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הקדמה
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ייחודיותהזדמנויותאלהילדיםעבורמספקיםבעירהחיים.5גילעד ילדים650,000-ככיוםחייםבישראל בערים

כמווהגבלותסכנותגםמכילההעיר,זאתעם.חייהםלאורך עליהםשתשפיע,ופיזיתרגשית,שכליתלהתפתחות

החינוך בחוגי,רובפיעל ,נידונותבישראל ילדיםשל ההתפתחותאפשרויותלגבישאלות.סואנתותנועהצפיפות,זיהום

Land)קרקעותהקצאתמדיניותשל בתחוםלאאך –והפסיכולוגיה Use Policy) בכללותועירוניתכנוןושל

(Urban95, 2017).

ולקהילהלמשפחותיהם,לילדיםשתספק,עירוניתסביבהתכנון,למעשה,הוא,הרךבגיל לילדיםהמותאםעירוניתכנון

העירתושבישל העתיד דורשל ומלאהתקינהלהתפתחותוההזדמנויותהשירותיםמכלול אתמשתייכיםהםאליה

(ACELG, הפריוןאתמגביר;הקהילהחברילכלל אלא,לילדיםרקלאהזדמנויותמגווןמציעזהמסוגתכנון.(2014

.(שם)חברתיחוסןומייצרהכלכליבמישורהקהילהחברישל 

ומתוך הרך לגילהעירוניתהסביבההתאמתלצורך תכנוןהנחיותלניסוחבדרך ראשוןצעד מהווהזהמסמך 
השוניםרבדיועל וסטטוטוריעירוניבתכנוןלהטמעהוכליםהנחיותמכלול לגבששאיפה



סקירת הנחיות לתכנון סביבה עירונית מותאמת לגיל הרך
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Guidelines for the 
Planning and 
Development of 
Child Care Facilities, 
2015

:הילדלרווחתאמצעיםולפיתוחלתכנוןמנחיםעקרונות
מתאימהסביבהלתכנוןהקריטייםהמאפייניםתיאור▪

.הרךבגיל לילדים
מענהלספקמנתעל הדרושיםהאמצעיםפירוט▪

.משפחותיהםושל הרך הגיל ילדישל לצרכיהם
,חברתיים,כלכלייםשיקוליםביןסינרגיהיצירת▪

.ועודקיימותשיקולי,תכנוניים
עדיפויותסדריוקביעתאסטרטגיתכנוןצעדיתיאור▪

.הרצויההסביבהליצירת
מקומיותרשויותביןהרצויהפעולהשיתוףהגדרת▪

.הרךהגיל עבורבתכנוןלאומיותלרשויות
עבורבתכנוןהשוניםהענייןבעלישלהצרכיםאפיון▪

.הרךהגיל 
תכנוןעקרונותלאימוץהארציתברמההנחייה▪

.מתאימים

Australia
University of Technology, Sydney, Australian Centre of Excellence for Local Government

Best Practice
Guidelines for the 
Planning and 
Development of Child 
Care Facailities – Final 
Review Report, 2013

https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/05_2015/uts-clg-guidelines.pdf
file:///C:/Users/Amir/viaplan/תכנון עבור ילדים - Documents/מקורות/uts-clg-final-report_0-1.jpg
file:///C:/Users/Amir/viaplan/תכנון עבור ילדים - Documents/מקורות/uts-clg-final-report_0-1.jpg
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Cities Alive: 
Designing for Urban 
Childhood, 2017

ילדיםעבורהמרחבהתאמתהכוללת,עירונילתכנוןמקיפהגישהניסוח

ולמימושלבריאות,להתפתחותהתורמתעירוניתסביבהלתכנוןעקרונותניסוח▪

.העירוניבמרחבהמשתמשיםממארגכחלק–בההחייםילדיםשל הפוטנציאל 

שחקיםגורדי;וזיהוםתחבורה:התכנוניהמעשהלמיקוד תוכןעולמותהגדרת▪

;סבלנותוחוסרבידוד ;מסיכוניםוהימנעותחברתיותחרדות,פשע;עירוניתוזחילה

.במשאביהובשימושלעירבזכותהזדמנויותשוויון

.'לילדיםתשתיות'-ו'יומיומיותחירויות':העירונילמרחבמרכזיותתכנוןתמותהגדרת▪

.העולםמרחביתקדימיםהצגת▪

.ילדיםעבורתכנוןלמדיניותחזוןניסוח▪

.לעילהחזוןליישוםפעולהלקוויוהמלצותמפתחעקרונותניסוח▪

United Kingdom
Foresight, Research and Innovation and Integrated City deps., Arup, UK

