
כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
גדל  בתקשורת  הצורך  הקורונה,  "בעקבות 

גד פישינג,  ניסיונות  כגון  באינטרנט,  לואיומים 
לו גם הם. הלקוחות שלנו, מפעילי תקשורת בכל 

ומ ללקוחותיהם  שירות  לתת  ממשיכים  להעולם, 
שתמשים בפתרונות שלנו לניהול יעיל של רשת 
התקשורת והגנה על צרכנים. בנוסף, אלוט נכנסה 

והר גדול  הזמנות  צבר  עם  חזקה  מאד  ללמשבר 
עם  היטב  מתמודדים  אנחנו  סה"כ  מזומנים.  בה 
פיטרנו,  ולא  לחל"ת  עובדים  הוצאנו  המשבר. לא 
ולקלוט  לצמוח  ממשיכים  אנחנו   - להיפך  אלא 

עובדים".
האם להערכתך התוכניות הממשלתיות שהוצגו 

יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי?
ושורת  מוגדרת  ממטרה  מורכבת  "'תוכנית' 

מובי שיחד  מוגדר,  לו"ז  עם  מתואמים  לצעדים 
כזה  דבר  ראיתי  לא  מטרה. לצערי,  לאותה  לים 

בדי רעיונות  על  שמעתי  רק  אלא  למהממשלה, 
רצינית,  תוכנית  לפרקים. בהיעדר  ומשתנים  דים 
להוביל  תצליח  לא  הממשלה  מאד  הרב  לצערי 
את ישראל ליציאה מהמשבר. אני מקווה שהמצב 

ישתנה בקרוב".
להשקיע  צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  באילו 
כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?
צמי במנועי  להשקיע  צריכה  לא  ל"המדינה 

ראשית,  דברים:  שני  לעשות  צריכה  המדינה  חה. 

מא למשבר  שנכנסו  לעסקים  כלכלי  גב  ללתת 
פה  שיהיו  כדי  וכדומה(  מסעדות  )תיירות,  קרו 
על  במהירות.  ודאות  שנית, לייצר  שאחרי.  ביום 
את  לפרסם  עושה,  היא  מה  להחליט  הממשלה 
שהתחייבה  מה  את  ולבצע  תבנה  אותה  התוכנית 
הצמיחה  מנועי  יקרו,  אלו  במהירות. אם  לעשות 

ושאר העסקים יוכלו לדאוג לעצמם".
מהמ הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־ מהם 

שבר?
"גם אחרי שהקורונה תסתיים, זה רק ענין של 
זמן עד שיגיע ברבור שחור חדש. מינוף גבוהה לא 
שורד אירועים כאלה וצריך להתרחק מחברות עם 

מינופים גבוהים". 

כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
"מגל נערכה, מיד עם פרוץ משבר הקורונה, כדי 
פעילותה  המשך  ואת  עובדיה  בריאות  את  להבטיח 

שני ככל  ולהימנע  לקוחותיה  מול  אל  להשוטפת 
ביטחוניות  ומערכות  מוצרים  באספקת  מעיכוב  תן 
למתקנים קריטיים בישראל ובעולם. העובדה שמגל 

לקוחו בקרב  צרכים  של  רחב  מגוון  לספק  ליודעת 
באופן  גלובלית  פרוסה  העובדה שהיא  גם  כמו  תינו, 
יצרו  ללקוחות,  יותר  ומהירה  נוחה  גישה  שמאפשר 

לעבורנו אפשרות לנהל את המשבר תוך הבטחת גמי
שות ניהולית מסוימת. זו הסיבה שכבר בחודש מרץ, 
בזמן שחברות רבות נאלצו לנקוט בפטורים או הוצאה 
לייצר  דאגנו  במגל  אנו  מעובדיהן,  חלק  לחל"ת של 
נוספים ולהבטיח  לעובדים שלנו אתגרים מקצועיים 
לנוכח  לחל"ת  יוצא  או  יפוטר  לא  מעובדינו  שאיש 

להשלכות התפשטות הנגיף, ובדרך זו לייצר זיקה ול
באופן  עובדינו לחברה,  כל  חזק את השותפות שבין 
שיאפשר לנו לצאת מחוזקים מהמשבר העולמי הזה. 
וחיזוק של הקשרים עם לקוחותינו,  כך, לצד שמירה 
ובפיתוח  במחקר  החברה  של  ההשקעה  את  הרחבנו 
להשיק  כדי  התקופה  את  ניצלנו  ואף  ובעולם  בארץ 
הקורונה,  לתקופת  וייעודיים  חדשים  תוכנה  מוצרי 
מדויקת  לאכיפה  מתקדמים  וידיאו  פתרונות  דוגמת 
אדם,  הומי  ציבוריים  במקומות  מסיכה  עטית  של 

לני במקביל  המותרת.  לכמות  מעל  התקהלות  לאו 
כמובן  פעלנו  שבמשבר,  ההזדמנות  את  למצוא  סיון 
בהוצאת  משמעותי  צמצום  של  בדרך  גם  וכמתחייב 
שהדבר  מבלי  כאמור  אך  החברה,  של  התפעוליות 
ביותר  החשוב  הנכס  שהינם  בעובדים  לפגיעה  יביא 

של החברה".
 האם להערכתך התוכניות הממשלתיות שהוצגו 

יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי?
"התוכנית לתמיכה בחברות טכנולוגיות כמו מגל 
הינה שולית, לעומת מדינות כמו קנדה וארה״ב בהן 

