יום ראשון  31ינואר  ,2016כ"א שבט תשע"ו

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס'  , 02/16מיום .27.01.16
שלא מן המניין.
חברי מליאה נוכחים:
יאיר פרג'ון -ראש המועצה
ציון יצחק -סגן ראש המועצה
איתי לוי -נתיב העשרה
דוד סעדון -בת הדר
רצון בן שלום -חלץ
אהרון חזות -ניצן ב'
חברי מליאה נעדרים:
אריק נצר -בית שקמה
אלמוג נחשון -הודיה
שי ציון -יד מרדכי
טל מור -זיקים
פליסיה טנר -כרמיה

עירן ואקנין -גברעם
יהודה אביטן -תלמי יפה
יואל ביתן -ברכיה
ניסים חביב -ניצן ב'
איתי לוי -נתיב העשרה
בנימין עיון -ניר ישראל
ניסים לוי -גיאה
ליאור כלפה -ניצן
זאב מצרפי -משען
אשר פלג -כוכב מיכאל
איילת עמיתי -ניצנים

מוזמנים:
עו"ד אלי בן מוחה.
פנחס בוסקילה.
מעוזיה סגל.

הדס בורשטיין.
עידית פרחיה.

על סדר היום:
 .1עדכון אירועים בניצן ובאר גנים.
 .2סעיפי מימון.
יאיר :מתחילים את הישיבה שלא מן המניין ,שאינה להצבעה ולא דרוש קוורום .
מעוזיה ועדית יתנו סקירה.
לסעיף  - 1עדכון אירועים בניצן ובאר גנים.
יאיר :לפני  3שבועות ארע אירוע טרגי בניצן.
חייל בן  20התאבד בביתו.
עד לאותו הרגע הנושא היה עלום.
החייל היה חניך מצטיין ומיועד לקורס מכ"ים.
כעבור שבוע החלה התקשורת הפנימית ובפייסבוק העלו סיפורים וארועים שהתרחשו לכאורה
לפני כ 10 -שנים בגוש קטיף של תקיפת ילדים על רקע מיני ע"י בגירים ונושאי תפקידים
ציבוריים בגוש.
הנושא נסקר ע"י העיתונאות הארצית ובתקשורת .
בקשתי ממעוזיה להיכנס לתמונה .
הנחתי את מעוזיה שלא לבדוק את ההיסטוריה אלא באופן מעשי לפעול לטובת מי שנחשף
לפגיעה מינית.
לבגירים לתת מעטפה תומכת כדי לטפל בפוסט טראומה שפרצה כאש בשדה קוצים לאחר
הארוע הטרגי.
מעוזיה ועידית יסקרו.
המסר לטפל בהווה -באנשים כאשר המטרה שאם מתרחשים ארועים כאלה להציף ולתת
טיפול מיידי.

מעוזיה :ביום הארוע ,למרות שידענו שמדובר בחייל – זו קהילה של המועצה.
והגענו לבית המשפחה.
משפחה שכולה שמטופלת ע"י משרד הביטחון בנסיבות התאבדות החייל.
התקיימה ישיבה ביום ראשון בהשתתפות גורמי חינוך ,רווחה ועמותת תאיר.
בישיבה כבר ידענו על פוסט בפייסבוק של נפגע נוסף מפגיעה מינית שהינו תושב ניצן ובהמשך
של בחורה נוספת שהייתה תושבת הגוש ונפגעה.
הבנו שמדובר בארוע שמתווספים לו נפגעים רבים.
חלקנו את העבודה למעגלים.
 .1המשפחה על כל שלוחותיה.
 .2חבריו של החייל שהתאבד.
 .3קהילת ניצן כולה.
 .4בי"ס ניצני קטיף שאם החייל מלמדת בו.
 .5אחות החייל בת שרות בביה"ס וחברותיה.
 .6ילדיו הצעירים של האב גם לומדים בביה"ס.
 .7נפגעי הפגיעה המינית בישוב ומשפחותיהם .
 .8מעגל בני הנוער שהדריך החייל.
 .9ילדים בישוב שנפגעו ע"י פוגעים נוספים.
 .10משפחת הפוגע שגרה בניצן.
שלמות קהילת ניצן במוקד החשיבה עשינו הכל כדי להגן על הישוב חוסנו וחוסן תושביו.
הוקם צוות היגוי שניפגש אחת לשבוע .
הוחלט להקים צוות התערבות בתוך הישוב לקליטת משוב ראשוני והעברתו לצוות ההיגוי.
בראש הצוות מנהל אגף הרווחה ויו"ר צח"י של היישוב.
הוחלט שתהיינה החלטות בשקיפות.
ניתן מענה טיפולי למשפחות.
נבנית תכנית התערבות עם בני הנוער.
פסיכולוגית אגף חינוך מטפלת בתלמידים ומורים וייערך יום הפגה בביה"ס בנושא.
תתקיים פגישה שלי עם הנהגת היישוב.
אנחנו מפנים את הטיפול והתשובות להיבטים מקצועיים בלבד.
בקשנו מהמחוז מפקחת מלווה וקיבלנו מינוי לטיפול באלימות מינית כלפי בני נוער וילדים.
יצרנו קשר עם מנהלת התחנה הפסיכולוגית בשער הנגב.
טיפול באמצעות חוסן .
הצלחנו לכסות את כל המעגלים .
לכסות את התקשורת ולטפל במקומות הנכונים.
אנחנו מטפלים כ 10 -ימים כמעט רק בנושא הזה.
עידית תכללה את העניין המקצועי בצורה יוצאת דופן.
יש לה חלק גדול בכך שהצלחנו להשתלט על האירוע.
נקווה שתהיה חזרה מלאה לשגרה.
עידית :בעקבות שאלות רבות מצד ההורים החלטנו לקיים סדנאות הורים באמצעות תאיר ,על-
מנת לתת כלים ומענה.
מצאנו שיש לטפל גם בקהילת באר גנים.
נראה שזהו קצה קרחון ודרוש טיפול מערכתי ואינטנסיבי.
המסר :קדושת החיים -יש פתרונות ובאנו לסייע.
התגייסות צח"י  ,הוועד והקהילה היתה חשובה מאד.
היה חשוב להבהיר שמי שרוצה לפנות באופן פרטני – הערוץ פתוח.

