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שלמה זהר :על המדינה למנות ולפעול מבעוד מועד כדי לתאם עמדות לשעת חירום.
נגה קינן :הבעיה העיקרית היא ההגבלים העסקיים שמפריעים לתיאום מראש.
שלמה זהר :הבעיה היא פתירה ,המתחרים נפגשים תחת גופים כמו לשכת המסחר ,איגוד
התעשיינים וכו' ,ואפשר בלי לתאם מחירים כן לתאם את הפעילות מול משרדי הממשלה.
הערה מהקהל :בתחום הדלק היו בעבר ישיבות מסודרות שאפשרו את התיאום לשעת חירום .לא כל
מפעל או עסק צריכים לקחת חלק ,אבל ברור שיש צורך בתאום.
הערה מהקהל :המלחמות האחרונות הראו שלא רק בתי החולים אלא גם העורף צריך לתאם את
הבריאות בקהילה .יש היום תאום בין קופות החולים מה מפעילים ומה לא ואיך אתר של קופה אחת
נותן שירות לכלל האוכלוסייה.
נגה קינן :זה גם הסיפור של התקשורת – כשנפלו טילים לנטויז'ן בחיפה הם באו לשבת  05-15איש
על  3כסאות בתל אביב בלוקיישן שלא התאים אבל לא הייתה ברירה.
הערה מהקהל :הדיון חשוב מאוד ,אבל מדינת ישראל בתרדמת בתחום .שתי מלים על תחום שלם
שמוזנח ,כשתהיה מלחמה בלי הכרזה ,מתקפה מתואמת של טילים תיפול מעכשיו לעכשיו ,צריך
להפנים את המחשבה איך מתנהלים עוד לפני שקורה משהו .יש משמעות לעשיית הנקודות הפגיעות
לבלתי פגיעות .האיום השתנה.
רן אקרמן :לא הפורום הזה צריך לפתור את הבעיות אבל הצורך הוא עצום וקיים ,והפורום הזה יכול
וצריך להעלות את המודעות למשרדי הממשלה ולמצוא את השולחן המתאים .צריך להיות גוף שמרכז
מגבוה ונותן את הפתרונות הגורפים לכל השאלות שהועלו ושלא הועלו .במקום ועדת חקירה בואו
נעבוד לפני.
נגה קינן :יש מל"ח ורח"ל ,למה הם לא פועלים בתיאום אלא רק מול כל חברה בנפרד?
הערה מהקהל :בתחום הדלק הם פועלים ופועלים יפה ,חלק מזה זה שיתוף פעולה חיוני ,אבל גם
במסגרת העבודה שכבר יש איתם ,יש עדיין נקודות לא סגורות .יש הנחיות ,אבל לא לכולן אנחנו
מסכימים וכן יש מצבים חדשים שההנחיות לא מתאימות להם כי המצב הביטחוני הצפוי השתנה.
שלמה זהר  :כמו שאנחנו מתרגלים בחברות את המצבים השונים ,גם מל"ח וגם רח"ל יכולים ליצור בין
החברות תרגול של המצבים האלה.
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נגה קינן :מה רמת המוכנות לתקיפת סייבר?
שלמה זהר  :יש חברות שבהחלט מוכנות למתקפות ומונעות אותן ,בולמים כל יום מתקפות.
רן אקרמן :המתקפות שאנחנו רואים בעיתון זה מוכנות ברמת המדינות .ברמת החברות ,כלפי
האיומים הקיימים יודעים לטפל ,אבל אם מחר בבוקר וירוס יתקוף את המדינה ,נצטרך פתרון ברמה
הלאומית .יש רשות של המדינה שאמורה לטפל בזה.
הערה מהקהל :הביטוח חשוב ,גם סייבר וגם מצב מלחמה ניתנים לביטוח לכל חברה בנפרד ,לא
ברמת המדינה .אפשר לבטח היום סיכוני מלחמה.
רן אקרמן :החוכמה היא לייצר את השולחן העגול שייצר את הפעילות המשותפת הזו ברמת המדינה.
כולנו יצירתיים גם בזמני חירום אבל אפשר להיערך לפני זה.
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