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יכולה להפחית או הסביבה ביבה הפיזית השפעה משמעותית על התנהגות מקבל השירות. לס

 אתגרת של מקבלי השירות.מלהגביר התנהגות ה
 בית ספר ...( ,מרכז יוםבנין )מעון, הוסטל,  של הבנויה הפיזית הסביבה שבעזרתם אמצעים ישנם
 ואלימות ,פגיעה עצמית וסביבתית ,חיכוך במניעתמחד ו רצויה התנהגות שיעודד באופן לסייע עשויה
 .לסוגיה

 
   סביבתי עיצוב

 
 והחברתית הפיזית סביבהת הילבני עקרונות ומציע רצויה התנהגותעיצוב סביבתי תורם לקידום 

 .חיובית להתנהגות שיביא באופן

 חברתית תכנית יצירתתוך  הציבורי, במרחבן והצגת אמנות עבודות שילוב -עבודות אומנות, 
 .ואינטימיות ביתיות ותחושת שייכות, גאווה של תחושה בניית

 מקומות פיתוח תוך ,חברתיות אינטראקציות לעודדת קבוצות במטרה יבני  -הישיבה סדרי 

 מחיבורים שמעוררים סטרס והתפרצויות.הימנעות . עבורן ואינטימיים ידידותיים מפגש 

  תמיד  ,לשפר את הקשר עם החוץ במגמה החלונות שטחי הגדלת -תאורה וקשר עם החוץ
 יש עדיפות לאור טבעי.

 כדי לקחת  ,ובתחושה במראה אישי ומרחב אישיות פינותיצירת  -ואינטימיים קטנים מרחבים
 פסק זמן במידת הצורך.

 דרכים כדי להגדיל את תחושת ולמסלולים ל ,לחדרים יצירת גבולות ברורים -גבולות ברורים
 .הביטחון ולמנוע סטרס

 יצירת שיגרה קבועה של פעילות בחללים קבועים למניעת  -שיגרה ברורה וסדר יום קבוע
 .הפתעות והורדת סטרס גם במרחבים הציבוריים

 
 הפיזית הסביבה תכנון

 
 אלימות, חיכוך המונעים שונים היבטים בחשבון לקחת צריך  מבנה והסביבהה של האדריכלי התכנון

 מניעת, מסתור פינות מניעת, פעילות ואזורי חופשית תנועה זרימת תכנוןוהרס. מומלץ להתמקד ב
 ובריהוט עמידים וגמר בנייה בחומרי שימוש, ומיגון פיקוח אפשרויות, בחללי הפעילות צפיפות

 .הבטיחות היבטי כלעמידים, תוך שמירה על  מחומרים
 

אנשים וצוות  שותפים שביצירתה, מרגיעה, מאתגרת, עשירה, חווייתית -"אסתטית"טיפולית סביבה 
בתכנון הסביבה יש  .ורוגע ,ואחריות קהילתיות, שייכות, הזדהות של לתחושות תגרום אשר, כאחד

 ומרקם חומר, וצל אור, גווןל ,צבעל , וכןלאספקט הויזואלי של החלל ,מקצבלו לפרופורציה להתייחס
 .של החלל והריהוט בו (טקסטורה)
 

. וריכוז למידה המאפשרות ,ושקטות הרמוניות זאת ועם, שעמום ומונעות מאתגרות -עשירות סביבות
 ,לא מרצדת מלאכותית תאורה, טבעי אור חדירת לאפשר צריכות הן .לא להיות עמוסות בפרטים

 .ומטופחות נקיותמאוררות, 
 

 ומציעה תנועה מרחב מאפשרת ציבוריים במרחבים צפיפות המונעת -"מרחבית"טיפולית  סביבה
 .מהם אחד לכל נוחה נגישות מתן תוך הפעילויות אזורי בין בחירה ומרחב אישי מחיה מרחב

 
 
 
 
 



 רעש ויזואלי 
 

 ובמסרים אנשים )חניכים( בעבודות, בתערוכות, בתמונות הקירות את לקשט נוהגים רבים ניםיבבני
 גורם, מדי רבים גירויים יוצרה רעש ויזואלי לעתים היוצרים, רב ובעומס בצפיפות נוספים, ויזואליים
 . ומכניס לסטרס הדעת את מסיח ,המסר להחמצת

 
 לשים יש. השייכות ,ההזדהות תחושת ליצירת חשובה הלימודית הסביבה בעיצובהאנשים  שותפות

 למידותיו בהתאם, עיניו בגובה) לעולמם בהתאמה, רוגע במקצב, הרמוני באופן עבודות להצגת לב
 ."ויזואלי רעש" המונע ובאופן'( וכו
 

 וגוון צבע
 

 של הביצוע אופן ועל עוררות על, גירויים על, האנשים על השפעה יש, בו השימוש ולאופן לצבע
 ועל עייפות על או דרבון ועל עירנות על משפיעה צבעונית סביבה. , ושיגרת הפעילות והטיפולמטלותה

