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בס"ד

פרוטוקול מישיבת הועדה לקידום מעמד הילד מיום 14/1/2013
ועדה מספר 1
רשימת המשתתפים:
מר גרשוב ולדימיר -סגן ראש העיר
עו"ד לובה בורשטיין – יו"ר הועדה לקידום מעמד הילד
עו"ד נריה און -חבר מועצה
גב' רונית צור -ראש מינהל שירותים חברתיים
מר אריה מימון -ראש מינהל החינוך
מר שלמה בן עזרא -מבקר העיריה
מר יוסי לרר -מנהל אגף נטיעות והפיתוח
גב' אילנה שמלה -ללום -מנהלת מחלקת הבריאות
ד"ר מירב איבגי סבג – מרכזת תחום ילדים בסיכון ומזכירת הועדה.
גב' מזל שאלתיאל -ראש תחום ילדים ונוער ,החברה העירונית
יעל נהוראי אטיאס -מנהלת התכנית הלאומית לילידם ונוער בסיכון
גב' עדה ליפציגר -מנהלת המרכז להורות משמעותית
גב' טובה אדרי -מנחת הורים  ,מועצת נשים עירונית
מר גיא רחמים דנינו -יו"ר מועצת התלמידים והנוער
גב' קרין יוסבשוילי -דוברת מועצת הנוער העירונית
עו"ד אלי שבנמאו -מבקר פנים
מר מאיר וזאנה -מנהל בכיר בנמל אשדוד ,נציג ועד הורים עירוני
גב' ליאת ורד חן -מנהלת מרחב דרום "בטרם"
גב' נעה ליבו בן איון -יועצת ארגונית בטרם
מר דני בקר -קצין נוער משטרת אשדוד
הרב מרדכי כץ -מזכ"ל מוסדות צמח צדוק
הנושאים ומהלך הדיון
א.הצגת נושא פעילות "בטרם בעיר" הוצגה על ידי מנהלת מחלקת הבריאות -הגב' אילנה שמלה
ללום.
ב .הצגת נושא בטיחות מתקני משחקים בגנים ציבוריים .הוצג על ידי מר יוסי לרר ,מנהל אגף
נטיעות.
ג .סקירת מערך השירותים המטפלים בילדים ונוער בסיכון הוצגה ע"י ראש מינהל שירותים
חברתיים ,הגב' רונית צור.
מהלך הדיון:
.סגן ראש העיר מברך על ההתכנסות החשובה של ועדת קידום מעמד הילד בראשותה של עו"דלובה בורשטיין ומאחל הצלחה לועדה.
 יו"ר הועדה הציגה את הרקע לכינוס הועדה ואת מעמדה החוקי.א " .בטרם בעיר" – עיר בטוחה לילדים
הצגת מצגת שכללה את הרקע להקמת התכנית "בטרם בעיר" המיועדת לצמצום תאונות
והיפגעויות של ילדים במרחב הציבורי והפרטי ,סקירת פעילות בשנת  2012בעיר ,תכנית
העבודה לשנת  2013הנגזרת מצורכי העיר ,ולוקחת בחשבון את מבנה העיר והרכב אוכלוסייתה.
התכנית רואה ברשות המקומית כגורם חשוב בניהול וקידום בטיחות ילדים והצביעה על
חשיבותה במתן הדרכות להורים על בית בטוח ושמירה על הילד בתוך מרחב הבית.

