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"לאו דווקא החזקים או החכמים שורדים,
אלא אלה שמסוגלים להשתנות"
(צ'ארלס דרווין ,מוצא המינים)1859 ,

...

"כל העם צבא ,כל הארץ חזית"
(דוד בן-גוריון)1948 ,

...

"יש לישראל נשק גרעיני
וגם את הכוח האווירי החזק ביותר באזור,
אבל היא חלשה יותר מקורי עכביש"
(חסן נסראללה)26/5/2000 ,

"עמידותם של קורי העכביש
מאפשרת להם לספוג לחץ ממוקד של משקל
הגדול פי  10מן הסיב המלאכותי העמיד ביותר"
)(Hillyard P., The Book of the Spider, 1994
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שותפים
המגבית היהודית המאוחדת – הפדרציה ,ניו-יורק


מר ג'ון ראסקיי ,סגן נשיא בכיר ומנכ"ל ,המגבית היהודית המאוחדת – הפדרציה ,ניו-יורק



גב' עליזה רובין-קורשאן ,סגן נשיא לתכנון אסטרטגי ולמשאבי הארגון ,המגבית היהודית
המאוחדת – הפדרציה ,ניו-יורק



גב' אלישבע פלאם-אורן ,מנהלת תכנון החטיבה לערבות הדדית ,המשרד בישראל ,המגבית
היהודית המאוחדת – הפדרציה ,ניו-יורק

הקואליציה הישראלית לטראומה ,מניעה והיערכות


גב' טליה לבנון ,מנכ"לית הקואליציה הישראלית לטראומה



פרופ' מולי להד ,סגן נשיא הקואליציה הישראלית לטראומה ונשיא עמותת משאבים



גב' אורלי גל ,מנכ"לית ,נט"ל



גב' אורלי אריאל ,מנכ"לית ,ער"ן (לשעבר)



סא"ל (מיל) דיויד גידרון ,מנהל מרכזי החוסן מטעם הקואליציה הישראלית לטראומה

מכון ראות


מר גידי גרינשטיין ,מנכ"ל



מר עמרי דגן ,סמנכ"ל



גב' דנה פרייזלר-סווירי ,ראש הצוות



גב' יעל וייס ,אנליסטית



מר דניאל קרני ,אנליסט



מר יוסי חורש ,אנליסט
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תודות
הקואליציה הישראלית לטראומה ומכון ראּות מבקשים להודות תודה מיוחדת לאנשים שתרומתם
למסמך זה הייתה נדיבה בזמן וברצון טוב ,עשירה ומהותית (לפי סדר א"ב):


אלוף (במיל) איילנד גיורא ,ראש המועצה לביטחון לאומי (לשעבר)



אלוף (מיל) אילון עמי ,שר במשרד ראש הממשלה וראש הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי
חירום (לשעבר)



ד"ר ביצור אברהם ,מומחה להגנת העורף ,אוניברסיטת בר-אילן ,ומנכ"ל משרד הגמלאים
לשעבר



תא"ל (מיל) בכר אבי ,ראש משק לשעת חירום (מל"ח)



מר ברושי איתן ,יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות ,משרד הביטחון



מר דינור רענן ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה (לשעבר)



חבר כנסת ,אלוף (מיל) וילנאי מתן ,סגן שר הביטחון



מר יער איתמר ,יער ניהול וייעוץ ,המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי (לשעבר) ,שותף
בוועדות מרידור וברודט



גב' לינדר יפעת ,מנהלת אזור צפון ,אלכ"א והאגף להתנדבות ופילנתרופיה  -ג'וינט ישראל



פרופ' מאור משה ,החוג למדע המדינה ,האוניברסיטה העברית בירושלים



אל"מ ,ד"ר סופר חיליק ,ראש מחלקת אוכלוסייה ,פיקוד העורף



מר סנדר אבי ,מפקח ארצי לחוסן קהילתי ,השרות לעבודה קהילתית ,משרד הרווחה
והשירותים החברתיים



סא"ל פלץ רמי ,ראש מדעי התנהגות ,פיקוד העורף



תא"ל (מיל) צוק-רם זאב ,ראש רשות החירום הלאומית (רח"ל) ,משרד הביטחון



מר שוגרמן ברוך ,מנהל השרות לעבודה קהילתית ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים



סא"ל תדהר סיגל ,ראש ענף רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה ותשתיות לאומיות ,פיקוד
העורף

בנוסף ,הקואליציה הישראלית לטראומה ומכון ראּות מבקשים להודות לאנשים ולארגונים שתרמו
1
למסמך זה:
סוכנויות ממשלתיות


אל"מ אור משה ,מפקד חטיבת מילואים של הצנחנים  ,646פיקוד דרום



גב' בן-גרשון בלה ,ראש מערך התנהגות אוכלוסייה ,משרד הבריאות



מר הראל אייל ,המועצה לביטחון לאומי



מר חוגג אלי ,ראש מטה באר שבע והנגב ,מל"ח

1

מכון ראּות והקואליציה הישראלית לטראומה מודים לכל המומחים שלקחו חלק בתהליך גיבוש הנייר בגרסה א'
ובגרסה ב' ,וכן למומחים שלקחו חלק בשני שולחנות עגולים שנערכו במכון ראּות בנושא זה ,בתאריכים 1/2/09
ו.8/2/09 -
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מר ינאי ניר ,אגף תכנון ,צה"ל



מר כספי עמי ,ממונה על העברת מידע לציבור ,מל"ח



הרב לאו ישראל מאיר ,הרב הראשי ,תל אביב



ד"ר לאור דני ,ראש האגף לשעת חירום ,משרד הבריאות



מר לביא שאלתיאל ,ראש חטיבה ומרכז תורה ,מל"ח



מר מן יריב ,האגף לתכנון מדיניות ,משרד ראש הממשלה



מר נקש יעקב ,ראש מטה מחוז לכיש ,מל"ח



גב' סימנטוב יוכי ,מנהלת היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ ,שפ"י ,משרד החינוך



ד"ר פוליאקוביץ' יעקב ,ראש שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות



מר פז אלון ,אגף תכנון ,צה"ל



מר קרני אפרים ,יו"ר דרום ,מל"ח



ניצב רונן דן ,מפקד המחוז הצפוני ,משטרת ישראל (לשעבר)



אל"מ (מיל) ,ד"ר שי שאול ,המועצה לביטחון לאומי

רשויות מקומיות


גב' אלון נילי ,חברת מל"ח ,מועצה אזורית מטה אשר



גב' אמסלם חני ,מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית קהילתית ,אגף הרווחה ,עיריית
ירושלים



