
יחד משפרים את המרחב המשותף

מגרש פטאנק  
בטיילת התקווה



יהוד–השראה 
סמוך לתיכון מקיף

לוח ניקוד  

ומדף כוסות

אבן שפה-המתחם

כבל מברזל-המגרש

מגרשים12-מתחם ענק ללא הפרדות•

עצים-הצללה טבעית•

הצללה מלאכותית מעל תאורה•

שלט הסבר+ שלט גדול •

מטר אווירי25-קרבה למגורים•

שולחנות ומתלים לתיקים ולציוד אישי•

ברז לידיים, ממטרות לקיץ, פחי אשפה•

וחדר ציוד, שירותים, מטבחון-במבנה•

רקע למשחק והנחיות התנהגות

תיחום



אונו. ק-השראה
ל"גן האצ

עמודי תאורה  

בין מגרשים

מתקן שתייה

שילוט הסברה

שילוט הנצחה

ברז מים

,  ניקוז המגרש

תיחום מעץ

מגרשים מופרדים5•

ללא הצללה מלאכותית, עצים-הצללה טבעית•

ספסלי גינה, תאורה כמו ברחוב•

שלט הסבר+ שלט הנצחה •

אווירימטר 20-קרבה למגורים•

מתקן שתייה, ברז לצינור, פחי אשפה•

וחדר ציוד, מטבחון-במבנה•



אונו. ק-תמונות מהסביבה

מגרשים מופרדים5•

ללא  , עצים-הצללה טבעית•

הצללה מלאכותית

ספסלי  , תאורה כמו ברחוב•

גינה

שלט הסבר+ שלט הנצחה •

מטר אווירי20-קרבה למגורים•

מתקן  , ברז לצינור, פחי אשפה•

שתייה

וחדר ציוד, מטבחון-במבנה•



יחד משפרים את המרחב המשותף

בקרוב גם בגני  
...תקווה



רציונל

פתוחיםמגרשיםזוגהקמת-

.לתושבים

ללא.ספורטמגרש-מודל-

.שימושאוכניסההגבלת
ותחזוקההקמהוניהולמימון-

.המועצה–
מספרבמגרששוהיםהשחקנים-

.בוגריםהרוב.פעםכלשעות

ס  "בי

יובלים

מגדלי הים  

התיכון

במידה ותתגבש קהילה משמעותית ניתן  *

:לבחון צעדים נוספים

.הקמת מועדון מקומי מועצתי-

כמודל  -שינוי מודל אחריות ואחזקה-

.גינה קהילתית



?איפה בישוב

-הקרובהחניון 

הליכה' מ180

ס  "בי

יובלים

מגדלי  

הים  

התיכון

פטאנק



תלת ממד

ס  "בי

יובלים

מגדלי הים  

התיכון



תכנית פיתוח התחלתית

12מגרשים צמודים באורך 2-

כ "סה. א"מטר כ3מטר וברוחב 
12X6מטר.

.ברזיה לשתייה-

ברז לשטיפת ידיים ולהרטבה  -
(.מונע אבק ומהדק כיסוי)בקיץ 

.שלט הסבר והנחיות-

.ומספקקיים -ישיבהמקומות -

:סוגיות לבדיקה
קרבת פחי אשפה-

עוצמת תאורה סמוכה-

שנשתל1העתקת עץ -

?הים התיכון? יובלים-שירותים-
ס  "בי

יובלים

מגדלי הים  

התיכון



הקמה

מטרים כל מגרש12X3: גודל-

מהודקמצע -

מעל שומשום מפוזר-

חלחול מיםלאפשר -

מים מהמגרשלניקוז פתח -
: תיחום-

מ בין "ס50למרווח ' אפש-

תיחום מגרש לתיחום  

.המתחם

.רעש בפגיעה-כדור מברזל-
. אבני שפה/ תיחום בעץ-

אביגדור מניר צבי -קבלן מומחה-

050-5230257.
₪ 7,200הערכת מחיר ראשונית -

.מ"מע+ למגרש 

ס  "בי

יובלים

מגדלי הים  

התיכון



אחזקה

:שוטף

.גירוף וסידור כיסוי שומשום-

.ניקוי עלים ולכלוך-

:שנתי

.הוספת כיסוי שומשום-

.ניקוש עשביה עונתית/ ריסוס-

הרטבה לפני משחק  -בקיץ-

(.מניעת אבק והידוק כיסוי)

ס  "בי

יובלים

מגדלי הים  

התיכון



קהילת שחקני הפטאנק

:מטרה

מועדון הפטאנק של ' 'קהילה לדוג-

.'גני תקווה

:שותפים אפשריים
.תושבים-למגרשצוות ההקמה -

מנהלי תחום הספורט  -לידר-

.במועצה

.בצמידות-מגדלי הים התיכון-

-(יוסי פלח)מועדון פטאנק יהוד -
פ עם  "שת, הכרת המשחק

.שחקנים שלהם

ס  "בי

יובלים

מגדלי הים  

התיכון


