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הגדלה-א"תצ
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מצב קיים

מדשאות נרחבות•
גן משחקים מרכזי ללא הצללה מלאה  •
אלמנט פרגולה היקפי מצפון•
אזורי ישיבה מרוחקים מגן המשחקים•
חניון סמוך לגן בהיקפו•

גן הזוהר



מצב קיים גן הזוהר
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מצב קיים

מדשאות נרחבות•
היעדר תחזוקה נאותה של אזורי  •

גינון מסוימים
מתקני משחק מתיישנים•
מזרח-חניון סמוך לגן מצפון•
קולטנים באמצע שבילי הליכה•
תשתיות לא מוסתרות בצמחיה•

גן היובלים



מצב קיים

מדשאות נרחבות•
היעדר תחזוקה נאותה של אזורי גינון מסוימים•
מתקני משחק מתיישנים•
מזרח-חניון סמוך לגן מצפון•
קולטנים באמצע שבילי הליכה•
תשתיות לא מוסתרות בצמחיה•

גן היובלים



מצב קייםגן הסלע

הגדלה-א"תצ תכנית מדידה



היעדר תחזוקה נאותה של •
אזורי גינון מסוימים

מתקני משחק וריהוט גן  •
מתיישנים

היעדר גיוון נופי וטופוגרפי•

מצב קייםגן הסלע



מצב קייםגן הסלע

היעדר תחזוקה נאותה של •
אזורי גינון מסוימים

מתקני משחק וריהוט גן  •
מתיישנים

היעדר גיוון נופי וטופוגרפי•



. נקבע תקציב לכל אחד משלושת הגנים עבור שדרוגם
. יש לתת סדר עדיפות כך שתקציב השדרוג לא יחרוג מהתקציב

(  פרלמנט)שלישי הורים וגיל , גיל ביניים, של אזורים לפי גיל הרךחלוקה 1.
ואשפתוניםמיוחדים דגמי רהוט רחוב כולל ספסלים אלמנטים חידוש 2.
שדרוג מתקני משחק ופירוק חלק מיושן3.
אזורים חשופים-תוספת עצי צל ותכסית שיחים-השלמת גינון4.
.  טיפול רצופים ומשטחי בטיחות סלקטיבי5.
מעל לרצוף1.00עד -0.60תוספת ברמות דשא בגובה 6.
החלפת מעקות וגדרות לפי צוריך  7.
החלפת גופי תאורה וצביעה עמודי קיימים לפי צוריך 8.
ממתקני המשחק וספלים כולל העמדות כסאות גלגלים  15%הנגשת הגן כולל 9.

ושקיות  לכלביםשילוט 10.
מערכת השקיה  חידוש 11.

שיקום הגנים הרובעיים תכנון



שיקום הגנים הרובעייםתכנון

:  יש לקבוע לפי משוב מול התושבים -סדרי עדיפות לשימוש בתקציב השדרוג של שלושת הגנים
מטרדי בטיחות❑
מטרדי נגישות  ❑
אשפה וכלבים -ניקיון❑
כמות תאורה❑
מקומות ישיבה❑
הצללה❑
מוקדי ענין❑
איכות ומגוון מתקני משחק❑
מתקנים לכושר גופני❑
עצי צל ופריחה  ❑
שיחים פורחים או ריחניים   -צמחיית כיסוי❑
שילוט גן❑
.שיחים-מדשאות-בין שטחי ריצוף( פרופורציה)יחס ❑
מצב ומראה הריצוף❑
מצב ומראה ריהוט רחוב❑
מתקנים מיוחדים למוגבלות יכולת  ❑
מתקני אופניים  ❑
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מושב נגה עם משענת בשילוב עץ