מר בן-לביא יולי ,סגן מנהל מחוז ירושלים ,החברה למתנ"סים



גב' בנימין שרון ,סמנכ"ל מחלקת הרווחה ,עיריית ירושלים



גב' בר-אולפן דינה ,סמנכ"לית ,עיריית אשדוד



גב' גורן תמר ,עובדת סוציאלית ,מועצה אזורית שער הנגב



מר גנץ שמואל ,מנכ"ל ,עיריית חיפה



מר ולרשטיין פנחס ,מנכ"ל ,מועצת יש"ע



מר מויאל חגי ,מנהל אגף רווחה ,עיריית רהט



מר מיוחס דרור ,עובד סוציאלי קהילתי ,מועצה אזורית שער הנגב



גב' מייזלס מרווה ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ,מועצה אזורית שער הנגב



מר מימון משה ,מנכ"ל ,עיריית נתיבות



אינג' נור אלדן ,ראש מינהל התפעול ,עיריית חיפה



גב' נפתלי סיון ,דוברת ,מועצה אזורית שער הנגב



מר עלי חסן ,אסטרטג ,מועצה מקומית סג'ור



מר פילוט עודד ,אסטרטג ,מועצה אזורית שער הנגב



גב' קורן יונית ,מנכ"ל ,מועצה אזורית גליל עליון



מר שטיפט יהודה ז"ל ,קב"ט ,מועצה אזורית מטה אשר
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גב' שפירא יעל ,מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים הדר-עיר ,עיריית חיפה



גב' שפירא מרים ,מנהלת מהו"ת ,מועצה אזורית שומרון



גב' ששון סופי ,מנהלת המחלקה לעבודה קהילתית ,עיריית ירושלים

מחקר ואקדמיה


מר אלרן מאיר ,יועץ בכיר ,המכון למחקרי ביטחון לאומי ()INSS



פרופ' בהם אמנון ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת חיפה



ד"ר ביליג מרים ,המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון



מר בן-יוסף שי ,יועץ ומנחה לניווט במורכבות בקהילות ובארגונים



ד"ר סימנוביץ חביאר ,החוג לשרותי אנוש ,המכללה האקדמית עמק יזרעאל



פרופ' סלומון זהבה ,בית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת תל-אביב



ד"ר פודולר גיא ,חוג ללימודי מזרח אסיה ,אוניברסיטת חיפה



ד"ר פלג קובי ,מנהל המרכז הלאומי לחקר טראומה ורפואה דחופה ,מכון גרטנר ,תל השומר



ד"ר קינן עירית ,יועצת הנשיא לאחריות חברתית ,אוניברסיטת חיפה



ד"ר רייך צבי ,חוקר תקשורת סיכונים ,אוניברסיטת בן-גוריון

מגזר שלישי


גב' אללוף איריס ,מנהלת מרכז חוסן ,נהריה



גב' אלפרן ליאורה ,מנהלת מרכז חוסן ,מועצה אזורית שדות נגב



ד"ר ברגר רוני ,מנהל השירותים הקהילתיים ,נט"ל



מר דראושה מוחמד ,מנכ"ל משותף ,קרן אברהם



ד"ר וינר זאב ,העמותה לילדים בסיכון ,תל-אביב



גב' טל חנה ,מנהלת מרכז חוסן ,מועצה אזורית שער הנגב



גב' יוסף דליה ,מנהלת מרכז חוסן ,שדרות



פרופ' לאור נתי ,מנהל ,מרכז חוסן ע"ש כהן-האריס



מר מהדב מומו ,מנכ"ל ,מעלה



מר מועלם סאמר ,מנכ"ל ,מרכז מובאדרה



מר מור קובי ,פרמדיק מפקח ,מגן דוד אדום מרחב איילון



ד"ר סוקולוב ירון ,מנכ"ל ,מנהיגות אזרחית



גב' סמולש יונית ,מנהלת תוכניות ,אלכ"א-ג'וינט



ד"ר קסלר אתוש ,מנהלת מתו"ב ,ג'וינט



גב' רוחאנא ח'מיס נוזה ,מנהלת מרכז חוסן ,נצרת



גב' שטיינברג רותם ,מנהלת מרכז חוסן ,מועצה אזורית אשכול



גב' שמיר-רונן נועה ,מנהלת תוכנית מתו"ב באזור הצפון ,ג'וינט
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מר שרייבר ניתאי ,מנכ"ל ,עמותת גוונים

מגזר עסקי ותקשורת


מר אלימלך נפתלי ,יועץ לתכנון מדיניות וניהול משברים ,עמית בכיר וראש פרויקט ניהול
משברים (לשעבר) במכון לתכנון מדיניות עם יהודי () J.P.P.P.I



מר דגן יעקב ,מנכ"ל מפעל אסם ,שדרות



מר ישראלי בועז ,מנכ"ל ,מכון פרקסיס



מר לניר צבי ,מייסד ונשיא ,מכון פרקסיס



גב' לניר תמר ,מנהלת פיתוח והדרכה ,מכון פרקסיס



גב' ערמוני אורה ,עיתונאית ,חברת קיבוץ מלכיה



ד"ר תמיר בעז ,יו"ר קרן XOR
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הגדרות מושגים
משבר –
משבר ארצי –

'מצב חירום' –

'מצב מיוחד בעורף' –

2
3
4

שינוי חריף ,מפנה חד ,מעבר מכריע ממצב למצב שונה ממנו ,זעזוע
ביציבות ,שבמהלכו מתגבש איום על שגרת החיים  -הביטחון האישי
2
רווחתם של אנשים ,משקי בית וארגונים או על המדינה כולה.
משבר ארצי הוא משבר בעל השפעה פיזית או נפשית על הארץ כולה ,בו
כמעט לכל האוכלוסייה יהיו צרכים נוספים שיצריכו משאבים גדולים
ממשאבי הממשלה .כתוצאה מכך במשבר ארצי תיחשף מרבית
האוכלוסייה בחלקים נרחבים משטח המדינה לסכנה ולמחסור חמורים
(יכולים להיות מצבים שלא כל שטח המדינה יהיה תחת מתקפה אבל
המשבר ישפיע על כל שטח המדינה).
מצב חוקי עליו מכריזות הכנסת או הממשלה ,שמעניק לממשלה סמכויות
נוספות ומאפשר לה להפעיל הסדרים ייחודיים .מאז הקמת המדינה,
3
ישראל נתונה ב'מצב חירום' .תקופת החירום מוארכת על-ידי הכנסת.
כיום בשיח הציבורי ישנו בלבול בין הגדרת 'חירום' כמצב חוקי לבין
'חירום' כמצב תודעתי ,שזהה להגדרה של משבר (מסמך זה מתייחס
ל'חירום' כמצב תודעתי).
קיימים מספר מצבי חירום במדינת ישראל:
מצב שגרה – המצב הנפוץ בו אנו חיים .במצב זה יכולה להיות הידרדרות
לשגרת חירום מתמשכת כשהשגרה בעורף נמשכת לצד אירועים בעצימות
נמוכה שפוגעים בשגרת החיים של חלק מהאוכלוסייה (לדוגמה
אינתיפאדה).
מצב ביניים – מצב שידוע כיום כבר בהגדרה 'מצב מיוחד בעורף' .מצב זה
הוא בין שגרה למלחמה .בעקבות שינוי השגרה מסיבות שונות כמו עימות
צבאי ,אסון טבע וכו'' .מצב מיוחד בעורף' הוא כלי שבעזרתו ניתן לקיים
דיון ולהחליט מה השינוי שחל במצב השגרה ,על איזה שטח במדינה הוא
תקף ,וכמה זמן מצב זה יימשך .מצב זה טומן בחובו השלכות כלכליות
והעברת אחריות לפיקוד העורף.
מלחמה כוללת – מצב קיצון שלא הוכרז עד היום במדינת ישראל בו
תוכרז מלחמה בין מדינות שאינה מוגבלת לתקופת זמן ומחייבת את גיוס
כל המשאבים הלאומיים .ברמה התודעתית הנושאים הצבאיים יקבלו
עדיפות בסדר היום הלאומי .מצב זה ייגזר מהחלטה על 'מצב מיוחד
בעורף'.
מצב חוקי עליו מכריזים הממשלה או שר הביטחון ,בעת שאוכלוסייה
אזרחית בעורף מצויה תחת מתקפה ממושכת ,על מנת להקנות לשלטונות
סמכויות שיאפשרו לשמור על הסדר הציבורי ועל שלומם של האזרחים.
כלי זה בעזרתו ניתן לקיים דיון ולהחליט מה השינוי שחל ממצב השגרה,
על איזה שטח במדינה הוא תקף ,וכמה זמן מצב זה יימשך .מצב זה טומן
4
בחובו השלכות כלכליות והעברת אחריות לפיקוד העורף.

