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בארץהקורונהמגיפתפרוץלפני

התאחדותנשיאכורסתעלהתיישב

משוםהגיעהואתומר.רוןד"רהתעשיינים

הוותיקהנשיאשלפרישתואחרימקום

חודםעלניצחהואזאתלמרותברוש.שרגא

דונרשטייןשמואלאתקולותעשרותשל

מרבבריח.הוותיק

עםשהוכנוהמקיפותהעבודהתוכניות

במערכהפתחוהואלפחנזרקוכניסתו

התעשייניםשלהאינטרסיםלקידוםמקיפה

הנגיף.שגרםהעצומיםהנזקיםבעקבות

מודההעצמאותיוםלרגלמקיףבראיון

כללהעלהלאהואכולםשכמותומר

יגיע.כזהשמשברבדעתו

כשבסיןלתפקידכניסתילאחר"יום

לסייעמצבחדרהקמנומשברהיהכבר

מספר.הואבעיות"בפתרוןלתעשיינים

גםאלאההתאחדותחברירקלאאלינו"פנו

אלףקיבלנובשיאאחרים.סקטוריםנציגי

פתרונותבמתןהועסקובמוקדביום.פניות

ולילה".יוםעובדיםשמונה

נמוךפדיון

משפחתובחיקחגגהואשבועייםלפני

העצמאותיוםאתגםה45.הולדתויוםאת

"בגללמצומצמת.במתכונתמחריחגוג

עםמנגלונעשהטובבשרנקנההמצב

ושתייםאשתיאניהגרעיניתהמשפחה

אומר.הואבנותיי"משלוש

התרופותביצרניתהשליטהבעלהואתומר

לעסקיםטובעשהדווקאהמשבראוניפארם.

מכירותיה.אתשהגדילההחברהשל

בפיתוחגםהיתרביןעוסקתאוניפארם

חשוברכיבהמהווהOTEZהתרופה

הקורונה.נגיףנגדהתרופהבפיתוח

הייצורמקוויחלקשיניתיהמדינה"לבקשת

אתומילאנוהזאתהתרופהבפיתוחעסקנו

במשהו"עזרשזהמקווהאניהרכש.מחסני

שניםשמונהשימשלמינויוקודםאומר.הוא

בקידוםועסקהמפלגהלאכחוללבןכיו"ר

מקומית.תוצרתלרכשהמודעות

תקנותלעדכוןמהלךאלהבימיםיוזם"אני

הגדרתשתורחבכךהארץתוצרתהעדפת

היוםעדנכללושלאלמפעליםישראלימוצר

עצמאותאתמאודיקדםזההחוק.בהגדרת

מוסיף.הואהישראלית"התעשייה

שרגאמקודמולחלוטיןשונההואבאופיו

בבחירותידועלנתמךההערכותשלפיברוש

שיתופישלאישהואההתאחדות.לנשיאות

מאזהקצרבזמןקשרים.ויצירתפעולה

מולהקרעיםבאיחויעסקלתפקידכניסתו

כחלון.משההאוצרשרובראשםהפוליטיקאים

בהנהגתקרענוצרחודשלפניזאתלמרות

הקורונהמשברשבגללהכלכלייםהארגונים

שלהגגארגוןיו"רתפקידלרדאר.מתחתעבר

המוביליםהארגונים03אתהמאגדהמעסיקים

חודשייםלפניהתעשיינים.בידיהיהבמשק

התאחדותיו"ראמיתידובימקוםכממלאנבחר

הקבעתפקידאתחמדשאמיתיאלאהאיכרים.

תומרד"רנבחר.הואשהתקיימוובבחירות

מהארגוןפרשובכעסהגיבווהתעשיינים

לשכותאיגודעםמפתיעפעולהלשיתוףוחברו

והתאחדותליןאוריאלשבראשותהמסחר

בהמשך.זהלענייןנחזורעודהחקלאים.

מפעלי0071מאגדתהתעשייניםהתאחדות

חברות.001נוספוהמשברובמהלךתעשייה

אדםבניאלף08הענףמעובדי

מדוברחל"ת.תשלוםללאלחופשההוצאו

שםהקמעונאותלעובדייחסיתנמוךבמספר

לחל"ת.מהעובדיםכ59הוצאו

קשהמאודעבדנומרץ"מתחילתתומר

צריכהשהתעשייהההחלטותמקבליאתלשכנע

ובספרדבאיטליהאפילומלאה.בצורהלעבוד

התעשייהאתלהשאירדאגוהקורונהמוכות

המזוןמפעליאתהשאירובהתחלהעובדת.

