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תמצית דיון והחלטות:
דיון מיוחד בנושא סיוע הומניטרי ליהודי אוקראינה
עיקרי הדיון:
יו"ר הדירקטוריון פתח את הישיבה וציין כי הישיבה כונסה במהרה גם בשל פניות חברים ופניית יו"ר
ארגון העובדים בדבר הצורך לסייע ליהודי אוקראינה כדי שניתן יהיה להוציא אל הפועל את שיוחלט.
מצוקת הקהילות היהודיות בעקבות המלחמה ידועה .המנכ"ל ומנהל חטיבת גיוס משאבים התבקשו
להכין הצעה כיצד קק"ל יכולה לסייע ובאמצעות מי .לשכת קק"ל באוקראינה חדשה ויכולותיה טרם
הועמדו במבחן ,בייחוד בנושאים סבוכים מסוג זה .ההצעה שצורפה לסדר היום היא בסיס לדיון
ולקבלת החלטה .היו"ר ביקש מהמנכ"ל ומרוני ויניקוב להסביר את פרטי ההצעה שהוגשה.
המנכ"ל ציין כי כרגע אין מספיק מידע ונתונים על הנעשה באירופה ,לבד מהעובדה שידוע שיש צורך
בסיוע לקהילה היהודית .יש ניסיון לדלות מידע ממשרד החוץ ומגופים נוספים .בשלב זה לא ניתן לומר
מה התקציב הדרוש ומהם הצרכים המדויקים הנדרשים .לאחר קבלת אישור עקרוני מוועדת ההנהלה
תתקיים בדיקה מול הגופים הרבים שפועלים בשטח ותגובש תוכנית אופרטיבית .כרגע יש אומדן
ראשוני לסיוע פר נפש .יש לבדוק מה הגופים האחרים עושים כדי שלא תהיה כפילות .רוני ויניקוב
יסקור את המידע עד כה.
רוברט טיבייב צ יין כי מניסיונו ,אכן יש לשתף פעולה עם משרד החוץ והסוכנות ,כדי לוודא שהכסף יגיע
ליעדו ,לטעמו יש לשלוח נציג מטעם קק"ל שיבדוק מה קורה בשטח ,להבין את המצב ולהכין תוכנית.
קק"ל צריכה לאתר את קהל היעד ,למי יש לסייע .סומך על הדרג המקצועי.
היו"ר השיב כי זוהי השאלה  -איך וכיצד לסייע  -זה בדיוק מטרת מהדיון.
רוני ויניקוב ציין כי כפי שמופיע בתזכיר ההתאגדות ,אחת ממטרות קק"ל היא לשמור על הקשר עם
העם היהודי בגולה .כעת חלק גדול מהעם היהודי באוקראינה נמצא במשבר הומניטרי ,קק"ל בודקת
מה הסיוע שהיא יכולה לתת בשעתם הקשה .לאחר מיפוי עולה כי משרד החוץ מסייע בחילוץ אזרחים
ישראליים ,והסוכנות היהודית ונתיב מסייעים ליהודים המעוניינים לעלות לארץ .באוקראינה נותר
אברהם דובדבני ,יו"ר דירקטוריון
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קולקטיב גדול של יהודים שמסיבות שונות לא עוזבים את אוקראינה ,ולא בשלים לעלייה לישראל.
רבים מהם נמצאים בשיירות שעושות דרכן לצד המערבי של אוקראינה .חטיבת גיוס משאבים בקשר
עם נשיאי שלוש לשכות קק"ל באוקראינה ,הונגריה וצ'כיה ,כולן עושות מאמצים לסייע בהתנדבות
ליהודים .עשרות אלפי יהודים מצויים במצב בו הם מעוניינים לעבור את הגבול ,אך לא יכולים ,בין
היתר בעקבות צו גיוס כללי לגברים שאינם יכולים לעזוב את המדינה .זהו משבר הומניטרי חריף
הכולל מחסור במזון ,לבוש ,תרופות והסוף אינו נראה באופק.
החטיבה לגיוס המשאבים וקשרי חוץ איננה עוסקת במצבי חירום וחסרת ניסיון בעבודה של חילוץ
משפחות במצוקה ופעולה באזורי מלחמה ,ולכן מבוצעים מאמצים ליצור שותפויות וקשרים ראשוניים
עם ארגונים מקומיים שדרכם ניתן להגיש סיוע .הפדרציה היהודית היא ארגון גג באוקראינה המייצג
את כל הזרמים ואת כל הארגונים היהודיים שפועלים בה ,והוא גם חלק מהקונגרס היהודי העולמי,
