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 ...שני חברים יצאו לדרך

O 2012מצב קיים יוני: 

Oס"עומס תנועה כבד ומסוכן סביב ביה 

Oבחסות " נשק וסע, חבק" פרוייקטי "פתרון חלקי ע 
 אור ירוק

Oס וברחבי "תשתית להולכי רגל בעייתית סביב ביה
 הישוב

Oיש הסעה מאורגנת , אין תחבורה ציבורית פנימית
 ס במימון משותף הורים ומועצה"לביה

Oלרוב המוחלט של ההורים יש יותר מרכב אחד  ,
 לרבים יש רכב חברה



 ...שני חברים יצאו לדרך

Oכפועל יוצא: 

  (או לרכב על אופניים)ילדים ממעטים ללכת ברגל 

 .צ לחוגים ולחברים"ס והן אחה"הן לביה

Oכל זאת למרות שבנימינה הינו ישוב קטן וכפרי  ,

 !כמעט ללא כבישים עמוסים

Oמשך ההליכה , הרישום איזוריי "עפ 

 ס אמירים "המרבי לילד שלומד בבי

 ס הינו "מביתו עד לביה

 .כעשרים דקות



 צעדים ראשונים  
 (הקמה)

O משוגעים לדבר"קבוצת הורים" 

Oסקר צרכים ומצב קיים 

O לעודד הליכה ברגל  –הפרויקט הגדרת מטרת
גם אצל ילדים צעירים שעדיין אינם יכולים  , ס"לביה

 ללכת ללא ליווי  

O  החלטה לקיים את הצעידה בליווי על בסיס
 התנדבותי

O צוות  , רשות מקומית –פעולה ביסוס שיתופי
 תחבורה היום ומחר, ס"ביה

 



 צעדים ראשונים  
 (הקמה)

O שם ולוגו –מיתוג הפרויקט 

Oהתוויית  , מיפוי כתובות תלמידים 
 ,  בשיתוף אנשי הבטיחותמסלולים 

 הצעידה וסימון תחנותתזמון 

Oס"י הקמת דוכן בשער ביה"גיוס מתנדבים לליווי ע 

Oקביעת תאריך להפנינג הפתיחה 

O דיוור ישיר של הרשות, עיתונות מקומית –פרסום  ,
 ל להורים"שלטים ובדוא, ס"אתר ביה

O  הפקת עלון מידע לגבי המסלולים והשעות וחלוקתו
 לתלמידים

 



 מסלולים   -  הקמה

 



 



 פתיחה חגיגית



 פתיחה חגיגית

Oמשרוקיות –ופרים לילדים 'צ  , 

 ....מחזירי אור, מדבקות

Oס"קפה קר בכניסה לביה –ופרים להורים 'צ 

O ראש הרשות ובעלי תפקידים נוספים –אורחים 

Oי המנהלת  "ס ע"קבלת פנים בביה 

 ,  כינוס כל התלמידים, וצוות המורים

 דברי ברכה של ראש הרשות  

 והמנהלת



 פתיחה חגיגית

O  דף הבית של 

 ראש המועצה



 שגרה
 : המטרה

 !שימור התלהבות הילדים וההורים

 :האמצעים

Oופרים'כרטיסיות וצ 

Oל עם קבוצת ההורים המלווים ועדכון שוטף"קשר בדוא 

Oתחרות בין הכיתות 

O העברת חומר לילדים –ועדת נאמני בריאות 

Oס"הרצאות ופעילויות בנושא במסגרת ביה 

Oלדבר....לדבר....לדבר... 

 

 

 

 





 שגרה
 ארגון מסודר של הליווי :המטרה

 :האמצעים

O  דף הנחיות להורים המלווים 
 זוהריםואפודים 

O  מינוי הורה אחראי לכל מסלול שתפקידו לשבץ מלווים
 ולתזכר

O מעקב אחר הילדים הצועדים ופנייה להורים לגיוס מלווים
 נוספים

Oשמסייעים להורים המלווים ובנוסף  ' ו-'ועדה של ילדי ה
 מנהלים רישום של הצועדים

O לסיוע   גימלאים, מתנדבים מהקהילה –עוד אפשרויות
 בכבישים

 

 

 

 



 במספרים" אמירים בדרך"

  צעידה מתבצעת פעמיים 
  –בשבוע 

 ימי שלישי ושישי בבוקר  
3 מסלולי צעידה 
 דקות 30משך הצעידה כ 
 מ"ק 1-1.3אורך המסלול 
תלמידים 500 -ס כ"בביה 
 100כיום הולכים מעל 

 כ "ובסה, ילדים 
 ! ילדים 170רשומים 

 
 
 

 



 (טוב סרטון)הסרט " אמירים בדרך"

 
 

 

http://www.macom-tov.co.il/video.php?id=381&keyword=1107