סקירת הנחיות לתכנון סביבה עירונית מותאמת לגיל הרך

https://www.arup.com/publications/research/section/cities-alive-designing-for-urban-childhoods


6 מסמך המלצות| תכנון לגיל הרך 

Toronto, Canada
City of Toronto (with City Planning Core Team, Advisory Team and 
Consultants) 

Growing UP – Planning 
for Children in New 
Vertical Communities, 
2017

ליצירת,ילדיםעםלמשפחותהמתאימה,רוויהלבנייהתכנוןעקרונותשילוב

Vertical)’אנכיותקהילות' Communities)

;דיורויחידתבניין,שכונה:מידהקני3-להמנחיםהעקרונותחלוקת▪

ברמתהמוצעיםהתכנוןלעקרונותשוניםמדיניותמסמכיביןהקשריםיצירת▪

;המקומיתוהרשותהמחוז 

על שמירה,דיוראפשרויותמגווןיצירתכגון,העקרונותליישוםיעדיםהגדרת▪

;ילדיםשל מבטםמנקודתתכנוןשל והדגשההחייםאיכות

.המוצעיםהעקרונותמיישוםהנובע,ארוךלטווחחזוןהגדרת▪

סקירת הנחיות לתכנון סביבה עירונית מותאמת לגיל הרך

https://www.toronto.ca/legdocs/mmis/2017/pg/bgrd/backgroundfile-103920.pdf
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UNICEF, UN
Emiliy Vargas Baron

Planning Policies for 
Early Childhood 
Development –
Guidelines for Action, 
2005

של נאותההתפתחותלהבטחתמקומית/לאומיתמדיניותלתכנוןכליםהצעת

ECD)מוקדמיםבגילאיםילדים – Early Childhood Development)

ואגודותפרטייםארגונים,ומקומיותלאומיותרשויותביןהפעולהשיתוףהגדרת▪

;(עמותותכגון)אזרחיות

;ECDתהליכיעבוריעיל מנגנוןליצירתהגישותהצגת▪

שיתוף;מקדיםניתוח;הכנות:ECDמדיניותוליישוםלתכנוןצעדים5הגדרת▪

ובנייתמדיניותטיוטתהכנת;ולאומייםאזוריים,קהילתייםגורמיםביןפעולה

.ויישומההמדיניותאישור;רחבההסכמה

סקירת הנחיות לתכנון סביבה עירונית מותאמת לגיל הרך

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001395/139545e.pdf
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UNICEF, UN

CFCI Toolkit for National Committees: Child 
Friendly Cities and Communities Initiative, 
2017

עריםליצירתמקומית/ארציתמדיניותלתכנוןכליםהצעת

(0-18בגילאי)ילדיםעבוריותרידידותיות

;(CFCI)לילדיםידידותיותעריםאפיון▪

;CFCIמדיניותלקביעתוהנחיותכללים▪

;המדיניותהערכתלאומדניםהצעת▪

המדיניותלעיצוב,הידעעולםהרחבתל'כליםארגז '▪

.וליישומה

סקירת הנחיות לתכנון סביבה עירונית מותאמת לגיל הרך

http://childfriendlycities.org/favicon.ico


רשת ערים לומדות
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:צעדים לקראת גיבוש מדיניות והנחיות לתכנון מותאם לגיל הרך-ישראל 