ומשתף פעולה עם הסוכנות היהודית ועם קק"ל .כמו כן ,לשכת קק"ל בהונגריה פעילה וותיקה יחסית,
והיא בעלת חשבון בנק שניתן דרכו להעביר כספים ,וכן גם בצ'כיה .עוד הדגיש כי יכולת הבקרה
מוגבלת .רוברט ציין כי על מנת לבצע בקרה ראויה נדרש לשלוח נציג קק"ל.
רוני המשיך והסביר כי התחשיב הראשוני בוצע על פי אומדן בסיסי של סיוע פר נפש ,גם באזור הקרבות
וגם בצד המערבי של הגבול ללבוש ,תרופות וכו' .הוא הדגיש כי התשתיות ופתרונות הלינה והמזון בצד
האוקראיני הם בסיסיים ביותר .בצד ההונגרי והסלובקי ישנם פתרונות מאורגנים יותר .עם תחילת
העשייה ניתן יהיה להציג מספרים מדויקים יותר ,גם מבחינת כמות הנפשות וגם מבחינת הכספים
הנדרשים .איתור היהודים מבוצע על בסיס רשימות של ארגונים יהודיים ,וקשר עם מנהיגי קק"ל
המקומיים באוקראינה ובהונגריה .רוני הדגיש כי ההחלטה שתתקבל תשפיע על האופן שבו פועלה של
קק"ל ייזכר בעתיד ובספרי ההיסטוריה.
יאיר לוטשטיין ציין כי כיו"ר התנוע ה הרפורמית בישראל ,הוא מקבל דיווחים רבים על המצב הקשה
גם של הקהילות הרפורמיות ברחבי אוקראינה ,יש גם קהילות קונסרבטיביות שזקוקות לסיוע ועצם
העובדה שמשוחחים איתן על סיוע זה נותן תמיכה מוסרית ומורלית .יש למצוא את הדרך המיטבית
לסייע לכל אחינו היהודים ,גם לאלה שלא משויכים לקהילה דתית או זרם מסוים .יאיר ציין כי זו העת,
איננו יודע באמצעות איזה גוף ,אך יש צורך לגבש תוכנית כדי שקק"ל תסייע .הצורך הוא אמיתי ,חוצה
פוליטיקה ודת ,ועל קק"ל לבנות תכנית מקיפה לסיוע .זו עת רצון ועת צורך .על קק"ל לפעול בשעה זו
ובמיידית.
רוע י אלקבץ הצטרף לדבריו של יאיר .הוסיף כי יש לסייע ,חשוב שלא תהיה כפילות עם גופים אחרים,
ונדרש לראות היכן לקק"ל יש ערך מוסף ייחודי ,תוך עזרה לכל יהודי שזקוק לסיוע .חשוב מאוד
שתהיה בקרה על הכספים ,על מנת לוודא שהם מגיעים לייעדם.
אמילי לוי שוחט הסכימה כי הצור ך לסייע גדול יותר מהיקף הסיוע שקק"ל יכולה להעניק .מבחינה
מעשית יש לחשוב כיצד ניתן לבצע את הדברים ,כל קהילה יהודית יודעת מה קורה אצלה .אמילי
הציעה להקים ועדה/גוף שיורכב מאנשי קק"ל שיכלול את הזרמים המיוצגים ,גורמים נוספים
רלוונטיים כגון גורמי מקצוע וחברי דיר קטוריון .הסכימה עם הצורך בפיקוח במקום עד כמה שהדבר
מתאפשר.
יאיר לוטשטיין הציע לקבל החלטה עקרונית לשקול לבצע את הסיוע בשלב הראשון באמצעות חברת
אירו -אסיה ,דרכה ניתן יהיה לבצע גם בקרה תקציבית .זהו גוף שעובד מטעם קק"ל ויש לבחון האם
ניתן להפעיל אותו.
עו"ד ש ושי טרגין ציינה כי יש מניעה משפטית משום שיש להרחיב את המטרות של חברת אירו אסיה,
כיום הן מצומצמות ומגבילות ולכן יש מניעה משפטית לעסוק בכך .ניתן לעשות זאת באמצעות הלשכה
באוקראינה שמטרותיה רחבות יותר.
ארנן פלמן בירך על קיום הדיון ומטרותיו .ציין כי יש להקפיד שלא לעורר אנטישמיות בנושא הזה ,יש
לסייע ליהודים ולמי שצריך ללא אפליה בין יהודים ללא יהודים .מסכים עם הצעתו של יאיר ,חברי
דירקטוריון אירו אסיה מכירים את השטח ויכולים לרכז את הנושא מטעם הדירקטוריון .קק"ל צריכה
לסייע ,מקווה שאורגנים נוספים יסייעו ולא יעשו אפליות .ארנן פלמן עזב את השיחה ,ציין כי הוא