דוד סעדון :מציע לקיים סדנאות בכל בתי הספר ולבצע פעולות מניעה.
מעוזיה :אכן חשוב לקיים גם בקרב תנועות בני הנוער.
עירן :אני לא מבין את הנושא המקצועי ,כמליאה תפקידנו לתמוך בצוות המקצועי ובמשאבים
לטיפול בנושאים כאלה.
ניסים חביב :ישר כח גדול לאגף לשרותים החברתיים .נחשפתי לעבודה מדהימה של וועד היישוב
וצוות צח"י.
לדאוג שיהיה ביישובים בנוסף לצוותי צח"י גם צוותי מוגנות.
הכלים של הנהגות הקהילה מוגבלים.
אני ממליץ ללכת וללמוד מההנהגה בגוש קטיף איך לטפל בנושאים מהסוג הזה.
עידית :החלטנו שצוות המוגנות שהקמנו ישמש מודל.
יאיר :בפתח דברי ציינתי שאין זה מענייננו ללמוד את העבר ,אלא לטפל בהווה ולדאוג שמקרים
כאלו כולל ההשתקות לא יחזרו.
אנחנו לא חוקרים היסטוריה.
ההצעה לשמוע את ההנהגות ההיסטוריות חסרת אחריות ולא במקומה.
ציון :אני מחזק את ידי מח' הרווחה על כל המשתמע מכך.
ניסים ,חבל שהעלית את נושא העבר .
אתה גרת בגוש קטיף בסך הכל  3שנים.
כחבר מליאה וכתושב גוש קטיף לשעבר ,שהתגורר בגוש קטיף  32שנים ,אני יודע שהיו מקרים
שטוייחו .ההנהגה הזאת שאתה מדבר עליה ידעה וטייחה.
כהנהגה ,כל מקרה אסור לטייח ,כל מקרה כזה צריך להיות מטופל ע"י הגורמים האמונים
משטרה/רווחה וכו'.
במה חטאו הילדים שנפגעו ,הרי כל חטאם הוא שהם היו ילדים.
לסעיף  – 2סעיפי מימון.
 2.1ממשרד להגנת הסביבה
פרויקט יוזמות חינוכיות ₪ 39,900 - 70% 2015
₪ 17,100 - 30%
השתתפות מועצה
₪ 57,000
סה"כ
הצבעה – 12 -בעד ,המליאה מאשרת פרוייקט יזמות חינוכית  2015מהמשרד להגנת
הסביבה ,כמפורט לעיל.
 2.2הגדלת תב"ר  1516לשיפוץ גן זיקים
 ₪ 61,000ממפעל הפיס
השתתפות קיבוץ זיקים ₪ 39,000 -
 ₪ 100,000סה"כ תב"ר מעודכן
הצבעה – 12 -בעד ,המליאה מאשרת הגדלת תב"ר  1516לשיפוץ גן זיקים,
כמפורט לעיל.

 2.3הגדלת תב"ר  1431לשיפוץ בית עם ניר ישראל
 ₪ 500,000ממפעל הפיס
השתתפות מושב ניר ישראל ₪ 100,000 -
₪ 600,000
סה"כ תב"ר מעודכן
הצבעה – 12 -בעד ,המליאה מאשרת הגדלת תב"ר  1431לשיפוץ בית העם במושב
ניר ישראל ,כמפורט לעיל.
רשמה -הדס בורשטיין
חתימה:
תאריך22.02.16 :