Urban95–מכון ברנרד ואן ליר והקליניקה האורבנית מהאוניברסיטה העברית בירושלים

עיר  –רשת ערים לומדות 
:  גדולה לילדים קטנים

איך  –ללמוד ולחקור ביחד 
נתכנן ערים טובות יותר  

2017, ?לילדים

.יצירת מאגר ידע שיתופים במגוון נושאים הקשורים לתכנון עבור הגיל הרך▪

עיר  –רשת ערים לומדות 
:  גדולה לילדים קטנים

מה –סיכום מפגש ראשון 
בין הגיל הרך לבין תכנון  

2017, ? אורבני

עיר  –רשת ערים לומדות 
:  גדולה לילדים קטנים

,  משחק–סיכום מפגש שני 
המרחב העירוני וסביבת  

2017, המגורים

עיר  –רשת ערים לומדות 
:  גדולה לילדים קטנים
–סיכום מפגש שלישי 

מעונות יום ומוסדות ציבור  
2017, נוספים

http://urbanclinic.huji.ac.il/sites/default/files/%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A %D7%A8%D7%A7%D7%A2 %D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9F %D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99 %D7%95%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D %D7%91%D7%92%D7%99%D7%9C %D7%94%D7%A8%D7%9A.pdf
http://urbanclinic.huji.ac.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8 %D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94 %D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D %D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D - %D7%9E%D7%91%D7%98 %D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9 %D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F.pdf
http://urbanclinic.huji.ac.il/sites/default/files/%D7%A2%D7%99%D7%A8 %D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94 %D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D %D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D - %D7%9E%D7%91%D7%98 %D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9 %D7%A9%D7%A0%D7%99.pdf
http://urbanclinic.huji.ac.il/sites/default/files/%D7%A8%D7%A9%D7%AA %D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%94 %D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA %D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA- %D7%9E%D7%91%D7%98 %D7%9C%D7%9E%D7%A4%D7%92%D7%A9 %D7%94%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%99.pdf


לקראת פיתוח כלים והנחיות לתכנון עבור הגיל הרך בישראל
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:העבודהשיטת

מקומיותמרשויותגםמהם,הרךוהגיל התכנוןמתחוםמקצועאנשינכחובהם,מפגשיםשניקדמוהמסמך לבניית

ההמלצותינוסחובוהאופןעל כלליתלהבנהלהגיעהייתההמפגשיםמטרת.(ש"ובחולון,א"ת,ירושלים)הארץברחבי

בהתמקדותהצורך על ,ההכנהבמפגשיהנאמרמתוך .הרךלגיל מותאםלתכנוןמנחיםוקוויםעקרונותלגיבוש

:הבאיםבנושאים

תשתיתויצירתילדיםעבורבתכנוןהמתמקדתתכנוניתלחשיבהלגיטימציהמתן:ההנחיותמסמך מטרותהגדרת▪

.בנושאעבודהונהליתכנוןהנחיותבגיבושעומקלעבודתראשונית

.'וכדההוריםציבור,מתכננים,מקומיותרשויות,ממשלהמשרדי:התכנוןבהנחיותלשימושהפוטנציאליהיעד קהל ▪

המקצועיתהשפהאתלדייקצורך יהיהבהמשך .ולהטמעהלחשיבהוכיווניםהנושאאתמציגהנוכחיהמסמך 

.מוגדריםיעד לקהליולפנות

עבודהמפגשישניבמסגרתעיקריותקטגוריות3פיעל תוכןיציקת:(בהמשךפירוט'ר)עבודהשיטותהגדרת▪

.תכנוןותוצרילתכנוןעיקריותקטגוריות,עירוניהקשר:הןהקטגוריות.מקדימים



הגדרת ראשי פרקים–הנחיות לתכנון 
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:לתכנוןהנחיות

מידהוקנהלתכנוןמומלציםערכים:עיקריותקטגוריות2-להתוכןעולמותשל עקרוניתחלוקהנערכה,המפגשיםשניבסיכום

שלושמתוך נושאיםביןשילובים.בכללותןהעירוניותהמערכותאל קישורמייצרת(לתכנוןסביבה/מערכת)נוספתקטגוריה.לתכנון

.המומלציםהתכנוןתוצרילעברמכווניםהכלליותהקטגוריות

.(הבאיםבעמודיםנושאיםלפיפיתוח'ר)ולתכנוןמדיניותלעיצובעקרונותלניסוחרלוונטיתוכןלאיתורבסיסמהווהזוחלוקה

ערכים מומלצים לתכנון

סביבה בריאה ובטוחה

עידוד מפגשים חברתיים  
וקהילתיים

סביבה מעודדת התפתחות

יצירת תחושת זהות 
ושייכות

מסמכי התכנון-תוצרים 

הנחיות מדיניות

הנחיות מרחביות

הוראות תכנית

תשריט

סביבה  /מערכת
לתכנון

מגורים

מבנים  ציבוריים

מרחב ציבורי

שטחים פתוחים

תנועה ותחבורה

קנה מידה לתכנון

דירה

בניין מגורים

חלקה/מגרש

שכונה

רובע

מרקם עירוני

קטגוריות עיקריות לתכנוןהקשר עירוני



לתכנוןמומלציםערכים:פיתוח
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ערכים מומלצים לתכנון