חברותאתגםובהמשךוהטואלטיקההתרופות

האספקה".שרשרתאתלהבטיחכדיהיצוא

מקבלישלהראשונית"ההסתכלות

"משברטוען.הואמוטעית"הייתהההחלטות

בונתקלהלאשהמדינהמשברהואהקורונה

שלבמונחיםאיתנודיברובהתחלהמעולם.

ולאלמלחמותמתאיםשזהחירוםלשעתמשק

לקופסה".מחוץלחשובצריךהיהלבריאות.

המשברעוצמתאתלעצמךתיארת

שצפהבעולםמישהושישחושבלא"אני

הבנתיבסיןהבעיותכשהתחילועוצמתו.את

אחדאףאבלאלינולחלחלעלולשהמשבר

נוסףכאלה.בעוצמותיגיעשזהחשבלא

נערכומרץבתחילתהמצבחדרלפתיחת

התחומים.מכלמומחים02עםמפגשים

כדיבתעשייהמזעריתלחשיפהנוהלגיבשנו

שבוממצבלהימנערצינולפעול.שתמשיך

הפועליםכללבידודיגרוםשנדבקאחדעובד

שלמים.ייצורבקווי

שםלחו"לגםשהעברנונהלים"גיבשנו

הסגולהתולפניעודמניסיוננו.ללמודרצו

לפעילותמהעסקיםחלקחזרתשאפשר

עבודתםאתלהמשיךשחייביםלשכנעהצלחנו

הסגר".בימיגםמהמפעלים08לפחות

הפגיעהשלמרותכךעלטענותאלייהגיעו

החבר.דמיתשלוםאתביטלתםלאבתעשייה

האנרגיהשכמותמשוםחברדמיהורדנו"לא

האחרוניםבשבועותשהשקענווהפעילות

תפקדנושגרה.מימיבהרבהגדולההייתה

הרב.העבודהעומסלמרותרעלאהיוםעד

תוכניותמאודהרבהעםלהתאחדותהגעתי

רלוונטי.ללאהפךהכלשגיבשתי.החזוןועם

זמןלאורךאיתנולהיותהולךהכלכליהסיפור

עצמנו".אתונתאים

בשורההרוויחהשהתעשייהאומרים

המזוןבתחומיבמיוחדמהמשברהתחתונה

מקטריםאתםמדועאזוהתרופות.

ריהוטאוצעצועיםכשחנויותמדויק.לא"זה

שהפסיקוהיצרניםהםשהפסידומינסגרות

שנהנוחברותכמההיוהמזוןבתחוםלעבוד.

המוסדיהשוקאבלהפרטיבשוקמהביקוש

המוסדישהשוקלחברותמכהוזאתנסגר

ממכירותיהן.05היווה

הרכבתעשייתשלהיצוא"בתחום

חודשיםמספרהזמנותהתקבלווהתעופה

לרבעוןייכנסוהחברותאבלקדימה

היא"הקורונה

כחוללבן"תוצרתשלהקנייהחשיבותאתהוכיח"המשבר

העסקתבסבסודלמפעליםלסייעחייבת"הממשלה

"בתחילת החג"אחרייפוטרואלפיםאחרתעובדים

התחזיותבעקבותאךלתעשייהקשובהיהנתניהוהמשבר

בראיון השתנה"הואהבריאותבמשרדהפסימיות

נשיאלתפקידשנכנסתומררוןד"רמספרל"מעריב"חג

בארץהקורונהמגיפתפרוץערבהתעשייניםהתאחדות

צפהלאשאישהאדירהמשברעםההתמודדותעל

שרונייהודה

מלחמה
אשהפסקת"בלי



רצו"בווו"לתומר.ד"ר

עולנומהניסיון"ללמוד

אלונייוסיצילום:

שעברבשבועהזמנות.אפסעםהשלישי

עובדיםמאותהוציאוואלביטקולהקוקה

שני.גליגיעובקרובלחל"ת

מחברי70%שעשינו,חברות"בסקר

%03־%08שלירידהעלדיווחוההתאחדות

ב־%9הראשוןברבעוןירדהיצואבמכירות.

