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 קורונה, שלב הסיכומים

 האם גם אתם התעייפתם? מהקורונה? 

 .ה, אתם לא לבד..ייש לזה שם והשניהנה שתי בשורות בעניין, הראשונה, אז 

Pandemic fatigue במקרה הזה קורונה( תור בחייםמוגדרת כתגובה טבעית וצפויה לקושי מתמשך ולא פ( ,

וכן מגורמים  חיים סיון ותפיסותימתפתחת לאורך זמן ומושפעת מרגשות, נ . היאהסתגרותהמתבטאת בחוסר תקווה ו

 , תרבותיים וסביבה פורמלית. חברתיים

בקרב  Pandemic fatigue, נכתב בעקבות דיווח ממדינות אירופאיות שונות על סימני  WHOמסמך מדיניות של 

היעדר מוטיבציה להישמע ל"התנהגויות בטיחות"  , הוא WHOשרלוונטי ל התופעה,. ביטוי נוסף של [1] האוכלוסייה

תקופת הקורונה. למרות הידע וההבנה שיש לציבור, מסתבר שלרגשות ולשמור על כללי הזהירות המתבקשים ב

דע לציבור אינה מספיקה בפני עצמה ולגורמים אישיים אחרים יש השפעה גדולה יותר מאשר למידע, לכן, העברת מי

 במדיניות, בהסבר ובתקשורת נכונה. וצריך להיות משולב ומועבר

שבר תוך התייחסות מובנית לקושי המתמשך בו נמצאת האוכלוסייה. המסמך מיועד לסייע למקבלי החלטות בניהול המ

המתוארים באיור להלן ומספר דוגמאות מרחבי אירופה לשימוש בהם עקרונות  5-גיות וטאסטר 4במסמך מוצעים 

 :(שם ישראל מופיעהגם ספוילר.. )
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 וי משותף בדרך בטוחה לרעיונות לבילה הצעירה ותחרות יאגודת הריאות הדנית יצרה קמפיין לאוכלוסי -דנמרק

 ב הציבור במציאת פתרונות.וריבזמן המגיפה, כדוגמא לע

  בזמן שאנג'לה מרקל שהתה בבידוד, היא הקליטה הסכת )פודקאסט( שבו שיתפה את תחושותיה  –גרמניה

 עים אישיים.באופן כללי במדינות שונות פוליטיקאים נתנו דוגמא אישית בהתנהגות וביטול ארו בזמן הבידוד.

  להמשיך לחיות ולבלותשמאפשרות חדשות  יוזמותקולנוע צף בפארק רמת גן כדוגמא ל –ישראל. 

 למקבלי החלטות, המסוכמות באיור להלן: המלצות 10מסמך המדיניות מציע  

 

 

 ה קורה עם הדרג המנהל?מ, הציבור עייףואם 

תשתיות, כך שיפעלו גם במצבי חירום משתנים ויתרמו להבטיח חוסן של מטרתה ש  The Resilience Shiftקבוצת 

תה יורונה הזדמנות למחקר רוחב מעניין בנושא מנהיגות. התחושה היקתחילת תקופת הלחוסנה של העיר, ראתה ב

הרעיון היה לתמוך ולתת  .כל כך נרחב משברבהתמודדות עם הנדרש וסן את הח שצריך מנהיגות מסוג חדש כדי ליצור

 המחויבותמתוך  וצמחתהליכי הלמידה י, הן בערים והן בחברות מסחריות, כך ששנמצאים בקו הראשון סיוע למנהיגים

 ההדדית לתהליך.
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נושאי תפקידים מהם  7מקבלי החלטות,  12לקחו חלק Resilient Leadership: Learning from Crisis בפרוייקט שנקרא 

 ות מרחבי העולם."חוסן" בערים גדול מנהלי 5-ו ם בחברות גדולות יבכיר

מנחה מהארגון. במהלך השיחות  , הם התבקשו להשתתף בפגישה בת חצי שעה עם שבועות 16במשך פעם בשבוע, 