סביבה מעודדת התפתחותעידוד מפגשים חברתיים וקהילתייםסביבה בריאה ובטוחה
איך מייצרים בהנחיות  -זהות ושייכות 

?התכנון מרחב שילדים יכולים לקרוא

מעוצב מתאים, משחק מזמין לילדיםמרחבים משותפים בנויים ופתוחיםהבטחת אוורור נאות ומניעת מחלות
בפיתוח  )סימני היכר למקום ולבניין 

י נטיעת פרחים  "למשל ע–( נוף
בצבעים שונים

שמירה על איכות אוויר גבוהה
, תכנון ויצירה של מרחב רב גילאי

המתאים באופיו ובתכונותיו למגוון  
.פעילויות של מגוון גילאים

התאמת חומרי גלם
מהיבטי  )צמחייה תואמת מקום 

('קנה מידה וכד, אקלים

הפחתת רעשי סביבה ושליטה  
עוצמת הצלילים בסביבה/בסוג

סוציואקונומי, פלורליזם חברתי
סוגים שונים של )חוויה רב חושית 

(משטחי דריכה
הנחיות אדריכליות

שילוב אלמנטים אומנותייםבטיחות ועצמאות, נראותהחדרת אור יום–זכויות שמש 

פרטי גדרות מגוונים ושונים(סיכונים בטוחים)התנסות קשרי מבט וחישה לנוף קרוב ורחוק

הבטחת מקום לגידולים טבעיים כחלק  
אינטגרלי מסביבת התכנון

עידוד דמיון
שימוש מגוון  -הנחיות לחזית מבנה 

דוגמה  )נסיגות בין בניינים , בחומרים
(משכונת הפארק בבאר שבע

צמצום סכנות בכניסה לחניונים  
ובחציית כבישים

בלתי /עידוד פעילות גופנית פורמלית
פורמלית במרחב

התייחסות בתכנון לסוגיות אקלים  
ולעונות השנה

חליפה של /צמחייה מעודדת שהייה
מגוון בעלי חיים

(עצמי)גידול מזון -קשר עם חקלאות 



לתכנוןמידהקנה:פיתוח
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קנה מידה לתכנון

חלקה/מגרשבנייןדירת המגורים
הדרך  '–מרחב החיים של ילדים 

'אל
מבני חינוך

הנחיות ארגון : 'לדוג)בטיחות 
(בטרם'

תמהיל גדלים של יחידות דיור בתוך  
הקניית אופי שונה ומגוון  . הבניין

ליחידות דיור באותו הבניין
בתי גידול לעצים בוגרים

דגש תכנוני לרחובות המובילים  
או שירותים אחרים/למבני חינוך ו

תכסיתהגבלת 

גמישות בתכנון הדירה ובהתאמתה  
(דיוריות: לדוגמה)לצרכים משתנים 

קומת , גג: חללים משותפים בבניין
שטחים פתוחים, ביניים

הרחבת התשתית הירוקה  
ליצירת רצף שטחים ( העירונית)

