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לחודשים  –עדכון רשימת התפוצה של הפורום וזימון שני מפגשים נוספים  .1

 .2018מאי ויוני 

 12.4.2018 אליסה ניקיטין

עדכון טבלת הגורם האחראי, המטפל והבודק בכל אחד מהאישורים  .2
 החיוניים לצורך פתיחת שנת לימודים.

 10.4.2018 עידן חסון

לצורך פתיחת שנת לימודים עד לכל  אספקת כל האישורים החיוניים .3
 בכל שנה. 1.7מוסד חינוכי עד ליום 

 1.7.2018 מיכאל מקור

תלייה של רשימת האישורים החיוניים לצורך פתיחת שנת לימודים של  .4
העירוני( בלוח המודעות  אותה שנת לימודים )כולל הפניה בטופס לאתר

 .של כל מוסד חינוכי

 1.7.2018 שירלי זלצר

האישורים החיוניים לצורך פתיחת שנת לימודים של אותה שנת העלאת  .5
 לימודים לאתר העירוני ולאפליקצית בקרת המשימות.

 צאלה וקסמן
)מול שירלי 

 זלצר(

1.6.2018 

תכנית הנגשה והסברה למנהלי מוסדות החינוך בנושא הבקרה והשקיפות  .6
 אל מול ההורים/תושבים בעניין הבטיחות במוסדות החינוך.

 1.6.2018 וקסמןצאלה 

על אפליקציית המשימות להתממשק למוקד בעניין בטיחות במוסדות  .7
 חינוך.

 1.6.2018 עידן חסון

מי יהיה דרך האפליקציה מנהל מחלקת הבטיחות )או מי מטעמו( ייקבע  .8
צע את הבקרה על הטיפול בעת מיפוי מפגע הבטיחות במוסד בהגורם המ

 חינוך.

 15.5.2018 חיים אבן

מנהל/ת מוסד חינוך לצפות בסטטוס משימות הבטיחות במוסד שלו/ה על  .9
 בתור האחראי/ת על המוסד.

 1.7.2018 שירלי זלצר

גיבוש המלצה לנוהל בטיחות עבור מוסדות ומתקנים עירוניים נוספים  .10
 שמופו.

 1.5.2018 עידן חסון

 1.6.2018 חוורשני  .הפיכת טיוטת נוהל הבטיחות במוסדות חינוך לנוהל עירוני רשמי .11

 1.6.2018 שני חוור .יצירת נוהל בטיחות במוסדות ומתקנים עירוניים שיקבעו .12

 
   רכה,בב    

 
 איתי צחר         

 סבא-עיריית כפרמנכ"ל מ"מ         
 

 העתקים:
 משתתפים

 נדרשים שלא נכחו