ברזית אביבברזית שיאון קירור

המזמיןבדרישותהמצוימתוךסטנדרטיםבאלמנטיםשימוש קטלוג ריהוט אופציונלי

אלמנט ישיבה ממתכת ועץ-מאלמו  שולחנות ממתכת לשטחים אורבניים-ריזי ביזי 

מערכת ספסלים ממתכת ועץ-מגיס 

פח אשפה ממתכת-פרונטו

(משחק)ישיבה עם משענת מערכת  (משחק)מושב ומשענת מערכת 



UTS ALUMNI GREEN; AUSTRALIA , SYDNEY 

פעילויות ואלמנטים במרחב

התורמתלמידהסביבת;משחקאזורי

רביםבתחומיםהילדיםלהתפתחות

השראה



פעילויות ואלמנטים במרחבהשראה

סלולריותטעינהעמדות,"פופים",גילאיםלמגווןישיבהמערכות,שולחנות:המזמיןבדרישותהמצוימתוךסטנדרטיםבאלמנטיםשימוש



עצי צל ועצים פורחים
הוספת צל וצבע 

Evergreen Trees   עצים ירוק עד

סימול שם לטינית שם עיברית מרווח שתילה גודל כלי כמות

Cs

Ceratonia siliqua חרוב מצוי כמסומן (גזע" 2)8גודל 

Cst

Cupressus sempervirens "Totem" "טותם"ברוש צריפי  כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

FU Fraxinus uhdei מילה ירוקת עד כמסומן (גזע" 2)8גודל 

Jv

Cupressus sempervirens "Totem" ""טותם"ברוש צריפי " כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Deciduous Flowering Trees נשיר מותנה-עצים פורחים  נשירים

סימול שם לטינית שם עיברית מרווח שתילה גודל כלי כמות

AN Acer buergerianum "ברגר"תלת אונתי ,אדר כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Bs Bolusanthus speciusus  בולוסנטוס נאה כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Ba Brachychiton acerifolius ברכיכיטון אדרי כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Br Brachychiton rupestris   ברכיכיטון הסלעים כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Cb Celtis bungeana   מיש בונגה כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Cp Callistemon phoeniceus   קליסטימון אדום כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

At Alectryon tomentosum   כרבל לביד כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Cpa Ceiba pantandra   צייבה מחומשת כמסומן (גזע" 3)9גודל 

Ts Tecoma castaneifolia "Hagar"  הגר"דק פרי ערמוני  " כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Ji Jatropha integerrima   יתרופית תמימה כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Bv Bauhinia variagata   בוהיניה מגוונת כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Ji Jaropha integerrima   יתרופית תמימה כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Ti Tabebuia impetiginosa טבבויה איפה כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Ss Sapium sebiferum   ספיון השעווה כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

Kp Koelreutaria paniculata פנסית מכבדית כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

FP Fraxinus pennsylvanica מילה פנסילבנית כמסומן (גזע" 3)9גודל 

LI Lagerstoemia indica var. Mardi Gras "מארדי גרא"לגרסטרמיה הודית זן  כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

PP Prunus cerasifera "Pissardi" atropurpurea שזיף דובדבני אדום כמסומן (גזע" 3)9גודל 

PC Pyrus calleryana var. Chanticleer "שנטיקלר"אגס קלרי זן  כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

QR Quercus boissieri אלון התולעה כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

QC Quercus cerris אלון שסוע כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

