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כאשר נגיף הקורונה הקטלני התפשט בכל העולם נוצר מצב
שבו עיר אחרי עיר נכנסת להסגר- עסקים, קניונים ומרחבים

ציבוריים הפכו ל" עיירות רפאים". 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
גם אנחנו נעבור את המגפה הזו. נחזור חזרה לעבודה ולבתי

הספר, נתכנס שוב במסעדות, בתיאטראות ובאצטדיוני ספורט.
אך כשנעשה זאת, הערים והמנהיגים שלהן לא יוכלו לחזור
למצב של "עסקים כרגיל". לא רק שהקורונה מאיימת לחזור

שוב בגלים נוספים אם לא נעמוד על המשמר, אלא שתמיד יהיו
מגיפות עתידיות שנאלץ להתמודד איתן גם כן. 

 
 

זו לא הפעם הראשונה שדבר כזה קורה- מימי קדם
ערים היוו מוקד להתפשטות מחלות. 

 עם זאת אף מגפה, שפעת  או אסון טבע לא הרגו
לחלוטין את "העיר", או את הצורך האנושי לגור

ולעבוד באזורים עירוניים. 
לא מגפת האבעבועות השחורות של המאה ה-14,
לא מגפת הכולרה של לונדון בשנות ה- 50 של

המאה העשרים, ואפילו לא השפעת הספרדית של
שנת 1918 שהרגה מיליוני אנשים ברחבי העולם. 

הסיבה לכך היא שריכוז האנשים והפעילות
הכלכלית של הערים, מהווים כח חזק ומניע

לחדשנות וצמיחה כלכלית. 



 
ראשי הערים, ראשי המדינות ומנהיגי הקהילות שלנו חייבים

לעשות כל מה שצריך על מנת להחזיר את הערים חזרה
לתפקוד ברגע שיהיה בטוח לעשות זאת. לאחר מכן, נצטרך
תכניות להערכות עם מגיפות עתידיות, וכל הסגר חברתי או

כלכלי שידרש בעקבות כך. 
 

הממשלה חייבת לעשות גם את החלק שלה, בבניית תכניות
אמיצות וחסרות תקדים לחיזוק המצב הכלכלי של מדינות
וערים, עובדים ועסקים בדגש על העסקים הקטנים. הכנת

תכניות ותגובות עתידיות בצורה נכונה היא חשובה לא פחות
מהפעולות שאנו עושים היום בחירום. 

 
להלן תכנית עם 10 נקודות  שמבוססת על מעקב מפורט אחר
מגפת הקורונה הנוכחית ומגפות היסטוריות קודמות. התכנית
מציגה מספר צעדי מפתח בכדי להכין את הערים, הכלכלה

והעובדים שלנו לשלב הבא של המגפה הנוכחית וליום שאחרי.



להלן התכנית
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שדות תעופה חסינים למגיפות- שדות תעופה הם מנוע
קריטי להתפתחות כלכלית- הם לא יכולים להיות מושבתים
לזמן בלתי מוגבל. עלינו לוודא שהם יוכלו להשתקם ולחזור
לפעילות במהירות. המשמעות היא להתגייס כפי שעשינו
בעקבות פיגוע הטרור של ה-11 בספטמבר, על ידי הוספת
בדיקות חום ובדיקות רפואיות נדרשות לאמצעי האבטחה
שכבר קיימים. משמעות נוספת היא צמצום התקהלות:

דברים פשוטים כמו צביעת קווים על הרצפה יכולים לעודד
שמירת מרחק באזורי המתנה. בנוסף, בשדות התעופה

צריכה להיות כמות גדולה של מסכות ותכשירי חיטוי ידיים,
כמו כן חברות התעופה יצטרכו לצמצם את כמות הנוסעים
בטיסה ולשמור על מושבי ביניים פנויים במצב של משבר

בריאותי עתידי.

הכנת נכסים ציבוריים גדולים- בערים ישנם מוסדות
ציבוריים רחבי היקף כמו אצטדיונים, מרכזי כנסים, מרכזי

אמנויות ועוד בהם מתכנסים מספר רב של אנשים. בשל כך,
ראשי הערים חייבים להגן על מוסדות אלו ככל האפשר מפני

מגיפות. ייתכן שיהיה צורך בהפחתת גודל הקהל
בתיאטראות על ידי השארת מקומות ישיבה פנויים, חלוקת

מסכות לקהל הצופים במקרה הצורך וביצוע בדיקות
למדידת חום. מהלכים אלו יהיו מהותיים עבור קהילות. ניתוח

ברוקינגס מראה כי ההאטה הכלכלית בעקבות מגפת
הקורונה תפגע בצורה הקשה ביותר בערי התיירות כגון

