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 רמ"ט .  –: רן זמיר    משתתפים

 מנכ"ל מועצה   –דודו זבידה                       

 חינוך   מכלולראש    –ד"ר סמדר כהן                       

 הנדסה  מכלולראש    –מר אלי כהן                       

 ידע והסברה כלולמראש    –מר ניסים ניר                       

 רכז מתנדבים  –מר אבי לינדה                       

 קמב"צ   –מר שמואל לביא                       

 מיכלול ביטחון   –מר אריק קרמני                        

 מחלקת רווחה    -   גולוב גב' שחר                       

 תיישובימנהלת    -גב' מור ביטון                         

 קצינת רשויות / פקע"ר        –סגן עומר מוסן                       

 יקל"ר עומר      –רס"ן ויטור אלקיים                       

 

 

 דבר הרמ"ט  

  נא לשריין ביומנים.   21/10/2020תאריך :  אימון רשותי מתוכנן ל -

 "בתנאי מעבדה"  אנו מעוניינים בתרגיל פתע , שלא    -

  , לבדוק יכולות וכו' 2לתרגל את מספרי    נרצה  –מתודית   -

 "מנוטרלים"   1נרצה שתהליך העברת המקל יתבצע מתוך מחשבה שמספרי   -

    לוקחים מייד פיקוד .   2ומספרי  

 

 דברי הנוכחים 

   לא תורגלו עד כה . הם יתקשו מאד לתפקד כי לא הוכנו    2: מספרי    שמואל

 לסיטואציה כזו .מעולם                 

 . יש לתת להם את הביטחון                               2גם מספרי   יובוודאחדשים    1: יש מספרי    דודו

 . מכלוללפעול כמובילי              

 ם : ישנה רשימה של קשישים שהוכנה עוד מימי     לגבי רשימת קשישי  -                       

 



 משפטית להשתמש במאגר מידע זה .  הסגר הראשון , יש בעיה                        

 

 נצטרך לתרגל את בית הספר התיכון כמרכז קליטה .  2021: בשנת    שוקי

 חייבת להיות פגישה עם מאמן הרשויות לפני התרגיל  -

ליטר על אחד   4מיכלי מים של    2000נרכשו    –כלקח מהאימון הקודם   -
 ניידים ./גמישיםקוב כל אחד ,   2מים    מכלי  ושלושה

 .   2021בתקציב    ההצטיידותבתהליך    נמשיך -

 

 סיכום רמ"ט . 

 

המציאות תמיד תפתיע אותנו בתרחישים שלא חשבנו עליהם ולכן הרעיון המבצעי 
 הוא לחשוב על כמה שיותר תרחישים בעיתיים ולתת להם פיתרונות ..  בעבודתנו

 

 .  1יתורגלו בתרגיל הקרוב ,תוך כדי חניכה ע"י מספרי    2מספרי   .1

יצאו ממעגל האימון בשלב   2מספרי    –  2021בא שיתקיים בשנת  לתרגיל ה .2
. 1ויחזרו חזרה לאימון ,יקבלו את הפיקוד ממספרי    מסויםלפרק זמן    מסוים
 .יצאו ממעגל האימון    1מספרי  

תתבצע פנייה ליועמ"ש הרשות לגבי שימוש ברשימת הקשישים . רשימה כזו  .3
 ) באחריות דודו ושחר (                      .                     ברשותנוצריכה להיות  

צריכה להיות תוכנית לטיפול בילדי החינוך המיוחד . יתכן וישנה תוכנית  .4
 (   באחריות שחר/אגף חינוך שכזו ואפילו טובה , אולם יש לבדוק אותה        )

 ) באחריות שוקי (                     בדיקת המיכשור בחמ"ל טרם התרגיל         .5

מנכ"ל לגבי   ן פגישה אצל ראש המועצה עם מאמן רשויות ,רמ"ט,זימו .6
 )באחריות שוקי (  וכו'                               מתכונת האימון , מיקום 

 ) באחריות שוקי (                    אימון מיכלול חינוך מטעם משרד החינוך ,  .7

 ת הספרך בביוחינ  מכלולייציאת מנהלת אגף החינוך להשתלמות ראשי   .8
 ) באחריות דודו ושוקי ( לאיתנות של פיקוד העורף                                     

 

 כתב  : משה שוחט                                                               אישר : רן זמיר 

 

 ראש המועצה    –מר פיני בדש  העתק :  

 לנוכחים                

 יק מל"ח ת               


