
 
 כ"ב סיון תש"ף  ראשון יוםבס"ד  

 

 )דברים כ"ג ט"ו(   "ְוָהָיה ַמֲחֶניָך ָקדֹוׁש"

 קשת הקמת ועדת מוגנות במושב 
 לציבור שלום, 

לפני כשלושה חודשים פרסמנו לציבור מכתב בנוגע לסוגית המוגנות בקשת ועל כך שאנו בתהליכי 

לאור מקרים שקרו בעבר וכן רצון של קהילתנו לשים על השולחן את  הקמת ועדת מוגנות יישובית. זאת  

 . מודעות והשיח הפתוחהן מצד הטיפול הקהילתי והן מצד המניעה, ה   והפגיעות המיניות,  גנותונושא המ

במכתבנו הקודם פורסמה תוכנית מקיפה את כל שכבות הגיל בקשת עם ארגון "לתת פה", שלצערנו 

ככל הנראה ובעז"ה תתקיים במהלך חודש  נדחתה עקב הקורונה, מאז אנו מנסים לתאם זמנים חדשים,  

 תוכניות המוגנות בנוער הבנים והבנות תתקיים במהלך הקיץ. חשוון.

ועדה ממונה ע"י מזכירות המושב  הוועדה הוקמה כובשבועות האחרונים עמלנו על הקמת ועדת מוגנות.  

.  , מתוך שיקול של עיסוק בסוגייה רגישה ומורכבת מאוד בצורה הכי מדויקתולא בבחירות ציבוריות

מזכירות קשת מוסרת בידי הוועדה את כל הסמכות, האחריות ושיקול הדעת בהפעלת הוועדה ובטיפול 

 במקרי חירום.  

ופעילויות מניעה באופן שוטף   להגברת המודעות ויצירת שיחתפקידי וועדת מוגנות הישובית יהיו, לדאוג  

וכן טיפול קהילתי מערכתי במקרה חירום שכולל הפעלת נוהל התערבות בהתאם למקרה והפנייה  

 לאנשי מקצוע מתאימים. 

 הינם:  הממוניםחברי הוועדה 

 עמישב פלאי, יוחי נאה. יעל טאובר )נתנאל(, ליאורה קרליבך, תמי חיימוב, אלי זנד, נעמי מוזס, 

על מנת להתחיל ולהיכנס לסוגיה. כעת הוועדה נמצאת    שות ראשונותלפגי  מתכנסת  בימים אלו הוועדה  

 והערכות קדימה. הגדרות בשלב של 

,  משטרה בית משפט :הוועדה בשום פנים אינה באה להחליף את רשויות החוקחשוב לנו להדגיש ש

, הוועדה אינה מטפלת באף אדם. אינה גורם מוסמך לטיפול אלא רק לסיוע הרווחה. ולא את רשויות 

 . ולפעילות בזירה הקהילתית, מערכתית.להכוונה לטיפול מקצועי 

, כמו כן  במקרי חירום תנהלות הוועדה והןהן לגבי הע"י גורם מקצועי באופן צמוד  תהיה מלווההוועדה 

בעלי   תעבוד בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה ומרכז חוסן וכן עם וועדת המוגנות האזורית.הוועדה 

 , מנהלת קהילה ומנהלת החינוך.תפקידים פנימיים שהוועדה תעבוד איתם: הרב

שנים, למזכירות המושב ישנה סמכות להאריך את כהונת הוועדה ו/או   3  -הינה ל  –ועדה  וקדנציה של ה

 . או יותר מחבריה אחד להפסיק את פעילות חבר

שיתוף שאר חברי הוועדה   ,הוועדה מזמינה את הציבור לפנות בעת הצורך, לכל אחד מחברי הוועדה

 ייעשה אך ורק בהסכמת הפונה. 

 052-8348592 –יעל טאובר 

 052-6122087 –יבך ליאורה קרל

 058-5348569  –תמי חיימוב 

 052-8348688  –יוחי נאה 

 050-2682289   –אלי זנד 

 052-8348528 -נעמי מוזס 

 052-8348509  –עמישב פלאי 

 

 , בברכת ה' עלינו ובהצלחה

 שנזכה לעסוק בנושא חשוב זה בצורה הכי אחראית ורגישה. 

 

 הרב אלעזר נאה 

 מזכירות קשת חברי 

 קהילה לת מנה –וטליה 