תומך בכול סיוע שיוחלט.
רני טריינין ציין כי הוא מעורה בפרטים ונמצא בקשר עם גורמים באוקראינה .יש להבחין בין הטווח
הקרוב ,לבין הטווח הארוך ,מכיוון שלא ידוע כיצד הדברים יתפתחו .יש הסתעפויות גדולות מבחינת
העולם היהודי  .כפי שקרה בעבר גם כיום ,תנועות הנוער מנתבות את הקהילה ועוסקות בפעילות ציונית
וחינוכית .יש מקום לפעול בשיתוף עם הארגונים השונים ,כך שהעבודה המשותפת יכולה לבדל את
אברהם דובדבני ,יו"ר דירקטוריון
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קק"ל ולהציבה במשימות ספציפיות שמתאימות לייעודה .יש לבנות תוכנית לימים הקרובים ולתת
מענה לאוכל ,חשמל ואמצעים אלמנטריים לקיום יומיומי ,כסף מזומן שיסייע לרכישת מצרכים
ותרופות .דרוש שולחן משותף ועבודה משותפת עם יתר הגורמים .תנועות נוער יכולות לפעול באמצעות
קק"ל והסוכנות .ההצעות שהועלו הן טובות אך יש צורך גם במקום שניתן להתקשר אליו  24שעות
ביממה ,חדר מ צב .גם למנהל חטיבת החינוך יש תפקיד חשוב בהמשך ,ניתן להעביר חומרים והפעלות
לילדים במקומות המיגון וכן לפעול לטווח הארוך יותר.
אלירן שמואל חי הצטרף לכול הנאמר על ידי החברים ,כל סיוע שקק"ל תגיש הוא מבורך .ההצבעה
צריכה להיות קונקרטית ופרקטית ,צריך לוודא שהכספים יגיעו ליעדם .נדרשת תוכנית סדורה שעליה
תתקיים ההצבעה.
רוברט טיבייב הדגיש כי כול תוכנית לא תוכל להתבצע ללא נוכחות של אדם מתאים במקום .הציע
שהוא ייסע כדי להבין מה קורה ולבנות את הקשרים.
היו"ר סיכם את הדברים .מקובל על כלל חברי הוועדה כי קק"ל נדרשת ומחויבת לסייע באופן מידי .יש
לאתר את הפלטפורמה המקומית שבאמצעותה תבוצע העבודה ,ייתכן שיהיו מספר פלטפורמות
מקבילות שכבר עובדות ויצאו לדרך ,דוגמת חב"ד שהם המובילים כיום בשטח ובוודאי ישנם עוד
נוספים .במקביל ,יאותר שליח קק"ל שמכיר את השטח שיעבוד עם הפלטפורמות השונות ,יפקח על
הכספים ויאגד את המידע .יוקם מטה ביצועי ,חדר מצב ,שיסנכרן את הפניות שיתקבלו ואת הפעילות
הנדרשת וינחה את השליח .המטרה היא שכבר בימים הקרובים תהיה לקק"ל נוכחות של בעל ניסיון
קודם בשטח שיקבל הכוונה מהמטה הביצועי בארץ ויוודא שאכן הכסף יגיע ליעדו .היו"ר לא רואה
כרגע אפשרות טובה יותר לצאת לדרך .קק"ל תקבע את העקרונות ובהנחיית המטה ובפיקוח ובבקרה
של השליח בשטח ,אם יזוהו צרכים נוספים ,קק"ל תסייע ככל שאפשר.
יאיר לוטשטיין הדגיש שיש לוודא מנגנון של בקרה תקציבית ,ביקש שתהיה תוכנית עבודה מסודרת
ומאושרת .הציע שההתנהלות תהיה תחת אחת הוועדות של הדירקטוריון ,על מנת לוודא שהפיקוח
יתנהל כראוי ובשקיפות.
היו"ר הסביר כי המנכ"ל יעמוד בראש המבצע על מנת לוודא את תקינות הפעילות בכלל האספקטים.
בהמשך להערתה של אמילי לוי שוחט בדבר הצורך בתוכנית סדורה מתוקצבת טרם היציאה לשטח,
השיב היו"ר כי חברי הועדה יעודכנו .יאיר לוטשטיין ביקשה חלטה כתובה.
אלירן שמואל חי ,ביקש לקבל מסמך מפורט ועליו להצביע .יאיר לוטשטיין הציע להעביר הצבעה
באמצעות הדוא"ל.
היו"ר סיים את הישיבה ,וציין כי ההצעה המגובשת בדבר הסיוע ליהודי אוקראינה תועבר בכתב לחברי
הוועדה ,ותשלח להצבעה באמצעות הדוא"ל.

