚ Ø ˙Â¯Â˜Ó ˙ÓÈ˘¯



˙ÂÁÂÏ ˙ÓÈ˘¯ Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„ÓÌÈÓÈ˘¯˙ ˙ÓÈ˘¯ Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„Ó

±≤±≥

ÌÈÓÈ˘¯˙ ˙ÓÈ˘¯

± ˜¯Ù

ÍÈ¯„Ó‰ ‰·Ó  ±Æ± ÌÈ˘¯˙  ±∏ „ÂÓÚ

≥ ˜¯Ù

ÔÂÎ˙‰ ‚¯„Ó ÈÙÏ ¨ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ Ï˘ ÔÂÎ˙‰ È·Ï˘  ≥Æ± ÌÈ˘¯˙  ≥μ „ÂÓÚ

∂ ˜¯Ù

ÈÂ¯˜Ú Í˙Á ≠ ¯‚ È¯È„ÁÓ ÌÈ¯ÂÊ‡Â ¯‚ ÈÓ¯Â˙ ÌÈ¯ÂÊ‡  ∂Æ± ÌÈ˘¯˙  π∑ „ÂÓÚ

ÈÂ¯˜Ú Ë¯Ù ≠ ¯‚ ˙¯„Á‰Ï ÈÚ˜¯˜≠˙˙ ËÓÏ‡ ´ ‰ËÈÏ˜ ˙ÁÂ˘  ∂Æ≤ ÌÈ˘¯˙  π∑ „ÂÓÚ

ÈÂ¯˜Ú Ë¯Ù ≠ ÌÈË˜ ÌÈ‚· ‰È˜˘‰ ˙¯˘Ú‰Ï ÈÂ¯ÈÚ ÊÂ˜È ÈÓ ÏÂˆÈ  ∂Æ≥ ÌÈ˘¯˙  π∑ „ÂÓÚ

ÈÏÈÚ ¯‚ ÈÓ ˙¯„Á‰Ï Ô˜˙ÓÏ ‰Ó‚Â„  ∂Æ¥ ÌÈ˘¯˙  π∏ „ÂÓÚ

¯‚ ÈÓ ˙¯Èˆ‡Ï ‰ÓÂ‚  ∂Æμ ÌÈ˘¯˙  ±∞∞ „ÂÓÚ

‰Ë˜˘‰ Ô˜˙Ó  ∂Æ∂ ÌÈ˘¯˙  ±∞∞ „ÂÓÚ

˙ÂÁÂÏ ˙ÓÈ˘¯

¥ ˜¯Ù

ÌÈÈÓÈÏ˜‡ ÌÈÈÈÙ‡Ó ÈÙÏ ¨Ï‡¯˘È· ‰˘Ó È¯ÂÊ‡  ¥Æ± ÁÂÏ  ¥¥ „ÂÓÚ

μ ˜¯Ù

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ Ï˘ ‰ÒÈ¯ÙÂ ‰‡ˆ˜‰Ï ˙ÂÈÁ‰ ÊÂÎÈ¯  μÆ± ÁÂÏ  ∂∞ „ÂÓÚ

∂ ˜¯Ù

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ Ï˘ ÁÂ˙ÈÙÂ ÈÂÈ·Ï ˙ÂÈÁ‰ ÊÂÎÈ¯  ∂Æ± ÁÂÏ  ±∞∂ „ÂÓÚ

∏ ˜¯Ù

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚Ï ˙ÂÓ‡¯‚Â¯Ù ·Â˘ÈÁÏ ˙Â‡Ó‚Â„‰ ÈÈÈÙ‡Ó  ∏Æ± ÁÂÏ   ±≤μ „ÂÓÚ

 ¨‰‰Â·‚  ˙ÂÙÈÙˆ·  ‰˘„Á ‰ÂÎ˘·  ¨ÛÂÁ‰  ¯Â˘ÈÓ·  ˜È˙ÂÂ  ÈÂ¯ÈÚ  ·Â˘ÈÈ·  ÌÈ‚Ï  ‰Ó‡¯‚Â¯Ù  ∏Æ≤ ÁÂÏ   ±≤∂ „ÂÓÚ

˘Ù ∑¨∞∞∞ ˙· ˙ÈÏÏÎ ˙È„Â‰È ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙„ÚÂÈÓ‰   

 ˙„ÚÂÈÓ‰ ¨‰ˆÁÓÏ ÁÈÁˆ ÌÈÏ˜‡· ¨‰Â·‚‰ ¯‰‰ ¯ÂÊ‡· ¨‰˘„Á ‰Ë˜ ¯ÈÚ· ÌÈ‚Ï ‰Ó‡¯‚Â¯Ù  ∏Æ≥ ÁÂÏ   ±≤∏ „ÂÓÚ

˘Ù ¥∞¨∞∞∞ ˙· ˙È„¯Á ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï   

 ¨ÈÂÎÈ˙ ÌÈ  ÌÈÏ˜‡· ¨¯‰‰ ¯ÂÊ‡· ¨˜È˙ÂÂ  ÈÂ¯ÈÚ ·Â˘ÈÈ· ‰˘„Á ‰ÂÎ˘· ÌÈ‚Ï ‰Ó‡¯‚Â¯Ù  ∏Æ¥ ÁÂÏ   ±≥∞ „ÂÓÚ

˘Ù μ¨∞∞∞ ˙· ˙È·¯Ú ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙„ÚÂÈÓ‰   


