
 

----------------------------------------------------------------------------- 
 

 נוף ומשחק. הנאה ובריאות. סביבה ופעילות. נפש וגוף.

 בראיה הוליסטית -הגן שלכם
 שיתוף פעולה בין שתי מתכננות, משני תחומי תכנון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------ 

 

 פרוייקט :  פארק משולב לילדים נוער ומבוגרים

 

 שלום רב, -מזכירות  / הנהלה / לועדת גינון

 

פעולה מקצועי, שמתקיים -בנוסף להצעת המחיר, אני מעבירה כאן מסמך, שמציג את הרעיון העומד בבסיס שיתוף

 ין ובעל ערך עבורכם, במקרה זה.חכם משכניה, ועשוי להיות מעני-ביני ובין יערה בשן

 קבלו מסמך זה כהצעה. לשיקולכם.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

תף פעולה שעתיד להביא ערך נוסף ותרומה חשובה להתכנסויות החברתיות, ולבילוי המשו-מדובר כאן על שיתוף

 בסביבה החיצונית. 

 

שנה, היו חשובים לי תמיד הערכים האלה של משחק, ספורט, נופש פעיל, והנאה  17 -נוף במשך למעלה מ-כמתכננת

 בגנים שתכננתי,  -אקטיבית 

 מעבר, ובנוסף, להנאה הפשוטה בגן שבאה לנו רק מעצם השהות בין עצים ושיחים, ציוץ צפרים, וריחות הפרחים. 

 את יערה, שלקחה את הנושא הזה כנושא מרכזי לפעילותה, ויצרה תחום ייחודי. שמחתי להכיר

היא פועלת מתוך המקום הבוחן את הצרכים  -יערה מתכננת גני משחקים, ובניגוד לכל מי שעוסק בזה עד עתה בארץ

 ההתפתחותיים, החברתיים, הרגשיים והמנטאליים, שמקבלים מענה בגן המשחקים.
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מגוון  -נקבל בישוב -הסביבה החיצונית לכשעצמה היא מדיום נפלא, ואם נדע לנצל את האפשרויות שהיא מספקת לנו

 של פעילויות והנאות, שיוסיפו מימד נוסף לפרט ולקהילה. 

 

 משחק, מטעמים תקציביים.-הוחלט שלא לשלב מתקני - ורשתבגנים האחרונים שתכננתי השנה, בלבון ובמ

 רציתי להביא אליהם גם את הפעילות הזאת. -אלה לא גנים שמיועדים למשחק. ובכל זאת

 השתמשתי בכלים מתוך הפיתוח הנופי, שלפתי רעיונות יצירתיים "מכובע הקסמים" של יערה....

 ללא תוספת בעלויות.וביחד יצרנו יש מאין. כך שגם שם תהיה פעילות, ו 

 בקישור הזה. -אתם מוזמנים להתרשם

 

 נוף ומשחק >>> –<<< לילך ויערה 

 

 אתם מייעדים את הגן מלכתחילה לתפקידים החשובים האלה של משחק, ספורט והנאה בחברותא. -ואולם 

 נוכל לעשות דברים נפלאים. -אין ספק, שבמקרה הזה

 

 

 בהצלחה!

 לילך 

 

 
 

 

 

 

  נוף-אגרונומית ומתכננת -לילך דוד

 משרד "נוף במנוף"
 

 http://www.nofmanof.com  אתר   nofmanof@gmail.com   מייל   מושב מנוף, משגב.
 04-9999172 פקס.  050-9908332 נייד. 04-9998332 טל.
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