ועד מנהל:
נאמן עופר ,יו"ר בטרם
אברהם עדי
אורן יצחק
ביגר אברהם
גילאון גדי
פרופ' דנון יהודה
הורוביץ ישראל
עו"ד וילק יהודה
ד"ר חמו-לוטם מיכל

נשיאות בהקמה :דני דנקנר ,ארז ויגודמן.
מייסדים :פרופ' יהודה דנון ,ד"ר מיכל חמו-לוטם.
פריסה ארצית :שלוחת 'בטרם-שניידר' ,שלוחת 'בטרם-רמב"ם' ,שלוחת 'בטרם-העמק',
שלוחת 'בטרם-סורוקה' ,שלוחת 'בטרם-הדסה' ,שלוחת 'בטרם-וולפסון' ,שלוחת 'בטרם-אלין'.

ירקוני אורלי
כהן צפריר
עו"ד ליכטנזון זאב
ליכטנפלד יצחק
הרב צ'ולק חנניה
רהב שי
פרופ' רוח משה
שוברט אבי
שטאובר משה

תאריך19.1.2010 :
סימוכין72-10 :

תכנון פעילות הסברה ואכיפה ממוקדים לקראת מועדים וחגים  -ברמה המקומית
שם המועד והנושא

ט"ו בשבט – מאכלים
מסוכנים

פורים ויום העצמאות
– צעצועים מסוכנים
ותרסיסי שלג

גורם שותף בעירייה

סוג הפעילות

חומרים נלווים שניתן לקבל בארגון 'בטרם'

רישוי עסקים  /פיקוח עירוני

אכיפת החוק של ממכר בתפזורת של
פיצוחים ברשתות שיווק וחנויות

נוסח החוק  +התקנות

מח' גני ילדים ,אגף החינוך
ומשפחתונים עירוניים ,אגף
הרווחה  /חינוך

תזכורת לאנשי הצוות בגנים
ובמשפחתונים שאין להגיש פיצוחים
והעברת המסר להורים

דף מידע לתלייה על לוחות המודעות;
הנחיות משרד החינוך

דובר העירייה

פרסום בכלי תקשורת מקומיים של
המלצות בטיחות ופעולות האכיפה

הודעות לעיתונות לקראת החג

רישוי עסקים  /פיקוח עירוני
ומשטרה

אכיפת החוק של איסור ממכר צעצועים
מסוכנים

חוק צעצועים מסוכנים

מחלקה משפטית

חקיקת חוק עזר עירוני צעצועים
מסוכנים

נייר עמדה צעצועים מסוכנים;
דוגמאות של חוקי עזר עירוניים

אגף החינוך )בי"ס יסודי עד
תיכון(

הסברה בבי"ס וחלוקת חומרי הסברה

עלונים ופוסטרים של משרד התמ"ת

דוברות

פרסום בכלי תקשורת מקומיים של
המלצות בטיחות ופעולות האכיפה

הודעות לעיתונות לקראת החג

'בטרם'  -המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים ,ע"ר; טל ,03-9263130 .פקס ,03-7254668 .ת.ד ,7050 .קרית מטלון ,פ"ת49170 ,
למידע נוסף :מוקד מומחים טל 03-9263111.מייל ,www.beterem.org ,telecenter@beterem.org :טלכלל 'בטרם' 03-6066602

לו"ז לפעילות

למילוי על ידי
העיר

למילוי על ידי
העיר

ועד מנהל:
נאמן עופר ,יו"ר בטרם
אברהם עדי
אורן יצחק
ביגר אברהם
גילאון גדי
פרופ' דנון יהודה
הורוביץ ישראל
עו"ד וילק יהודה
ד"ר חמו-לוטם מיכל

נשיאות בהקמה :דני דנקנר ,ארז ויגודמן.
מייסדים :פרופ' יהודה דנון ,ד"ר מיכל חמו-לוטם.
פריסה ארצית :שלוחת 'בטרם-שניידר' ,שלוחת 'בטרם-רמב"ם' ,שלוחת 'בטרם-העמק',
שלוחת 'בטרם-סורוקה' ,שלוחת 'בטרם-הדסה' ,שלוחת 'בטרם-וולפסון' ,שלוחת 'בטרם-אלין'.

שם המועד והנושא

פסח – השגחה הורית
וניקיונות

גורם שותף בעירייה

סוג הפעילות

מח' דתות

הסברה בקרב ציבור דתי בבתי הכנסת

אגף הרווחה

תגבור פעילות נגישה לילדים לפני

חומרים נלווים שניתן לקבל בארגון 'בטרם'

דובר העירייה

לו"ז לפעילות

דף מידע לתלייה בלוחות המודעות

ובמהלך חופשת החג
פרסום בכלי תקשורת מקומיים של

ירקוני אורלי
כהן צפריר
עו"ד ליכטנזון זאב
ליכטנפלד יצחק
הרב צ'ולק חנניה
רהב שי
פרופ' רוח משה
שוברט אבי
שטאובר משה

הודעות לעיתונות לקראת החג

למילוי על ידי
העיר

המלצות בטיחות

חופשת הקיץ –
היערכות ,קייטנות,
בטיחות במים ,גני
שעשועים

אגף החינוך

הסברה לתלמידים ולהורים לקראת
יציאה לחופשה

אגף הרווחה

תגבור פעילות נגישה לילדים במהלך
חופשת הקיץ

דף מידע לתלייה בלוחות המודעות ומכתב
עבור ההורים;
מסמך היערכות לקראת הקיץ – 'בטרם'

אגף שפ"ע

תחזוקה מוגברת של גני השעשועים

רישוי עסקים

פיקוח על הקייטנות ועל בריכות וחופי
רחצה

הדרכה לאנשי צוות בקייטנות )בתשלום(

דובר העירייה

פרסום בכלי תקשורת מקומיים של
המלצות בטיחות

הודעות לעיתונות

כללי

ניהול פעולות הבטיחות בהתאם
להמלצות נייר העמדה של ארגון 'בטרם'
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למילוי על ידי
העיר

ועד מנהל:
נאמן עופר ,יו"ר בטרם
אברהם עדי
אורן יצחק
ביגר אברהם
גילאון גדי
פרופ' דנון יהודה
הורוביץ ישראל
עו"ד וילק יהודה
ד"ר חמו-לוטם מיכל

נשיאות בהקמה :דני דנקנר ,ארז ויגודמן.
מייסדים :פרופ' יהודה דנון ,ד"ר מיכל חמו-לוטם.
פריסה ארצית :שלוחת 'בטרם-שניידר' ,שלוחת 'בטרם-רמב"ם' ,שלוחת 'בטרם-העמק',
שלוחת 'בטרם-סורוקה' ,שלוחת 'בטרם-הדסה' ,שלוחת 'בטרם-וולפסון' ,שלוחת 'בטרם-אלין'.

שם המועד והנושא

גורם שותף בעירייה
אגף החינוך

אכיפת מוגברת של חוזר מנכ"ל על קבלני
ההסעות

נייר עמדה הסעות

ניהול פעולות הבטיחות בהתאם
להמלצות נייר העמדה של ארגון 'בטרם'

חזרה ללימודים –
הסעות
דובר העירייה
משטרה

אכיפת חוק חבישת קסדות

מטה הבטיחות ואגף החינוך

הסברה לתלמידים ולהורים בבתי הספר;
הצבת שילוט במרחב הציבורי בנושא
רכיבה בטוחה

דובר העירייה

פרסום בכלי תקשורת מקומיים של
המלצות בטיחות

הודעות לעיתונות

אגף החינוך

הסברה לתלמידים ולהורים בבתי הספר

דף מידע לתלייה בלוחות המודעות

דובר העירייה

פרסום בכלי תקשורת מקומיים של
המלצות בטיחות

לו"ז לפעילות

למילוי על ידי
העיר

פרסום בכלי תקשורת מקומיים של
המלצות בטיחות

חגי תשרי – קסדות

חנוכה ול"ג בעומר –
מניעת שריפות וכוויות

סוג הפעילות

חומרים נלווים שניתן לקבל בארגון 'בטרם'

ירקוני אורלי
כהן צפריר
עו"ד ליכטנזון זאב
ליכטנפלד יצחק
הרב צ'ולק חנניה
רהב שי
פרופ' רוח משה
שוברט אבי
שטאובר משה

הודעות לעיתונות
חוק חבישת קסדות

למילוי על ידי
העיר

הודעות לעיתונות

למילוי על ידי
העיר

*לו"ז – המלצת ארגון 'בטרם' היא כי ההסברה תתקיים בשבועיים הקודמים למועד .מומלץ לתכנן מראש בתוכנית העבודה לו"ז מוגדר ,בהתאם לנהלי
העבודה ולוחות הזמנים של הרשות המקומית.
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