
 בניית תכנית עבודה ודוגמאות מעולם

 ל תחבורה היום ומחר"מנכ –תמר קינן 

www.walk.org.il 



 קיימא–הארגון הישראלי לקידום תחבורה בת. 

'את מדיניות  כדי לשנות קמה ' תחבורה היום ומחר

,  הליכה ברגל, ציבוריתתחבורה ולעודד , התחבורה בישראל

   .רכיבה באופניים ועוד

בתי , רשויות מקומיות , הארגון פועל עם משרדי ממשלה

  . ספר ויוזמות מקומיות של אזרחים

אתר הארגון :www. Transportation.org il 

www.walk.org.il 



 www.iwalktoschool.orgמ
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 2000פרויקט פעיל מאז שנת. 

 אוקטובר הליכה- School-to-Walk Walktober 
לקידום הבריאות מקיימת את   VicHealth-קרן ה, בכל חודש אוקטובר

החודש כולו מוקדש  . חודש ההליכה ברגל לבית הספר במחוז ויקטוריה

בכל בתי  , לאירועים ופרויקטים לעידוד ההליכה ברגל של הילדים

 .הספר המרכזיים במחוז

תלמידים הלכו ברגל לבית הספר   70,000-יותר מ, 2009-ב

 .במסגרת חודש ההליכה

www.walk.org.il 

http://www.iwalktoschool.org/whoswalking/australia.cfm 
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 2000פרויקט פעיל מאז שנת. 

 ארגוןliving streets   הפועל בבתי ספר יסודיים וחטיבות

כשני מיליון ילדים בבריטניה נחשפים לקמפיין מדי  . ביניים

 .שנה
 .אירועי שבוע הליכה ברגל◦

◦WoW – פרויקט הליכה פעם בשבוע בבתי ספר יסודיים. 

 .עזרה במימון פרויקטים של הליכה ברגל◦

 .תחרויות לילדים ונוער◦

www.walk.org.il 

http://www.walktoschool.org.uk/ 

http://www.walktoschool.org.uk/
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הקמת צוות בית ספרי שישמש גם כוועדת היגוי 
 הנהלת בית הספר◦

 ועד הורים◦

 תחבורה היום ומחר◦
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ס  "ניתוח המצב הקיים של דרכי ההגעה לביה 

איסוף עמדות ההורים 
 .  של עמדות וחסמים לקידום הפרויקטיש לייצר רשימה ◦

 של וועדת ההיגוי בעמדות ובחסמים הקיימיםוטיפול דיון. 
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האם הינך משתתף באוטובוס 
 ההליכה

בחיפה" הבונים"של תלמידי בית ספר , מתוך עבודת חקר בנושא אוטובוס הליכה  
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 ספרייםיעדים בית קביעת 

גיוס מתנדבים 

 הולכיםהימים שבהם קביעת 

 מפורטתתכנית עבודה הכנת 

 
:                          תכנית עבודה מפורטת לדוגמא◦

 אשדוד, "אמירים"בית ספר 
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ס בשיתוף המועצה  "מיפוי ובחירת מסלולים לביה 
 'ספסלים וכו, סימון מעברי חציה, תמרור◦

www.walk.org.il 



 

 

 במסלוליםמפגעים סקר 
לפי סדר חשיבות ולפי הגורם  הממוינת , לטיפולמפגעים יש לייצר רשימת ◦

 .שאמור להסיר את המפגע
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 טיפול בשני שלבים   –המפגעים טיפול והסדרת 

 הסדרת מפגעים בסיסית◦

 המשך -מפגעים הסדרת ◦
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 שיטת הליכה"החלטה על" 
 אוטובוס מהלך◦

 בטוחיםמסלולים אישיים איתור ◦
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הכשרת מלווים 
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אירוע פתיחה 
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חומר הדרכה למחנכות 

  הצגת הפרויקט לילדים במסגרת יום ספורט בית

 ספרי

הרצאות לצוות הבית ספרי 

 תחרות בין  )תמריצים חברתיים לנושא ההליכה

 ( ופרים'צ, הכיתות

 אירועי שיא 

המשך הטיפול בהסדרת מפגעים 
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 אחריות ועד הורים   ס"אחריות ביה   אחריות מועצה  פעולה

דרכי  סקר התחלתי כמותי של 

   ס"ההגעה לביה
    

 

   קביעת יעדים בית ספריים
    

 

   ס"מיפוי והכנת דרכים לביה
      

 

, סימון מעברי חציה, תמרור

   'וכוספסלים 
  

"  שיטת הליכה"החלטה על 

   (תחנת איסוף, אוטובוס מהלך)
  

 

   הכשרת המלווים
  

   מציאת ספונסרים
  

הדרכת ילדים בנושא בטיחות  

  בדרכים בעת הליכה בקבוצה
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מנחה להובלת הפרוייקט. 

עזרה בבניית תוכנית הליכה בית ספרית. 

י מרצים חיצוניים"הרצאות מקצועיות ע. 

הכשרה לנציגי ועד הורים ולנציגי בית הספר. 

  בניית מערכי שיעורים לכיתות להדרכה בנושא חשיבות

 .איכות הסביבה ועוד, זהירות בדרכים, הליכה רגלית

סיוע בבחירה ומיפוי נתיבי הליכה מועדפים. 

 סיוע מקצועי בפנייה לרשויות להסדרת תשתיות ולהסרת

 .מפגעים

  www.walk.org.il 



 –תחבורה היום ומחר 

 הארגון הישראלי לתחבורה בת קיימא 
www.transportation.org.il 

 
   66102תל אביב  85נחלת בנימין ' רח -משרד 

5660823-03     transport@transportation.org.il 

 

 (צפון)הספר -רכזת פרויקט הליכה ברגל לבית –אורית סולומון 

5221962-054   Orit.solomon@gmail.com 

 

 (דרום)רכז פרויקט הליכה ברגל לבית הספר  –נעם ואן דר האל 

4802804-054   noam.ttt@gmail.com 
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