,  בין השאר–פתוחים איכותיים בעיר 
דרך הנחיות לחזית ירוקה בזיקת  

עיריית  , הנחיות מרחביות' ר)הנאה 
(חולון

בשילוב , עתירת צל, צמחייה מגוונת
עצי מאכל רבים

שימוש בחומרי בנייה בריאים  
ומפתחי חושים

התאמת התכנון עבור ילדים בעלי 
מוגבלויות שונות

הבטחת תנאים לפעילות גופנית 
: לדוגמה)ולפעילות מחוץ לבניין 
(גינה קהילתית

הימנעות מהפניית דירות גן אל  
הרחוב

,  מעניינת, יצירת חזית רחוב פעילה
חושית ועתירה  -רב, מגוונת

בצמחייה

חצר פעילות אפקטיבית לשימוש 
במגוון שעות ובמגוון תנאי מזג  

התאמת החצר לשימושים ; אוויר
לאחר שעות הלימודים

תכנון מפתחים  –החדרת אור יום 
בהתאם לתקינה

עידוד תנאים ויצירת תשתיות לגידול  
צמחייה

הגבלת גובה גדרות בין 
בניינים/חלקות

יצירת רשת דרכי קיצור המיועדות  
להליכה רגלית בלבד

יצירת מרחבי למידה חיצוניים

מיקום תשתיות מיטבי בתוך הדירה  
ובסביבתה להפחתת זיהומים

שמירה על טבע בתוך העירחדר עגלות ואופניים
הגבלת גובה וחומרי הבנייה של 

גדרות המבנה

תשתית לטעינה חשמלית
הפרדה ברורה בין נתיבי הליכה 

לנתיבי נסיעה

שילוב אזורים טבעיים בחצרות 
עידוד חשיפה של ילדים לטבע  

בתחום בית הספר

חללים משותפים לאחסון ולשימוש 
שוטף

התמצאות קלה ובטוחה במרחב

, נגישות לכל סוגי התנועה הרגלית
'לאופניים וכד, לעגלות
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מרחביותהנחיות
()38א"תמלנושאמרחביותבהנחיותהרך הגיל עבורתכנוןהתואמיםערכיםלייצוגדוגמה

מרחב ציבורי משותף, תמהילהנחיות פיתוחהנחיות כלליות

38א"לתמהמרחביותההנחיות"
א"התממימושאתלעודד מבקשות

של החייםאיכותאתשישפרבאופן
ושיפורשמירהלצד,המבנהדיירי

תוך ,העירתושבישל החייםאיכות
–העירוניהמרחבאיכותעלהקפדה

"למבניםהסמוכים,והפרטיהציבורי

החצרשטח"
בחזיתהקדמית

המגוריםמגרשי
משותףשטחיהיה

כל לרווחתומגונן
"הדיירים

הדירותוסךמגווןיהיהבמבנהשיתוכנןהדיוריחידותתמהיל "
"הדיוריחידותמכלל 20%עליעלהלאבוהקטנות

הקומהמשטח40%לפחותיהווהמשותפיםהשטחים"
,ועגלותאופניים.ח,משותפתכמבואהשימושיםויכללו(קרקע)

".ועודדייריםמועדון
".המבנהבחזיתהמשותףהמרחבלאיכותקדימותתינתן..."
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מפורטתכנון
שבעבאר–"הנחלפארק"לשכונתהתכניתבהוראותהרךהגיל עבורתכנוןהתואמיםערכיםלהטמעתדוגמה

;יצירת מגוון טיפוסי דיור למגוון בתי אב▪
הדגשת המרחב הציבורי והקשר בין מרחב זה  ▪

שטחי מגורים  –למרחבים אחרים בתכנית 
;ומסחר

יצירת סביבה עירונית בעלת אקלים המעודד  ▪
ראה פירוט בעמוד הבא.פעילות במרחב הציבורי



הדגמה להטמעה במסמכי תכנון–הנחיות לתכנון 

16 מסמך המלצות| תכנון לגיל הרך 

מפורטתכנון
שבעבאר–"הנחלפארק"לשכונתהתכניתבהוראותהרךהגיל עבורתכנוןהתואמיםערכיםלהטמעתדוגמה

יצירת קשר בין אזורי  ▪
;המגורים למרחב הציבורי

שמירה על עקרונות  ▪
אקלימיים לעידוד השהיה  

.במרחב הציבורי

תפיסה הוליסטית של ▪
המרחב על כלל מרכיביו  

.המרחביים והפיזיים
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מפורטתכנון
שבעבאר–"הנחלפארק"לשכונתהתכנוןבנספחיהרךהגיל עבורתכנוןהתואמיםערכיםלהטמעתדוגמה

יצירת מרחב עירוני ובו  ▪
מגוון אפשרויות  

לתנועה בטוחה ויעילה  
ללא תלות ברכב פרטי  

,  תחבורה ציבורית–
נתיבי אופניים ומשעולי  

.הליכה

יצירת זיקה בין המוקדים הציבוריים בתכנית לבין  ▪
.  שטחים פתוחים וצירי תנועה עיקריים

