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 פורום חינוךסיכום 

 .אלומות אש, פתח תקוה –משרדי ב

 

 עמרי ברנע, אבישי בן חיים, חנן פילו, אלון אפשטיין, שלום נמני, איתן וכטל.נוכחים : 

 

 סקירה והחלטות

 3-נסקרה הפעילות שבוצעה עד כה, כולל ההחלטה לחלק את מאמצי ההסברה והחינוך ל .1

 נוער ומבוגרים.אפיקים. גיל הרך, 
 הפורום מקבל את ההחלטה לעבוד באופן מסונכרן עם שירותי כבאות.  .2

 על מנת לייצר קו הסברה אחיד של כל הרשויות.
 " וכד'.IKidsבהמשך יש לבצע סנכרון עם פיקוד העורף, להציע תכנים לאתרים כגון "בטרם" , " .3

 כבאות והצלה בקרב הגיל הרך.העמותה תקדם את מיתוג הדמויות "זיק ומים" של שירותי  .4

 

 

 :פעולות לביצוע

לצורך הדגמה לנציבות הכבאות, נייצר דוגמא של שילוט "יציאת חירום" "עמדת כיבוי אש" עם  .5

הדמויות. במטרה לגרום לדרישה למתג את החטיבות הצעירות עם השילוט לקשר בין הילדים 

 באחריות חנן פילו -לנושא הבטיחות ואש והמילוט.
להמחיש את הפוטנציאל ההסברתי לגיל הרך , נייצר דוגמא למשחק שניים ברוח תוכנית על מנת  .6

 באחריות אבישי  -לפי הגילאים המתאימים. NFPAהחינוך של ה

באחריות  –, יכין אלון מערך שיעור פיילוט להדגמת התכנים והמטרות. NFPAבהשראת אתר ה .7

 אלון אפשטיין 
גנים / כתות א' לאחר אשור התוכן ע"י  2-3קרוב על הועלתה הצעה לבצע פיילוט בטווח זמן  .8

 .3הועד המנהל.   הפיילוט יכלול מספר מפגשים מצומצם של עד 
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 לשלבים הבאים:

, ארגון NFPAתבוצע פניה בקול קורא לאנשי ה -לצורך תוכנית ההדרכה יהיה צורך בכח אדם .9

 ט.הממונים לצורך התנדבות להדרכות לפי תוכנית ההדרכה שתוחל

 בפגישה עם הנציב יש לבדוק נושא סיוע בהדרכה על ידי פורשים של שרותי הכבאות. .10
במהלך התקופה הקרובה נגבש תוכנית עבודה שתשקף את רוח ההחלטות לאשור הועד  .11

 המנהל. 

 להכין רשימות של ספונסרים אפשריים לתוכניות לימוד. .12
 משימות לביצוע : .13

 , בטרם.מטעם פורום החינוך –מכתב למשרד החינוך  •

 עמדות כיבוי ושילוטי הכוונה עם הדמויות של הכבאות. •

 מוסדות חינוך לפיילוט .   •

 

 

 עמרי ברנע                                                                            

 יו"ר הפורום                                                                           

 

 

 


