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לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
נכבדי,
הנדון :היערכות למניעת תאונות ילדים בחודשי הקיץ הקרובים
השנה הקיץ הקדים ותאונות ילדים קשות מעמידות את ההורים ואת הציבור במדינה בפני הלם
וחוסר ידע בסיסי בכדי לקדם את הישנות המקרים.
ידוע כי מספר הילדים הנפגעים בחודשי הקיץ גבוה בשיעור משמעותי ממספרם בשאר עונות השנה,
וזאת בעקבות עלייה משמעותית של הטמפרטורות ,ושהייה של ילדים במשך תקופה ארוכה
בחופשה ,ללא המסגרת של מערכת החינוך ,בעוד עבור ההורים נמשכת שגרת העבודה כרגיל.
בחודשי הקיץ בשנה שעברה (יוני -אוגוסט) איבדו את חייהם  11ילדים .אין אף גורם אחר שבגללו
מתים כל כך הרבה ילדים במהלך שלושה חודשים .אבל ,להבדיל ממגפות מסוימות ,במגיפה הזו
ניתן ,וחובה לטפל!
אנו פונים אליך ,לנוכח ההבנה כי המציאות מחייבת התגייסות והובלה ,בכדי להתריע ולהעלות את
המודעות בקרב אזרחי הרשות בראשה אתה עומד ,על מנת להיערך למניעת האסון הבא.
מרכז השלטון המקומי ביחד עם ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים מעמידים לרשותכם ,מסרים
וחומרי הסברה לקיץ בטוח ולבטיחות הילדים.
מצורף נספח הכולל את כללי 'בטרם' לקיץ בטוח וכן חומר הסברה נוספים.
בברכת קיץ בטוח,
אורלי סילבינגר
מנכ"לית
ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים

שלמה דולברג
מנכ"ל
מרכז השלטון המקומי

העתקים:
מר חיים ביבס – ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומי
מר שמוליק ריפמן – ראש מועצה אזורית שער הנגב ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
מר דרור שור – ראש מועצה באר טוביה ויו"ר איגוד מנהלי מח' התרבות ברשויות
מר ישראל נדיבי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
ד"ר מילכה דונחין – יו"ר ועד רשת ערים בריאות
מר אבי קמינסקי – מנהל מינהל החינוך תרבות ונוער באשקלון ויו"ר איגוד מנהלי מח' החינוך
עו"ס שולה מנחם – מנהלת אגף רווחה בכרמיאל ויו"ר איגוד מנהלי מח' רווחה ברשויות
מר דוד שאול – מנהל אגף הספורט ביבנה ויו"ר איגוד מנהלי מח' הספורט ברשויות
גב' איריס מור – מנהלת אגף התרבות בתל אביב ויו"ר איגוד מנהלי מח' תרבות ברשויות
מר נמרוד גלנטה – מנהל מח' נוער בנס ציונה ויו"ר איגוד מנהלי יח' נוער ברשויות
גב' מיכל מנקס – ראש מינהל חינוך וחברה ,מרכז השלטון המקומי
עו"ס אסא בן יוסף – מנהלת תחום רווחה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל בר דורון – מנהלת אגף קהילה ,ארגון בטרם
מר זיו בר – ראש תחום נוער וצעירים ,מרכז השלטון המקומי
עו"ד רות דיין מדר – ראש תחום חברה ,ממונה התכנית הלאומית לבטיחות ילדים ,מש"מ
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 עם תחילת החופש הגדול ,ב 9 -ביולי ,השגרה משתנה;
 הילדים כבר לא במסגרת הקבועה של מערכת החינוך;
 שגרת היום יום של הילדים משתנה;
 הילדים שוהים במסגרות זמניות אשר לעתים קרובות לא מותאמות לבטיחותם;
 שגרת היום יום של ההורים לא משתנה ולעתים אין להם את ההבנה שילדיהם חשופים יותר
לסכנה;
 לילדים יש פי  2ימי חופשה מאשר להוריהם ולכן מצויים יותר לבד או במסגרות משתנות.
חמשת הכללים של 'בטרם' לקיץ בטוח
 .1לשכוח ילד ברכב ...זה יכול לקרות גם לך ! לתזכורת ,שמים את התיק במושב לצד הילד.
 .2בים ובבריכה ,נשארים צמודים לילדים (ולא לטלפון).
 .3מרוקנים את המים מבריכות ,אמבטיות וגיגיות בתום השימוש.
 .4גם בחופשת הקיץ – ילדים מתחת לגיל  91לא נשארים לבד בבית.
 .5מושב בטיחות ובוסטר מצילים חיים זו עובדה !

רשות.ל לקבלת הקובץ ניתן לפנות לשירן בכתובת:
ובטלפון.30-8210629 :
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