ואפשר  שתרם  מה  מהממשלות,  מיידי  סיוע  קיבלנו 
והשקת מוצרים חדשים  את המשך פעילות הפיתוח 

הקו וירוס  שמציב  אתגרים  על  העונים  הזמן  לברוח 
רונה ומספקים פתרונות חשובים לארגונים ומוסדות 
ממשלתית,  שתמיכה  ההוכחה  זו  להם.  המשוועים 
בשמירה  הן  מסייעת  נכונה,  בצורה  נעשית  כשהיא 
לבצע  חברות  של  ביכולת  והן  עבודה  מקומות  על 

לאת השינויים הנדרשים ולתמוך בצרכי המשק. החו
בה הזו מוטלת בראש ובראשונה לפתחה של ממשלת 
ישראל, אך גם המעסיקים חייבים לאמץ גישה זו כדי 

העס המודלים  את  ולשנות  הזו  בעת  למשק  ללסייע 
קיים, או אפילו להמציא עצמם מחדש ובלבד שכספי 

הסיוע אכן ישמשו מנוף לצמיחה עתידית". 
באילו מנועי צמיחה המדינה צריכה להשקיע כדי 

לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?
"לישראל ישנם מנועי צמיחה רבים אשר בזכות 
לטעמי,  להתאושש.  עשויה  הכלכלה  בהם  ההשקעה 
בעסקים  תמיכה  לצד  לאומיות,  בתשתיות  השקעה 
ופרויקטי   GTG ובינוניים באמצעות פרויקטי  קטנים 
מהירים  מכרזים  של  באופן  יתבצעו  אשר  תשתיות, 
הכלכלה  את  להביא  עשויה  בירוקרטית,  ויעילים 

לתוואי של צמיחה".
מהם הלקחים של שוק ההון הישראלי מהמשבר?

"אתגר משמעותי לחברות הינו נושא המינוף. למגל 

אין חובות לבנקים ומצבה הפיננסי טוב. תמיד הקפדנו על 
כך, בעוד חברות רבות אמורות לשרת חוב ארוך טווח. 
החברות,  צוואר  על  כבדה  עניין שמהווה משקולת  זהו 
ובייחוד היום לאור הקיטון בהיקף העסקים והמכירות". 

כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
שעיקר  דש,  מיטב  שלנו,  הציבורית  "החברה 
הציבור  עבור  פיננסים  נכסים  ניהול  הוא  עיסוקה 
נאמנות,  קרנות  ניהול  השקעות,  תיקי  )ניהול 
ופנסיה(,  השתלמות  קרנות  גמל,  קופות  ניהול 
נפגעה ברמת ההכנסות באופן מיידי עקב הירידה 
כספים,  ויציאת  המנוהלים  הנכסים  בערך  החדה 
בעיקר וכמעט רק בקרנות הנאמנות. נאלצנו לתת 

והק בהוצאות  קיצוץ  באמצעות  מיידית  לתשובה 
פאנו זמנית כמה תקציבים פחות דחופים לביצוע. 
כמו כן, כ-18% מן העובדים יצאו לחל"ת ובינתיים 
הוחזרו כולם לעבודה. אף עובד לא פוטר והודענו 

לעל ויתור על המענק שמגיע לנו כמעסיק מן המ
דינה. השינוי העיקרי היה במעבר מאסיבי לעבודה 
מן הבית ביחס של 70% )בית( מול 30% )משרד(, או 
20%/80% בחלק מן הזמן, כמו היום. במקרה שלנו, 
שינוי מתכונת העבודה היה לא פשוט, אבל גם לא 
לתרחיש  נערכנו  שאנחנו  מכיוון  טראומטי,  ממש 
תרגול  לעשות  נדרשים  אנחנו  פיננסי  כגוף  כזה. 
חירום כזה אחת לשנה לערך, כך שכל המערכות 

ותפ לקוחות,  ניהול השקעות, שירות  כמו  לשלנו 
עול, מתורגלות בכך".

האם להערכתך התוכניות הממשלתיות שהוצגו 
יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי?

יצליחו  לא  הקיימות  "התוכניות הממשלתיות 
תכ אלה  הכלכלי.  מהמשבר  ישראל  את  ללהוציא 
לניות שאומצו טלאי על טלאי, במקרים רבים כמ

ענה ללחצים חיצוניים, לא רק של הווירוס עצמו, 

על  מנוף  להם  ושיש  עוצמה  רבי  גופים  של  אלא 
המדינה. מקבלי ההחלטות לא הפנימו את חומרת 

לא חודשיים  גם  אלא  בראשיתו  רק  לא  להמשבר, 
חר שהחל, ההחלטות התקבלו באיחור ויישומן, אם 
הקיימות  התוכניות  לצורך.  שלא  התעכב  בכלל, 
מנסות לתת מענה למצוקות עכשוויות, בהצלחה 
'ביום  מטפלות  לא  בוודאי  הן  אך  בלבד,  מועטה 

שאחרי'".
להשקיע  צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  באילו 
כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?
ומה מהחולשות  כמה  חשף  הקורונה  ל"משבר 

הוא  מהם  אחד  הסטארט-אפ'.  'אומת  של  חוליים 
בפ חסם  שמהווה  בירוקרטיה,  של  משווע  לעודף 

נקודה  וזו  ומהיר,  נחוש  באופן  החלטות  ביצוע  ני 
הסטארט-אפ  אומת  זה.  מסוג  במשבר  קריטית 

