סיכןם ישיבת רמ"ט עם מספרי  2של ראשי המכלולים מתאריך 14/09/2020 :
משתתפים  :רן (רמ"ט ) ,שחר ( רווחה )  ,אריק (ביטחון) ,פבל (הנדסה) ,ליאת (
חינוך ) זיוית (כ"א )  ,הודיה ( מידע לציבור )  ,שוקי .
דבר הרמ"ט – רן זמיר
-

חייבת להישמר היכולת של רציפות תפקודית .
מצופה כי בהערכת מצב של ראש מכלול  ,יינתן הדגש לתפיסת עולמו של
ראש המכלול ומה הוא צופה .
לאור הערכות מצב במכלולים  ,הרמ"ט יקבל החלטות ויתעדף .
כל עובד במכלול  ,צריך שידע איך הוא משיג אינפו' עדכנית ואמיתית .
חייבים לתרגל את מספרי  2לאור הנאמר לעיל ולאור ריבוי המשימות .

דברי המשתתפים
שחר – ישנה בעיה של מחסור ברישום הקשישים בעומר  .יש היבטים משפטיים
 אין כרגע מספר  1במחלקה  .פורסם מכרזהודיה – צריכה להיות יכולת טכנית ומהירה לקבל אינפו' מהמכלולים השונים
על מנת שאינפו' תגיע לתושבים .
אריק – עדיין לא ממש נכנס לתפקיד כמספר  2של הקב"ט  .רק לאחרונה בעצה
אחת עם המנכ"ל הבוא שובץ ככזה .
פבל – אנחנו במע' אזרחית  ,לא צריכים לפעול כמו חיילים
 כל מי שעובד במכלול יכול לשמש כמס'  1ו/או  2ו/או 3 מכוון שיש מספר אנשים במכלול  ,אפשר לחזק אותם למספריםאדריאן – חדש מאד בתפקיד  ,צריך להיכנס בעזרת אריק עמוק לתפקיד .
ליאת  -מספר  1במכלול חינוך (ראש המכלול) היא חדשה בתפקיד  ,נמצאת
בתהליך של למידה  ,הן למידת האגף והן למידת תחום החירום של
האגף .

שוקי  :אנו לוקים (לקינו) בשיבוץ ובתרגול מספרי . 2
 העמידה שלנו לאורך זמן תלויה בשרשרת אנושית שנוכל להרכיב בכדילעמוד במטלות ולשמור על רציפות תיפקודית .
 בנוגע לחינוך המיוחד – יש לרתום את שפ"ח תחת מכלול חינוך וליצור שיחרצוף בנדון .

סיכום רמ"ט
 .1יש להכין תוכנית לטיפול בילדי החינוך המיוחד ( באחריות אגף
החינוך/שפ"ח  .יתכן וישנה תוכנית  ,אז לתקף/לעדכן אותה .
 .2האינפו' המועברת לתושבים צריכה להיות אמיתית ומדוייקת  .אינפו'
מפחיתה חרדות .
 .3אינפו' המועברת לתושבים מקבלת תחילה את אישורו של הרמ"ט להפצה .
 .4לגבי מע' אזרחית/צבאית  -גם במערכת הצבאית  ,לא כל הלוחמים הם דרג
לוחם  .יש תומכי לחימה ויש מינהלה .
 .5רמ"ט מתעדף משימות לאור התמ"צ /העמ"צ  ,מבלי להיות בעל מיקצוע
במיכלול זה או אחר .
 .6בסופו של תהליך – כל אנשי המיכלול צריכים להיות מסוגלים להוביל את
( באחריות ראשי המיכלולים )
המיכלול  ,בהיעדר מספרי  1או . 2
 .7לדאוג לאימון של כל מיכלול חינוך לרבות השפ"ח

( באחריות שוקי )

 .8ראש מיכלול חינוך תצא להשתלמות ראשי מיכלולי חינוך בבית הספר
(באחריות דודו ושוקי )
לאיתנות של פקע"ר .

כתב  :משה שוחט
העתק  :מר פיני בדש – ראש המועצה
מר דודו זבידה – מנכ"ל המועצה
לנוכחים
תיק מל"ח

אישר  :רן זמיר