QC Quercus robur אלון אנגלי כמסומן (גזע" 1.5)7גודל 

UP Ulmus parvifolia אולמוס קטן עלים כמסומן (גזע" 3)9גודל 



SHRUBS שיחים
סימול שם לטינית שם עיברית מרווח שתילה גודל כלי כמות

1 Ficus "Green Island" "גרין איילנד"פיקוס  0.50X0.50 ('ל3)4גודל 

2 Carissa macrocarpa "Green Carpet" 0.50X0.50קריסה גדולה גרין קרפט ('ל3)4גודל 

3 Calistemon Viminalis "Little John" "והן'ליטל ג"קליסטימון הנצרים  0.50X0.50 ('ל3)4גודל 

4 Coprosmos Repens "Picturata" "פוקטורטה"קופרוסמסו  זוחלת  1.00X1.00 ('ל6)6גודל 

5 Euphorbia Milii Thai 1.00X1.00חלבלוב טאי קרם אדום ('ל3)4גודל 

6 Ficus Microcarpa "Green Island" "גרין איילנד"פיקוס  0.50X0.50 ('ל3)4גודל 

7 Globularia sacrophyla "Blue Eyes"   (גלובולאריה"  )בלו אייס"גולנית  סקרופילה 0.50X0.50 ('ל3)4גודל 

8 Malvaviscus arboreus  drummondii   1.00דבוקית מעוצהX1.00 ('ל3)4גודל 

9 Juniperus  virginiana "Silver Spreader"  סילבר ספרדר"ערער וירגיניה  " 1.00X1.00 ('ל3)4גודל 

10 Juniperus virginiana Gray Owl 1.00X1.00ערער גרי אול ('ל25)7גדל 

11 Juniperus virginiana x media Mint Julip וליפ'ערער מינט ג 1.00X1.00 ('ל25)7גדל 

12 Russlia equisetiformis   1.00רוסליה שבטבטיתX1.00 ('ל25)7גדל 

13 Juniperus horizantalis var. Ramat HaNadiv "רמת הנדיב"ערער אופקי  0.50X0.50 ('ל3)4גודל 

14 Juniperus conferta 0.50X0.50ערער קונפרטה ('ל3)4גודל 

15 Metrosideros Tomentosum 1.00X1.00ברזילי הדור  ('ל25)7גודל 

16 Pelargonium Citriadorum 0.50X0.50פלרגון לימוני ('ל3)4גודל 

17 Leucophylum zygophyllum "Cimarron"  סימרון"לבן עלה זוגני" 0.80X0.80 ('ל6)6גודל 

18 Raphiolepis umbellata 0.80X0.80בן עוזרר סוכני ('ל6)6גודל 

19 Rhapliolepis Indica 0.80X0.80בן עוזרר הודי ('ל6)6גודל 

20 Leucophylum frutescens  קומפקאוטי"לבן עלה  שיחני" 0.80X0.80 ('ל6)6גודל 

21 Rosmarinus officinalis "Blue Lagoon" "בלו לגון"רוזמרין רפואי  0.80X0.80 ('ל3)4גודל 

22 Rosmarinus prostratus "Severn Sea" "סברן סיי"רוזמרין זוחל  0.80X0.80 ('ל3)4גודל 

23 Spartium junceum X 1.5 1.5אחירותם החורש ('ל6)6גודל 

שיחים פורחים  
ריחניים ועמידים
שיקום ערוגות גינון



Perennial Ground 

Covers   

צמחי כיסוי רב  

שנתיים

סימול שם לטינית שם עיברית

מרווח  

שתילה גודל כלי כמות

51 Arctotis אוזן הדוב

0.30X0.

30 ('ל3)4גודל 

52 Bulbine Frutescens שיחניבולבן

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

53 Centaurea Cineraria   דרדר מאפיר

0.30X0.

30 ('ל3)4גודל 

54 Carex "Prarie fire" (חוטי)כריך סקטה 

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

55 Dietes qrandifolia דיאטס גדולת פרחים

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

56 Dianella tasmanica variegata "  מגולוונת"דיאנלה טסמנית 

0.50X0.

50 ('ל )4גודל 

57 Gazania nivea גזניה אפורה

0.30X0.

30 ('ל3)4גודל 

58 Koeleria glanca קלריה מכחילה

0.30X0.

30 ('ל3)3גודל 

59 Lavandula dentate אזוביון משונן

0.80X0.

80 ('ל3)4גודל 

60 Liriope Muscani לריופה כדנית

0.30X0.

30 ('ל3)4גודל 

61 Lonicera heckrotii גונים-יערה דו

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

62 Lavandula angustifolia אזביון רפואי

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

63 Lavandula pinata אזביון מנוצה

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

64 Ostepspermum fruticosum גרמית סגול או לבן 

0.30X0.

30 ('ל3)4גודל 

65 Myoporum parvifolium "fine" מיויפורום קטן עלים

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

66 Salvia greggii ' Furmans Red' מרוות גרג  פורמנס רד

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

67 Plectranthus neochilus פלקטרטוס שפתני

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

68 Tulbaghia טולבגיה 

0.30X0.