ר' מילון אבן-שושן המרוכז( ,ת"א :המילון החדש בע"מ.)2004 ,
ר' חוק יסוד :הממשלה ,סעיפים .38-39
ר' חוק ההתגוננות האזרחית ,התשי"א .1951 -
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'איום הייחוס' –

כלי צבאי למיפוי איומים .מתוך כלל האיומים ,לנוכח ( )1חומרת האיום;
( )2סבירות האיום; ו )3(-העלות התקציבית לטיפול באיום .רק מול
האיומים הנבחרים יבנו מענים והאיומים שנבחרו ייחשבו לאיומי
הייחוס.
מצב בו כלל איומי הייחוס מתקיימים יחדיו או מספר רב מהם מתרחשים
בו-זמנית.

אחריות –

החובה לדאוג לאזור או לתחום ,לשלמותו ולרווחת האנשים והגופים
שפועלים בו .אחריות יכולה להיות משוכפלת לגורמים נמוכים יותר
ומתוקף האחריות נובעות הסמכויות .ישנה אחריות כוללת וישנה אחריות
ישירה .באחריות טמונה גם המוכנות לשאת בתוצאותיו של מעשה ולתת
5
עליו את הדין.
רשות ,זכות ,כוח המוענק לבעל תפקיד או גוף כדי לממש אחריות ,לבצע
פעולה או לאכוף ביצוע פעולה ,או למנוע פעולה .סמכות יכולה להיות
מועברת מהגורם בעל האחריות לגורמים אחרים אבל מתוקף האחריות
ניתן לקחת את הסמכויות חזרה לידי בעל האחריות .ניתן לתת את אותה
6
סמכות ליותר מגורם אחד.

זירת העורף בישראל –

המרחב וכל הגורמים הפועלים בו ,שהם 'בעלי העניין' שיושפעו ממצב
משברי בתוך שטחה של מדינת ישראל .זירה זו כוללת את מוסדות
המדינה (ר' 'מערך העורף בישראל' להלן) ,את החברה (ר' רשת החוסן
האזרחית להלן) ואת הגורמים הרלוונטיים מן העולם היהודי בתפוצות.
מערך הגופים שפועל מכוח הסמכות שניתנה לו על-ידי המדינה לניהול
ולתפעול זירת העורף בעת משבר .כיום ,כולל מערך זה את הגופים
הבאים :רשות החירום הלאומית (להלן רח"ל) (כפופה למשרד הביטחון);
משטרת ישראל (כפופה למשרד לביטחון פנים); פיקוד העורף (כפוף
לצה"ל  -משרד הביטחון); משק לשעת חירום (להלן מל"ח) (מל"ח מוכפף
בימים אלה לרח"ל וכפוף למשרד הביטחון .במסגרת מל"ח נמצאים גם
משרדי ממשלה וסוכנויותיה שמספקים שירותים חיוניים כמו חשמל,
מים וכו'); מגן דוד אדום (כפוף למשרד הבריאות); מערך בתי החולים
והמרפאות (כפוף למשרד הבריאות); מערך כיבוי האש (כפוף למשרד
הפנים); פס"ח (פינוי ,סעד וחללים) (כפוף למשרד הפנים); יחידות ניטור
חומרים מסוכנים (כפופות למשרד להגנת הסביבה); 7כלל גופי החילוץ
וההצלה (מעבר לרשומות) והרשויות המקומיות.

מצב קצה –

סמכות –

מערך העורף בישראל –

'רשת החוסן האזרחית' – רשת החוסן מורכבת מאלפי יחידות קצה ) – (nodesפרטים ,משקי בית,
קהילות ,עסקים ,עמותות ,פילנתרופים וקרנות פילנתרופיות ,חוקרים
ומוסדות אקדמים ,אמצעי תקשורת ונציגי העולם היהודי – שאינן חלק
ממוסדות המדינה ושיש להן יכולות בסיסיות להתמודדות עם מצבי
משבר בעורף ומחויבות לשיפור החוסן הלאומי והמקומי.

5
6

7

ר' דן ענבר ,אחריות( ,ת"א :ספריית הפועלים ,)1983 ,ע' .17
על המונח סמכות ר' Heifetz R.A., Leadership Without Easy Answers, (Harvard University Press,
1994), p.57.
ר' עיצוב מערך העורף במדינת ישראל ,דוח שני של הוועדה לבחינת מוכנות העורף למצבי חירום( ,פברואר ,)2007
עמ' .13 -12
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'תרבות של מוכנות' –

מכלול של ערכים ,סדרי עדיפויות ,תבניות התנהלות והרגלים המוטמעים
בכל הרבדים של החברה – מרמת הממשלה וסוכנויותיה ,רשויות
מקומיות ,עסקים ,עמותות ,קהילות ,משקי בית ועד רמת הפרט –
במטרה להבטיח את מוכנות החברה להתמודד עם מצבי משבר.

