
ÈÏ‰ÈÓ ‰·Ó  ∑Æ±

לשם יישום מיטבי של הנחיות המדריך ראוי ליעד ברשות המקומית, בכל מגזרי האוכלוסייה, מחלקה שתרכז את 

התכנון, ההקמה, הניהול, ההפעלה והאחזקה של הגנים הציבוריים ביישוב, בדומה ל”מחלקות לשיפור פני העיר” 

שהוקמו במספר רשויות. מחלקה זו תטפל בנושאים הבאים:

עיצוב מדיניות כלל-יישובית בנושא פיתוח מערכת השטחים הפתוחים ביישוב בכלל, והגנים הציבוריים בפרט.  •
תקצוב והזמנת תכניות למימוש המדיניות.  •

ליווי הכנת תכנית אב מנחה לשטחים פתוחים וגנים ציבוריים ביישוב.  •
ליווי הכנת תכנית מתאר לגנים שתיגזר מתכנית האב.  •

ליווי הכנת תכניות מפורטות לגנים שיגזרו מתכנית המתאר.  •
קביעת סדרי עדיפות ולוח זמנים להקמתם של הגנים הציבוריים ביישוב.  •

תקצוב פיתוחם של הגנים.  •
פיתוחם של הגנים הציבוריים.  •

אחריות להפעלה שוטפת, אחזקה ותיאום המשתמשים בשטחים משולבים למניעת מטרדים, הבטחת ההקצאות   •
לכל ייעוד קרקע ולחניה, בטיחות וכיסוי ביטוחי.

התאמה תקופתית של הגנים לצרכים המשתנים של הקהילה.  •
ברשויות המקומיות במגזר הערבי, בהן קיימת הקצאת חסר קיצונית של שטחים לגנים ציבוריים, ובמעט הגנים   •
הקיימים שוררת לרוב הזנחה, דרושה היערכות מיוחדת על מנת להבטיח עמידה בהנחיות המדריך וניהול יעיל 

של הגנים לאורך זמן.

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ Ï˘ ÌÁÂ˙ÈÙ ˙ÁË·‰Ï ˙Â‡¯Â‰  ∑Æ≤

יבטיחו את פיתוחם של הגנים הציבוריים  יישוביות צריכות לקבוע הנחיות לשלבים אשר  ומתאר  תכניות אב 

במקביל להתפתחות היישוב. פיתוח הגנים צריך להיות מותאם לשלבי אישור תכניות מפורטות לבינוי. מומלץ 

למימון  זו להבטיח משאבים  ובדרך  הבינוי,  הגנים הציבוריים בתוך המתחמים לתכנון מפורט של  להכליל את 

הפקעתם ופיתוחם.
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ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ¨ÌÈÈÂ‚¯‡ ÌÂ˘ÈÈ ÈÚˆÓ‡ Ø ∑ ˜¯Ù Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„Ó
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ÌÈÈËÙ˘ÓÂ ÌÈÈÏÎÏÎ ¨ÌÈÈÂ‚¯‡ ÌÂ˘ÈÈ ÈÚˆÓ‡ Ø ∑ ˜¯Ù Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„Ó

תכלולנה  התכנית  הוראות  שלהם.  הספציפיות  והפרוגראמות  הציבוריים  הגנים  כל  את  תכלול  מפורטת  תכנית 

הנחיות להבטחת התנאים למימוש הפרוגראמה הספציפית לכל גן, ובכלל זה הנחיות בינוי ופיתוח, הנחיות לשילוב 

הגנים הציבוריים עם שימושי קרקע גובלים, קנ”מ של תכנית הבינוי, תנאים להוצאת היתר בנייה ושלבי הקמה. 

למסמכי התכניות המפורטות מומלץ לצרף נספח נופי בקנה מידה מתאים, שבו יוצגו עקרונות התכנון של מערכת 

הגנים הציבוריים ויפורטו הוראות והנחיות ביחס לגנים הציבוריים שבתחום התכנית. הנספח הנופי יכלול תשריט 

שבו יסומנו הגנים הציבוריים לסוגיהם ומרכיבים נוספים שאינם מופיעים בתשריט יעודי הקרקע של התכנית 

המפורטת (למשל: אתרי עתיקות, שטחי טבעי עירוני, נקודות תצפית, אטרקציות ייחודיות, אמצעים לשימור מי 

נגר וכיוצא באלה).