30 ('ל3)4גודל 

69 Thymus vulgaris בת קורנית פשוטה

0.30X0.

30 ('ל3)4גודל 

70

Rosmarinus offianalis "Blue 

Lagoon" "בלו לגון"רוזמרין רפואי 

0.50X0.

50 ('ל3)4גודל 

שיקום ערוגות גינון

שיחים פורחים ריחניים ועמידים



Exemplars   אקסמפלרים
סימול שם לטינית שם עיברית מרווח שתילה גודל כלי כמות

E1 Agave Attenuata 0.50X0.50אגבה רכה  ('ל6)6גודל 

E2 Aloe Arborescens 0.50X0.50אלוי עצי ('ל6)6גודל 

E3 Agave Angustifolia אגבה כחולה צרת עלים כמסומן ('ל60)8גודל 

E4 Bauhinia Galpinii בהינינה גילפיני כמסומן ('ל6)6גודל 

E5 Bismarkia nobilis ביסמרקיה מלכותית כמסומן ('ל60)8גודל 

E6 Cordyline Australis קורדילין דרומי כמסומן ('ל25)7גודל 

E7 Cycas Revolta ציקס רבולטה כמסומן ('ל60)8גודל 

E8 chamaerops humulis multi trunk שמרופס  הומיליס רב גזע כמסומן ('ל60)8גודל 

E9 Juniperus communis "Hibernica" 1.00X1.00ערער היברניקה ('ל25)7גדל 

E10 Dracaמena Marginata multi trunk דרצנה מרגינאטה רב גזע   כמסומן ('ל60)8גודל 

E11 Dracens Draco דרצנה דרקן כמסומן

E12 Juniperus  Conferta 1.0X1.0ערער קופרטה ('ל25)7גודל 

E13 Juniperus Chinensis "Kaizuka" "חזוקה"ערער סיני  1.0X1.0 ('ל60)8גודל 

E14 Juniperus Virginiana  Sky Rocket 1.0X1.0ערער סקי רוקט ('ל60)8גודל 

E15 Jatropha Integerimma 1.0X1.0יטרופה תמימה ('ל60)8גודל 

E16

E17 Nolina Recurrats 1.0X1.0נולינה מופשלת ('ל60)8גודל 

E18 Nexium Oleander 1.0X1.0מוצב גזע ('ל25)7גודל 

E19 Hibiscus syriacus היביסקוס סורי כמסומן ('ל10)6גודל 

E20 Phoenix Roebelinii דקל  פניקס רוביליניי כמסומן ('ל10)8גודל 

E21 Syringa persica לילך פרסי כמסומן ('ל10)6גודל 

E22 Stenolobium Stans דקפרי מעוצב גזע כמסומן ('ל60)8גודל 

E23 Thuja Orientalis - Pyramidalis טויה מזרחי כמסומן ('ל60)8גודל 

E24 Thuja Orientalis- Nana טופיה ננה כמסומן ('ל3)4גודל 

E25 Yucca elephantipes יוקה פילית רב גזע כמסומן ('ל60)8גודל 

E26 Yucca "Gloriosa"  variegata יוקה פילמנטוסה מגוון עלים כמסומן ('ל60)8גודל 

צמחי מיקוד וקישוט/ אקסמפלרים



מוצע עבור גיל בינייםתכנון 

גן הזוהר במצב הכי טוב משלושת הגנים ובכל זאת יש מה לשפר  1)
מניעת התפרצות ילדים לאזורי החניה בהיקף הגן–טיפול בבטיחות 2)
הוספת עצי צל לצד שימור העצים על גבעות הדשא3)
יש לשקול להוסיף את חלקם על גבי גבעות הדשא. הוספת מתקני משחק4)
ועמדות טעינה סולארים  חוץ כגון ספרית , אלמנטים חברתייםהוספת 5)