'ניצחונות שלובים' –

היכולת לנצח ברמה הלאומית תתגבש על-ידי הצלחות במספר זירות
וחזיתות – בזירה הצבאית ,בזירת העורף ,בזירה התקשורתית
וההסברתית ובזירה הדיפלומטית.
מציאות בה יכולה החברה להמשיך את החיים בעורף ולהתנהל בזמן
משבר על-פי היעדים שנקבעו לה מראש ,והם ידועים לגופי מערך העורף
ולציבור הרחב ,תוך כדי הפגנת לכידות וסולידריות ומבלי להגביל את
ההחלטות המדיניות והצבאיות של הממשלה .לאחר המשבר תוכל
החברה להכתיר את ההתנהלות בעורף כ'הצלחה' ,כשהעורף תרם את
תרומתו לניצחון הלאומי.
סיפור ההצלחה בעורף מורכב מארבעה שלבים:
היערכות – שלב זה מורכב ממגוון הפעולות שבוצעו בתקופה שקדמה
למשבר ,כגון אימונים ,הכשרות ,הכנת תשתיות ,בנית מערך תיאום
ושיתופי פעולה והעלאת מודעות הציבור.
תגובה מיידית – השלב בו ניתנת התגובה הראשונית להצלת חיים ורכוש
במוקדים רבים בעורף ,בו המדינה עוברת להיערכות חירום .אורכו של
שלב זה הוא בין  24-48שעות מתחילת המשבר והוא עלול להתאפיין
בחוסר בהירות ,באי סדר ואולי אף בבהלה.
שגרת חירום – בשלב זה המדינה פועלת במשבר במטרה להבטיח את
המשך החיים בעורף.
היום שאחרי – שלב זה מתחיל עם סיום המשבר ובו העורף חוזר למצב
של שגרה .במהלכו צריך להתקיים תהליך השיקום והחזרה לשגרה,
הפקות לקחים ,למידה ובניה מחדש.

סיפור הצלחה בעורף –

עמידות ( – )Resistanceיכולתו של חומר למנוע שינוי בעת התמודדות עם לחץ ואתגר ,ולחזור
למצבו הראשוני לאחר מכן (.)to bounce back
חוסן )– )Resilience

8

היכולת לצלוח משבר ,להשתנות במהלכו ולהסתגל לסביבה החדשה,
לשמור על איכות החיים ,הזהות והערכים הבסיסיים ,תוך צמצום
הפגיעות .הצורך בחוסן נובע מההכרה כי לא ניתן יהיה למנוע את כלל
האיומים בעתיד ,ויש לפתח יכולות להתמודד עימם .למעשה בעידן
הנוכחי קשה יותר ויותר למנוע ולסכל איומים ועל כן יש לדעת כיצד
להתמודד עימם ואף לצאת מחוזקים מכל התמודדות שכזו (.)to evolve
במחקר כיום ,קיימות רמות ניתוח שונות למושג חוסן שעיקרן :חוסן
8
אישי ,חוסן קהילתי ,חוסן יישובי ,וחוסן לאומי.

הגדרה זו מבוססת על מקורות הבאים :דוח 'מחשבה' בנושא חוסן לאומי ,סדנה חמישית( ,זכרון יעקב:
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,)2007 ,ע'  ,15וNorris F.N., "Community Resilience as a -
Metaphor, Theory, Set of Capacities and Strategy for Disaster Readiness", American Journal for
 ,Community Psychology, (Vol. 41, 2008), p. 130וRamo, J. C., The Age of the Unthinkable, -
.(Little, Brown and Company, 2009), pp. 173-190.
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חוסן קהילתי –

9

10

מתבטא ביכולתה של הקהילה 9לנקוט פעולה מכוונת לשיפור היכולת
האישית והמשותפת של תושביה ומוסדותיה ,כדי להגיב על שינוי
ביטחוני ,כלכלי או חברתי ,ולהשפיע על מהלכו ועל השלכותיו העתידיות
10
על הקהילה.

מסמך זה מתייחס להתאר גנויות גיאוגרפיות ,עסקיות ,חברתיות ,וירטואליות וכו' כקהילות .המושג קהילה
מוגדר כ"מערך של קשרים חברתיים ,המבוסס על מכנה משותף בין חבריו ,בדרך כלל תחושת זהות משותפת".
ר' Scott J. and Marshall G., "Community", A Dictionary of Sociology, (Oxford University Press,
 .)2005).ושיחה עם שוגרמן ברוך וסנדר אבי  ,השירות לעבודה קהילתית ,האגף לשירותים חברתיים ואישיים,
משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,ירושלים.17/9/08 ,
ר' חוסן קהילתי – תפיסה ,הטמעת ויישום בישראל ( ,השירות לעבודה קהילתית ,האגף לשירותים חברתיים
ואישיים ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים.)2008 ,
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'רשת חוסן אזרחית'
מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל
הנחיות לקריאה מהירה
לנוחות הקוראים ,בכל פסקה במסמך זה יש רעיון אחד בלבד שמסוכם במשפט אחד מודגש .בדרך
כלל זהו המשפט הראשון בפסקה .גם בהערות השוליים אין רעיונות חדשים שלא נזכרים בגוף
המסמך .לכן ,ניתן לקרוא מסמך זה במהירות באמצעות קריאת המשפטים המודגשים.

תקציר מנהלים
מבוא – לעדכן עפי טקסט
.1

.2

.3

.4

.5

.6

מסמך זה מציע מסגרת תפיסתית לגיבוש 'רשת חוסן אזרחית' ולחיזוק החוסן הלאומי
והמקומי של מדינת ישראל במצבי משבר ארציים ,שבהם תיחשף מרבית האוכלוסייה
בחלקים נרחבים משטח המדינה לסכנה ולמחסור חמורים (להלן 'משבר ארצי') .מטרת
המסמך :לשמש ככלי בידי אנשים בעמדות מנהיגות ,סמכות והשפעה שיכולים ,רוצים
ומוכנים לעצב את תפיסת החוסן הלאומי של ישראל ולפעול למימושה.
המסמך נכתב כתוצאה משיתוף פעולה בין מכון ראּות לבין הקואליציה הישראלית
לטראומה ,אותו יזמה הפדרציה היהודית של ניו-יורק.
מלחמת לבנון השנייה חשפה נקודת תורפה בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל לנוכח
האתגרים המדיניים והביטחוניים שמציב 'מערך ההתנגדות' ,בראשות איראן ,סוריה ,חמאס
וחיזבאללה ,ששולל את קיומה של ישראל .זירת העורף היא אחת הזירות שבהן נוצרת
נחיתותה האסטרטגית של ישראל .בעוד האויב ממקד את מאמציו בבניית יכולות לפגיעה
בעורף הישראלי ,נותרה זירת העורף בישראל זירה משנית ,שאף הוזנחה במשך שנים רבות.
הזנחה רבת שנים של זירת העורף מצד רשויות המדינה במכלול ההיבטים הרלוונטיים כולל
חשיבה ותכנון ,זמן ,משאבים ,כסף וכוח אדם .במשך השנים ,התקשו רשויות המדינה
להשקיע בעורף ולעצב את התודעה הציבורית בו ,השלכות התנהלות זו הגיעו לשיאן במלחמת
לבנון השנייה .במקביל ,במהלך הזמן ,עמותות רבות ,מתנדבים ,ותורמים נרתמו כדי למלא
חלל זה.
שאלת האחריות הכוללת על זירת העורף – במשך שנים לא היה גוף בעל אחריות כוללת על
העורף הישראלי ,יקבע סמכויות בתחום ,יעצב מדיניות כוללת וידאג ליישומה .רק לאחר
מלחמת לבנון השנייה קבעה הממשלה כי בעל האחריות הכוללת לעורף יהיה משרד הביטחון
לתקופה של חמש שנים (.)2012 - 2007
מבצע 'עופרת יצוקה' הראה שיפור משמעותי אך לא העמיד אתגר אמיתי לעורף של ישראל .
במהלכו עברו גופים רבים מבחן אש חשוב שחשף שיפור משמעותי בהתנהלותם בהשוואה
למהלך מלחמת לבנון השנייה .אולם ,אין להקיש מן ההצלחה היחסית של ישראל בניהול
זירת העורף במהלך מבצע 'עופרת יצוקה' את המסקנה שישראל ערוכה למצבי משבר
ארציים .הסתייגות זו זוכה להסכמה רחבה בקרב המומחים העוסקים בהיערכות למשבר
בישראל.
תרגיל 'נקודת מפנה  )6/09( '3אמור היה לבחון תרחיש של משבר ארצי .אולם ,גם תרגיל זה
לא הצליח לדמות מצב של משבר שהוא ארצי בפריסתו ומשמעותי בהיקפו .יתרה מכך ,עבור
רבים' ,נקודת מפנה  '3מהווה הוכחה נוספת שישראל נותרה ללא מענה למצב של משבר
ארצי.
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.7

