
  
  

 
 

 

 

 התמודדות עם התפשטות וירוס הקורונה

 

 הנהגות הקיבוצים שלום רב,

לאור התפשטות וירוס הקורונה בישראל אנו רואים חשיבות בהערכות למצב בתנועה  
 הקיבוצית ובתוך הקיבוצים עצמם.  

מומלץ להתמודד עם הנושא באמצעות העקרונות המנחים לטיפול באירוע שיש לו השלכות  
 קהילתיות רחבות:

1.בארוע מסוג זה הכי חשוב להיצמד להוראות משרדי הממשלה, במקרה זה, משרד     
הבריאות ובהתאם לצורך משרד החינוך. לנוחיותכם פרטי התקשרות:  משרד הבריאות   
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מומלץ להכיר את הכתובת הרלוונטית במשרד הבריאות בכל אזור ולדאוג לערוץ תקשורת  
 שוטף איתה. 

. במבנה הקהילות הקיבוציות שלנו זהו אירוע שנכון לתכלל אותו באמצעות התשתית  2
מנהל.ת הקהילה,   – ייעודי ששותפים בו כל הגורמים הרלוונטיים  \צוות צ"חי –הקיימת  

, ביטחון, תרבות, דוברות וכו'.   מרפאה, חינוך, רווחה  

 מטרת הצוות לנהל את האירוע בתוך הקיבוץ באופן מיטבי: 

 לעדכן את הציבור שהנושא מטופל ע"י הצוות , הרכב הצוות ומטרתו.  •

 להכיר את הנחיות משרד הבריאות , ליידע את הציבור באופן שוטף ודינאמי.   •

למפות את המצב בקיבוץ )מי וכמה חזרו מחו"ל מי וכמה אנשים בבידוד, מי חווה   •
 קושי מנטלי , וכו'( ולהבין את ההשלכות על הקהילה ועל הקיבוץ.  

ריאות, מד"א  לקבוע מי עומד בקשר עם הגורמים מחוץ לקיבוץ )מועצה, משרד הב •
 וכו'( ולוודא שיודעים כיצד לתקשר איתם. 

לקבוע מי עומד בקשר עם חברים, תושבים ומשפחות שנמצאות בבידוד ומה כולל   •
המענה והסיוע שהקיבוץ יעמיד במקרים אלו )לדוגמא, קניות, הבאת אוכל, תרופות  

 וכו'(. 

חון והאמון  לפרסם לחברים ולתושבים מידע והנחיות על מנת לחזק את תחושת הבט  •
ובכך לייצר הרגעה )פרסום הנחיות משרד הבריאות, הנחיות יישוביות , הנחיות  
וסיוע לנמצאים בבידוד,  סקר טלפוני/אינטרנטי לגבי תחושת החברים והאם  

 זקוקים לסיוע וכו'(. 

לדון האם לקיים אירועים והתכנסויות רחבות על פי הנתונים הקיימים בקיבוץ   •
 הבריאות. ובהתאם להנחיות משרד 

לעודד פעילות חברתית אלטרנטיבית )מפגשים בקבוצות קטנות, פעילות מבוססת   •
 טכנולוגיה מרחוק, חידון תחפושות בווטסאפ וכו'(

 להיערך למצבים אפשריים בעתיד במידה ויעלה הצורך.   •
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הרכזים האזוריים, מחלקות הבריאות ואגף החינוך בתנועה, מתעדכנים עד כמה שניתן,  
 ונמצאים לשרותכם בכל עניין / התייעצות / התלבטות. 

 

 

 מוזמנים לפנות, 

 רכז/ת האזור 

ראשת אגף חברה  -אילת גלס    

ראשת אגף חינוך  - דבי ברא"ס   

בריאות   -עדי רמות    

חינוך בגיל הרך   -נועה שחר פיצר   

 

נהייה בריאים ש  

              
 


