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אילן כהן מנכ"ל משרד רה"מ בנאומו לטקס הענקת אות
ראש הממשלה ופורום CFO
ערב טוב לכולם,
בשנה שעברה עמדתי באירוע הזה על הבמה וחשבתי לעצמי שרק
לא מזמן הייתי שם אתכם במגזר העסקי .שנה אחרי ,אני מרגיש
כאילו כבר שנים אני במגזר הציבורי וכמעט שכחתי מהו המגזר
העסקי .השנה המטורפת הזו שעברנו נראית ארוכה הרבה יותר
מהזמן האבסולוטי שעבר...
ראש הממשלה ,אריאל שרון ,הנאבק על חייו בבית החולים ,הוביל תהליך מדיני מדהים – ההתנתקות  -תהליך מורכב ומסובך
מעין כמוהו בלוחות זמנים בלתי נתפסים בהיסטוריה של ממשלות ישראל .מי האמין שתוך כשנה וחצי מיום שהגה את הרעיון
תפונה רצועת עזה בימים ספורים" ,בנחישות וברגישות" .אנחנו מסיימים את התהליך הארוך והמורכב הזה בליווי אינטנסיבי
וצמוד של שיקום הקהילות וההתיישבות מחדש.
במקביל ,הונהגו רפורמות כלכליות מורכבות ומשמעותיות לכך הייתה דרושה מנהיגות יוצאת דופן כמו זו של אריאל שרון,
אשר כולנו שולחים לו החלמה מהירה.
אולם בשנה זו התהליך החשוב ביותר שעברנו כמדינה היה תהליך התבגרות ובשלות שהפך אותנו ממדינה מתפתחת ויזמית
למדינה חזקה ,בטוחה ביכולתה ודווקא בשל כך מכירה גם במגבלות הכח ,הלוקחת על עצמה את האחריות לעתידה בכל תחום
ולא מטילה את האחריות לעתידה בכל תחום ולא מטילה את האחריות על ידי המקרה או על אחרים .מדינה המתכננת ומבצעת.
הוכחנו את בגרותנו לעולם בכך שבכל מטרה שהצבנו ,עמדנו – ההתנתקות ,יעדי הגרעון ,יעדי האינפלציה והצמיחה ,ואנו
מקבלים בתמורה לכך הכרה בינלאומית חסרת תקדים באמינותנו המאפשרת לנו להמשיך בדרכנו – להמשיך לחזק ולפתח את
מדינת ישראל ביטחונית ,חברתית וכלכלית.
האקלים הכלכלי שנוצר פה כתוצאה מכל אלה ,יצר זרם השקעות נכבדות במשק .בזכות זאת מכרנו את בזק ,בנק לאומי ,אל
על ,צים במחירים חסרי תקדים.
אינטל החליטה להשקיע כאן  5מיליארד דולר ואת זאת לא עושים ,לא חשוב מה הגודל הסובסידיה ,ללא אמון בכלכלה
ובקובעי המדיניות.
פרמטר נוסף של בגרות הינו שלמדנו לעבוד ביחד – גורמי הממשלה השונים ,בנק ישראל ,התאחדות התעשיינים והמסחר ואל
תופתעו אם בעתיד הקרוב גם ארגוני העובדים.
הבגרות מתבטאת גם באופיו של המנהל הישראלי – אשר מעז להתמודד ולראות את עצמו כמוביל בשוק הגלובאלי – ולא רק
בתחום ההי-טק .גם בתחום קמעונאות ,מזון ,Appliances ,שחקנים ישראלים הופכים להיות מובילים בשוק העולמי
)דוגמאות :שוק הקפה ,רהיטי פלסטיק ,מזגנים ,רשתות פארמה ועוד(.
מאפיין נוסף הינו גם בכך שהתחלנו בהליכי תכנון ארוך טווח .אם בתחילה אספנו את הרפורמות שרק חיכו ,היום אנו בשלבי
מעבר לתכנון רב שנתי .תמ"א  ,35תוכנית רכבת וכבישים חמש שנתית ועליה תוכנית אסטרטגית לנגב ותוכנית רב שנתית
לירושלים וכל אלה מדברים אחד עם השני .במקביל אנו מתחילים לדבר על תכנון תעשיות אסטרטגיות בהן ישראל תהיה
תחרותית בעשור הקרוב .השלב הבא תכנון אסטרטגיה מלאה לישראל אבל צריך לשמור משהון גם לעתיד.
ומילה אישית על הזוכים השנה מהממשלה ידיד יוסי בכר ואיתן רוב .לא סוד כי שניהם הינם אנשים אשר הצטרפו למגזר
הציבורי לאחר שנים רבות של עשייה במגזר הפרטי .את שניהם אני מכיר אישית שנים רבות מהעולם העסקי ושיתפנו פעולה.
שניהם מייצגים את היכולת להגיע למגזר הציבורי ,להשתלב בו היטב ,לשלב את ניסיונם בתוך האפשריות העצומות הגלומות
בתפקיד ולהוביל רפורמות ומהלכים בהצלחה ובנחישות .לצערי לא רבים הלכו עדיין בדרך זו כפי שהיינו רוצים – מעברים בין
המגזר המגזר הפרטי והציבורי וחוזר חלילה.
וכאן אני רוצה להביע גם כמה מילים אישיות על המעבר למגזר הציבורי ,נכונה המלחמה בשחיתות ובמושחתים .נכון הרעיון
ליצור מנגנוני שמירה )כגון :חוק חובת המכרזים קריטריונים ועוד( ולתבוע אחריות .אולם אנו חייבים גם לא לשפוך את
התינוק עם המים ,לתת לאנשים שבאו לנהל אחריות וסמכות .סמכות וגמישות ניהולית ,יודע כל מנהל ,הם התנאי בו אפשר
לבקש גם אחריות.
חייבים להגמיש את המגזר הציבורי ,לתת למנהל יותר אפשריות לשכור ובמידת הצורך לפטר עובדים ,לתגמל עובדים
מצטיינים ,להעדיף לעיתים איכות ומהירות שירות על מחיר בלבד אשר עליו משלמים מחיר יקר בעתיד.
יש להוריד את מספר הסעיפים הקשיחים בתקציב ולתת גמישות ניהולית בביצועו ביחד עם בקרה הדוקה על הצלחות
וכישלונות.
לבצע תחקיר יסודי לטוב ולרע אשר מאפשר ללמוד מטעויות )כולנו בני אדם( אך גם לשבח את ההצלחות .ללא אלה לא יגיעו
אנשים טובים ,ואם יגיעו לא יישארו .ואני אישית מקווה שיגיעו.
תודה לנגה קינן ולפורום  CFOשמאפשרים לנו להודות למי שעשה ועושה ותודה לצוות השופטים.
ועוד פעם אני מבקש כי כולנו מאחל החלמה מהירה לראש הממשלה.

