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איך ייראה העולם לאחר הקורונה: שאול אמסטרדמסקי, 

 הישראלי השידור תאגיד של כלכליה עורךה
<14.5.20> 

 

 דקות  5  דקות קריאה:

 תהודה  ומעגלי התכניות  עמיתי,  רשת  חברי:  משתתפי הוובינר

 ציטוטים נבחרים

דאון זה לא יקרה. אם המשבר הזה -אפ, גם ממנהלי בדרגי ביניים. טופ-ההיערכות לגל הבא צריכה להיות בוטום"

יחלוף בלי שנשנה דברים ונמשיך לעשות את כל הדברים שעשינו עד הקורונה, זה יוכיח שאנחנו לא אדפטיביים 

 ."זושלא ניצלנו את ההזדמנות שיש לנו פה. יש לנו זמן קריטי שאסור לבזב

 היערכות והפקת לקחים לקראת הגל השני

היה ברור לנו שאנחנו לא יודעים כלום ולמרות זאת הרשינו לעצמנו לחזות את העתיד.   בכל שלב משבר הקורונה

-משרד האוצר למד לקח: הגירעון הממשלתי היה כפול מהמתוכנן כי התכנון היה מבוסס על תקציב דו  2012-ב

וח . בעקבות הטראומה הזו, משרד האוצר משקף בספר התקציב את הטו2010-, שנבנה ב2011-2012-נתי לש

שאנחנו עשויים לנוע בתוכו לפי נתוני צמיחה ואבטלה. היה טוב אם הממשלה הייתה מאמצת גישה כזו עכשיו: 

היא קבעה תאריכים ושינתה אותם; אף אחד לא יודע למה ראש הממשלה החליט היום שכל מערכת החינוך 

ורה, מה הקריטריונים תיפתח מחדש ביום ראשון; אנחנו לא יודעים מתי נעים קדימה ואחורה, מי נע אח

 להתפרצות, האם "אזור" זה שכונה, בלוק או עיר?

רוב מקבלי ההחלטות במשבר הקורונה הם גברים שמקבלים את רוב ההחלטות לבד. במשרד החינוך תיארו לי 

תהליך קבלת החלטות מאוד ריכוזי שבו המנכ"ל לא מעוניין לשמוע דעות אחרות. דברים דומים שמעתי במשרדי  

הם רבים על תשומת   הגענו לנקודה שבה מקבלי ההחלטות לא סומכים אחד על השני.ת והאוצר.  הבריאו

הלב של ראש הממשלה כדי למשוך אותו לכיוון שלהם. התוצאה היא שהיום עומר מילר הודיע שהוא יפתח את 

ין את , כי הוא לא מבין למה בתי ספר וקניונים כן והוא לא. הוא לא מבsusu and sonsהמסעדה שלו  

 ההחלטות שמתקבלות, למה הן מתקבלות, למה הן משתנות וכו'. 

 שקיפות נחוצה לניהול משבר ולגיוס שיתוף הפעולה של הציבור

חשוב להסתכל על החלקים האלה כי אנחנו הולכים לתקופה שתהיה רצופה בהרבה אי ודאות למעט דבר אחד 

ולא יודעים מה   –עוד שבועיים או בספטמבר    –א יהיה  בסבירות מאוד גבוהה יהיה גל שני. לא יודעים מתי הו  –

תהיה העוצמה שלו. אבל בניגוד לגל הראשון, אנחנו יודעים שהוא יגיע ולכן צריך להיערך ולהפיק לקחים מכל  

 מה שעשינו עד עכשיו. הציבור הוא לא עדר של פרות, הוא צריך נימוק ולא גחמות פוליטיות. 

אי אפשר להעתיק אותו אבל אפשר ללמוד ממנו. פעם הוועדה הייתה   –אני מאוד מאמין במודל סל התרופות  

סגורה לציבור, היו המון שמועות על מה שקורה בפנים והלחצים עליה היו מטורפים. לפני כעשור משרד הבריאות 

 תימים הדיונים המכריעים באמהשעות האחרונות, השלב שבו מתקי 48החליט לפתוח את דיוני הוועדה, כולל  

)במגבלות מועטות(. פתיחת הוועדה הפחיתה את הלחצים כי התהליך הפך להיות שקוף, ובתיווך התקשורת 

 לראות את ההחלטות מתקבלות. התהליך היה שקוף ומנומק וזה היקשה להטיל בו דופי. היה  ל  והציבור יכ

יכול לשמש אותה כרגע   –ת, אין לי מה להסתיר  שבו הממשלה אמרה, ככה אני מקבלת החלטו  -המודל הזה  

ואם הוא ידע בזמן אמת הוא יוכל להבין למה מתקבלות  ,בהתמודדות שלה עם הקורונה. לציבור מגיע לדעת

