הנדון :שיחה עמרי ואבישי – פורום חינוך מצומצם מיום 20.2.19
קביעת משימות  /יעדים  /הגדרות
באדום מסומן היכן שצריך פעולה  /מתנדב

קשר עם הנציבות – טל וולבוביץ' – אבישי ועמרי
בהליך קביעת פגישה לתחילת הבהרות לתוכנית עבודה והגדרות שיתופי הפעולה

הכיוון שלנו הוא להוריד לקרקע את הנושא – ולעשות צעד לקראת הביצוע
במילים אחרות – להתחיל הדרכות
בשביל זה יקרה – צריך לקבל תכנים מהנציבות – ולעבד אותם אל מול תכני  NFPAמארה"ב
אחרי הפגישה עם טל נבין מה יש להם ונעדכן את הפורום.

רגע אחרי אנחנו נזדקק למדריכים -
הקמת "פול מדריכים"
מבקשים לקבל מתנדב מטעם הפורום לקחת על עצמו הקמת רשימת מדריכים פוטנציאליים
אותו אחראי אולי יכול לקבוע פגישות עם גופים כמו איגוד ממוני הבטיחות תא בטיחות אש באיגוד
המהנדסים או גופי הדרכה כאלה ואחרים – ולנסות לגייס מדריכים מתנדבים לנושא.
נסדיר שהוא מגיע אליהם מטעם ה  NFPAILבאופן רשמי
מי מתנדב?
בהמשך יהיה עלינו לתפעל את המנגנון ולשלוח מדריכים – ולסנכרן גם עם הנציבות – ייתכן שאותו
אחראי יישאר אחראי גם על זה – נראה בהמשך.

איתור הגנים אליהם הולכים – דובר אולי על פיילוט ביבנה – וגם במועצה אזורית דרום השרון – שם
אני יכול לקשר אותנו למחלקת חינוך – אני מקורב – והם ישבו ויקשיבו ...מי הולך? מתי? מתנדב?
לדרום השרון אבישי יכול ללכת
יש סוגיה של אישור פדגוגי לתכנים ממשרד החינוך – הנציבות לא פועלים באפיק הזה – אנחנו
צרכים להחליט איך אנחנו מתנהלים
רוצים מישהו מתנדב לעריכת תכנים – עם יכולות פדגוגיות – מתנדב בבקשה – נראה לאחר הפגישה
עם טל

נושא שילוט
אנחנו מאוד רוצים להכניס למכרזים ציבוריים במיוחד של חט"צים שעל כל שילוט הבטיחות יופיעו
זיק ומיים – אקשן אייטמס –
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.2
.3
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הגדרת השלטים בהם ישולבו הדמויות – האם למישו מחברי הפורום יכול לעשות רשימה של
השלטים החשובים בהם ישולבו הדמויות – מקסימום  10שלטים (יציאת חרום וכדומה)...
עיצוב הדמות הרלוונטי בתנוחה המתאימה לכל שלט – עם המעצבת של הנציבות
הנגשת הקבצים לכלל יצרני השילוט – ותאום עם הנציבות שהפצת קבצים אילה תצא מה
NFPA
עבודה מול החברה למשק וכלכלה ומכוללי מכרזים אחרים להטמעת הדרישה – זה אחריות
עמרי
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