משבר הקורונה – עדכון מהנהלת הקיבוץ 19.3.2020
כידוע אנו מתמודדים עם משבר שלא חווינו כמותו ואנחנו לומדים אותו מיום ליום ,כמשבר
מתגלגל מורכב ודינאמי ,בו בריאות הציבור והקהילה קודמת לכל.
בהיבטים התפעוליים ,עדכונים מתפרסמים מידי יום .מתקיים קשר ושיתוף פעולה רצוף בין
צח"י (צוות חירום ישובי) ומנהלי הענפים החיוניים בקהילה ובעסקים ,לשמירת יכולת תפקוד
מערכות הקיבוץ והלוגיסטיקה המורכבת הנדרשת לצורך כך.
המטרה הראשונה היא להמשיך את רציפות התפקוד של אספקת השירותים לחברים
ככל שניתן ,במסגרת ההגבלות ותחת מדיניות ההסגר החלה במדינה כולה .וזאת ,בכדי לייצר
שגרה שתומכת בהוראות המדינה.
בתוך המצב הזה ,אנשים רבים חווים קושי ולחץ עקב החשש מהפגיעה בהכנסות מעבודה.
אנחנו מודעים לכך ואף קיימנו דיון בנושא זה בהנהלת הקהילה.
אנחנו בתחילתו של תהליך וההחלטות שהתקבלו עד כה מהוות נקודת מוצא ובסיס ,שאותו
נשקול כל פעם מחדש ,בהתאם להתפתחויות המשבר ,ככל שיידרש ונקבל החלטות בכל
שלב בהתאם למצב הדברים.
בשלב זה  -אנו מבצעים הערכות מצב כל העת ,לומדים משמעויות ובוחנים דרכי פעולה
אפשריות .את ההחלטות נקבל בהדרגה ,בצורה אחראית ושקולה ולא מתוך לחץ ,למרות
תחושת המצוקה שכולנו מודעים לה וחווים אותה יחד.
מה בכל זאת ניתן לעשות ?
כחברה שמקיימת ערבות הדדית כדרך חיים ,קיימים באופן מובנה בהחלטות הקיבוץ מנגנוני
סיוע וקריטריונים למתן הסיוע .כל מי שחש מצוקה ,יכול לפנות לערוצים אלה:
קרן לעזרה הדדית – ברוך גשן ,קרן מילואים/הדרים – עקיבא הורוויץ ,רשת בטחון – עירית ארבל.
כמו כן ,קיים סיוע של המדינה עבור שכירים ,עסקים ועצמאיים .חשוב והכרחי למצות את
הזכויות מול המדינה .באמצעי התקשורת מדובר על כך שמתגבשות גם תוכניות חירום עבור
סיוע נוסף לעצמאיים .כאמור גם המדינה נערכת ובוחנת את הצרכים השונים של האוכלוסייה
בטרם מתקבלות החלטות ,כיון שאיש לא צפה סוג כזה של אירוע .כך גם הקיבוץ.
המדיניות הכספית שננקטה בקיבוץ בשלב זה:
צמצום הוצאות ,עצירת השקעות ושמירת עודפי מזומנים בצורה אחראית ,כמקור
לשמירת כושר העמידה של הקיבוץ לאורך זמן.
במקביל  -בחינת משמעויות ועלויות אל מול צרכים ,לצורך גיבוש החלטות בהמשך לפי
התפתחות המשבר ומשך הזמן הצפוי עד לסיומו.
הועדה הכלכלית קיימה אף היא דיון בנושא וגיבתה את המדיניות שנקבעה.
לסיכום -
הימים הבאים צפויים להיות קשים ומורכבים בהם נתמודד עם מצבים חדשים ונוספים שלא הכרנו.
המיקוד כרגע הוא לשמור על בריאות הציבור.
ערוצי הסיוע המובנים בהחלטות הקיבוץ עומדים לרשות החברים שחשים קושי כספי משמעותי.
אנחנו קשובים לשינויים ,קשובים למצוקות ,ומבצעים הערכות מצב כלכליות וחברתיות בהתאם
להתפתחויות.
אנו זקוקים לשיתוף הפעולה ולהבנת המורכבות .ההחלטות שצריכות להתקבל במהלך
המשבר גם הן מורכבות ,ונכון שיתקבלו בצורה אחראית ולא בחיפזון.
*חברים שהוצאו לחל"ת ממקום העבודה או פוטרו וצריכים סיוע במיצוי הזכויות מוזמנים לפנות לאילת
וולובסקי מנהלת מש"א וליפעת זילבר.

הנהלת הקהילה.