ל־4.3ירדהואבמרץדולר.מיליארדל־3.11
במרץמיליארד5.2לעומתדולר,מיליארד

ולאההזמנותכלאתשסייםיצואן.2019

העובדיםלכלזקוקאינוקדימה,אופקרואה

ולצערילחל"תחלקםאתלהוציאוייאלץ
משתיקשהבמצבהמפעליםויגבר.ילךזה

הקורונהבגלליותרהנמוךהפדיוןסיבות:
בביקוש.והירידה

גליהיוהחגאחרישמידתהיה"התוצאה
צמצומיםעובדים,אלפיעשרותשלפיטורים

עשרותשללחל"תוהוצאההאדםבכוח

כאמורהתבצעכברזהנוספים.עובדיםאלפי

וריאנטבחברתוגםקולה,ובקוקהבאלביט

אתקוראיםאנחנונוספות.הייטקובחברות

זהאבלהבורסאיות,החברותשלההודעות

הקורונהמגיפתפרטיים.במפעליםגםקורה
שיאלפנישאנחנווייתכןמתמשךמשברהיא

בלישנמשכת,מלחמההיאהקורונהשני.

אש".הפסקת

המשבר?אתלפתורמציעיםאתםכיצד

מדברשאתהפיטוריםשלשנילגלנוסףהרי

יהיולחל"תזכאותשסיימועובדיםגםעליו,

שבורה.שוקתבפני

הגרמני.החוקאתכאןלהחיל"ביקשנו

אלפימעשרותחלקמשרהבחצינקלוט

שאנחנוהמודללפילחל"ת.שהוצאוהעובדים

כךמשכרם,מחציתישלםהאוצרמציעים,
תיפגע.לאשהמשכורת

למדינה,גםאבלכדאי,יהיהזה"לנו
מסים.וגובהאבטלהדמיממילאהמשלמת

הזה,המודלאתלאמץירצוהמעסיקים
העבודהבמעגללהישארלעובדיםשיאפשר

שהמדינהומקווהמאמיןאנימשרה.בחציגם

בצעיריםמדובראםגםבאזרחים,לתמוךתדע

חל"ת,חודשייםסיימוהםאם.28גילעד
מאמיןלאאניהחל"ת.משךאתלהאריךצריך
לרחוב.אזרחיםאלפימאותתזרוקשהמדינה
בנושא".משקליכובדמלואאתאטיל

עצם""זורקים

מקבליאצלליפולמתחילהאסימון
אתעשווההפגנותהלחציםההחלטות.

לענפיהקלותהיוהשבועובתחילתשלהם,

יותררחוב.חנויותלהפעילוהותרהקמעונאות

מרוצה.אינותומראבללעבודה,חזרועובדים

משרדעלהתנפלושלאמהבודדים"הייתי

אתהבנתיכיהמשבר,בתחילתהבריאות

סגירתכמו"צעדיםאומר.הואחומרתו",

|jבאסטרטגייתואולם,נכונים.היוהשמיים

ממשלתאתאיבדתימהמשברהיציאה
הואזו,בדרךמתנהלהיהעסקלוישראל.

לשרוד.מצליחהיהלא
להכיןהייתהחייבתאמיתית"מנהיגות
יוםכללכנסולאסדורהעסקיתתוכנית

שכברציפיתיהחלטות.ולקבלישיבה

אתיפתחוהפסח,אחריבאפריל,ב־91

אתיחזירובמאיב־1המסחר,ענפיכל

צעדיםינקטומכןולאחרהחינוךמערכת

החינוך,מערכתהחזרתללאנוספים.
L?משמעותתהיההמשקלפתיחת

רקבבית,עדייןשהילדיםכיווןנמוכה.
מהלעבודה.חזרובתעשייהמעובדיםרבע

המדיניותמדי.ומאוחרמדימעטהיהשאושר

לאובדןמביאהבשבועפעםעצםלזרוקשל
חייביםהעצמאותיוםאחרימידשליטה.

ושקוףאחידמרכזי,פיצוייםמנגנוןלפרסם
גדולים".עסקיםכוללהפרטי,המגזרלכל

נתניהובנימיןהממשלהראשכמהעד

עםנפגשתהעסקי?המגזרלבעיותקשוב

השרים?

קשובמאודהיההואהמשבר"בתחילת
מאודהיהזהאיתו.ישיבותבמספרוהשתתפתי

המתרחשאתמכיריםלאהשריםכיחשוב,

מסוימת,השפעהלנוהייתהבהתחלהבשטח.