להתגלתה כאומת הפקס, בפיגור ניכר בתחום הט
כנולוגי. אם זה בלמידה מרחוק, אם זה ברוחב פס 
ממה  חלק  לפיכך,  בדיגיטציה.  זה  ואם  האינטרנט, 
האלה.  בתחומים  הפיגור  סגירת  זה  היום  שנדרש 
מאוד  גדולים  מהלכים  יש  די.  אין  כמובן,  בכך, 
שצריך יהיה לבצע, חלקם בשיתוף המגזר העסקי, 
כמו בנושא תשתיות למיניהן, השקעות שמוכיחות 

לעצמן כתורמות חזק לפריון, ולא רק תשתיות פי
החינוך  בתחום  אנושיות  תשתיות  גם  אלא  זיות 

שבעיניי מפגר מאוד בישראל.
כחולייה  התגלו  והבינוניים  הקטנים  העסקים 
הערבות  שיעור  את  להגדיל  יש  במשק.  החלשה 
40% ולל -של המדינה להלוואות הניתנות להם ל
חוץל אשראי  לגופי  גם   - מוזל  אשראי  קו  ספק 

בנקאיים העובדים מולם.
שאחד  מהלכים,  של  ארוכה  רשימה  עוד  ויש 
החשובים שבהם, בהקשר של יעד תעסוקה מלאה, 

לזה להקצות משאבים גדולים מאוד להסבה מקצו
עית שהוזנחה מאוד בישראל בעשור האחרון. עולם 
לפני  עוד  דרמטי  שינוי  לעבור  התחיל  התעסוקה 

למשבר הקורונה והמשבר מאיץ אותו מאוד. מקצו
עות נעלמים, מקצועות חדשים מופיעים וההתאמה 
נדרשת ומתבקשת. משבר התעסוקה הולך ללוות 
אותנו שנים רבות וחלק מן המענה יגיע גם מקיצור 
מהנהגת  גם  ואולי  ימים,  לארבעה  העבודה  שבוע 

הכנסה בסיסית לכל אזרח בגיר."

מהמ הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־מהם 
שבר?

"מוקדם מאוד לנתח את מה שקורה בשווקים 
משבר  הוא  הקורונה  משבר  העולמיים.  הפיננסים 
מהמגפה  מתעלמים  )אם  תקדים  חסר  בריאותי 
הספרל מהשפעת  או   ,14 ה המאה  של  -השחורה 

דית של המאה ה-20(, והוא יצר מציאות כלכלית 
חסרת תקדים.

הם  כאילו  מתנהגים  המניות  שוקי  זאת,  עם 
היקום  עם  נפגש  שלא  מקביל,  אחר,  ביקום  חיים 
שאף  לכך,  הסברים  הרבה  יש  היום-יומי.  הכלכלי 
ברור  זאת  שבכל  מה  אך  משכנע,  מהם  אחד  לא 
הוא שמדובר בוויסות חסר תקדים של שוקי ההון 

הגלובליים.
מה  את  חשף  הזה  המשבר  לישראל,  ובאשר 
שלצערי ידוע מזה יותר מעשור - זהו שוק שחסר 
לו עומק בכל מה שקשור לשוק המניות, חסרה לו 
על  רגילים  בזמנים  גם  לרעה  משפיע  זה  נזילות, 
וכמה  כמה  אחת  ועל  המניות,  של  התמחור  רמת 

במצבי משבר מהסוג שאנחנו נמצאים בו.
לעודד  המדינתי  הצורך  את  מחדד  המשבר 
באופן ממשי, ולא הצהרתי, את הפעילות בבורסה 
שזה  ומה  המשק,  טובת  של  רחבה  ראייה  מתוך 
אומר מבחינה מעשית זה עידוד החברות להנפיק 
מניות בבורסה באמצעות הקלות מס משמעותיות 
פרטיות,  לחברות  בהשוואה  ציבוריות  לחברות 

לקו להיכנע  ולא  גם לבעלי שליטה,  להקלות מס 
לות פופוליסטיים בנושא הזה".

איך יוצאים מהמשבר?
לאחר עשור של צמיחה, המשק הישראלי נקלע למשבר כבד על רקע נגיף הקורונה. האם התוכניות הממשלתיות יצליחו 
להוציא את ישראל מהמשבר? מהם מנועי הצמיחה שבהם ישראל צריכה להשקיע, ואיך החברות עצמן מתמודדות עם 
השלכות המשבר?  מגזין "אחד העם" של איגוד החברות הציבוריות מארח מנהלים ויו"רים בכירים שמשרטטים מפת 

דרכים למשק הישראלי | יואל צפריר

"בהיעדר תוכנית רצינית, הממשלה לא תצליח להוביל את ישראל ליציאה 
מהמשבר" / ארז ענתבי, מנכ"ל אלוט תקשורת

"המשבר מחדד את הצורך לעודד באופן ממשי את הפעילות בבורסה באמצעות 
הקלות מס משמעותיות לחברות ציבוריות" / צבי סטפק, יו"ר מיטב דש

"להשקיע בתשתיות לאומיות באמצעות מכרזים מהירים ויעילים" 
 / דרור שרון, מנכ"ל חברת מגל מערכות ביטחון

ארז ענתבי

דרור שרון

צבי סטפק

"התוכנית לתמיכה 
בחברות טכנולוגיות 

כמו מגל הינה שולית, 
לעומת מדינות כמו 
קנדה וארה״ב בהן 
קיבלנו סיוע מיידי 

מהממשלות, מה שתרם 
ואפשר את המשך 

פעילות הפיתוח והשקת 
 מוצרים חדשים" 