תכנית העבודה של "בטרם בעיר" מבוססת נתונים -כיום ,עד לאיסוף נתוני היפגעות בעיר,
פועלים בעיר על פי נתונים ארציים .דובר על אוכלוסיות שנמצאות בקבוצות סיכון  :עולים,
חרדים הנפגעים במרחב הבית.
"בטרם" מלווה על ידי מהנדס בטיחות .עבודתה על פי סטנדרטים ונהלים .חלק מעבודתם
נעשית מול מכון התקנים ומשרד התמ"ת.
התייחסויות:
 .1גב' עדה ליפציגר העלתה אפשרות להעביר הכשרה למנחי הורים כסוכני שינוי כמו כן ,להגיע
לסיירות הורים העורכים סיורים בפארקים הציבוריים.
 .2גב' לובה בורשטיין העלתה אפשרות להעביר הדרכה בנושא לחברי הועדה לקידום מעמד
הילד.
 .3מר אלי שבנמאו העלה הצעה להתקין לוח שילוט בכניסה לגני הילדים ובו חומר הסברה
בנושא של קידום בטיחות ילדים.
 . 4מר גיא רחמים דנינו ,הציע פרוייקט של קידום נושא בטיחות ילדים דרך האחים הגדולים
כנאמני בטיחות ילדים  .נושא זה ניתן לקדם דרך מועצת התלמידים העירונית ודרך פרוייקט
מחוייבות אישית.
ב .בטיחות מתקני משחקים בגנים ציבוריים
הנושא הוצג על ידי מר יוסי לרר -מנהל אגף נטיעות .
צויין כי בעיר אשדוד ישנם  271מתחמי משחקים הפזורים ב 215 -גנים ציבוריים  .אחזקת
מתקני המשחקים מוטלת על הרשות המקומית.
מתקני המשחק מתחוזקים ע"י קבלן בעל תו תקן .תחזוקת מתקני משחק מפוקח ע"י  2מפקחי
מתקני משחק שעברו הכשרה של בודק חודשי .המתקנים נבדקים מידי יום ע"י מפקחי תחזוקת
הגינון שמדווחים על ליקויים חזותיים שרואים למוקד העירוני /מפקח מתקני משחק ופניות
תושבים שראו ליקוי ודווחו למוקד .אחת לחודש מבוצעת בדיקה חודשית על ידי בודק מוסמך
שעבר הכשרה בתחום ובדיקה שנתית ותלת שנתית (על ידי מעבדה מאושרת של מכון התקנים).
בדו"ח הביקורת על שנת  2011של מבקר העירייה הוקדש פרק לנושא :בטיחות מתקני משחקים
בגני ילדים ובגנים ציבוריים .כחלק מתהליך הסקת המסקנות נבנתה תכנית עבודה לתיקון
הלקויים בעבודת תחזוקת מתקני המשחק בגנים הציבוריים .בשנת  2012האגף קיים את כל
הבדיקות הנדרשות והושקעו כספים משמעותיים לתיקון הלקויים.
ישנו חוק עזר עירוני להנחיות התנהגות בגנים ציבוריים .הותקנו כ 200-שלטים בסדר גודל של
 110גנים ציבוריים .כיום חסר שילוט בכ 200 -גנים.
בשנת  2013האגף יפעל להוצאת תו התקן לעיריית אשדוד לתחזוקת מתקני משחק בגנים
ציבוריים .
בנוגע למתקני חצר פרטיים /רכוש משותף של הבניינים –אינם באחריות העירייה ויש לעדכן את
ועדי הבתים המשותפים בנוגע לצורך של עמידה בתקן ואחריות להיפגעויות ילדים במרחב זה.
התייחסויות:
 .1מר שלמה בן עזרא ,מבקר העירייה ,מציין לשבח את פעילות אגף הנטיעות בנושא יישום
המלצות דו"ח הביקורת ,מהירות הטיפול ואיכותו .מציין כי בגנים ציבוריים המצב מבחינת
הבטיחות טוב באופן יחסי ,ויש קבלן המבצע את פעולות התחזוקה הנדרשות על פי התקן שקבע
מכון התקנים .לעומת זאת ,המצב של מתקני המשחק בגני ילדים הרבה פחות טוב וחשוב
שמינהל החינוך ינקוט אמצעים לשיפור המצב.
וכן ,בגנים ציבוריים ברובעים וותיקים יש התמעטות של מתקני משחקי ילדים ויש בעיות
הנובעות מ"גיל" המתקנים.

ממליץ כי פעולות האחזקה בהיקפים גדולים (יותר מאלף מתקני משחק בכ 200 -גנים ציבוריים)
צריכות להיות מנוהלות באמצעות תוכנת מחשב.
 .2מר יוסי לרר ציין כי יתקיים מיפוי של  GISשל כלל המתקנים וקיימת תוכנת אחזקה חדשה.
בשנת  2013האגף יפעל להוצאת נוהל עבודה על פי תו תקן שיקח בחשבון את כלל המרכיבים של
רכישה ,התקנה ,אחזקה ,והכשרה.
 .3גב' רונית צור ציינה כי בימים אלה מוקמת בפארק אשדוד ים מוקם מתחם משחקים המותאם
לילדים בעלי צרכי מיוחדים והמיועד לשימוש של כלל תושבי העיר.
ג ..הצגת מערך השירותים לילדים ונוער בעיר:
סקירת השירותים לילדים ובני נוער בתחומי הרווחה ,החינוך והחברה העירונית הוצג על ידי
הגב' רונית צור ,ראש מינהל שירותים חברתיים.
הוצג כל רעיון הרצף שירותים ,תחומי הליבה והטיפול תוך הצגת שותפי התפקיד המשמעותיים
לשם קידום מעמד הילד.
רשמו:
עו"ד לובה בורשטיין
ד"ר מירב אבגי סבג

יו"ר הועדה ,עו"ד לובה בורשטיין_________________ :
מזכירת הועדה ,ד"ר מירב אבגי -סבג_______________:

