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יום זכויות הילד בתאריך 20/11/2020

איה פרישקולניק :תודה לכל המשתתפים.
חשוב לשמר את הזכויות הילד ,במערכת העירונית נרצה שילוב הילדים ושותפות
לעשיה בגנים ,כבישים ,אומנות ,איכות הסביבה ,חינוך ,שפת הים ,אזור התעשיה.
יעל יוסף :מפגש ראשון עם פרלמנט הילדים ,שמחה שמקיימים את המפגש חרף
הקורונה.
תודה לטובה בן-ארי על השותפות והשמירה על זכויות הילד ,נמצאים איתנו גם ילדי
פרלמנט הילדים ונציגות של מענ"ה ,מנהלת מועדון הכוכב השמיני ונציגי העירייה
לעשייה ושותפות עם הילדים.
טובה בן-ארי :יום זכויות הילד הבינלאומי שיחול בתאריך  20/11/2020בכל העולם,
יתקיים סמינר בינלאומי ייחודי שיעסוק בסוגיות ואתגרים חינוכיות ומשפטיים
בהטמעת האמנה הבינלאומית לזכויות הילד .בכנסת ישראל מציינים מחר יום
זכויות הילד ומקיימים קבלת החלטות בשיתוף הילדים בחופש ביטוי ,החלטות
עירוניות.
אמנה בינלאומית שיש לה תוקף בינלאומי והחוק נמצא בספר החוקים של מדינת
ישראל והאמנה חלק בתוך ההוראות לילדים עד גיל . 18
הפעם אנחנו שמים דגש על אפליה בכלל ואפליה מגדרית ושוויון מגדרי.
שמחה לפגוש את פרלמנט הילדים  ,מבקשת להודות ליעל ,לאיה ,ליעקב ,לעפרה בל .
איה פרישקולניק :תודה לטובה ,מפקחת על זכויות הילד ,השותפות חשובה לנו בכל
המערך העירוני שלנו.
דניאלה  :אנו נציגי הפרלמנט לוקחים חלק בהחלטות ופועלים בהתאם ,יש 85%
נציגים מכל בתי הספר ,אנו פועלים למען הילדים ומציגים את עמדת העירייה.
יאיר :פרלמנט מיוחד ,עוסקים ומיישמים את אמנת זכויות הילד ,נערך סרטון
הסברה בבתי הספר לכלל התלמידים.
איה פרישקולניק :מתקיים שיתוף פרלמנט הילדים וגורמים שונים בעירייה ,חייבים
להרחיב לאגפים נוספים למען שיתוף הילדים.
יעל יוסף :נמצאים איתנו עובדים מהרשות ונבקש מהם איך אפשר לשתף את
הילדים.
ליאורה ברנר  :סגנית מנהל אגף תכנון סביבה וקיימות ,בעבר היה שיתוף פעולה עם
הילדים בבי"ס בן-צבי בנושא פיקוח בניה וזה היה מוצלח.
אנחנו מתכונים לבנות תיכון חדש ברח' דן שומרון ,גני ילדים בגליל ים ,מרכז מדעים
ברח' אלתרמן שיהיו גנים מדעיים  ,חוגים וגם מרכז מחוננים .תבנה חט"ב חדשה,
נקדם פיתוח למידה בחצרות בבית הספר ללמידה בחוץ ,פתרון טוב גם לקורונה וגם
נעים יותר .
נעים לשתף אתכם ואת הסביבה שתתאים לצרכים שלכם.
ביקשנו תקציב לכל הפרויקטים ורק כך נוכל לקדם התוכנית הזאת.
טובה בן-ארי :מציעה לקבוע אמנה עירונית שתיתן מענה לכלל הצרכים של הילדים
בעידן הקרונה לדוגמה איך ניתן לקבל החלטות עם אגף מהנדס העיר .
יעל יוסף  :נפעל כפי שפעלנו בעבר עם מנהל אגף מהנדס העיר ואנחנו נהיה בקשר עם
פרלמנט הילדים וכך ניצור את הקשר.

ליאורה ברנר  :נוכל לצרף את הילדים בפני חברי וועדת בניין ערים וננהל בפניהם דו
שיח.
אלה לוין  :שיתוף ילדים ונוער בהנדסה תכנון עיר לא מובן מאליו ומברכת על כך.
יש מקום לשיתוף פעולה ולהמשך פיתוח חשיבה בעיקר בתקופה כל כך מאתגרת
ומברכת את היוזמה לקדם את הילדים.
עפרה בל :סגנית ראש העירייה ,יו"ר החברה לפיתוח המרינה ,מנהלת אזור
התעשיה ,נהנית מהצפייה בכם והידע והרצון לדעת עוד.
אנחנו יכולים לבצע דברים רבים יחד אתכם  ,נשמח שתביאו אלי את הצרכים
והרעיונות שלכם ,נבדוק ונוכל לשתף פעולה .
ד"ר יעקב נחום :מתרגש לשמוע את הילדים ,מתחבר לטובה באמנה בינלאומית
ומקווה לשיתופי פעולה בעתיד.
איה פרישקולניק :תודה לכל המשתתפים ,הילדים לוקחים על עצמם משימות ובעוד
חודשיים נבדוק את שיתוף הפעולה וכמובן גם שותפים נוספים יצרפו לשיתוף פעולה.
תודה לחברי הוועדה ,ונראה איך השותפות עם הילדים יבואו לידי ביטוי.
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