ינואר  חודש  בתחילת  החלה  הקורונה  "מגפת 
לא  שפשוט  קיווינו  שכולנו  רחוקה  כבעיה   2020
תגיע אלינו. לצערנו, באמצע חודש מרץ, כשניצני 

להנגיף צצו בישראל, המשק הישראלי נעצר בעצי
רה כלכלית מוחלטת. כניסתם של האנשים לבתים 
מוחלטת  לעצירה  הביאו  החינוך  מוסדות  וסגירת 
בישראל  ישראל.  במדינת  השיפוצים  ענף  של 
חדל דיור  יחידות   45,000 כ- נבנות  שנה   מדי 

שות, אשר בנייתן המשיכה במסגרת הגדרת ענף 
ישנו שוק שיפוצים של  כחיוני, אך לצידן  הבניין 
כ- 150,000 בתי אב המשפצים מדי שנה המהווים 
את עיקר פעילות קטגוריית מוצרי הגמר בנייה.

בישראל  מובטלים  כמיליון  מאי,  חודש  באמצע 
פוליטית  ובעיקר  בריאותית  אי-וודאות  ואווירת 
חשבנו כולם כי 2020 עומדת להיות שנה מאתגרת 
אינני  בענף.  הפעילות  היקף  מבחינת  פשוטה  ולא 
יודע אם זו הישיבה בבית שיצרה אצל האנשים את 
או כסף  ולשפר את סביבת המגורים  הצורך לחדש 

מתוכ וחופשות  טיסות  של  מביטולן  שהגיע  לפנוי, 
ננות בקיץ, אך ענף השיפוצים ומוצרי הגמר בנייה 
במדינת ישראל, בחודשים יוני ויולי, מפתיע לטובה 
ונותן תקווה שתקופת הסגר אולי תיזכר בענף כמכה 
קלה בכנף. יחד עם זאת, אי-הוודאות גדולה ואיום 

יראה המ ואיך  יודע מה  אינו  הנוסף, שאיש  להסגר 

שק לאחריו, מקשים מאוד לחזות מה יהיה בהמשך 
המחצית השנייה של שנת 2020". 

האם להערכתך התוכניות הממשלתיות שהוצגו 
יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי?

הן  כה  עד  שהוצגו  הממשלתיות  "התוכניות 
לבבחינת 'דיכוי צמיחה ותעסוקה' ולא עידוד תעסו

אמצע  עד  מראש  לחל”ת  אבטלה  דמי  הארכת  קה. 
2021 אינו מייצר מוטיבציה או רצון לחזרה מהירה 
ומענקים  לאזרחים  כסף  חלוקת  התעסוקה.  לשוק 
שאינם נגזרת של הפסדים בפועל, או בדמות זיכויי 
שיקומם  את  מעודדת  לא  היא  אף  החזרים,  או  מס 
של הנזקקים ועידוד צריכה וצמיחה. מדינת ישראל 
תחזור למסלול של צמיחה ותצא מהמשבר הכלכלי 

לאך ורק כשייפתר המתח הפוליטי. אי-הוודאות הג
דולה וההחלטות שמתקבלות נראות יותר כאווירה 
של 'כלכלת בחירות'. רק ממשלה יציבה לטווח ארוך 
עם ראש אחד, יהיה אשר יהיה, אשר תבנה תוכנית 
כלכלית ותקציב ארוך טווח, שאינו מושפע מעיתוי 
חילופי ראש הממשלה, יסייעו למשק לחזור לוודאות 

מסוימת ולכיוון של צמיחה".
להשקיע  צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  באילו 
כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?

האחרונות  השנה  ב-20  נעה  ישראל  "מדינת 
ההיי-טק  תחומי  פיתוח   - ברורה  באסטרטגיה 

המסור התעשייה  וסגירת  וצמצום  לוהשירותים 
צומצמה  לא  מדוע  צבאית.  תעשייה  למעט  תית, 
חירום  שבעת  הבנה  מתוך  הצבאית?  התעשייה 
בוודאי  נשק,  ישראל  ימכור למדינת  לא  אחד  אף 
לא נשק מתקדם, ואם לא נדאג לעצמינו אוי לנו 
לימד  הנוכחי  הגלובלי  המשבר  הבאה.  במלחמה 
נשק  גם  צריכה  ישראל  שמדינת  לקח  כולם  את 
עלולה  בייבוא  תלות  עצמאית.  כלכלית  ועוצמה 

מתוע מדינות  של  סגירתן  בעוכרינו.  ללהיות 
עשויה  וגרמניה  איטליה  טורקיה,  סין,  כמו  שות 
רבים, אף במוצרים  לייצר מחסור חמור במוצרים 
שישוו  מנגנונים  לבנות  לתקן,  העת  וזו  בסיסיים, 

ויאפש מתועשות  למדינות  הייצור  עלויות  לאת 
מיסים  ביטול   - ישראלית להתפתח  רו לתעשייה 
ארנונה  )כדוגמת  מרווח  נגזרים  שאינם  עקיפים 
מס  והטבות  הון  השקעות  עידוד  חוקי  והיטלים(, 
ותיעדוף  שכר  ותשלומי  עובדים  העסקת  כנגד 
מסורתית  תעשייה  בניית  מקצועיות.  הכשרות 

ביטחון תע גם תבטיח  למתקדמת לדורות קדימה 
סוקתי לאוכלוסייה הישראלית שגדלה". 

מהמ הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־מהם 
שבר?