ÌÈ˘ÂÓÈ˘ ·ÂÏÈ˘Ï ÌÈÈËÙ˘Ó ÌÈ¯„Ò‰  ∑Æ≥

בגנים בהם משולבים מתקני ספורט בבעלות פרטית או ציבורית, ו/או אטרקציות מסחריות שונות, ו/או שימושים 

פרטיים או ציבוריים בתת הקרקע, נדרשת הסדרה של הזכויות הקנייניות. ניתן להגיע לגמישות קניינית הכוללת 

בעלויות משותפות (לרבות רב-שכבתיות) באמצעות הסדרים כגון:

רישום בעלות משותפת במקרקעין, תוך עריכת הסכם שיתוף.  •
השארת בעלות אחת במגרש והחכרת חלקים מהמגרש לצורך השימושים השונים. בשטרי ההחכרה ייקבעו התנאים   •

והמגבלות הרלוונטיים לכל שימוש. ניתן יהיה לקבוע זיקות הנאה שונות במגרש, ככל שאלה תידרשנה.

 ÈÂ¯ÈÚ Â‡ØÂ ÈÚ·Â¯ Ô‚Ï ‰ÒÈÎ ÛÒ ¯„Ú‰· Ì‚˘ ¨ÁË·ÂÈ ˙ÂË¯ÂÙÓ ˙ÂÈÎ˙ Ï˘ ¯Â˘È‡‰ ÍÈÏ‰˙·
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מימין: אגם בפארק הלאומי ברמת גן / אדריכלים: כבשני
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בחלק זה מוצגות דוגמאות לחישוב פרוגראמות לגנים ציבוריים, לפי מדרג הגן, סוג יישוב, מגזר אוכלוסייה ואזור 

אקלימי-טופוגרפי. הדוגמאות הפרוגרמאתיות מייצגות רק חלק קטן מהקשת הרחבה של המקרים בהם יש צורך 

להשתמש במדריך, והן מוצגות על מנת להמחיש את אופן השימוש במדריך. בכל מקרה, תיערך פרוגראמה על 

בסיס הנחיות היישום והמכסות המופיעות במדריך, כל זאת תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות לצרכים הייחודיים 

של האוכלוסייה הספציפית.

בעת עריכת פרוגראמה ספציפית ליישוב או לשכונה, ייבחרו המדדים הספציפיים של אוכלוסיית היישוב (גודל 

משק בית וקבוצות גיל) במסגרת הטווח המוצע במדריך, על-פי נתוני האוכלוסייה הקיימת, תוספת האוכלוסייה 

המוצעת בתכנית, מגמות הגידול החזויות וקצב המימוש החזוי של התכנית.

מאפייני הדוגמאות מוצגים בלוח 8.1, והדוגמאות המפורטות מוצגות בלוחות 8.2 עד 8.4. בלוחות המפורטים 

(8.4-8.2), ליד חלק מהמשתנים, מסומנות בצהוב המשבצות שתכניהן זהים להנחיות הכלליות של המדריך ביחס 

5.1 ו-6.1. הנחיות ספציפיות ורלוונטיות נוספות מופיעות בכיתוב  לאותו משתנה, כפי שהן מופיעות בלוחות 

בתוך המשבצות המסומנות בצהוב. 

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

Æ±

Æ≤

Æ≥

יישוב עירוני

יישוב פרברי/עיר 
קטנה בינונית

יישוב עירוני

שכונה חדשה 
בצפיפות גבוהה 

ביישוב וותיק

חדש

שכונה חדשה

פנים-שכונתי 
ושכונתי

כל המדרג

פנים-שכונתי 
ושכונתי

7,000

40,000

5,000

מישור החוף 

ההר הגבוה - 
צחיח למחצה

ההר הגבוה - 
ים תיכוני

יהודית כללית

חרדית

ערבית



±≤∂±≤∑

ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚Ï ˙ÂÓ‡¯‚Â¯Ù ·Â˘ÈÁÏ ˙Â‡Ó‚Â„ Ø ∏ ˜¯Ù Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„ÓÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚Ï ˙ÂÓ‡¯‚Â¯Ù ·Â˘ÈÁÏ ˙Â‡Ó‚Â„ Ø ∏ ˜¯Ù Ø ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÌÈ‚ ÔÂÎ˙Ï ÍÈ¯„Ó

