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 בתקופת הרמאדן ,פעילויות ייעודיות לעובדים מהמגזרתוכנית 

 

 

 

 

 

 

                  
 קטיגוריה
 קהל יעד

 פרסום הדרכה העברת ידע

כללי בטיחות  10 ממונים
לצמים ברמדאן 

עם קישורים -מורחב
 לחומר הסבר רלוונטי

 (1נוסף )נספח 

ברכה  מיוחדת  של  
 צוות מגזר ערבי,
עם איחולי צום 
ועבודה בטוחה 

בצורת סרטון )נספח 
3) 

כללי בטיחות  10 מנהלי עבודה בבניה
לצמים ברמדאן 

עם קישורים -מורחב
לחומר הסבר רלוונטי 

 (2נוסף )נספח 

מצגת פיגומים 
בצורת סרטון )נספח 

4) 

ברכה  מיוחדת  של 
 ערבי,צוות מגזר 

עם איחולי צום 
ועבודה בטוחה 

בצורת סרטון )נספח 
3) 

כללי בטיחות  10 עובדים
לצמים ברמדאן 

 (1)נספח 

במהלך הביקורים 
באתרי בניה 

וביקורים בבתי 
מלאכה במגזר 

מדרכי המוסד יבצעו 
הדרכה קצרה 

 לעובדים
על סיכונים מיוחדים 
והדרכים להתמודד 

 10אתם ויחלקו  את 
כללי הבטיחות 

מדאן לצמים בר
 ברמדאן 

ברכה  מיוחדת  של 
 צוות מגזר ערבי,
עם איחולי צום 
ועבודה בטוחה 

בצורת סרטון )נספח 
3) 

קהל רחב אוכלוסייה 
 ערבית 

הרצאה מיוחדת על  
הקשר בין בטיחות 

לדת )בדומה 
להרצאה שנתן הרב 

לאו באחד 
מהאירועים של 

המוסד לבטיחות( 
(, בנוסף 5)נספח 

כתבה של כמאל 
מוסטפא על הקשר 

בין בטיחות לדת 
 (.6)נספח 

ברכה  מיוחדת  של 
 צוות מגזר ערבי,
עם איחולי צום 
ועבודה בטוחה 

בצורת סרטון )נספח 
3) 

http://www.osh.org.il/heb/training
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 שיטת ביצוע, לוח זמנים ואחריות לביצוע לפי אוכלוסיית יעד:

 

לוח זמנים  שיטה ממונים
 לביצוע

 הערות אחריות לביצוע

באתר  העברת ידע
האינטרנט של 

 המוסד 

שבוע לפני כ
 רמדאן

צוות מגזר+ 
 טכנולוגיה

 (2)ראה נספח 

     הדרכה 

בפייסבוק  פרסום 
 בערבית 

 יום לפני רמדאן 
 

 צוות מגזר+  
קשרי ממשל 

  ודוברות

 (3)ראה נספח 
 )סרטון(

 

מנהלי עבודה 
 בבניה

לוח זמנים  שיטה
 לביצוע

 הערות אחריות לביצוע

רשימת תפוצה  העברת ידע
+פייסבוק 

 בערבית

שבוע לפני כ
 רמדאן

צוות מגזר+ 
 טכנולוגיה

 (2)ראה נספח 

פייסבוק  הדרכה 
 בערבית

שבוע לפני כ
 רמדאן

צוות מגזר+ 
 טכנולוגיה

 (4)ראה נספח 

בפייסבוק  פרסום 
 בערבית 

 יום לפני רמדאן 
 

 צוות מגזר+  
קשרי ממשל 

  ודוברות

 (3)ראה נספח 
 )סרטון(

 

לוח זמנים  שיטה עובדים
 לביצוע

 הערות אחריות לביצוע

בפייסבוק  העברת ידע
בערבית+ 

 ביקורים בשטח

במהלך כל 
 החודש

צוות מגזר+ 
טכנולוגיה + 
 מדריכי בניה 

 (1)ראה נספח  

במהלך כל  ביקורים בשטח הדרכה 
 החודש

צוות מגזר+ 
 מדריכי בניה

 (1)ראה נספח 

בפייסבוק  פרסום 
 בערבית 

 יום לפני רמדאן 
 

 צוות מגזר+  
קשרי ממשל 

  ודוברות

 (3)ראה נספח 
 )סרטון(

 

קהל רחב 
אוכלוסייה 

 ערבית

לוח זמנים  שיטה
 לביצוע

 הערות אחריות לביצוע

     העברת ידע

+ צילום סרטון  הדרכה 
והפצה כתבה 

בפייסבוק 
 בערבית.

צוות מגזר+  יום לפני רמדאן
 טכנולוגיה+ 

קשרי ממשל 
  ודוברות

 (5)ראה נספח 
)סרטון( 

+)כתבה בנספח 
6) 

בפייסבוק  פרסום 
 בערבית 

 יום לפני רמדאן 
 

 צוות מגזר+  
קשרי ממשל 

  ודוברות

 (3)ראה נספח 
 )סרטון(

 

http://www.osh.org.il/heb/training