גן הזוהר

תמונה להמחשה, תוספת מתקני משחק



גן הזוהר

פרוגרמה

1

משחק אתגרי
ירידה במגלשה  עם1:3יצירת גבעות בשיפוע 

ומנהרות בדשא

גילאי -מתחם משחקים רב
נדנדות  ; חבלי טיפוס; מגלשה; מגדלים חדשים3

הצללה מסוג מפרשים; מתקנים בודדים; קן ציפור

2

גבעות הדשא3
; עיצוב טופוגרפי למדשאות הקיימות ליצירת עניין

תוספת עצים לצד שימור העצים הקיימים

1

2

4

מתחם ישיבה4
תיקון פרגולה קיימת לפי הצורך

3

חיבור למערכת ההשקיה+ בגן בכללותו תהיה תוספת עצים לצד שימור העצים הקיימים * 

מוצע עבור גיל בינייםתכנון 



מוצע עבור הגיל הרךתכנון 

החלפת מתקני משחק מתיישנים1.
החלפת הצללת לסוג מפרשיות ובצבעים מותאמים2.
הוספת עצי צל לצד שימור העצים על גבעות הדשא3.
יש לשקול להוסיף את חלקם על גבי גבעות הדשא. הוספת מתקני משחק4.
ועמדות טעינה סולאריםחוץ כגון ספרית , אלמנטים חברתייםהוספת 5.
גינון  /הקטנת חלק מהאזור המרוצף והפיכתו לחומר רך או מדשאה6.

גן היובלים

,תוספת מתקני משחק
תמונות להמחשה



מוצע עבור הגיל הרךתכנון גן היובלים

פרוגרמה

1

שיקום צמחיה
; עיצוב טופוגרפי למדשאות הקיימות ליצירת עניין

; תוספת עצים לצד שימור העצים הקיימים

לפעוטותמתחם משחקים 
;  וספסלים חדשים" פופים"אזור ישיבה נוחה הכולל 

פרגולות מסוג מפרשים2פירוק פרגולה קיימת והקמת 

2

אזורי ישיבה בעלי שפה אחידה3
תוספת ריהוט לישיבה סביב מתחם המשחקים

1
2

2

3



לגן הסלע נדרש ארגון חללי מחודש  1.
החלפת מתקני משחק הסמוכים לרחבה המוצלת2.
יצירת גבעות במדשאה המרכזית עם מתקן משחק שיהווה מוקד  3.
"נוקשות"יצירת צורות פחות אורטוגונליות ו4.
(סדרות משפחות)יצירת פינות ישיבה נוחות 5.
וגיל השלישיהגיל הרךחלוקה של אזורים לפי 6.

מוצע עבור הגיל הרך והגיל השלישיתכנון  גן הסלע

מתחם מתקני כושר

ספריית חוץ

מתחם משחקים לפעוטות

פרגולה מלווה שביל ראשי

שער כניסה

שולחנות משחק



גן הסלע

פרוגרמה

שבילפרגולה מלווה 1
הלהצללגםהמשמשקישוטיאלמנט

חדר  
טרפו  
קיים

1

1

מוצע עבור הגיל הרך והגיל השלישיתכנון 



פרוגרמה

2

גן הסלע

שבילפרגולה מלווה 1
הלהצללגםהמשמשקישוטיאלמנט

ץחוספריית2
נוחים לישיבה סביב אלמנט ספריה  " פופים"רחבה בריצוף מיוחד הכוללת 

מוצע עבור הגיל הרך והגיל השלישיתכנון 



גן הסלע

פרוגרמה

3

מתחם משחקים לפעוטות
כולל הצללה מסוג מפרשים

םכושר למבוגרימתחם
מתקני כושר לפעילות ספורטיבית

4

גבעות הדשא6
; עיצוב טופוגרפי למדשאות הקיימות ליצירת עניין

תוספת עצים לצד שימור העצים הקיימים

חיבור למערכת השקיה+ בגן בכללותו תהיה תוספת עצים לצד שימור העצים הקיימים * 

6
5

3

4

מתחם משחקים למבוגרים5
רחבה עם שולחנות משחק המעודדים אינטראקציה  חברתית 

מוצע עבור הגיל הרך והגיל השלישיתכנון 