התחזיותעםהבריאות,משרדבהמשךאך

ונעשההשתנהונתניהוהשתלטהפסימיות,

וההפגנותהמחאהבעקבותרקקשוב.פחות

הכלכליים.לשיקוליםקשבויותראיזוןהיה

בזכותאבלמגוחכות,היוהראשוניותההקלות

כיוון.שינוהטעותאתשהבינוולאחרהלחץ
הממשלה.נציגיעםהזמןכלמדברים"אנחנו

המיועדפרץ,עמיראתשעברבשבועפגשתי

ותואמהוהתעשייה,הכלכלהשרלתפקיד

כ"ץ.ישראלהמיועדהאוצרשרעםפגישה
ממשלה.תקוםבאמתאםלראותגםצריך
הנוכחייםשהשריםלמרותבבג"ץ.תלויזה

מסוגאירועהיאהקורונהשמגיפתמבינים

הפתרונות".כלאתמספקיםלאהםאחר

תוצרתקנייתעלמדבריםאתםאחד,מצד

פעולהמשתפיםאתםשני,ומצדכחול־לבן,
איךיבוא.המעודדהמסחר,לשכותאיגודעם

מסתדר?זה

ושיתוףעסקיםאנשיאנחנוהכל"אחרי
70%עלמסכימיםאנחנוטוב.תמידפעולה

אנחנויבוא,היטליכמו,30%עלמהדברים.

ישכיידיים,לשלבהיכולתחשובהמפולגים.

חתונהאינהזואבלדרמטית,השפעהלכך

לבד.נעבודמסוימיםבתחומיםקתולית.
אגודנשיאלין,לאוריאלזהאתהבהרתי

שחשובמהזה.אתקיבלוהיאהמסחר,לשכות

שהיאהממשלה,מולאחידהחזיתשנפגיןהוא

שמולנו".הצד
שלהגגמארגוןהתפצלתםהמאבקבשיא

והקמתםארגונים,כ־03המאגדהמעסיקים,

שלאהיאלכךהסיבההאםנפרד.ארגון

ברוש?קודמךכמוהגג,ארגוןלנשיאנבחרת

מעבר,בתקופותלמעטהגג,ארגון"את

שלהתרומההתעשיינים.התאחדותהובילה

מכלמחציתהיאהעסקיםלמחזורהתעשיינים
בראשה.תמידעמדנואנחנוולכןהשאר

שימשהקודם,ההתאחדותנשיא"ברוש,

לפרושוהחליטהגגארגוןכנשיאבמקביל

האיכרים,התאחדותנשיאאמיתי,משניהם.

עבודהועשההגגארגוןכנשיאלהתמנותרצה

כדיאבליקר,אישוהואאותומעריךאניטובה.

מגופיםגיבויצריךאתהכולוהמגזראתלייצג

עםמערכתית.ראייהלראותהיכוליםגדולים,

איןהאיכרים,ולהתאחדותלאמיתיהכבודכל
אסורהנוכחיבעיתויהמתאים.הניסיוןלהם

המשק.בהשבתתלאיים
הפוליטיקהבכללטפלהספקתי"לא

הקורונה.בתוךעמוקהייתיכיהזאת
לעזוב.החלטתיהרוחנושבתלאןכשראיתי
גוףוהקמנוהמסחרלשכותלאיגודפניתי
החקלאים".בשיתוףחדש

טרפת""זו

ואתםצונחיםבעולםהאנרגיהמחירי

בשוליים.רקמכךנהנים
גזשישהיאשליהעיקרית"הבעיה

מגיעלאשפשוטמחיר,באיזהמשנהולא

הנוכחית,בעלותגזאקבלאםגםלמפעלים.

גדולה.הכיהמתנהתהיהזאתמבחינתי
לחברהשכילהשלאבכךנכשלההממשלה
באהעודהיאואזלגז,מפעליםמאלףיותר

מקווהאניתחרותיים.לאשאנחנווטוענת
הכשל.אתולתקןהאנרגיהשרמוללשבת
כדוגמתה".נשמעהשלאטרפתזאת

ישראל?בנקנגידעםהיחסיםמערכתאיך
ל־7.3המשברבעקבותהגיעכברהדולר

שקלים.3.5סביבהואוהיוםשקלים,
מודעוהנגידהדולרמחיראתיודע"אני

תומךהנגידמשברשבתקופותידועלסוגיה.