 .שעמום
, וכחול ירוק, קרים צבעים מאשר יותר מעוררים כצבעים נתפסים, וצהוב אדום כגון, חמים צבעים

 . מרגיעים כצבעים הנתפסים
 החומר תפיסת ועל הרוח מצב על, הביצוע על להשפיע יכולה הסביבה צבעוניות כי שמצאו חוקרים יש

 .הנלמד
, כשקטה הנתפסת", קרירה" בסביבה תעשה גבוהה ריכוז רמת הדורשות פעילויות כי הוצע כן על

  כמפחיתים שנמצאו צבעים גם יש. מורכבים צבע במרקמי להשתמש אפשר פשוטות למשימות ואילו
 .(Schuss, 1985, in Stone, 2001) הוורוד הצבע כגון, מרגיעה השפעה וכבעלי אגרסיביות

 
 הביצוע רמת

 
 ונדירים קלים בתיקונים ולצורך יותר נוחים תחזוקה לתנאי, הבלאי להאטת תביא גבוהה בנייה איכות
 כמו: לפגיעה מועדים במקומות עמידים בחומרים שימוש. יותר

 אסלות תלויות בשירותים ומיכל סמוי, מושבי אסלה מחומרים עמידים וצירים ממתכת.
על הקירות כמו גם ציורי קיר או תמונות מקובעות שימנעו  הגנה ופסי איכותיות אקוסטיות תקרות 

 בולטים. ארונות כמו לפגיעה מועדים אלמנטים על הגנה יות קילוף או הרס.ואפשר
 יסייעוש והולם עמיד זיגוג והתקנת שלט ידי על מזגנים הפעלתהגנה על מכשירים אלקטרונים כגון 

 .השחתה במניעת
 
 

  חצר תכנון
 

 לגרום העלולים חיכוך מצבי ימנעו, יחיד במוקד אנשים של ריכוזם מניעתך ות ,החצר של מרחבי תכנון
אפשרויות תנועתיות היוצרות מסלול תנועתי המושך לפעילות . תוכנן החצר עם מגוון אלימות למעשי

 .אנרגיה ולהוצאת להרגעה םתור, פיזית נורמטיבית
 ,שקטים ומפגש שיחה מקומות: שונים ברותיח   תהליכי המאפשרים מקומות גם להציע צריכה החצר
; קטנות לקבוצות מפגש מקומות ,שמאפשרים שקט והתבודדות מבוקרת מקומות, ומוגנים מוצלים
 .וגדולות קטנות לקבוצות משותפת לפעילות מקבץ פינות

 
 חוץ שטחי

 
 חשובה והיא, בשיגרה היומית של מקבל השירות חשוב מרכיב היא פיזיתהפעילות הו ההפסקה
 החברתית להתפתחות חיונית מבוקרת , לתנועהלריצה מרחבים יצירת. סדנה כמו מידה באותה
 .כאחד והפיזית
 של שילוב. ועוד מקצוע חצרות, נוי גינות, משחק חצרות, ספורט מגרש כוללים הבניין של החוץ שטחי
 בחצר הטבע של נוכחותו. האנשים של והנפשית הפיזית לבריאות תורם הבניין בתחום וצמחייה טבע

 על הן הגנה תוך כדור למשחקי שטחים לייחד חשוב. התלמידים של האישי הביטחון לתחושת מוסיפה
 .שבחצר על האנשים והן המבנה

 
 
 



 ותחזוקה טיפוח
 

 בסביבה השימוש לגבי ובהחלטות וחצרותיו הבניין של ובאחזקה בטיפוח מקבלי השירות שיתוף
. ושמירה על הקיים ,וקהילתיות אכפתיות, שייכות של רגשות ומגביר מעודד ובמתקניה הפיזית
 .מתקניו ואלבניין ה אל חיובית התייחסות תעודדנה מוערכת סביבה כלפי אלו תחושות

 
 נגישות

 
 כתוצאהמונעת פגיעות  מיטביתנגישות נגישות, וממתוכנן על פי כל עקרונות ההבניין חייב להיות נגיש 
 פגיעות טיפוליות.מהתנהגות מאתגרת או 

 
מקלחת ללא אמבט עם מקלחון ומשטח נגד החלקה מצויד בידיות ומאחזים מקובעים לקיר כולל  .1

 לקיר ומיכל סמוי, מראה מקובעת לקיר רצוי מראה ממרקם בטיחותי.מקובעת תלויות לה סא
 

 שעלולות לסכן את האנשים בהליכה ובמעבר ממקום למקום . פותרצולהימנע מהצבת מדרגות  .2
 

חייב להיות סגור עם שער ועם פסי אזהרה, פסים מובלים, הוא מדרגות גרם אם יש בבניין  .3
 משטחי אזהרה, סימן מדרגות ומניעת החלקה.

 
 כל מפגע בטיחותי מעלה את תחושת הסטרט ומעודד התנהגות פוגענית. .4

 
 .תינורמטיבומעודד התנהגות  ,מפחית את הסטרס ,ותנועה תכנון סביבה מעודד תקשורת .5
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