פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 12/2018
שהתקיימה ביום ראשון  ,י"ז כסלו תשע"ט ) 25לובמבר (2018
משתתפים :אליהו ליבמן ,ישראל אזולאי ,ליטי סעייד ,אליעזר רודריג ,שלומי שוקרון ,סטס גרשיקוב ,חיים
זליגר
לא השתתפו :מלאכי לויגר ,ישראל ברמסון
וכחים :שולי שמעון ,יעל שיגליץ ,שושה וטרו ,אבישי אופק
סדר יום:
 .1ביצוע החלטות מועצה שהתקבלו בקדציה הקודמת )סטס ,שלומי(;
 .2פתיחת תועת הוער בית"ר באופן מיידי;
סע'  :1ביצוע החלטות מועצה שהתקבלו בקדציה הקודמת )סטס ,שלומי(
סטס :מציע לאשר את כל החלטות המועצה שהתקבלו עפ"י הצעות סיעת אח במהלך הקדציה הקודמת
מדובר בין היתר על הפרדת הוער בסיכון ממועדון הוער הממלכתי ,גיוס רכזים בשכר בתועות
הוער ,פרסום ישיבות המועצה ופרסום ההחלטות.
אי לא רוצה לפתוח ושאים אלה מחדש ,אלא לאשרן באופן גורף ולבצען .החלטות צריך לכבד
למרות שראש המועצה התחלף.
שלומי :מציע שההחלטות ,ובעיקר ההחלטה בושא הוער בסיכון יבוצעו ללא דיחוי לאור חומרת המצב
וההשלכות הקשות לפעילות הוער הממלכתי.
חיים :מציע שתפו בעיין זה קודם לאליהו ותדרשו שיקיים את ההחלטות אם הם התקבלו כחוק.
אי ,כמו עוד חברי מועצה חדשים לא יודע במה דברים אמורים ולא אוכל להצביע באופן גורף.
אזולאי :מציע שתעבירו לאליהו בכתב הסברים לכל ההחלטות שהתקבלו ותתו לו צ'אס .הוא מכהן כראש
מועצה רק שבועיים וכבר לבוא אליו בדרישות?
אליהו :מציע שתפגשו איתי ותסבירו לי את ההחלטות שהתקבלו בושאים שלא הייתי שותף בדיוים
עליהם .אי רוצה להבין את המשמעויות של כל דבר .תו לי קצת קרדיט .לא היה צורך בשלב זה
להעלות זאת לישיבת מועצה שלא מן המין .אי מכהן בתפקידי רק כשבועיים שבמהלכן וללא קשר
לישיבת המועצה ,כבר פגשתי עם אשי המקצוע כדי ללמוד מהם ובעיקר על ושא הוער בסיכון .אי
לא רואה שום סיבה שהחלטות שהתקבלו כחוק ויש להם ההיתכות תקציבית לא ייושמו.
סטס :או רוצים לתת לך קרדיט ומאמיים שתיישם את ההחלטות בטווח הקצר ביותר ולכן לא עלה את
הושא להצבעה כעת.
סע'  :2פתיחת תועת הוער בית"ר באופן מידי )אליעזר(
שושה וטרו מהלת מחלקת וער ,אבישי אופק מהל המחלקה לקידום וער ויעל שיגליץ מהלת
המת"ס ותים סקירה על פעילותם בושא מעוז ביתר והוער בסיכון.
אליעזר :מציע שלפי הדיון בצרכים הפיזיים של תועת ביתר ,המועצה תצא באמירה ברורה ברמה הערכית
שאו רואים בתועה זו ערך עליון בקרית ארבע .תועת ביתר זו תועה היחידה של הציבור
הממלכתי ובלעדיה אין לציבור הזה שום מעה .מעוז ביתר סגר כבר מספר פעמים בגלל שלא מצאו
מדריכים .זה מעולם לא קרה בתועות אריאל וב"ע גם כשלא היתה קומורית .כדי ליצור יציבות
ולשקם את חוסר האמון של הציבור הממלכתי ,או חייבים לדאוג לתועת ביתר לתקן בשכר
במיקום מוסכם ולהמשכיות ורצף מכיתה ג' עד י"ב.
אזולאי :מציע שהפתרוות יבואו מאשי המקצוע שוכחים כאן ושבקדציה הקודמת לא אפשרו לו כלל
להיפגש איתם .או תמכו בושא זה כל פעם שהוא עלה לסדר היום ,אך דיברו אל הקיר.

למרות שחלפו שבועיים בלבד לכהותו של אליהו ,יתן כבר לראות שהושא זוכה לטיפול ולמלוא
תשומת הלב.
סטס :מציע להעסיק רכז בשכר משום שלא יתן להסתמך על בת שירות שתגייס חיכים בזמן שהיא
מצאת גם בבי"ס .צריך גם לדאוג למיקום המעוז ולשיפוצו .זה היה ממש ביזיון שלא מצאו איך
להביא חולצות מת"א עבור החיכים.
שלומי :מציע להעביר דרך תועת ביתר את מימון השכר של הרכז .יש לכך משמעות שהוא יקבל את
הערכים בקורסים ובהדרכות מטעם התועה.
אליהו :מסכם את הדיון :יש לי אחריות כלפי כל הוער בקרית ארבע לא הבדל רקע ולאיזה תועה הם
משתייכים .מהרגע שבחרתי לפי כשבועיים ,אי אחראי לשות את המצב ואת התחושות הקשות
שהיו פה בשים האחרוות ולתת פתרוות.
מעתה כל הבעיות והטעות תפו אלי ולא לעובדים ולצוות המקצועי שכפוף לי .משיחות שקיימתי
עם הדרגים המקצועיים שמטפלים בעיין זה התרשמתי שמאד אכפת להם ובוודאי אין מקום
להאשים אותם באפליה כלפי מישהו.
שיוי המצב לא יעשה בבת אחת כבמטה קסם ,אלא זה יהיה תהליך עם תיעדוף שחלקו יתבצע
מיידית וחלק בהמשך ,בהתאם לשיקולים מקצועיים ובהתאם ליכולות התקציביות.
לא סתיר מכם מידע והכל יתהל בשקיפות מלאה ואי אדאג לעדכן אתכם ואשמח לשמוע מכם
רעיוות יצירתיים לפתרון בעיות.
בכוותי להזמין אלי את וער ביתר כדי לשמוע את תחושותיהם וכל חבר מועצה שירצה להשתתף
מוזמן.
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שולי שמעון
מזכיר המועצה