לפיכך ,מסמך זה מזהה שתי בעיות עיקריות בזירת העורף ומנסה לתת מענה תפיסתי להן:
( )1עדכון התפיסה לעורף שתהיה מקובלת וידועה ,ותשולב בתפיסת הביטחון הלאומי; ()2
היעדר מענה לתרחיש של משבר ארצי בעורף.

זירת העורף בתפיסת הביטחון הלאומי :תפיסת 'הניצחונות השלובים' והצורך בחוסן לאומי
תפיסת הביטחון הנוכחית :ניצחון בעימותים צבאיים יושג בזירה הצבאית ולכן היא הזירה
.8
המרכזית .תפיסה זו נותרה שרירה וקיימת למרות העלייה ההדרגתית בחשיבות זירת העורף,
שהחלה במלחמת המפרץ ( )1991והגיעה לשיאה במהלך מלחמת לבנון השנייה ( )2006ולמרות
דוח ועדת מרידור שקרא להפוך את ההתגוננות לאחד מארבעת יסודות של תפיסת הביטחון.
לפיכך ,אין למדינת ישראל תפיסה ברורה על מהות ההצלחה בזירת העורף או כיצד אמורה
.9
זירת העורף לתרום לניצחון הלאומי .ייעודו של מערך העורף כיום הוא לתמוך במאמץ
המלחמתי ,להעניק 'מרחב תמרון' למקבלי ההחלטות בישראל ולהתרכז בפעולות הצלת חיים
עד למימוש מטרות המערכה הצבאית.
 .10בפועל ,חשיבותה של זירת העורף לביטחון הלאומי הישראלי עולה והשפעתה על תוצאות
המאבק באויב גוברת .יתרה מכך ,גם בזירת העורף יש 'סיפורי הצלחה' :גם כשיש הרס
ונפגעים רבים יכולה חברה להתנהל כך שבסוף המשבר היא תראה עצמה כמי שצלחה את
המבחן בהצלחה או כמי שניצחה כפי שהיה בבריטניה במלחמת העולם השנייה ,בניו-יורק
בספטמבר  ,2001בקרב הפלסטינים (תפיסת ה'צומוד') ואף במהלך מבצע 'עופרת יצוקה'
וביישוביי עוטף עזה.
 .11הצלחה בזירת העורף משמעה עמידה ביעדים שנקבעו לעורף מראש וידועים לכלל גופי מערך
העורף והציבור הרחב.
.12

לאור זאת ,יש לעדכן את תפיסת הביטחון הלאומי ולעצבה סביב הרעיון של 'ניצחונות
שלובים' במספר זירות כולל בזירת העורף .זאת משום שהצלחה בזירת העורף תהיה תנאי
הכרחי לניצחון הלאומי של ישראל בעימותים עתידיים ,כמו הצלחות בזירה המדינית
והתקשורתית .לכן ,יש לפתח את סיפור ההצלחה של ישראל בזירת העורף ,לאמצו ולפעול
למימושו .חוסן לאומי הוא הבסיס להצלחה בעורף.

.13

'חוסן לאומי' הוא היכולת לצלוח משבר חמור ללא שחיקה בליבת הערכים או פגיעה במרקם
החברתי ולעיתים לעבור למצב טוב יותר מזה שקדם למשבר .יסודותיו :חוסן אישי ,חוסן
משפחתי וחוסן קהילתי; הכנה מראש ,התארגנות רלוונטית ותיאום ציפיות; סולידריות בין
האזרחים ועידוד הקשרים ביניהם ,ערבות הדדית ,והתנהלות מוצלחת בזמן המשבר (ולא רק
הצלת חיים); תחושת ייעוד ומנהיגות ,כל זאת במטרה לשמור עד כמה שניתן על המשך שגרת
החיים .החוסן הלאומי ייווצר וייבחן בארבעת השלבים של המשבר :בהיערכות ,בתגובה
המיידית ,בשגרת החירום; וביום שאחרי.

אתגר המענה למשבר ארצי
.14

הנחות עבודה מרכזיות שעומדות בבסיס המענה של ישראל למצבי משבר אינן רלוונטיות.
בראש ובראשונה ,בעוד שלכאורה ,המענה למשבר בזירת העורף הוא באחריות המדינה
ובאמצעות גופי מערך העורף ,מרבית הגופים המרכיבים את זירת העורף הם אזרחיים ולכן
לא כפופים ישירות למדינה .יתרה מכך ,בעוד שלכאורה היקף השירותים לאזרחים אמור
דווקא להתרחב בשעת משבר ,בפועל ,בעת משבר ארצי ,צפוי צמצום משמעותי בהם.

.15

המשמעות :בעת משבר ארצי עלולה להיות התמוטטות של מערך העורף בשל הפער הגדול
בין הציפיות והיקף הצרכים של הציבור ,מצד אחד ,לבין היכולות והמשאבים של הממשלה
וסוכנויותיה ,מצד שני .התמוטטות כזו תיפגע ביכולת של זירת העורף להתמודד בהצלחה עם
המשבר ולתרום לניצחון ברמה הלאומית.

.16

לעומת זאת ,יש לישראל משאבים עצומים שאינם רתומים במצבי משבר במסגרת החברה
האזרחית ,בתאגידים ,בעמותות ,במערכת החינוך ובמוסדות ההשכלה הגבוהה ובקרב אלפי
פרטים ומשקי בית.
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המענה :גיבוש 'רשת חוסן אזרחית' על בסיס 'תרבות של מוכנות'
.17

החזון להתמודדות עם משברים ארציים בעורף הישראלי צריך להיות מבוסס על ארגון
החברה הישראלית במסגרת 'רשת חוסן אזרחית' של אלפי יחידות קצה עם משאבים
ויכולות בסיסיות לפעול בעת משבר בעורף ,בהנחת נתק ממושך ממקורות האספקה
והשליטה הממשלתיים או במקרים בהם לא יוכלו מוסדות המדינה לענות על כל הצרכים
בעורף .יחידות הקצה יפעלו בזיקה הדדית וביחסי גומלין עם יחידות הדומות להן באופיין.