אורלנדו ולאס וגאס. ככל שניתן היה לפתוח מחדש בבטחה
מוסדות ציבוריים אלו כך הכלכלה העירונית של הערים

תתאושש ותתגבר על המגפה.
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התאמת תשתיות חיוניות- כפי שראינו בשלב הראשון של
משבר הקורונה, אוטובוסים, רכבות תחתית ורכבות זקוקים
לתזרים מזומנים לזמן חירום על מנת לשמור על כושר פירעון
החובות של המערכות כשמספר הנוסעים נמוך או לא קיים
בכלל. כשהתחבורה הציבורית תחזור לפעול יהיה צורך

בשינוי עיצוב התחנות והמושבים בכדי למנוע התפשטות של
מחלות זיהומיות. גם רחובות עשויים להזדקק לשינויים.
לדוגמה מושל ניו יורק, אנדרו קואומו, במהלך המשבר

הנוכחי הפך חלק מרחובות ניו יורק לרחובות ללא רכבים כדי
לאפשר מרחב להולכי הרגל ולמנוע צפיפות. חלק משינויים
אלו צריכים להיות קבועים. ערים צריכות להרחיב מהלכים
מסוג זה ולשמר טוב יותר את נתיבי האופניים והאופנועים

שלהן במצב שישנה פגיעה בתחבורה הציבורית.

מוכנות מוסדות עוגן: מרכזים רפואיים, בתי חולים
ואוניברסיטאות נמצאים בחזית המערכה בקרב מול מגפת
הקורונה, רבים מהם נמצאים כבר במצב של עומס יתר.

בגלל המעונות, חדרי האוכל ונוכחות של קבוצות גדולות של
אנשים שנמצאים במוסדות אלה, הם יהיו חשופים ברמה
גבוהה לגלי ההידבקות המשניים של המחלה. איך נוכל

להבטיח שהם יוכלו לפעול בבטחה לביצוע מחקרים חיוניים
במהלך מגיפות? ממש כמו עם נכסים גדולים אחרים, יש

לצמצם את מספר האנשים במקומות אלו. יתרה מכך יידרש
לבצע בדיקות למדידת חום במעונות ובחדרי האוכל תוך
שמירה על צמצום התקהלות חברתית על מנת שמוסדות

אלו יוכלו להמשיך לתפקד בבטחה.
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אימוץ שיטת עבודה מהבית: אנו בעיצומו של ניסוי מאסיבי
בעבודה מרחוק. מרבית האנשים יחזרו בסופו של דבר לעבוד
במשרדים שלהם, אך יש עובדים וחברות שעשויים למצוא
שעבודה מרחוק יעילה להם יותר. טולסה, אוקלה, מינפו

תפיסה זו באמצעות תשלום מענק קטן לעובדים עבור מעבר
לעבודה מרחוק תוך שהיא מסייעת להם לעצב קשרים

קהילתיים ואזרחיים. ערים יכולות ללמוד זו מזו כיצד לתמוך
בצורה הטובה ביותר במספר ההולך וגדל של העובדים

מרחוק ולהפוך אותם למעורבים וחיוניים בקהילות שלהם.

הבטחת שרידות הרחוב הראשי: המסעדות, הברים,
החנויות וכלל בתי העסק שמייצרים מקומות עבודה

ומעניקים אופי ייחודי לערים שלנו נמצאים כעת בסיכון
כלכלי קשה. חלק מהתחזיות מראות כי 75% מהן לא ישרדו
את המשבר הנוכחי. אובדן העסקים ברחוב הראשי של העיר
לא יהיה ניתן לתיקון, לא רק עבור האנשים שפרנסתם תלויה
בהם אלא גם עבור ערים וקהילות כמכלול. מקומות שיגנו על
הרחובות הראשיים שלהם יהיו בעלי יתרון תחרותי מכריע
כשנחזור לשגרה. תכניות הלוואה ממשלתיות, קרנות והמגזר
הפרטי, כמו גם תמיכה מצד ארגונים עסקיים שונים חיוניים
על מנת להבטיח שעסקים אלו ישרדו. ערים צריכות לספק
סיוע ויעוץ מסוג זה לעסקים הקטנים והחיונים הללו על מנת

שיוכלו לפתוח מחדש בבטחה ולהתגבר על הסגר עתידי.
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הגנה על כלכלת האומנויות והיצירה: הכלכלה היצירתית
של גלריות אמנות, מוזיאונים, תיאטראות וקונצרטים- לצד

האמנים, המוזיקאים והשחקנים- נמצאים גם הם בסיכון גדול.
על ערים לשתף פעולה עם הממשלה, המגזר הפרטי והמגזר
השלישי ולהסדיר את  המימון והמומחיות הנדרשת בכדי

לשמור על סצינת התרבות שלהן. לאחר שיותר להם לפתוח
מחדש מקומות אלו, גם הם יאלצו לבצע שינויים בטווח הקצר
והארוך באופן פעולתם. על ערים לספק ייעוץ וסיוע לגבי
הנהלים הנדרשים- החל מביצוע מדידות חום, שמירה על
מרחב חברתי ואמצעי בטיחות אחרים על מנת שמקומות

אלו ימשיכו לפעול כחלק בלתי נפרד מהנוף העירוני.

