על ארגון ’בטרם‘

ארגון ’בטרם‘ בפריסה ארצית:

ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים
הוקם בשנת  ,1995ומאז מקדם תהליכים מערכתיים
לקידום בטיחותם של ילדי ישראל.

עושים
מצטרפים ל:

'בטרם' פועל תחת החזון:

ברית רשויות מקומיות
לב יחות ילדים

'עושים בטרם‘ -
עושים עולם בטוח לילדים

הארגון מחויב ליעד אסטרטגי של הפחתת הפגיעות בילדים
בישראל ב 50%-עד שנת  ,2020וזאת לאחר ירידה של 30%
בתמותת ילדים בשנים 2003-1995
ירידה בתמותת ילדים

להצטרפות למיזם ’בטרם בעיר’ ולמידע נוסף
בנושא בטיחות ילדים  -אנא פנו
למוקד מומחים 'בטרם' בטלפון 03-9263111

www.beterem.org
ארגון 'בטרם' הינו נציג ארגון Safe Kids Worldwide
בישראל ,והוכר על ידי ממשלת ישראל כמוביל מקצועי
בתחום בטיחות ובריאות ילדים.

התוכנית בשיתוף ובתמיכת

תודתנו נתונה לחברת אשד משאבי ניהול והנדסה,
המשמשת כיועצת לניהול סיכונים של ארגון ’בטרם‘ ,באמצעות
חטיבת ניהול סיכונים וניהול הבטיחות של החברה.

www.beterem.org
w w w . b e t e r e m . o r g

מצטרפים ל ’בטרם בעיר‘!
כי ילדים נפגעים ברשויות

במוסדות חינוך  -מנפילות וחבלות בכלל ,ובתוכן במגרשי
ספורט ,במהלך הסעות ילדים ובהליכה למוסדות חינוך,
ממפגעים בטיחותיים במבני החינוך.

מהו מיזם 'בטרם בעיר'?
ברמה המקומית  -פעילות של הרשות המקומית להובלת
תהליך לשיפור מתמיד בבטיחות ילדים .התהליך נתמך
בכלים שיווקיים ,בכלים לניהול סיכונים ובשיתוף התושבים.
ברמה הלאומית  -ברית של רשויות מקומיות המחויבות
לקדם את בטיחות הילדים בתחומן ,תוך שיתוף מידע
והעלאת הנושא לסדר היום הלאומי.

איך נולד הרעיון של 'בטרם בעיר'?
הרעיון נולד מתוך הכרה כי תאונות הן גורם מרכזי למוות
ולנכות בקרב ילדים וכי ניתן למנוע אותן .הניסיון המצטבר
בעולם מוכיח כי כדי להפחית את מספר התאונות יש
לקדם ולנהל בטיחות בקהילה.

למה ברשויות המקומיות?
הרשויות אחראיות למתן שירותים לכלל תושביהן ,והן
חולשות על מגוון מערכות ,ממשקים ופלטפורמות שבהם
ניתן לשלב את קידום בטיחות הילדים .הניסיון העולמי אכן
מראה הצלחות רבות לפרויקטים ולמהלכים המשלבים
ניהול וקידום בטיחות על ידי הרשות המקומית.

בדרכים  -ברכב ,ברכיבה על אופניים ,בקורקינט,
בסקייטבורד ובגלגיליות ,כהולכי רגל וכתוצאה מבעיות
תשתית.
בשעות הפנאי  -בגני שעשועים ,בפעילות ספורט,
בבריכות שחייה ,בחופי ים ובבורות מים.
בבית  -מנפילות מחלונות ,מגגות וממדרגות ,וכתוצאה
מאי עמידה במילוי טופס .4

’בטרם בעיר‘  -יתרונות לרשויות המצטרפות
יתרון ערכי  -הצלת חיי אדם.

יתרון חברתי וקהילתי  -בניית שותפות בין הרשות
לתושביה סביב אינטרס משותף ליצירת הצלחה
משותפת והגברת לכידות חברתית.
יתרון אלקטוראלי  -הידוק הקשר בין הרשות לתושבים
וטיפוח נאמנות של התושב ליישוב ולהנהגתו.
יתרון כלכלי  -חיסכון בעלויות הישירות והביטוחיות.

"לו היישוב שלנו היה בטוח לילדים -
אור הייתה אתנו היום"

מתוך דברי עדי אברהם ,חבר בוועד המנהל של 'בטרם',
ששכל את בתו אור אברהם בגן הילדים ,ספטמבר .2000

עושים
כי אנחנו חייבים את זה לילדים שלנו!