.18

'תרבות של מוכנות' ) (Culture of Preparednessהיא מכלול של ערכים ,סדרי עדיפויות,
תבניות התנהלות והרגלים המוטמעים בכל הרבדים של החברה – בקרב משקי בית ופרטים,
קהילות ,רשויות מקומיות ,עמותות וקרנות פילנתרופיות ,מגזר עסקי ,ממשלה וסוכנויותיה –
שמטרתם להבטיח את המוכנות להתמודד עם מצבי משבר.

.19

כינון 'רשת חוסן אזרחית' על בסיס 'תרבות של מוכנות' מחייב שותפות בין מוסדות המדינה
לבין החברה האזרחית .תפקיד מוסדות המדינה צריך להיות אימון והכשרה של מערך העורף
וגם התווית מדיניות כוללת ,הנחת תשתיות ,חקיקה ,תקינה ואכיפה בעורף הישראלי שיביאו
להטמעת 'תרבות של מוכנות' ולבניית רשת החוסן .התחומים המרכזיים שבהם יש לפעול
ברוח זו :בריאות ,רווחה ,תחבורה ,חינוך ,חוק וסדר ,תקשורת ,כלכלה ,שאמורים להבטיח
את המשך אספקת השירותים והצרכים החיוניים .תפקידה של החברה האזרחית הוא
ביכולתה לספק משאבים ,כוח אדם ותשתיות בפריסה ארצית ובהיקפים אדירים.

.20

רשת החוסן צריכה להתבסס על הגיון פעולה משותף; פרוטוקולים של תקשורת; טקסים
ומקומות מפגש; מבנה חסר היררכיה שיש בו חפיפות וכפילויות; עצמאות פעולה ופוטנציאל
צמיחה ושינוי לאור הנסיבות; הפעלה עצמאית בהנחת נתק עם השלטון ולאור ההיגיון
המקומי.

.21

'רשת חוסן אזרחית' היא איגוד של אלפי 'יחידות' ) (nodesמסוגים שונים – פרטים ,משקי
בית ,קהילות ,עסקים ,עמותות ,פילנתרופים וקרנות פילנתרופיות ,חוקרים ומוסדות
אקדמאים ,אמצעי תקשורת ונציגי העולם היהודי – שיש להן יכולות בסיסיות להתמודדות
עם מצבי משבר בעורף ומחויבות לשיפור החוסן הלאומי והמקומי.

.22

עקרונות היסוד:
-

-

העצמה של החברה האזרחית ,שיתוף במידע וביזור סמכויות – התפיסה הנוכחית היא
של ריכוז הכוחות ,הסמכויות ,הידע והיכולות בידי מוסדות המדינה .התפיסה הנדרשת
הפוכה :יש להעצים את החברה האזרחית ,בדרך של שיתוף במידע ,תיאום וביזור
סמכויות לחברה האזרחית ,כך שתוכל לפעול ולהשפיע בעת משבר.
הפעילות נמשכת אלא אם הוגדר אחרת – בעוד שהתפיסה הנוכחית היא שבמצב משבר
הפעילות נפסקת ,אלא אם כן הוגדר במפורש כי עליה להמשיך ,לצורך חוסן לאומי יש
לאמץ תפיסה הפוכה על-פיה במשבר כל הפעילות במוסדות הממשלה ,בעמותות
ובמשק צריכה להימשך אלא אם כן הוגדר במפורש כי יש להפסיקה.

מרכיבי 'רשת החוסן האזרחית'
.23

הממשלה וסוכנויותיה :מעבר לתפקידה המסורתי של הכנת תוכניות חירום וחלוקת
תפקידים בין המשרדים על הממשלה גם לעצב תפיסה לזירת העורף ,שהיא חלק מתפיסת
'הניצחונות השלובים' ומטרתה היא ניצחון גם בזירת העורף.
על הממשלה להטמיע 'תרבות של מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית' באמצעות טיפוח
והעצמת זרזי הרשת ותמיכה בהם ,הגדרת תקנים של מוכנות לעסקים ,לארגונים ,לעמותות,
ולרשויות מקומיות ,תיאום ציפיות מול כלל הגורמים ברשת החוסן בקרב האוכלוסיה ,הכנת
תשתית של מגיבים-ראשונים ,יצירת תמריצים למוכנות של פרטים ומשקי בית ווידוא
המוכנות למשבר של עובדי המדינה וסוכנויותיה.
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.24

מערכת החינוך :מרכיב יסוד לתמיכה ב'רשת החוסן האזרחית' .המשך פעילותם של מוסדות
החינוך למשך מספר שעות הוא חיוני לתגובה מוצלחת עם פרוץ המשבר .גם שגרת החירום
תלויה בקיומה של מ סגרת חינוכית הולמת .לכן ,יש לארגן ולהכין את מערכת החינוך כך
שהיא תתמוך ברשת החוסן.

.25

מוסדות ההשכלה הגבוהה הם משאב חשוב שאינו מנוצל ב'רשת החוסן האזרחית' .עליהם
להיערך מבעוד מועד לתרום לרשת החוסן בעיקר על יסוד הסטודנטים והסגל (שאינם חלק
ממערך המילואים) שיש ביכולתם לתרום תרומה מקצועית או אנושית בעורף.

.26

השלטון המקומי הוא לבנת היסוד של מערך העורף ועליו להיות הזרז המרכזי לבניית 'רשת
החוסן האזרחית' .לשם כך ,בנוסף על תפקידיו הקיימים ,עליו לעצב תפיסת חוסן מקומית
ולשלבה בחזון המקומי (בעזרת הגורמים המקצועיים המתאימים) ,לתאם ציפיות עם
התושבים בהתאם ליכולות הלאומיות והמקומיות לטפח את רשת החוסן המקומית ולמפות
את מרכיביה.

