
 

המתווה של המכון למחקרי ביטחון לאומי: "מעבר למצב של חיים בנוכחות הקורונה  

  "בישראל

שיוצג למקבלי  ,רונהבנו מתווה אסטרטגי ליציאה ממשבר הקו (INSS) למחקרי ביטחון לאומי במכון

קבינט הקורונה" כשהרעיון הוא " ההחלטות. השבוע גם ערכו שם סימולצייה של "משחק מלחמה" של

הבריאות ופחות מתחשבת בכלכלה. ראש המכון האלוף  לשנות את נקודת האיזון, שכיום מוטת פרמטר

סטי של המפעלים והעסקים לעבור ממדיניות של ריחוק חברתי גורף וצמצום דר  במיל' עמוס ידלין: "צריך

 "של חיים בנוכחות הקורונה למצב

   02.04.20    עמיר קורץ

 התחומים  שאר  וכל  הקורונה  עם  ההתמודדות  את  הכתיב  הבריאות  נושא  כה  עד  אם.  אסטרטגיה  שינוי  צריך"

, בריאות - המערכות כל בניהול ומבוקר  הדרגתי מעבר  של לאסטרטגיה כעת נדרשים אנו, לפיו התיישרו

 הזמן בטווח מקום לשום הולכת לא והקורונה היות'. הקורונה בנוכחות חיים' לש מודל לפי - וחברה כלכלה

 שתתחשב יותר  נכונה איזון בנקודת לבחור  צריכים ואנו, קצה בנקודות להישאר  יכולים לא אנו, הקרוב

 דרסטי  וצמצום  גורף  חברתי  ריחוק  של  ממדיניות  מעבר   על  מחליט  אני  לכן.  וכלכלה  בריאות:  האילוצים  בשני

 קבינט"  את  הממשלה  ראש אתמול  הנחה  כך".  זמנית  בו  הקורונה  עם  חיים  של  למצב  והעסקים  המפעלים  של

 את שגילם, ידלין עמוס' במיל האלוף, לשעבר ן"אמ ראש של דבריו אלה היו - דיוק וביתר ". הקורונה

 הוא בסיומה( INSS) לאומי ביטחון למחקרי המכון שערך" אסטרטגי מלחמה משחק" בסימולציית מ"רוה

 . במדינה ההחלטות למקבלי שיוצג, הקורונה ממשבר  ליציאה מתווה הוציא

 אסטרטגיית לגבש במטרה INSS-ב האחרונים בשבועיים שנערכה עבודה של שיאה היתה הזו הסימולצייה

 שונים תפקידים בעלי שגילמו נוספות דמויות השתתפו, INSS בראש העומד, ידלין לצד. מהמשבר  יציאה

' במיל ל"תא, המכון מנהל, הממשלה מזכיר  את גילם ברון איתי' במיל ל"תא, למחקר  המכון ראש סגן –

 משרד ל"ומנכ באוצר  התקציבים על הממונה, ל"המל ראשי את גילמו אוריון אסף' במיל ל"ותא דקל אודי

 הבריאות  שר  את  גילם  כהן  מרום  אופיר  ר "ד'  במיל  מ"אל,  האוצר  שר  את  גילם  יק'קוצ יוסי  לשעבר  מ"רוה

 בסימולצייה  השתתפו  כן  וכמו  וכדומה הפנים  ביטחון,  הרווחה,  המשפטים  שרי  את  גילמו  נוספים  ומשתתפים

 וכמומחים לקבינט פנימיים כיועצים ששימשו ועוד האקדמיה, הביטחון, הבריאות מעולם בכירות דמויות

 .חיצוניים
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