החלטה מס' 22090401/1
להלן הצעת המחליטים שנשלחה ואושרה באמצעות הדוא"ל ביום :3.3.22
 . 1ועדת ההנהלה רואה חשיבות רבה בכך שקק"ל תעניק סיוע הומניטרי לקהילה היהודית
באוקראינה ויש לפעול לכך ללא דיחוי.
 . 2מנכ"ל קק"ל יקים מטה חירום מקצועי אשר יבחן את הצרכים ואת דרכי הפעולה האפשריים
להעברת הסיוע ליהודי אוקראינה ,באמצעות הגופים הפועלים בשטח כיום.
 . 3מטה החרום ישלח שליח מיוחד לתקופה קצרה ,קרוב ככול שניתן לאזורים בהם נמצאים יהודים
כדי לעמוד על הצרכים ולפקח כי הסיוע אכן מגיע ליעדו.
 . 4ועדת ההנהלה מאשרת את מתווה הפעולה המצורף ,כפי שגובש על ידי הדרג המקצועי לפעולה
מיידית ,ע"ס  5מלש"ח .התקציב יובא לאישור בהתאם לנהלי קק"ל.
 .5המנכ"ל ידווח לוועדת ההנהלה על הפעולות שננקטו.

אברהם דובדבני ,יו"ר דירקטוריון
 3עמוד

תאריך27/03/2022 :
שעה11:47 :

מזכירות החברה

הצבעה:
אושר פה אחד

.2

גיוס  3עוזרים בחצאי משרה ל 3-יו"ר ועדות (כספים ,מפ"ק ומשאבי אנוש)
עיקרי הדיון:
המנכ"ל ביקש לנצל את ההזדמנות ולהתייחס לכך שבחודשים האחרונים פנו  3יושבי ראש של וועדות
דירקטוריוניות ,שאינם סגנים( ,כפיר סוויסה ,יעקב בכר וחיים מנחם) וביקשו סיוע של חצי משרת עוזר,
במתכונת שנקבעה לסגנים .מדובר בוועדות גדולות ומורכבות עם פעילות רבה ,ההיקפים נבדקו ויש
הצדקה ועל כן הדרג המקצועי תומך בבקשה .אם אין לחברי הוועדה התנגדות לעניין ,תאושר קליטה
של שלוש חצאי המשרות (חצי לכול ועדה) ,כדי לאפשר לוועדות לבצע את עבודתן בצורה טובה יותר.

אברהם דובדבני ,יו"ר דירקטוריון
 4עמוד