 .27המגזר העסקי :על-פי התפיסה הקיימת פעילות המשק נמשכת במשבר רק במפעלים
שהוגדרו כחיוניים על-ידי מל"ח .עם זאת ,עסקים נוספים ימשיכו לפעול מכוח ההיגיון
העסקי שלהם.
המגזר העסקי ,ובעיקר תאגידים בעלי פריסה ארצית ,הם משאב עצום של חוסן לאומי
שאינו ממוצה בהיערכות החירום של ישראל .מוכנות למשבר צריכה להיות חלק בלתי נפרד
מהאחריות התאגידית של חברות בישראל ,כולל אימון עובדי התאגיד והכשרתם למצבי משבר,
הבטחת המשך הפעילות בשעת המשבר והיערכות לתמיכה ב'רשת החוסן האזרחית'.
.28

המגזר השלישי :יש להתאים את ההיגיון של מל"ח ,שחל על המגזר העסקי ,למגזר השלישי
בהתאמות הנדרשות .תפקודו התקין של המגזר השלישי הוא חיוני להבטחת החוסן הלאומי.
לכן ,יש להכין את המגזר השלישי לקראת מצבי משבר תוך התמקדות בעמותות שהמשך
פעילותן התקין חיוני לחוסן.
גיבוש 'תו חוסן' ל'ארגונים חיוניים' ול'ארגונים חשובים' במשבר ,ברמה הלאומית,
המחוזית והמקומית שיגדיר את הציפיות והדרישות מארגונים אלה ,מצד אחד ,וגם את
זכויותיהם ,מצד שני' .תו חוסן' כזה צריך להיות לאומי ,מחוזי או מקומי ולהיות מוכר על ידי
הממשלה ,המחוז או הרשות המקומית בהתאמה.

.29

עמותות ייעודיות לחוסן שהן 'זרזים' של 'רשת החוסן האזרחית' .עמותות אלה מטרתן לטפח
את החוסן ברמה הלאומית ,המחוזית או המקומית על בסיס תפיסת החוסן הלאומית.
עמותות אלו צריכות לפעול מול כל המרכיבים של רשת החוסן.

 .30העולם היהודי נתפס כעומק אסטרטגי של העורף הישראלי .ואכן ,מאז קום המדינה תמכה
יהדות העולם בישראל בעת משבר ,בכספים רבים ,בתמיכה פוליטית ,בהזדהות ובסולידריות.
ואולם ,חלק מהעולם היהודי מתרחק מישראל בשל שינויים אידיאולוגיים ,כלכליים,
חברתיים ודמוגרפיים שפוקדים את העם היהודי מחוץ לגבולות של מדינת ישראל .לאחרונה,
מגמה זו מקבלת משנה תוקף בשל משבר האמון עם ממשלת ישראל והסוכנות היהודית .לכן ,יש
לחשוש שהיקף התמיכה של העולם היהודי בישראל עלול להצטמצם במידה ניכרת.
.31

לפיכך ,יש לעצב גם גישה חדשה שתשלב את יהדות התפוצות בעיצוב תפיסה לזירת העורף.
תפיסה שעיקרה הערבות ההדדית בין שני חלקיו של העם היהודי בישראל ובעולם ושילוב
העולם היהודי ברשת החוסן היהודית הגלובלית.

.32

קרנות פילנתרופיות :יש לפתח עקרונות וקווים מנחים לשילובה של הפילנתרופיה ברשת
החוסן מבעוד מועד ,כך שתוכל לתמוך בארגונים שהם 'חיוניים' או 'חשובים' במשבר.
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.33

יש להקים קרן ייעודית לקראת מצבי משבר .פירות הקרן ישמשו לטיפוח רשת החוסן
ו'תרבות של מוכנות' ואילו הקרן עצמה – במלואה או בחלקה – תשמש לצורך מימון הפעילות
במהלך המשבר.

.34

אזרחים-מתנדבים ומגיבים-ראשונים :על מנת לעבות את רשת החוסן ולחזקה ,יש לזהות,
לגייס ולהכשיר אלפי אזרחים-מתנדבים שמוכנים לקבל אחריות בשעת משבר כלפי אזרחים
אחרים :שכניהם לקומה ,לבניין ,לרחוב או לשכונה ,בשרות הרשות המקומית ,עמותות או
ארגונים אחרים.

.35

הפרט והמשפחה :דחיפה של מוכנות אישית ומשפחתית .הפרט והמשפחה הם יחידת היסוד
של החוסן המקומי .ככל שמספר האנשים ומשקי הבית שהתכוננו למשבר כיאות גבוה יותר,
יכולתה של הקהילה להתמודד עם המשבר משתפרת .לכן ,יש לקדם את המוכנות האישית
והמשפחתית ,בעיקר באמצעות מקומות העבודה ומוסדות החינוך ובעיקר בקרב כל מי שיש
לו תפקיד בעת משבר.

המלצות לפעולה
.36

מסגרת תפיסתית :עיצוב העקרונות לתפיסת החוסן הלאומי במסגרת תפיסת 'הניצחונות
השלובים' .בהתאמה ,יש להגדיר את רשימת הנושאים והתחומים המרכזיים שדורשים עיצוב
תפיסת חוסן כגון בריאות ,רווחה ,חינוך ,תחבורה ,חוק וסדר ועוד.

.37

מוסדות :יש לכונן מוסדות שיעצבו ויעדכנו את תפיסת החוסן הלאומי ויטמיעו אותה כולל:
פתרון סוגית האחריות הכוללת על סוגית העורף; דיון דו-שנתי במליאת הממשלה; תת-
ועדה קבועה בכנסת לנושא מוכנות העורף; אישור איום הייחוס לעורף על-ידי הממשלה; דת
היגוי ארצית לגיבוש ויישום תפיסת החוסן הלאומי (בראשות רח"ל); צוות עבודה לניהול
מערך החוסן הלאומי; פורום שותפות בין-מגזרי לאומי; שולחן שותפות בין-מגזרי בכל מחוז
ובכל רשות מקומית בראשות ראש העיר או ראש המועצה.

.38

הטמעת 'תרבות של מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית':
הכרזה על שני ימי מוכנות לאומיים שיוקדשו להטמעת 'תרבות של מוכנות' בכל הארץ
במערך העורף ,ברשת החוסן בקרב האוכלוסייה;
אימוץ 'תרבות של מוכנות' כחלק מהאחריות התאגידית בישראל;
הגדרת דרישות מוכנות למצבי משבר במוסדות ציבור ובמקומות עבודה על-ידי רח"ל.
הכנסת תחוקק חוק שיחייב עמידה בדרישות אלה;
קביעת נאמן מוכנות למשבר בכל עסק שבו עשרה עובדים לפחות;
תמיכה תקציבית בעמותות הייעודיות שהן זרזי רשת החוסן ועוסקים בהטמעת
'תרבות של מוכנות';
הכשרת אלפי אזרחים לתפקיד של מגיבים-ראשונים;
מאמץ לאומי להטמעת ההרגל של ערכת חירום בכל בית אב ובכל ארגון;
שילובם של ערביי ישראל בזירת העורף ורתימתם לחזון של תפיסת החוסן הלאומי,
מגלם אתגר ייחודי הנובע מנקודת המוצא הירודה של מגזר זה בכל הקשור לתפקוד
הרשויות המקומיות ,רמת תשתיות ואיכות השירותים;
עיצוב העקרונות והקווים המנחים למגבית חירום עתידית ולחלוקת המשאבים
המגיעים מהעולם היהודי.