נספח סביבתי, 605-0225284תכנית : מקור

יצירת רצף תנועתי  ▪
וחיבורים בין מערכות  

.תנועה שונות

נספח נוף, 605-0225284תכנית : מקור

הדגמה להטמעה במסמכי תכנון–הנחיות לתכנון 



נושאים כלליים–הצעות לפעולות 

18 מסמך המלצות| תכנון לגיל הרך 

,מקומישלטון,ממשלהמשרדי)הרךבגיל העוסקותורשויותמוסדותביןממשקיצירת▪

;משותפתעבודהסכמתלייצרבמטרה,('וכדתכנוןרשויות

;ההנחיותלהטמעתמרכזיככלימרחביותבהנחיותהתמקדות▪

;רשויותביןמידעלשילוברשתיצירת▪

ילדיעבורביותרוהחשובההבסיסיתכסביבההמגוריםסביבתתכנוןעל דגששימת▪

;הרךהגיל 

:כגון,ילדיםשל צרכיםעבורלשימושהמגוריםבנייניבתוך ציבוריותפונקציותשילוב▪

.ע"תבכגוןמחייבתבמסגרת'וכדלאופנייםחנייהמתקן,עגלותחדר



מילון מונחים
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הסבר/תיאורהמונח

פרוור/זחילה עירונית
מגוריםשכונותעבראל עירונייםממרכזיםהרחקאוכלוסייההתפשטותשל תופעהמתארתעירוניתזחילה

בתלותוכן('וכדציבורשטחי,מסחר,מגורים)קרקעשימושישל מועטבמגוון,נמוכהבצפיפותהמתאפיינות
.משמעותיותוחברתיותסביבתיות,כלכליותהשלכותזולתופעה.פרטיתבמכונית,כ"בד,גבוה

חירויות יומיומיות
כזכויותהמוגדרות,ושגרתיותבסיסיותפעילויותביצועבעתילדיםעל המוחלות,היעדרןאוההגבלותמידת

.(המאוחדותהאומותשל הילד זכויותמגילת,למשל'ר)ילדיםשל בסיסיות

הזכות לעיר

התאורטיקןשל בהגותומרכזיםנדבך מהווה,לפברהנריהצרפתיהפילוסוףי"עלראשונהנתבעאשר,זהמונח
העיר,הארווילפי.(2012)"עירוניתלמהפיכהלעירמהזכות–מורדותערים"בספרותהארווידיווידהאמריקני

"לעירהזכות"המושגאת.רצונופיעל העולםאתלעצבהאדםשל ביותרהשאפתניהניסיוןהיא
-בהכלכליהמשברלאחרשקמההמחאהבתנועתאמריקניםאזרחיםאל כסיסמתם,השארבין,ששימש)

גישהקבלתשל במובןרקלא,תושביהרצוןפיעל העיראתלעצבאוניברסליתכזכותלפרשניתן(2008
הפיזייםוהמשאביםהחברתייםההסדריםשינוישל במובןובעיקרגםאלאהקיימיםהפיזייםלמשאביםשיוונית

(www.wisdom.weizmann.ac.il/~oded/X/dh-cities.pdf).

תשתיות לילדים
למשפחותיהם,לילדיםשתספק,עירוניתסביבהתכנון,למעשה,הוא,הרךבגיל לילדיםהמותאםעירוניתכנון

של העתיד דורשל ומלאהתקינהלהתפתחותוההזדמנויותהשירותיםמכלול אתמשתייכיםהםאליהולקהילה
,ACELG)העירתושבי 2014).

http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~oded/X/dh-cities.pdf
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הסבר/תיאורהמונח

הנחיות מדיניות

דמוקרטיותבמדינות.סמכותהבמסגרתאחתכל .השלטוןרשויותשל (החלטות-איאו)להחלטותמעשיביטויהיאציבוריתמדיניות
לאפשר,הקהילהושל הפרטשל היסוד זכויותעל לשמור,הציבוראתלשרת:רביםתפקידיםלמלאהציבוריתהמדיניותצריכה

,בעקיפיןוביןישירבאופןאםביןמצבםאתלשפרלחלשיםלסייע,חבריהןשל האינטרסיםאתלהגשיםהניתןככל רבותלקבוצות
,מבוקרים,שיטתיים,שקופים,הוגניםבתהליכיםלהוביל ישאלהכל את.האזרחיםשל ביטחונםעל ולהגןהמיעוטזכויותעל לשמור

.(.124-216'עמ.הפתוחההאוניברסיטה,ועקרונותיסודותציבוריתמדיניות,(2010)אסףומידני,אוריגנץ-ארבל,דודנחמיאס)ויעיליםאפקטיביים
.האמורההמדיניותליישוםאופרטיביותהמלצותהןמדיניותהנחיות,זוברוח

