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 ?מי כאן בונה אמון

 האוניברסיטה העברית בירושלים ; Start-Up Nation Central פרופ' יוג'ין קנדל, מנכ"ל

 

במושב זה נדון במוכנות . משבריםביניהם גם יתכנו , בעשור הקרוב מדינת ישראל אתגרים רבים ניצבים בפני
רוצה לדבר  י. אנברשותנוכל המשאבים ש שלס וגי מה שמחייב עם משברים ותמדינת ישראל להתמודד

 .אמוןה –שהולך ואוזל לנו על משאב אחד בקצרה 

אמון   -  GENERAL TRUSTנקרא  אחד מהםמידת מה. בקשורים  רובםאשר סוגי אמון שונים,  קיימים
 מודדים אותו על ידי שאלה:בדרך כלל אמון בין אנשים השייכים לאותה קבוצה. מידת מודד והוא   – כללי

  איתם?".להיזהר בקשרים חייבים , או באופן כללי לסמוך על האנשים סביבך ניתןהאם "

. גם סוציולוגים וגם כלכלנים מתייחסים ואזוריםבין מדינות אמון כללי גדולים הפערים מחקרים רבים הראו 
הון חברתי המשפר את היכולת של המשק להשקיע, לחדש ולצמוח. אובדן האמון פרושו אליו כאומדן של 

 ,ביעילות רבהביננו הכללי  אמוןה השמדת או מאפשרים כולנו ביחד משמידיםש נראה.  חברתיהון השמדת 
 לכולם. מתייחס הז –אין בדברי שום כוונה פוליטית במהירות. ו

 לכלה ואף לדמוקרטיה הישראליתלכ ממשית כנהס קיימתשעיתונאי בשיחה עם שנים ציינתי  7לפני כ
 טיעוניםבמקום להביא  כאשר - רדוד .ופוגעני לרדודפך והחשובים הנושאים העל שיח ציבורי כאשר 
 .מלא שנשמעים הגיוניים ומוגשים בביטחון  SOUND BITESבמסתפקים להתעמק בנושא ו םמבוססי

  .איתנו לא מסכימיםש אלושל  זדוןתוקפים את היושרה, את היכולות ואת הכוונות  אנו כאשר פוגעניו

תוצאות של ה מה יהיו .הטלת דופיוחלף לרוב במ, לעומק לבן סוגיותמה ,ימקצוע שיחהמצב רק החמיר ומאז, 
לא נחשבת  -הון חברתי  -האמון השמדת אך , השמדת הון פיזי הינה עבירה פלילית ?זההתהליך ההמשך 
וויתרנו על נראה שבעצם  .מתמשכת בוהפגיעה העם גם ו אמוןהעם חוסר גם השלמנו נראה שו כלל לעבירה

  טביעות אצבעות של כולנו. על מצבת האמון ישנן  לחיות בחברה עם רמת אמון גבוהה. ותאפשרה

 אחרת. ישנה דרך מתברר ש אךיגידו שאין מה לעשות, יש ש

לעלות  החליטו הרופימדינות צפון א, מרים וריבים סקטוריאליים 90-לאחר משברים קשים בתחילת שנות ה
שוק עבודה  ,ותחרותית משגשגת הרוצים כלכלכולם בסך הכל ש הסכימוהשונים אחרת. המגזרים על דרך 

שיתוף פעולה מתמשך רק בינו שהגם . הם מלוכדתמודרנית ווחברה  בריאות, חינוך, ,עם הזדמנויות לכולם
היום מוסדות להידברות ו הקימום היוכל לקדם אותם למטרות אלו. המבוסס על אמון של אחד בשני 

   . האתגריםיכולת התמודדות עם עליה ברמת חיים, שוויון, ומתאפיינים ברמות אמון הגבוהות באולם ב

עם רמות אמון נמוכות  –מדינות דרום אירופה לאו  - צפון אירופהבמדינה הדומה ליות חהאם אנחנו רוצים ל
  ?פוגעניו רדוד מאשים, ,מפלגמגזרי, שעדיין מנהלות בעיקר שיח  -למדי 

 !!!הבחירה בידנו

את  תשנוכדי ל .עצמו" כולם רוצים לשנות את העולם, אף אחד לא מוכן לשנות את" :אמרטולסטוי לב 
  .אין פטורים -לשינוי  יםיבומחכולנו ניית האמון ההדדי ולהתחיל בבהמסוכנת המגמה 

  .כולנומדינת ישראל שכל כך יקרה ל זאת בעיה חמורה ואסטרטגית עבורבהכרה ש נתחיל 

 . שמדתוליצירת האמון או לה ת\האם אני תורם – להסתכל בראי ולשאול יםכל אחד ואחת חייב ואז
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משאבים והקמת  הקצאתתוך , ולפי תוכנית פעולהבצורה שיטתית  :אמוןתהליך בניית התחיל לה רק אז יכול
, אך יש לי צפון אירופהמדינות מללמוד  חייבים .הון אחרכל מלאי של שבונים  כפי -במגזר השלישי מוסדות 

  .תחושה שיצירתיות וחדשנות ישראלית יכולות לעשות פלאים

מפולגים, מגזריים  להיותו דרדריהלך ימשנבו  "עסקים כרגיל"סריט האלטרנטיבה היחידה לתזאת 
  מכל הבחינות.עוד יותר ועניים 

  .בהתמודדות עם המשבר הכללי עדות לחשיבות האמון מספקתקורונה 

ציבורי פעולות אלו הן מוצר . מצילות חייםת מונעות הדבקות וועטית מסיכושמירת מרחק פעולות כגון 
 הואיש חשד שבעיקר מגן על אחרים, במיוחד אם סובל בעצמו, אך הוא מסכה  פרט עוטההכאשר  מובהק:

ענותו ימידת ה יכול להשפיע על ,שהם גם יגנו עליו – סובבים אותובשל אותו פרט אמון לכן ה. בעצמו חולה
  UNIVERSITY NORTHWESTERN מ אפרים בנמלך רונה על ידי פרופ'פורסם לאחש חקרמלהנחיות. 

 והתרחקו ועט ,יותר הגבוה כלליאמון רמת עם בארה"ב ובאירופה אזורים התושבי ושותפיו, מראה כי 
 . תמותההו התפשטות המחלהאת מצם ימה שצבמידה רבה יותר באופן מובהק, מסכות 

וכמה עשרות מיליארדים של  ,ים מקורונה בישראלמתהולים וחה היה קטן מספרכמה ב :נשאלת השאלה
 ?לו רמת האמון כאן הייתה גבוהה יותר ,נזק כלכלי היו נחסכים

וזו תלויה באמון  ,אזרחי המדינהלכידות  נשענת עלשנדבר עליה במושב זה התמודדות עם המשברים כל 
 בניית האמוןאי לכך המשבר. כדי לבנותו תוך לא ניתן כפי שראינו כי  ,הדדי. יש לבנות אמון זמן רב לפני

 כנות שלנו למשבר הבא. הב מרכזילהיות חלק  תחייבהכללי 

 


