
 

 

 כנסתה
 הילד לזכויות המיוחדת  הוועדהיושבת ראש 

 3140816סימוכין:
 י"ט בתמוז התשע"ו ירושלים,

  2016ביולי  25
 

  
 לכבוד  לכבוד לכבוד לכבוד

 שר הבריאות
 ח"כ יעקב ליצמן

 שר התחבורה
 ח"כ ישראל כץ

 שר החינוך
 ח"כ נפתלי בנט

 שר האוצר   
 מר  משה כחלון 

    
    
 

 לכבוד לכבוד לכבוד
 יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה 

 ח"כ אורי מקלב 
 מנכ"ל משרד הכלכלה 

 מר עמית לנג
 יו"ר מרכז השלטון המקומי 

 מר חיים ביבס 
 

 מכובדי, 
 
 
 

, הוועדה המיוחדת לזכויות הילד  בראשותי, התכנסה היום לדיון חירום בנושא שכחת ילדים ברכב
 .ופים ולתופעהבמטרה למצוא פתרונות דח

 
הבריאות ונציגי משרדי: התחבורה, החינוך, האוצר, הרווחה והשירותים  שר  בדיון השתתפו

החברתיים  וכן נציגי: מרכז השלטון המקומי, ארגוני הגננות, איגוד רופאי הילדים, מפעילי 
לד מעונות היום, ארגון בטרם, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המועצה הלאומית לשלום הי

 ומוזמנים נוספים. 
 

שר הבריאות אמר שרק שיתוף פעולה  בין כל המשרדים הנוגעים בדבר יוכל להביא לפתרון הבעיה 
ולקדם את התכנית לבטיחות ילדים. משרד הבריאות יתכלל את עבודת המשרדים בנושא, ויקיים,  

צג בישיבה משותפת עוד השבוע, פגישה בין המשרדים במטרה לבנות  תכנית  לפתרון הבעיה,  שתו
 של הוועדה לזכויות הילד וועדת המדע והטכנולוגיה , בכנסת בשבוע הבא. 

 
)מערכת הרתעה על השארת ילדים  6400נציג משרד התחבורה ספר כי מאז כניסת תו תקן ת"י 

קרי, ניתן תופעת שכחת הילדים ברכבים אלה לאפס.    מה מצוברכב(, שהוחל על רכבי הסעות, צ
 על ידי שר התחבורה,   קבעיצריך לה ,  תופעה.  תו תקן כזה, שיחייב רכבים פרטייםלמנוע את ה

 בתקנות התעבורה.
 

בהתנגדות של  בתחילה  ההצעה לחייב גננות להודיע להורים על אי הגעת ילד לגן או למעון, נתקלה
ץ בצמצום הגננות, אך הוסבר כי אין כוונה להטיל אחריות פלילית עליהן, אלא לרתום אותן למאמ

 התופעה.  בתום הדיון, גילו הגננות נכונות להתגייס למיגור התופעה, אך לא באמצעות חקיקה. 
 
 
ופתרונות טכנולוגיים  שיותקנו ברכבים  לפתרונות  טכנולוגיים  רעיונות שונים נשמעו בדיון  

  יותקנו בגני הילדים.ש
 
 



 

 

נציג משרד החינוך אמר שבתחילת השנה יונחו הגננות להסביר להורים על התופעה, ועל העובדה 

ששכחת ילדים ברכב יכולה לקרות לכל אחד, גם להורה נורמטיבי. גם נציגת ארגון רופאי הילדים, 

 מסרה כי הארגון מוכן להיות שותף בהסברה להורים. 

  

  

 להלן החלטות הוועדה: 

 

 של כל הגורמים, נוכל לצמצם את התופעה.  ואיחוד כוחות  להשיתוף פעוברק   .1

 והירתמותו  לפתרון הבעיה. הוועדה מודה לשר הבריאות על השתתפותו בדיון .2

יזמן דיון עם המשרדים הנוגעים בדבר, עוד השבוע. המשרדים מתבקשים משרד הבריאות  .3

 מו.להגיע לדיון  עם הצעות קונקרטיות למיגור התופעה, כל משרד בתחו

הוועדה קוראת לשר התחבורה לתקן את תקנות התעבורה ולחייב כל אדם המסיע  .4

התקנת מערכת למניעת השארת ילדים בכלי רכב  אי אפס עד שלושתינוק/פעוט בגיל

  (. 2)חלק  6400העומדת בדרישות תקן ישראלי 

 הוועדה קוראת למשרד התחבורה, לבחון בדחיפות רבה, אמצעים טכנולוגיים שונים.  .5

לראשי התגייסותו ומבקש לשקול קריאה הוועדה מברכת את מרכז השלטון המקומי על  .6

 רשויות לפעול להצבת שילוט המזהיר מפני שכחת ילדים בחניונים. 

 שנציגי משרד הכלכלה, המפקחים על מעונות היום, נעדרו מהדיון.  מצרה על כך הוועדה  .7

נציגי משרד החינוך  ת ומעונות היום, הח"מ   תיפגש  עוד השבוע, עם נציגות ארגוני הגננו .8

על מנת למצוא פתרון מקובל עליהן, לעניין  הודעה להורים על ונציגי משרד הכלכלה,  

 עדרות ילד בבוקר. יה

הוועדה תקיים דיון  מעקב  בנושא, בישיבה משותפת  עם ועדת המדע והטכנולוגיה ביום  .9

 .  09:30רביעי, כ"ח בתמוז התשע"ו, בשעה 

 

 
 

 ,בברכה

 
   
 ביטון -יפעת שאשא ח"כ         

 
 

 העתקים: חברי הוועדה
 גב' אורלי סילבינגר, מנכ"ל ארגון "בטרם"                

 , גב' ליאורה מינקה יו"ר אמונה    
 , גב' גליה וולך יו"ר נעמ"ת

 , אסתר מור יו"ר ויצ"ו



 

 

 , ענת שחף חירות  ינשועד יו"ר 
 וזינסקיארגון גננות ומחנכות, שרון רוג

 מנהלת המח' לגננות בהסתדרות המורים, לילי פוקמונסקי 
 יו"ר ארגון חיב"ה, קרן אוחנה איוס 

 מנכ"ל איחוד גני הילדים, חנן דגן 
 מנכ"ל נאות מרגלית , מר ליאור גבאי 