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

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

ÔÈÈÙ‡Ó
Ô‚‰ ‚ÂÒ

È˙ÂÎ˘≠ÌÈÙÈ˙ÂÎ˘ÈÚ·Â¯ÈÂ¯ÈÚ

--

לאגום 
ברמה 

יישובית 4 
מ"ר לנפש

לאגום 
ברמה 

יישובית 28 
דונם

לאגום 
ברמה 

יישובית 6 
מ"ר לנפש

לאגום 
ברמה 

יישובית 42 
דונם

+

2

7-6 גנים, בגודל שבין 2.5-1.5 דונם
כ"א; סה"כ 14 דונם

100 מ'

עמיד למליחות 

+

3 = 1.5 לפיתוח אינטנסיבי +
1.5 לפיתוח אקסטנסיבי

2-1 גנים בשטח כולל של 21 דונם

מדרג

הקצאה כמותית (מ"ר לנפש)

גודל הגן (דונם) וסף כניסה

טווח שירות מרבי 

מיקום

שיפועים (%)

מאפייני
השטח

תכליות
ושימושים

גינון
ונטיעות

צורה וממדים

רציפות

מגרשי ומתקני משחק

מגרשי ומתקני ספורט

שטח ומתקנים לפיקניק

פינות ישיבה

שבילים להולכי רגל
ורוכבי אופניים

ריהוט גן

חיפויים

בריכות ומתקני מים

קרקע

מתקני שתייה

אטרקציות ייחודיות

שטח להתכנסות

שימוש במרחב 
התת-קרקעי

תכליות הנדסיות

שימושים מסחריים

שירותים ציבוריים

מתקנים לכלבים

שילוט הכוונה ומידע

כללי

דשא

עצים

חורשות

בכל גן 2-1 מוקדים מגוונים לקבוצות 
הגיל 5-0 ו-12-6; יכללו מתקנים 
כגון: נדנדות, מגלשות, קרוסלות, 

ארגז חול, ומתקן טיפוס

במחצית מהגנים יותקן מגרש 
למשחקי כדור לא פורמאליים

מספר מוקדים נפרדים עם מגוון 
גבוה של מתקנים לקבוצות הגיל: 

5-0, 12-6, בני נוער, וצעירים; שטח 
פתוח למשחקי כדור, רחבת החלקה 

לגלגיליות, מתקן טיפוס וכד’

בכל גן מגרש למשחקי כדור; שילוב 
של מתקני ספורט לא פורמאלי (כגון: 
כדורסל, כדורעף, טניס, החלקה, וקט 
רגל) ומכשירי כושר המותאמים לחוץ

ÔÈÈÙ‡Ó
Ô‚‰ ‚ÂÒ

È˙ÂÎ˘≠ÌÈÙÈ˙ÂÎ˘ÈÚ·Â¯ÈÂ¯ÈÚ

הבטחת נגישות רגלית מהשכונות 
הותיקות אל הגנים החדשים

גידור שולי הגן באמצעות גדרות 
בנויות או צמחיה בלתי עבירה

לאפשר אוורור מרבי

השארת לפחות 50% מהגן בפיתוח 
אקסטנסיב

הבטחת נגישות רגלית ולאופניים 
מהשכונות הותיקות אל הגנים החדשים

בהעדר רזרבת חניה, תוקצה חניה לפי 
מקדם של מקום אחד לדונם

מתאימים מתקנים כגון: בריכות 
ושקעים מלאכותיים, מתקני החדרה 

תת-קרקעיים ומערכת תיעול מחלחלת.

נוחות
אקלימית-
סביבתית

שיעור התכסית

שילוב תפקודי

אינטנסיביות הפיתוח

ייחודיות הגן

נגישות
וחניה

ביטחון
ובטיחות

ניקוז
והשקיה

תחזוקה

שיחים

פרחים

צמחי כיסוי

הצללה והקטנת עומס חום

הגנה מרוחות

הפחתת רעש

נגישות בתוך הגן

נגישות אל הגן

חניה

מיקום לא מבודד

נראות של הגן

נראות בתוך הגן

תאורה

גידור ושמירה

גישה ללא חצית דרכים 
עורקיות וצמתים סואנים

מעברי חצייה ואמצעי
ריסון תנועה

גידור והפרדה בין הגן 
לבין הכביש

כללי

תחזוקת צמחיה

תחזוקת מתקנים

תחזוקת מתקני ניקוז 
והחדרת מים

התאמה ליכולת התחזוקה 

של הרשות 

יותר מקומות ישיבה בפינות שקטות 
ומבודדות ובמקומות הצופים אל נוף פתוח

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

˘Ù ¥∞¨∞∞∞ ˙· ˙È„¯Á ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï ˙„ÚÂÈÓ‰ ¨‰ˆÁÓÏ ÁÈÁˆ ÌÈÏ˜‡·

ÔÈÈÙ‡Ó
Ô‚‰ ‚ÂÒ

È˙ÂÎ˘≠ÌÈÙÈ˙ÂÎ˘ÈÚ·Â¯ÈÂ¯ÈÚ

-

ÔÈÈÙ‡Ó
Ô‚‰ ‚ÂÒ

È˙ÂÎ˘≠ÌÈÙÈ˙ÂÎ˘ÈÚ·Â¯ÈÂ¯ÈÚ

יותר עצים נשירים; 
סביב מתקני 

משחק יינטעו 
עצים נשירים בלבד

נטיעת יותר עצים 
נשירים

משברי רוח בצד 
המערבי, הצפון-
מערבי והמזרחי 

של הגנים

מתאימים מתקנים 
כגון: מלכודות 
נגר בערוצים, 

אגמים ושקעים 
מלאכותיים ויישור 

קרקע באמצעות 
טרסות ומדרגים

יותר עצים נשירים; סביב מתקני 
משחק יינטעו עצים נשירים בלבד

נטיעת יותר עצים נשירים

משברי רוח בצד המערבי, הצפון-
מערבי והמזרחי של הגנים

גידור שולי הגן באמצעות גדרות 
בנויות או צמחיה בלתי עבירה

יותר עצים נשירים; סביב מתקני 
משחק יינטעו עצים נשירים בלבד

נטיעת יותר עצים נשירים

משברי רוח בצד המערבי, הצפון-
מערבי והמזרחי של הגנים

מרחק מרבי לתחנת אוטובוס - 50 מ’

מתאימים מתקנים כגון: מלכודות נגר 
בערוצים, אגמים ושקעים מלאכותיים 

ויישור קרקע באמצעות טרסות 
ומדרגים

גינון
ונטיעות

נוחות
אקלימית-
סביבתית

שיעור התכסית

שילוב תפקודי

אינטנסיביות הפיתוח

ייחודיות הגן

נגישות
וחניה

ביטחון
ובטיחות

ניקוז
והשקיה

תחזוקה

כללי

דשא

עצים

חורשות

שיחים

פרחים

צמחי כיסוי

הצללה והקטנת
עומס חום

הגנה מרוחות

הפחתת רעש

נגישות בתוך הגן

נגישות אל הגן

חניה

מיקום לא מבודד

נראות של הגן

נראות בתוך הגן

תאורה

גידור ושמירה

גישה ללא חצית דרכים 
עורקיות וצמתים סואנים

מעברי חצייה ואמצעי
ריסון תנועה

גידור והפרדה בין הגן 
לבין הכביש

כללי

תחזוקת צמחיה

תחזוקת מתקנים

תחזוקת מתקני ניקוז 
והחדרת מים

התאמה ליכולת התחזוקה 

של הרשות 

+

2

עד 40 גנים, בגודל של 2.5-1.5 דונם 
כ”א; סה”כ 80 דונם (נטו, לא כולל 

שטחים בשיפועים מעל 10%)

100 מ’

לאורך מעברים להולכי רגל בשיפוע 
מתון ובניצב לטופוגרפיה

בכל גן 2-1 מוקדים מגוונים לקבוצות 
הגיל 5-0 ו-12-6; יכללו מתקנים 
כגון: נדנדות, מגלשות, קרוסלות, 

ארגז חול, ומתקן טיפוס

במחצית מהגנים יותקן מגרש 
למשחקי כדור לא פורמאליים

הרבה מקומות ישיבה הצופים את 
מתקני המשחק

2x2 גודל בור לנטיעת עץ

אין צורך

+

3 = 1.5 לפיתוח אינטנסיבי +
1.5 לפיתוח אקסטנסיבי

עד 6 גנים בגודל שבין 8 ל-30 דונם 
כ”א; סה”כ 120 דונם (נטו, לא כולל 

שטחים בשיפועים לא מתאימים)

רצוי בעמקים

בכל גן מספר מוקדים נפרדים ומגוונים 
לקבוצות הגיל: 5-0, 12-6, בני נוער, 
וצעירים; שטח פתוח למשחקי כדור, 

רחבת החלקה ומתקן טיפוס

בכל גן 3-2 מגרשים למשחקי כדור; 
שילוב של מתקני ספורט לא פורמאלי 
(כגון: כדורסל, כדורעף, טניס, החלקה, 

וקט רגל) ומכשירי כושר המותאמים לחוץ

הרבה מקומות ישיבה הצופים את 
מתקני המשחק

אפשר להוסיף אלמנטי מים

2x2 גודל בור לנטיעת עץ

אין צורך

+

4 = 2 לפיתוח 
אינטנסיבי + 2 

לפיתוח אקסטנסיבי

1 בגודל של 
כ-160 דונם 

(עד 10% שיפוע 
באזורי פעילות 

אינטנסיבית)

מגוון של מוקדים 
עם מתקנים 

גדולים ומיוחדים, 
לכל קבוצות הגיל 
ולבעלי מוגבלויות

הרבה מקומות 
ישיבה הצופים את 

מתקני המשחק

התאמת מתקנים 
ומבנים לעמידה 

בעומס שלג

אפשר להוסיף 
אלמנטי מים

גודל בור לנטיעת 
2x2 עץ

אין צורך

מדרג

הקצאה כמותית (מ"ר לנפש)

גודל הגן (דונם) וסף כניסה

טווח שירות מרבי 

מיקום

שיפועים (%)

מאפייני
השטח

תכליות
ושימושים

כמו בגן שכונתי, 
אך בהיצע ובמגוון 
גדולים יותר; ניתן 

לשלב מתקנים 
כלל-עירוניים 
בתשלום מבלי 

להכלילם בהקצאה

צורה וממדים

רציפות

מגרשי ומתקני משחק

מגרשי ומתקני ספורט

שטח ומתקנים לפיקניק

פינות ישיבה

שבילים להולכי רגל
ורוכבי אופניים

ריהוט גן

חיפויים

בריכות ומתקני מים

קרקע

מתקני שתייה

אטרקציות ייחודיות

שטח להתכנסות

שימוש במרחב 
התת-קרקעי

תכליות הנדסיות

שימושים מסחריים

שירותים ציבוריים

מתקנים לכלבים

שילוט הכוונה ומידע
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ÔÈÈÙ‡Ó
Ô‚‰ ‚ÂÒ

È˙ÂÎ˘≠ÌÈÙÈ˙ÂÎ˘ÈÚ·Â¯ÈÂ¯ÈÚ

--

לאגום 
ברמה 

יישובית 5 
מ"ר לנפש

לאגום 
ברמה 

יישובית 25 
דונם (עד 

10% שיפוע 
באזורי 
פעילות 

אינטנסיבית)

+

2

עד 4 גנים, בגודל של 2.5 דונם כ”א; 
סה”כ 10 דונם (נטו, לא כולל שטחים 

בשיפועים מעל 10%)

100 מ’

בהתאם לפריסה ”חמולתית”; לאורך 
מעברים להולכי רגל בשיפוע מתון 

ובניצב לטופוגרפיה;

בכל גן 2-1 מוקדים מגוונים לקבוצות 
הגיל 5-0 ו-12-6; יכללו מתקנים כגון: 
נדנדות, מגלשות, קרוסלות, ארגז חול, 