הנחיות מרחביות

או,העירלכל אחידותלהיותיכולותהן.מקוםבכל ופיתוחעיצובלנושאיהלכותהקובעותהנחיותהן,רגילותמרחביותהנחיות
המרחביותלהנחיותבדיוקנצמד שאינולבנייןהיתרהוצאת.היתרמתןלעתמחייבותההנחיות.בעירשכונה/רובע/אזורלכל ספציפיות

.האלההמרחביותההנחיותעל גוברתכניתשל בהוראותשכתובמהכל -מאידך.להתבטלההיתרודין,עבירההיא
אלא,בעיניהחןמוצאלאהואעיצוביתמבחינהאם,היתרלעצוראולעכבהאפשרותתהיהלאמקומיותלרשותכיהיאהדברמשמעות

קוימהשלאעיצוביתהנחייההרשותנתנההמרחביותבהנחיות,כןאם

(http://cp.moin.gov.il/Documents/GuideWritingRegionalGuidelines.pdf).

הוראות התכנית

,משמןכמתבקש.תכנוןמוסד של לאישורוהמוגשת,שהואהיקףבכל ,תכניתכל של בהכנתהמהותימרכיבהינןהתכניתהוראות
שטחעל החלותאחרותלתכניותליחסה,התכניתשל למהותהבנוגעמפורטותהוראותהמכיל ,כתובמסמך הינןהתכניתהוראות
החומרגוףאתהתכניתהוראותמהוות,המוצעתהתכניתתשריטעםיחד .התכניתשל מכוחהלבצעניתןאותןולפעולותהתכנון
,היאהדברמשמעות.המוגשתלתכניתמחייבמעמד בעל כנספחמוגדרותהתכניתהוראות.מאושרת/מוצעתתכניתכל של העיקרי

,כוללותהתכניתהוראות.והבנייההתכנוןבחוקהמוגדרים,חריגיםבמקריםאלא,התכניתביצועבעתאלהמהוראותלחרוגניתןשלא
וסוגיבנייןקווי,בנייהזכויותלגביהוראות,המוצעיםהקרקעשימושישל וכמותיתמילוליתהגדרה,התכניתעל הסברדברי,השארבין

.התכניתבמסגרתוהאסוריםהמותריםהפיתוח

https://www.google.co.il/search?rlz=1C1GCEA_enIL763IL763&q=%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%90%D7%A1+%D7%93%D7%95%D7%93,+%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%9C-%D7%92%D7%A0%D7%A5+%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99,+%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A0%D7%99+%D7%90%D7%A1%D7%A3+(2010),+%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA+%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA+%D7%95%D7%A2%D7%A7%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA,+%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94+%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%94.+%D7%A2%D7%9E'+124-216.&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwji2ZOC2PXaAhWCyqQKHTeXBFsQBQgjKAA
http://cp.moin.gov.il/Documents/GuideWritingRegionalGuidelines.pdf
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הסבר/תיאורהמונח

תכנון אסטרטגי

של מקומואתלהעריך נועד האסטרטגיהתכנון.ארגוניםשל בהתפתחותמרכזימרכיבהואאסטרטגיתכנון
מתהליכישונהאסטרטגיתכנון.הארגוןלעתיד רצוייםהתפתחותכיוונילבחוןובמקביל ,אחדמצד בהווההארגון

התכנוןשל ייחודו.שנתיותעבודהתוכניותמהכנתכחלקבארגוניםעבודהשגרתהמהווים,שוטפיםתכנון
אורך כאשר,ארוכיםזמןבטווחיעוסקאסטרטגיתכנון.ועומקטווח:ממדיםבשנילביטוילידיבאהאסטרטגי

תכנוןשל עומקו.פועלהואבובשוקוהדינאמיותפעילותולתחוםבהתאםלארגוןמארגוןמשתנההמדויקהטווח
,ולקוחותשווקים,העסקליבתהגדרתכגון–הארגוןשל יסוד בשאלותלעיסוקמרחבמהיותונובעאסטרטגי

והפיננסיהמבניבצד הארגוןשל פנימיתהערכותוכן,פעולהאסטרטגיות
(http://www.zofnat.co.il/category/אסטרטגי-תכנון).

http://www.zofnat.co.il/category/תכנון-אסטרטגי