ל"שוק ההון הישראלי, בדומה לשווקים אחרים בעו
הש לאורך  קיצונית.  בתנודתיות  הגיב  לציין,  יש  ללם 

נים הוכיח שוק ההון שהוא צומח לאורך זמן גם לאחר 
סגירת  לאור  בנזילות  הצורך  כלכלי.  שפל  תקופות 
כוללת של המשק גרמה למשקיעים רבים לקבע את 
ההפסדים ולצאת מהשוק. מאחר ושוק ההון הוא בעיקר 
מגרש המשחקים של משקיעים מוסדיים, המשקיעים 

לאת כספי קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של הצי
בור, אז הלקח הוא שאת החסכונות 'קצרי הטווח' של 

להאוכלוסייה המבוגרת, הקרובה לגיל פנסיה, יש להש
קיע באפיקים בטוחים ופחות מסוכנים על מנת להקטין 

את הסיכון של חוסנם הכלכלי בתקופת הפנסיה".

"לבנות מנגנונים שישוו את עלויות הייצור למדינות מתועשות ויאפשרו לתעשייה 
ישראלית להתפתח" / רועי רגרמן, מנכ"ל קבוצת חמת 
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כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
התייעלות  צעדי  נקטנו  המשבר  "בתקופת 

במ זאת  כל  אחראית.  בצורה  הוצאות  לוצמצמנו 
קביל להמשך פיתוח תוכניות העבודה של החברה 
של  חברה  היא  קניות'  מרכזי  צים  'רני  כהרגלן. 

הע בשכונות  שממוקדת  פתוחים  קניות  למרכזי 
במקביל,  הערבי.  ובמגזר  בפריפריה  ובעיקר  רים, 

לאנו מתקדמים עם פיתוח מתחם גני תקווה, בפי
מ"ר(   5,400( בכ"ס  עד'  'אושר  סניף  הקמת  תוח 
ובהתחלת עבודות הבנייה בקניון טירה. למעשה, 
של  מתקדמים  מאוד  שיווק  בשלבי  נמצאים  אנו 
כל המתחמים. החברה מאוד מאמינה בנכסיה גם 
לאחר המשבר, וגם באכלוסם המלא, ואין לנו ספק 

נזי עם  יותר  אף  מחוזקים  נצא  הזה  לשמהמשבר 
לות גבוהה ורעב גדול להצלחה. אנו נוקטים כל 

המ תוך  החברה,  נזילות  להגברת  פעולות  להעת 
שך פיתוח תוכניות העבודה השנתיות, ומאמינים 
שייווצרו  ההזדמנויות  את  ננצל  הדרך  שבהמשך 

במהלך  ביצענו  לראיה,  המשבר.  בעקבות  בשוק 
שהוכיח  ריט1,  קרן  עם  אסטרטגי  מהלך  המשבר 

שגם בימי קורונה אפשר להרוויח כסף".
הממשלתיות  התוכניות  להערכתך  האם 
יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר  שהוצגו 

הכלכלי?
"אני סבור שהממשלה משדרת פאניקה וזורעת 
בלבול רב בקרב הציבור הרחב. יש תחושה שאין 
מבוגר אחראי שמנהל את המערכה החשובה מול 
בגל הראשון המדינה טעתה כשביצעה  הקורונה. 
סגר מלא. היא היתה צריכה להשאיר מגבלות, אך 
לא להגיע למצב של סגירה מלאה של כל המשק. 
בעסקים,  לתמוך  מהממשלה  היום  גם  מצפה  אני 
הן על-ידי הזרמת מענקים לעם ולפריפריה )ולא 
רק לעסקים(, והן באמצעות מתן הלוואות מדינה 
יוכלו  15% וכך הבנקים  ולא   75% עם ערבות של 

לתת אשראי לעסקים בביטחון מלא".
להשקיע  צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  באילו 
כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?

לתת  בפריפריה,  להשקיע  צריכה  "המדינה 
ומכ שמעסיקות  ולחברות  לתעשייה  למענקים 

שירות עובדים רבים, ולדאוג לייצר כמה שיותר 
שיעורי  את  להוריד  מנת  על  תעסוקה  מקומות 

האבטלה במשק".
מהמ הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־מהם 

שבר?
כאשר  לטעמי,  מדי,  מהר  'יורה'  ההון  "שוק 

בסבל להתאזר  שעליו  מראה  המציאות  לבפועל 
נות ולא לפעול באופן אימפולסיבי. על שוק ההון 
להבין כי חברות עם נכסים טובים והנהלה חזקה 

ביצו את  ישפרו  ואף  הקורונה,  אחרי  גם  לישרדו 
עיהן, ושווי השוק שלהן יישמר".

כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
ל"הקורונה האיצה בעולם את המעבר לאנר
הייצור המ הגבירה את מגמת  לגיה מתחדשת, 

באיחוד  השיקום  מתוכניות  גדול  וחלק  קומי 
האירופי ובארה"ב מתרכזות בהאצת פרויקטים 

להתומכים בהפחתת פליטות. ניתן לומר כי מב
האנר לענף  עשתה  הקורונה     השוק,  לחינת 

שבמידה  כמובן,  טוב.  שירות  המתחדשת  גיה 
פרויקטים,  מסוימת  במידה  תעכב  והקורונה 

מצ שנהנית  משבצת  על  יושבים  שאנו  להרי 
על  לשמור  דואגים  ומשכך  וביקושים,  מיחה 
אנו  במקביל,  ויציב.  זהיר  מזומנים  תזרים 

בהת הן   - זהירות  באמצעי  לנקוט  לממשיכים 
נהלות בייצור ובמשרד והן בהימנעות מוחלטת 
מהשתתפות בפגישות עם אורחים מחו"ל. אנו 
להציג  שנוכל  עד  רב  זמן  ייקח  כי  מאמינים 

בכנסים, לפגוש לקוחות ואפילו לשלוח צוותי 
התקנה, ולכן מתאימים הן את השיווק והן את 

מקומיים  באמצעות שותפים  לעבודה  התפעול 
יעד". שוק  בכל 

הממשלתיות  התוכניות  להערכתך  האם 
יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר  שהוצגו 

הכלכלי?
אם  כי  שכזו,  תוכנית  ראיתי  טרם  "לצערי, 
הוצגה  לא  ואף  בלבד,  להבות  לכבות  ניסיונות 

תוכנית שיקום או הבראה".
להשקיע  צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  באילו 
כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?