ומתקן טיפוס

במחצית מהגנים יותקן מגרש למשחקי 
כדור לא פורמאליים

2x2 גודל בור לנטיעת עץ

אין צורך

+

3 = 1.5 לפיתוח אינטנסיבי +
1.5 לפיתוח אקסטנסיבי

גן אחד בגודל של 15 דונם (נטו, לא 
כולל שטחים בשיפועים לא מתאימים)

במקומות הנתפסים כ”נייטרליים” 
מבחינת שיוך משפחתי או פוליטי; עדיף 
בסמיכות למוסדות ציבור; רצוי בעמקים

מספר מוקדים נפרדים ומגוונים 
לקבוצות הגיל: 5-0, 12-6, בני נוער, 
וצעירים; שטח פתוח למשחקי כדור, 

רחבת החלקה, מתקן טיפוס וכד’

מגרש למשחקי כדור; שילוב של 
מתקני ספורט לא פורמאלי (כגון: 

כדורסל, כדורעף, טניס, החלקה, וקט 
רגל) ומכשירי כושר המותאמים לחוץ

2x2 גודל בור לנטיעת עץ

אין צורך

ÔÈÈÙ‡Ó
Ô‚‰ ‚ÂÒ

È˙ÂÎ˘≠ÌÈÙÈ˙ÂÎ˘ÈÚ·Â¯ÈÂ¯ÈÚ

נטיעת יותר עצים נשירים

הבטחת נגישות רגלית מהשכונות 
הותיקות אל הגנים החדשים

גידור שולי הגן באמצעות גדרות 
בנויות או צמחיה בלתי עבירה

הקצאת שטח יחסי גדול לדשא

יותר עצים נשירים; סביב מתקני 
משחק עצים נשירים בלבד

הקצאת שטח יחסי גדול לשיחים

נטיעת יותר עצים נשירים

משברי רוח בצד המערבי, הצפון-
מערבי והמזרחי של הגנים

הבטחת נגישות רגלית ובאופניים 
מהשכונות הותיקות אל הגנים החדשים; 

מרחק מרבי לתחנת אוטובוס – 50 מ’

בהעדר רזרבת חניה, תוקצה חניה לפי 
מקדם של מקום אחד לדונם

מתאימים מתקנים כגון: מלכודות נגר 
בערוצים, אגמים ושקעים מלאכותיים 

ויישור קרקע באמצעות טרסות ומדרגים

ריכוז הפיתוח במקומות מצומצמים

גינון
ונטיעות

נוחות
אקלימית-
סביבתית

שיעור התכסית

שילוב תפקודי

אינטנסיביות הפיתוח

ייחודיות הגן

נגישות
וחניה

ביטחון
ובטיחות

ניקוז
והשקיה

תחזוקה

כללי

דשא

עצים

חורשות

שיחים

פרחים

צמחי כיסוי

הצללה והקטנת עומס חום

הגנה מרוחות

הפחתת רעש

נגישות בתוך הגן

נגישות אל הגן

חניה

מיקום לא מבודד

נראות של הגן

נראות בתוך הגן

תאורה

גידור ושמירה

גישה ללא חצית דרכים 
עורקיות וצמתים סואנים

מעברי חצייה ואמצעי
ריסון תנועה

גידור והפרדה בין הגן 
לבין הכביש

כללי

תחזוקת צמחיה

תחזוקת מתקנים

תחזוקת מתקני ניקוז 
והחדרת מים

התאמה ליכולת התחזוקה 

של הרשות 

מדרג

הקצאה כמותית (מ"ר לנפש)

גודל הגן (דונם) וסף כניסה

טווח שירות מרבי 

מיקום

שיפועים (%)

מאפייני
השטח

תכליות
ושימושים

צורה וממדים

רציפות

מגרשי ומתקני משחק

מגרשי ומתקני ספורט

שטח ומתקנים לפיקניק

פינות ישיבה

שבילים להולכי רגל
ורוכבי אופניים

ריהוט גן

חיפויים

בריכות ומתקני מים

קרקע

מתקני שתייה

אטרקציות ייחודיות

שטח להתכנסות

שימוש במרחב התת-קרקעי

תכליות הנדסיות

שימושים מסחריים

שירותים ציבוריים

מתקנים לכלבים

שילוט הכוונה ומידע
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