באתר המשתתפים בפרוייקט.  12-ל רק שנמסרעמודים  4גובשו למסמך מסכם בן  ןבסוף כל שבוע הו עלו תובנות רבות

יחד עם פודקאסט שכלל שיחה בין המנחה לבין שותף לצוות הפרויקט פורסמו מספר תובנות נבחרות של אותו שבוע 

שעלו באותו שבוע. באמצע התקופה ובסופה הועלו לאתר  נושאיםהפרויקט, בה הם שיקפו את ההשלכות של ה

 ציטוטים מהמשתתפים כמקור ללמידה.

משבר ודרך בזמן קט בנושאים שונים: במה מנהיגים צריכים להתמקד מאגד את התובנות מהפרוי[ 2הדו"ח ]

ושאלות משמעותיות שעלו מהתהליך וכן ציטוטים  (reflective learningות שלהם, תהליך הלמידה עצמו )ההתמודד

התחלת  בשלבים השונים של המשבר:מהמשתתפים  שעלו של   תובנות משמעותיות לפי נושאים עיקריים

, שיקום )כגון וודאות(-)כגון הנהגה מנקודת מוצא של אי בעת המשבר, הגל הראשוןבתחילת , ההתמודדות עם המשבר

 :, לדוגמאומידע בקבלת החלטות( ידעפקיד חדש לתוחוסן עתידי )כגון  שוויון(-התיחסות לאי

“We’re looking for dual use of infrastructure all the time. We want to revive the local cultural scene…. 

so we’re looking at New York’s idea of closing down one street… We plan to close particularly streets 

that have e-vehicle charging stations, so that sound equipment can be run off them for pop-up 

concerts and other cultural events”. (Piero, Milan, Italy, May 4th) 

“Something I thought was very obvious turned out not to be so to government officials. We regularly 

do digital mapping, but for them that was a game changer……. they realised it would actually help 

them in terms of communicating better to stakeholders, doing proper analysis and managing 

resources.” (Mahesh, Pune, India May 18th )  

 

כי לא ניתן יותר להתעלם  מסכם לקחים מההתמודדות עם הקורונה ומדגיש בנימה קצת פחות אופטימית,דו"ח נוסף, 

י "שפורסם עויש להיערך לקראתה כבר עכשיו. הדו"ח  , שיכולה להיות חמורה יותר,מהסכנה של מגיפה עתידית

Council on Foreign Relations [3]עולם כולו.ממשל בפונה גם לגופי אך תייחס בעיקר למצב בארה"ב מ 

אם כי היו כאלו שפעלו במהירות ובנחישות בשלב )ב וגם ממשלות אחרות נכשלו בהיערכות "גם ארהלדברי הכותבים, 

לטיפול עולמי הרצון חד הממשלות השונות מצד א עמדה בפניחלק מהבעיה לדבריהם היא הדילמה ש .(הראשון

אבל יש תפקיד חשוב בהובלה של הנושא הרפואי  WHO. לארגון WHOלצמצם את הכח של  הרצון ומצד שני מגיפהב

  טחוניות.יפוליטי לטפל בבעיות דיפלומטיות כלכליות וב-אין לו את החוזק הגיאו

, בין השאר על ידי להשקיע בהתאםו עולמיאיום בטחוני לאומי וולהתייחס לזה כאל  היערכות למגיפהקדם הדוח קורא ל

  פוליטי בעזרת מעורבות של האו"ם. -התיאום הגיאוהגברת 

 

 בריאות, חוסן ושיתופי פעולה פוריים.בתקוות גדולות שאנחנו אכן מסכמים ולקראת 

 

  .מידע במרכז הידע והמחקר הלאומי בתחום ההיערכות למצבי חירום מרכזת, סמדר אמירכתבה: 
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