לייצר  ניתן  בהן  במקומות  להשקיע  "יש 
תקשורת,  טכנולוגיה,  הקורונה.  נוכח  צמיחה 
רבות  להשקיע  יש  במקביל,  ביוטק.  קלינטק, 
עד  רב  זמן  וייקח  היות  מקצועיות.  בהסבות 
למיליון  לסייע  יש  יתאושש,  התיירות  שעולם 

הנד המקצועית  ההסבה  את  לבצע  למובטלים 
רשת".

מהמ הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־מהם 
שבר?

לקחים,  להפיק  מדי  שמוקדם  סבור  "אני 
אני  האירוע.  בתחילת  רק  נמצאים  אנו  שכן 
טרם  בהם  שהפגיעה  מגזרים  ישנם  כי  סבור 
ישנן  שני  ומצד  המניות,  במחירי  מתבטאת 
ויש  כזו,  בתקופה  ופורחות  שצומחות  חברות 
ההון  שוק  כי  ניכר  זאת,  עם  לאפסייד.  מקום 
יש  כי  סבור  ואני  נדל"ן,  מוטה  מאד  שלנו 
להיכנס  וביוטק  טכנולוגיה  חברות  לתמרץ 

ער ומתן  תמריצים  מתן  על-ידי  ללבורסה 
עכ שעושים  כפי  למשקיעים,  מדינה  לבויות 

הון, על מנת  רווחי  והורדה של המס על  שיו, 
לבורסה". יוזרם  נוסף  שכסף 

כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר? 
פיננסית  מחוזקת  למשבר  נכנסה  "אלמוגים 
לאחר הנפקת מניות ראשונה לציבור. אנו שומרים 
להגדיל  הזדמנויות  ומאתרים  גבוהה  נזילות  על 
למשל  כמו  שלנו,  העתידיות  העבודות  צבר  את 
ביבנה  לפינוי-בינוי  לאחרונה  שנחתמה  עסקה 
בימים  בבחינה  שנמצאות  עסקאות  מספר  ועוד 
בצורה  בנוי  הקיים  הפרויקטים  תמהיל  אלה. 
מאוזנת כך שחלקו בפרויקטים של מחיר למשתכן 

וחיפה-כר ים  אור  )נתניה,  בלבד  ביקוש  לבאזורי 
נעים  המכירה  מחיר  בהם  בפרויקטים  חלקו  מל(, 
וחלק הקטן בדירות צמול 1-1.5 מיליון שקל   בין

דות קרקע - תמהיל אופטימלי בתקופה הנוכחית. 
כמתוכנן  לעבוד  המשכנו  הבנייה,  אתרי  מבחינת 

בהשלמת  לעיכובים  צפי  שאין  כך  נפגענו  ולא 
הפרויקטים והם ממשיכים בהתאם לתכנון". 

הממשלתיות  התוכניות  להערכתך  האם 
יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר  שהוצגו 

הכלכלי? 
"אני יכולה להתייחס לענף שאני פועלת בו. אני 

למאמינה כי השילוב שקיים היום בין הגורמים המובי
לים בענף - שר האוצר שפועל להפחתת מס הרכישה 
על משקיעים, שר השיכון - שפועל להגדלת היצע 
ומענקים בפריפריות, ושר הפנים - שפועל להפחתת 
הנטל הבירוקרטי הקיים בוועדות תכנון ובניה ולזירוז 
את  להניע  שיסייע  נכון  שילוב  הינו  הרישוי,  הליכי 

הענף בפרט והמשק בכלל בכיוון הנכון".
להשקיע  צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  באילו 

כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה? 
"המדינה צריכה להשקיע בשיפור התשתיות, 

לבהנגשת הפריפריה למרכז, במערכת החינוך ול
מקצועית  הכשרה  ותוכניות  צמיחה  מנועי  קדם 

על מנת לחזור לצמיחה ומזה לתעסוקה מלאה".
מהמ הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־מהם 

שבר?
פיננסים  משברים  מעט  לא  שעברה  מי  "בתור 
בשוק ההון בעבר, הפעם אני חושבת ששוק ההון הגיב 
כי  הבין  המשקיעים  ציבור  למשבר.  יחסית  בבגרות 
הפתרון אינו לברוח משוק ההון מייד בהתחלה, אלא 
להסתכל לטווח רחוק יותר ולראות שעל פני השנים 
והחוזקה של  ההון מצליח לתרגם את הצמיחה  שוק 

המשק בישראל לעלייה בשווי החברות".

 כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
היום  ועד  הקורונה  התפרצות  "מתחילת 
כרגיל.  המכירות  ומשרדי  החברה  אתרי  פעלו 

פגי באמצעות  התבצעו  המכירות  הסגר  לבימי 
מצגות  של  תשתיות  בנינו  ובמקביל  זום  שות 
מנת  על  המידע  העברת  לצורך  וירטואליות 
בשלב  הסגר.  לאחר  שהתקיימו  פגישות  לייצר 

לזה כאמור, החברה מבצעת באופן רגיל את הפ
רויקטים שהחלה בבנייתם, אך בהחלט תתאים 
באפריל  שהואט  המכירות  לקצב  עצמה  את 
בתחום  יוני.  בחודש  רגיל  למצב  כמעט  וחזר 
הכספי - החברה גייסה בתחילת השנה כ-120 
הנפקה  נסגרה  ממש  אלו  ובימים  שקל  מיליון 
של אג"ח להמרה בסכום של 50 מיליון שקלים, 
חדשות  לעסקאות  ערוכים  בהחלט  שאנו  כך 
ונערכים  חדשים  פרויקטים  הזמן  כל  ובוחנים 

'ליום שאחרי'".   
הממשלתיות  התוכניות  להערכתך  האם 

מהמ ישראל  את  להוציא  יצליחו  ־שהוצגו 
הכלכלי? שבר 

הממשלה  של  סדורה  תוכנית  רואה  "אינני 
מניח  ואני  ביותר  מטריד  זה  נושא  ולפיכך 

הת את  ישרוד  לא  הקטנים  מהעסקים  לשחלק 
איננו  נותנת  שהממשלה  והסיוע  מאחר  קופה 
מספיק בנסיבות הקיימות. אני מקווה שהחיסון 
גבית  רוח  שייתן  דבר  במהרה,  ימצא  לקורונה 
לתמיכת  גם  שכן  למסלול  המשק  את  ויחזיר 

עליון". גבול  יש  הממשלה 
להש צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  ־באילו 

קיע כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה 
מלאה?

וישובים  ערים  חיבור  בתחבורה.  "השקעה 

למרכז באמצעות פריסת כבישים ורכבות יעשה 
מהפך בכל תחום המגורים ויטשטש את החלוקה 
בין מרכז לפריפריה, כך שגם לרחוקים יותר תהה 

ההש במרכז.  ותרבות  תעסוקה  למרכזי  לנגישות 
התעסוקה  בעיית  את  גם  תפתור  בתחבורה  קעה 

לוגם את בעיית מחירי הדיור הגואים. בנוסף, הש
מהר  עצמה  את  מחזירה  ההשקעה  בחינוך.  קעה 

ובמכפיל כוח".
מה הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־מהם 

משבר?
מיידית  להגיב  לא  הוא  המרכזי  "הלקח 
שהאבק  עד  להמתין  אלא  שמתרחש,  למשבר 
רוב  מיידית  תגובה  של  בדרך  שכן  ישקע, 
ניכר  חלק  מפסידים  מניות  שמוכרים  אלו 
מההשקעה, בעוד שאנו רואים שבתהליך איטי 

וזהיר". מדוד  באופן  לעצמו  חוזר  השוק 

"הממשלה משדרת פאניקה וזורעת בלבול רב בקרב הציבור הרחב" 
 / רני צים, מנכ"ל רני צים מרכזי קניות

"יש לתמרץ חברות טכנולוגיה וביוטק להיכנס לבורסה" 
 / אבי ברנמילר, יו"ר ומנכ"ל ברנמילר אנרג'י

"שוק ההון הגיב בבגרות יחסית למשבר" / מיכל גור, מנכ"לית אלמוגים

"חלק מהעסקים הקטנים לא ישרוד את התקופה מאחר והסיוע שהממשלה נותנת 
איננו מספיק"  / אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן 

אבי ברנמילררני צים

מיכל גור

אבישי בן חיים

כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
ל"בעת המשבר החברה מנצלת את הזמן להמ
לשך יישום התוכנית האסטרטגית, במקביל לחשי

בה על מוצרים ושירותים חדשים לקראת היציאה 
מהתקופה המאתגרת. כמו כן, אנו מקפידים להיות 
הגדלת  על  בדגש  שלנו,  העובדים  כל  עבור  שם 
הוודאות בתוך אי-הוודאות. אנו מבצעים הדרכות 
שלנו,  ולשותפים  ללקוחות  לעובדים,  והכשרות 
ומשקיעים  הכרחיות  הלא  ההוצאות  את  מקטינים 

בתשתיות".
הממשלתיות  התוכניות  להערכתך  האם 
יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר  שהוצגו 

הכלכלי?

תוכ להכנת  הזמן  את  ניצלה  לא  ל"הממשלה 
הפגיעה  להיקף  מענה  שיעניקו  מדוקדקות  ניות 
לכל סקטור עסקי. אחרי הכל, יש שנפגעו באופן 
טוב.  להם  עשה  שהמשבר  כאלה  לעומת  הרסני, 
העסקים  את  דיפרנציאלי  ממסה  הייתי  למשל, 

לשהרוויחו יותר מאשתקד על הרווח העודף. במ
הקלה  בדרך  ללכת  העדיפה  הממשלה  זאת,  קום 
של מתן פיצוי גורף, בטענה שכל דבר אחר היה 
ניצלו  לא  שהיה  הזמן  את  שני,  מצד  זמן.  לוקח 
היותר  ולכל  מחשבה,  להשקיע  היה  ראוי  היטב. 
בוודאות  נפגעו  שלא  לאלו  למעט  לכולם,  לתת 
כנסת  חברי  צבא,  אנשי  הציבורי,  המגזר  כמו   -
ושרים. אני מאמין שבסוף נצא מזה, המבחן הוא 

רק מתי. לצערי, נצא מאוחר בהרבה מאשר היינו 
יכולים לצאת מזה".