הערכת תעשיות ואשכולות מובילים- לא מדובר בחברות
אינדיבידואליות אלא באשכולות תעשיה שמניעים פיתוח
כלכלי. חלק מהאשכולות הללו נמצאים בסיכון גדול יותר
מאחרים: מגזרים כמו תחבורה, טיולים, אירוח וכן גם

אומנויות היצירה יפגעו בצורה הקשה ביותר. לעומת זאת
אשכולות כמו סחר אלקטרוני והפצה או ייצור מתקדם של
ציוד רפואי ומזון עשויים לצמוח. על ערים וארגוני פיתוח

כלכלי להעריך את הענפים הפגיעים ביותר בשטחן, לבחון
את ההשפעות שיש למגפות עתידיות על שוק העבודה

והקהילות שלהם, ולתכנן כיצד להפוך את הכלכלות שלהן
לחזקות יותר עם יכולת התאוששות מהירה. עליהן לקבץ
קבוצות עבודה שיכללו נציגים של בעלי עסקים, עמותות,
אנשי אקדמיה ומומחים מקומיים בכדי להעריך בצורה
הטובה ביותר את ההשפעות של המגפה על תעשיות

המפתח ולתכנן תכניות לטווח הבינוני.



שדרוג משרות לעובדי שירות שנמצאים בקו הקדמי:
כמעט מחצית מהאמריקאים עובדים בעבודות שירות בשכר
נמוך. אחוז לא מבוטל מהם עובדים בתור עוזרי שירותי
בריאות, עובדי ניקיון של משרדים ובתי חולים, מוכרים
בחנויות, אפסנאים ואנשי משלוחים- הם נמצאים בחזית

המגיפה. עובדים זקוקים להגנה טובה יותר, לשכר גבוה יותר
ולהטבות נוספות. מדינות כמו ורמונט ומינסוטה סללו את
הדרך על ידי ייעוד עובדי חנויות המכולת כעובדי חירום,
והפכו אותם לזכאים להטבות כולל מעון יום לילדיהם ללא

תשלום. צוות עובדים בקו החזית הקדמי שמקבל תשלום ראוי
ותנאים טובים- יכול לשמור על הקהילות שלנו בטוחות

ותפקודיות ויסייע בהגנה מפני גל מגיפה עתידי שעלול להגיע.

הגנה על קהילות חלשות יותר: המשבר הכלכלי של
המגפה יפגע בעיקר בשכונות החלשות ובתושביהן, שאין
להם כיסוי רפואי מספק, גישה לטיפול רפואי והם הפגיעות
ביותר לאבד את עבודתם. זהו נושא מהותי של צדק ושל

ביטחון. עוני, אי שוויון כלכלי, וסגרגציה כלכלית אינם רק לא
צודקים מבחינה מוסרית, אלא הם גם מספקים קרקע פוריה
להשתרשות והתפשטות של מגפות. כלכלה מכלילה ופיתוח

שוויוני יותר הינם מרכיבים קריטיים לבריאות, לביטחון,
ולתחרותיות הכלכלית של המקומות שלנו. ערים ומנהיגים
מקומיים יכולים לעבוד עם סוכנויות פדרליות ממשלתיות,
ארגוני פיתוח קהילתיים וקרנות מקומיות בכדי לגייס כספים
ייעודיים לצרכים, לספק שירותי תמיכה וסיוע טכני לאזורים

חלשים אלו.
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יש אור בקצה המנהרה. בעתיד הלא מאוד
רחוק, המגפה תסתיים והערים שלנו

יחזרו למשהו קרוב לנורמלי.
 מה שנעשה במהלך ה12-18 חודשים
הבאים יכול להבטיח שהעיר והכלכלה
שלנו ישתקמו ויפעלו שוב תוך הגנה

עצמית מפני תרחישים דומים בעתיד.
 זהו זמן בו הערים שלנו והמנהיגים שלהן

יכולים וצריכים להראות את הדרך קדימה.