ספקולנטיםמולבעיותמעטלאישבדולר.
ישהמטבעבשעריתנודותאבלמקומיים,

הבסיס.עללהגןצריךזאת,בכלהעולם.בכל

לשמורחייביםאנחנויורד,במשקכשהפדיון

שבעתיים".הדולרמחירעל

עלמדבריםהעצמאות,חגערבאנחנו

התחבורהובמשרדבאוצרוהנהכחול־לבן,

מסין.אוטובוסיםיבואמאשרים

נגמרההאוטובוסיםיבואעל"המחלוקת

יותרמפקירההמדינהמאוד.רעמבחינתנו

האוטובוסים.ייצורבמפעליעובדיםמאלף

חייבתהיאהתחבורהאתמסבסדתשהיאברגע

כחול־לבן.תוצרתקנייתעלאחריותלקחתגם
באירופהישראלייםאוטובוסיםלמכורתנסה

הפגיעהעליך.יסתכלולאשאפילוותגלה

הכבודכלעםקשה.מכההיאהמקומיבייצור

מסיןאוטובוסיםשלהמדףחייאורךלמחיר,
בחשבון.זהאתלהביאוחייביםיותרקצרהוא

כחול־)חוקהארץתוצרתהעדפת"חוק

לבן(
$TS1$)כחוללבן$TS1$

$DN2$)כחוללבן$DN2$מהשורש.פגוםהנוכחיתבמתכונתו

המנוחהממשלהראשידיעלנחתםהוא

השתנההמסחרעולםשמאזאלארבין,יצחק

תחומים.הרבההיוםמכסהלאוהואדרמטית

כךהחוק,אתלתקןכדיקשהעבודהאעשה

החקלאותועלהמקומיתהתעשייהעלשיגן
מטורקיה".עגבניותיבואמפני

עםקורהומהאוניפארם,מתנהלתאיך

לקורונה?הפוטנציאליתהתרופה
עבדנוהתרופותבתעשיית"אצלנו

כתוצאההאחרונים.בחודשייםקשהמאוד

פחדוכיקניות,הקדימואנשיםמהפאניקה

במרץהמכירותהמשק.אתתשביתשהקורונה
ישבאפרילאבלרגיל,מחודשכפולותהיו

אנטיביוטיקה,תרופתלנוהייתהחדה.ירידה
משולבלטיפולהאופציותאחתשהיא

המחקריםאבלבעולם,נבדקהנושאבקורונה.

ביקשההמדינהבמאי.רקיפורסמוהקליניים
הייצורקוויאתשינינואזזטו,אתשנייצר

לכולם".תרופותמספיקישועכשיו

אתהעצמאותיוםערברואהאתהאיך

קדימה?בראייההישראליתהתעשייה
ישראלפרסאתהענףלנציגימעניק"הייתי

המשברבזמןסיפקוהתעשייניםלתעשייה.

היהלאההתנפלותולמרותהביקוש,כלאת

שלפתרונותנתנולמשל,במדפים.מחסור

ייצורהיהלאכימגן,לציודהאחרוןהרגע

חברותמסין.ליבואהתמכרנוכולנובישראל.

סיפקולאלסיןבדיםלייצורשעברוישראליות
יכולנולאלכןסין.ממשלתבגללסחורה
התעשייהמגן.חלוקיאומסיכותלתפור

לייצורקצרזמןתוךונערכהעצמהאתהסבה
קוויותרופות.הנשמהמכונותמגן,מסיכות
ואיטליההודושממשלותלאחרשונו,ייצור
תרופות.יצואעלאסרו

שלאהיום,עדביקורתספגה"התעשייה

התגייסההמשברבעקבותאבלבצדק,

למשמרותהגיעומהעובדיםחלקלמילואים.
הילדיםאתביוםלהשאיריכלולאכילילה
הגדולה".האורנקודתזאתהשגחה.ללא

שיבואלומררוצהאתהאחרות,במילים

מקומיייצורעלהדגשאתשימורע.דברזה

כחול־לבן.וקנו
ערךבעלתהיאבישראלהייצור"עצמאות

הקורונהמשבראבודים.אנחנוובלעדיהעליון
כחול־תוצרתקנייתשלהחשיבותאתהוכיח

לבן.
$TS1$.כחוללבן$TS1$

$DN2$.כחוללבן$DN2$הקורונהמשברמתחילתנתונים:מספר
מיליון25תרופות,טבליותמיליארדייצרנו
מיליון20חלב,ליטרמיליון267קמח,ק"ג
ואלףאלכוג׳לבקבוקימיליון15מסיכות,
הנשמה.מכונות

דאגהמדינהוכלשעריואתסגר"העולם

התיכוןיםבאגןהמדינותמאחתלעצמה.
אלכוהולעםמכליתלהגיעהייתהאמורה
עבורהכסףאלכוג׳ל.לייצורבסיסהמשמש

ההפלגהלפנישעתייםשולם.כברהמטען

אתלבטלממשלהמאותההוראההתקבלה

ישחלופיים.פתרונותעלחשבנוהמשלוח.

ועברוהוויסקיייצוראתשעצרומזקקות

נשכחהמשברשאחריאסוראלכוהול.לייצור

ובמשברהזולליבואמחדשונתמכרזהאת

לנו".?באזהמאיפהנביןלאהבא

tguvot@maariv.co.il