החלטות מסוימות, זה יחייב את נבחרי הציבור והדרג המקצועי לקבל החלטות באופן מנומק ולא רק בכיפופי 
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בניגוד לסברה הרווחת, הציבור לא   לגייס את תשומת הלב של ראש הממשלה.ידיים ובמי שהצליח ביום נתון  

אם מדבר, ומסביר לציבור למה קיבלת את ההחלטות,  אם אתה עומד בפניו, מדבר ומקשיב, לא רק   .מטומטם

 תבנה את אמון הציבור ותשיג יותר מעורבות וציות.   –טעית תגיד, 'טעיתי ואני מתקן'  כש

 לקראת הגל השנידוגמאות להפקת לקחים 

אמורה לחזור לפעילות יחסית נורמלית, ואני לא חושב שזה מצב קבוע   מערכת החינוךביום ראשון   ▪

שנה וחצי הקרובות. וזה בדיוק הזמן שמשרד החינוך, בתי הספר והרשויות -שיישאר איתנו בשנה 

ם להבין שלמרות  צריכיהם  ל הראשון. גמה שהם לא עשו לפני ה  –תחילו להיערך לגל השני  המקומיות י

ולהיכנס לתהליך עמוק של הפקת לקחים  הכוונות הטובות הלמידה מרחוק לא הייתה מוצלחת במיוחד

האם צריך לבנות את זה עם ההורים? האם צריך לבנות היערכויות שונות למצבים תוך כדי תנועה: 

חייב תגובה אחרת. התפרצות מ  יסגר אזורי לפי מוקדושונים? סגר מלא לחודש מחייב תגובה מסוימת,  

 ?כל סוג היערכות פוגש את החגים, זרמים שונים של חינוך, וקבוצות שונות בחברה הישראלית  יךוא

רק הרבה יותר גדול,   2011תסריט של    –  בקיץ  מחאה חברתיתבבנקים מאוד חוששים מאירוע של   ▪

  700-ים שכמעריתתחיל מאנשים שיאבדו את העסק שלהם ולא יישאר להם מה להפסיד. באוצר  ש

אין להם מה להפסיד. זה אירוע גדול מאוד ו -אלף מפוטרים    400מה שמשאיר  לעבודה  אלף איש יחזרו  

שהממשלה צריכה להתכונן אליו ואולי להמציא כלים חדשים שלא הכרנו. מדברים בכל מיני מדינות 

יו. קשה מאוד לממן זה מודל ששווה לדבר עליו ולחשוב על  –בעולם על מודל של הכנסה בסיסית לכל  

חודשים, המודל של דמי   8אלף איש יישבו בבית שנה או    400כן. אם  מנו  אותו אבל אולי משהו מ

אבטלה לא מתאים להם כי זה לא שהם לא רוצים לעבוד, אין להם איפה. זו חשיבה שצריכה להיעשות 

 לא רק באוצר, אולי יחד עם המגזר העסקי והמגזר השלישי.  –בממשלה  

די נמוך.   ,כולל בתקשורת  ,כנסו לאירוע הזה כשמידת האמון הציבורי בכל מיני מוסדות שלטונייםנ:  אמון ▪

צריך קשה להתמודד עם אירוע כזה כשהאמון הציבורי נמוך והוא לחלוטין חלק מהפיתרון. ולכן  

. לא יודע כי זה כלי עבודה הכרחי להתמודדות עם הגל הבא אמוןלהשקיע מאמצים בבנייה של 

זה אבל שקיפות היא תנאי מפתח. כל עוד ההחלטות מתקבלות באמצע הלילה בלי   שים אתאיך עו

היה טוב כשמנכ"ל משרד הבריאות הסיכוי לבנות את האמון הוא לא גדול.  אותןשקוף איך קיבלו    הסבר

וסיגל סדצקי עלו לדבר בפייסבוק לייב בתדירות יומית ועשו שו"ת. זה צריך לקרות בצורה יותר רחבה 

 ומיננטית.וד

וכו' המשיכו לעבוד טוב. לאף אחד לא היו   בזק, מקורות, חברת חשמללאורך כל התקופה הזו   ▪

חסרים מים או חשמל. הם מתורגלים מימי מלחמה ותפקוד מעולה בזמן המשבר הזה. יש שם מודלים 

 שאפשר לשכפל למקומות אחרים וזה הזמן.

דאון זה לא יקרה. אם  -הלי בדרגי ביניים. טופאפ, גם ממנ-ההיערכות לגל הבא צריכה להיות בוטום

המשבר הזה יחלוף בלי שנשנה דברים ונמשיך לעשות את כל הדברים שעשינו עד הקורונה אז זה יהיה  

מטומטם. זה יוכיח שאנחנו לא אדפטיביים ושלא ניצלנו את ההזדמנות שיש לנו פה. יש לנו זמן קריטי  

ו חוטאים כלפי עצמנו, הילדים שלנו וכל האנשים שימותו ויישארו אם לא ניערך לגל הבא אנחנשאסור לבזבז. 

 בלי עבודה. 

 

 

 