להשקיע  צריכה  המדינה  צמיחה  מנועי  באילו 
כדי לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?
ל"המדינה הייתה צריכה להשקיע מסיבית בה
מו גיוס  לצד  המובטלים,  לכל  מקצועיות  לסבות 

כמו  במשבר,  בטיפול  נדרשות  לעבודות  בטלים 
חיטוי, ביצוע בדיקות, מיפויים וכדומה".

מהמ הישראלי  ההון  שוק  של  הלקחים  ־מהם 
שבר?

"הפיקוח על הבנקים ישב על הגדר, מבחינתי, 
והשאיר את לקוחות הבנקים ללא הגנה, מה שגרם 

לבנקים לנצל את המצב באופן ציני".

"למסות דיפרנציאלית את העסקים שהרוויחו יותר מאשתקד על הרווח העודף"
  / צורי דבוש, יו"ר ובעל השליטה בחברת קליל תעשיות 

צורי דבוש

 כיצד החברה שלכם מתמודדת עם המשבר?
אנו  המקומי  הקנאביס  בשוק  ותיקה  "כחברה 
דומה  הינו  במשבר  חברה  ניהול  משברים.  למודי 
הרבה  וישנם  מהירה  בצמיחה  חברה  לניהול  מאוד 
משתנים בעבודה עם קנאביס רפואי, ביניהם נושאי 
הרגולציה, הייצוא, והחקלאות שהינם רוויים בחוסר 
וודאות. לכן, אנו מיומנים בניהול אחראי ושקול של 
החברה ומתקדמים תמיד בצורה אחראית ומבוקרת. 

אסטרט ותכנון  חשיבה  עשינו  המשבר  פרוץ  לעם 
מא הנסיבות.  לאור  המשבר  עם  להתמודדות  לגיים 

מטופלים  לאלפי  מזור משמעותי  מייצרים  ואנו  חר 
שיגרת  על  לשמור  לנו  חשוב  היה  חודשי  באופן 
עבודה. המשכנו לעבוד במלוא המרץ, תוך שמירה 
על  לשמור  במטרה  ביותר,  המחמירים  התקנים  על 
סדירה  באספקה  ולהמשיך  העובדים  של  בריאותם 
סטנדרטי  על  הקפדה  תוך  שלנו,  המטופלים  לקהל 
האיכות הגבוהים ביותר בעולם, ובהתאם לדרישות 

לקי הממשלה  מצעדי  כחלק  באירופה.  להמקובלות 
דום ייצוא המשכנו בתקופה זו להיערך לנושא. כמו 
כן, חתמנו בתקופה האחרונה על הסכמים עם מספר 

בתי מרקחת למכירה והפצה של מוצרי שיח".
שהוצגו  הממשלתיות  התוכניות  להערכתך  האם 

יצליחו להוציא את ישראל מהמשבר הכלכלי?
"כמי שכיהן בצוות של שר הכלכלה לשעבר אלי 
של  בהקשר  הממשלה  לראש  המלצות  שהכין  כהן, 
למלכ"רים  תת-ועדה  כיו"ר  והגיש  הקורונה  משבר 
אני  במשבר,  לטיפול  המלצות  חברתיים  ועסקים 
מנת  על  כימים  לילות  עובדת  הממשלה  כי  מאמין 
להוציא את ישראל מהמשבר. בשיח מדיקל גרופ אנו 
שלנו  ללקוחות  לדאוג  להמשיך  מאמץ  כל  עושים 

שה תקווה  כולי  אלו.  תוכניות  על  להסתמך  למבלי 
ממשלה תצליח להוציא את ישראל מהמשבר לטובת 
הציבור כולו ולטובת המשך עשייה פורייה ויצרנית. 
ורוח  יזמית  חוכמה  יש  כי במשק הישראלי  אין ספק 

חדשנות שאני מעריך כי יסייעו לצלוח תקופה זו".
באילו מנועי צמיחה המדינה צריכה להשקיע כדי 

לחזור לתוואי של צמיחה ותעסוקה מלאה?

בכלכלה  משמעותי  נדבך  הינה  "החקלאות 
האחרונים  בחודשים  כי  מאמין  אני  הישראלית. 

הח את  הבינו  כולו  והציבור  ההחלטות  למקבלי 
וכלכלה  איכותית  מקומית  תוצרת  של  שיבות 
סקטורים  לעודד  יש  כי  מאמין  אני  לוקאלית. 

עו לקלוט  שביכולתם  פוטנציאל  מלאי  לצומחים 
בדים חדשים, כמו סקטור הקנאביס הרפואי, אשר 
מאפשר תעסוקה למומחים ממדעי החיים, צעירים 

וגמלאים". אחרי צבא 
מהם הלקחים של שוק ההון הישראלי מהמשבר?

על  לשמור  הוא  ביותר  המשמעותי  "הלקח 
סג ליום  לדאוג  ותמיד  איתנה  מזומנים  למצבת 

לנושא  גם  דאגנו  ניסיון  למודי  ואנו  מאחר  ריר. 
זה, והראיה לכך היא שברשותנו יתרות מזומנים 
31.3.2020 עמל  ושווי מזומנים אשר נכון ליום ה-

הון  גיוס  ואף השלמנו  מיליון שקל,  כ-28  על  דו 
יוני בהיקף של כ-20 מיליון שקל".   בחודש 

"יש לעודד סקטורים צומחים שביכולתם לקלוט עובדים חדשים" 
 / ניר זיכלינסקי, יו"ר חברת שיח מדיקל גרופ
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