סוף.
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'רשת חוסן אזרחית'
מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל
רקע
.39

מסמך זה מציע מסגרת תפיסתית לגיבוש 'רשת חוסן אזרחית' בישראל ולחיזוק החוסן
הלאומי והמקומי במדינת ישראל במצבי משבר ארציים ,שבהם תיחשף מרבית האוכלוסייה
בחלקים נרחבים משטח המדינה לסכנה ולמחסור חמורים .מטרת המסמך :לשמש כלי בידי
אנשים בעמדות מנהיגות ,סמכות והשפעה שיכולים ,שרוצים ושמוכנים לעצב את תפיסת
החוסן הלאומי של ישראל ולפעול למימושה.

.40

החזון אותו מציג מסמך זה כולל הקמתה של 'רשת חוסן אזרחית' שמבוססת על 'תרבות של
מוכנות' ,שתפעל במצבי משבר ארציים בהם ייווצר נתק בין השלטון המרכזי ונציגיו לבין
האזרחים .במציאות כזו תוכל 'רשת החוסן האזרחית' להשלים את הפערים שייווצרו
בממשלה ובסוכנויותיה .אין בחזון זה ערעור על האחריות העליונה של הממשלה וסוכנויותיה
לנהל את זירת העורף ועל תפקידם המרכזי של הרשויות המקומיות במצבי משבר בעורף.

.41

המסמך נכתב כתוצאה משיתוף פעולה בין מכון ראּות לבין הקואליציה הישראלית
לטראומה ,שיזמה הפדרציה היהודית של ניו-יורק בדצמבר :2008

11
12
13
14



הקואליציה הישראלית לטראומה ,מניעה והתמודדות (להלן 'הקואליציה הישראלית
לטראומה') )(Israel Trauma Coalition, Response and Preparedness – ITC
הוקמה בשנת  2002ביוזמת הפדרציה היהודית של ניו-יורק (UJA Federation of
) ,New York Cityבמטרה לפתח רצף שירותים בתחום הפסיכוטראומה ולבנות
מודלים להתמודדות עם מצבי משבר .הקואליציה מייצגת כ 50 -ארגונים שפועלים
ברמת הקהילה ,ותפקידם לספק מגוון רחב של טיפולים לאוכלוסיות שונות בטווח
הזמן המיידי ,הבינוני והארוך ,להכשיר צוותים ורשויות בתחום המוכנות לחירום,
ולטפח קשרים בקהילות המקומיות.
מחויבותה של הקואליציה הישראלית לטראומה לסוגית החוסן הלאומי מבוססת על
למעלה מ 30 -שנות ניסיון של חברי הקואליציה בפיתוח מודלים של חוסן ,התמודדות,
הכנת מערכות וטיפול בטראומה נפשית וקהילתית; בפיתוח שותפויות; ובבניית מודל
מרכזי החוסן בצפון ובדרום הארץ .כמו כן פועלת הקואליציה באזורי אסון ברחבי
11
העולם.



מכון ראּות הוא עמותה שהוקמה בינואר  2004על מנת לתמוך בתהליכי שינוי
אסטרטגיים במדינת ישראל .המכון מספק את שירותיו ללא תמורה .הערך המוסף
הייחודי של מכון ראּות נובע ממומחיותו בזיהוי הזדמנויות או הפתעות אסטרטגיות
הניצבות בפני מדינת ישראל ,בפיתוח ידע אודותן וברתימת הקהילה הרלוונטית
12
לשינויים הנדרשים.
מחויבותו של מכון ראּות לסוגיית החוסן הלאומי נובעת מעבודת המכון בנושא תפיסת
הביטחון הלאומי של ישראל בעקבות מלחמת לבנון השנייה ,אשר הובילה לזיהוי זירת
העורף וסוגית החוסן הלאומי כאחת מנקודות התורפה של ישראל 13.מאז מרץ 2008
14
מקדיש מכון ראּות צוות בראשות גב' דנה פרייזלר-סווירי לנושא זה;

לפירוט אודות הקואליציה הישראלית לטראומה ואבני הדרך המרכזיות של עבודתה ,ר' נספח א'.
לשאלות ותשובות אודות מכון ראּות ולפירוט אבני הדרך המרכזיות של עבודתו ,ר' נספח ב'.
ר' מסמך מכון ראּות :תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל לא רלוונטית.
חברים נוספים בצוות הם :גב' יעל וייס ,מר דניאל קרני ומר יוסי חורש .בנוסף תרמה לעבודת הצוות כמתמחה
הגברת ג'ורדנה סינגר.
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.42

מטרותיו של מסמך זה:
()1

לפתח מסגרת תפיסתית בנושא 'חוסן לאומי בישראל' ולעצב אסטרטגיה
ליישומה.

()2

לבחון את תפיסות החוסן המקומיות בישראל ואת מודל מרכזי החוסן.

()3

חלק ב' של מסמך זה יוקדש לעיצוב קווים מנחים למגביות החירום של העולם
15
היהודי בתפוצות.

המסמך מתבסס על התשומות הבאות:


שיטת העבודה התבססה על חבילה של תיאוריה ,מתודולוגיה וכלי מחשוב מבית היוצר
16
של חברת פרקסיס בראשות ד"ר צבי לניר;



בחינה של עקרונות הפעולה של משרדי הממשלה וסוכנויותיה ,שאמונים על זירת
העורף כולל :רשות החירום הלאומית (להלן רח"ל) ,פיקוד העורף ,משק לשעת חירום
(להלן מל"ח) ,משטרת ישראל ,משרד הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד הבריאות,
משרד החינוך ומשרד הגמלאים;



בחינת תפיסות החוסן המקומיות ברחבי הארץ;



בחינה של מודל מרכזי החוסן של הקואליציה הישראלית לטראומה ומשרד הרווחה;



סקירת ספרות מקצועית מן העולם ומישראל;



לימוד העבודות המרכזיות שנכתבו בנושא תפיסת החוסן בישראל ובראשן מסמכי
'ועדת אילון' לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום ,דוח 'מחשבה' בנושא חוסן לאומי,
דוח מבקר המדינה בנושא היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה ועבודת
המועצה לביטחון לאומי בנושא תפיסת ביטחון הפנים של ישראל (לרשימה המלאה ר'
נספח ג' :רשימת מקורות);



לימוד מושגי היסוד בנושא 'חוסן קהילתי' ,כפי שפותחו על-ידי השירות לעבודה
17
קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים;



בחינה השוואתית של תפיסות חוסן בארה"ב ,בסינגפור ,ביפן ,בדרום קוריאה,
באוסטרליה ,בשבדיה ובבריטניה;



מפגשים עם אנשי מקצוע ומומחים ,נציגים ממשרדי הממשלה ,ממערך העורף,
מהרשויות המקומיות ,מארגוני המגזר השלישי ,מהמגזר העסקי ,מהתקשורת,
ומהאקדמיה (ר' רשימת התודות);



נוכחות בשלושה תחקירים בעקבות מבצע 'עופרת יצוקה' ( )1/09במועצות האזוריות
אשכול ,שדות נגב ושער הנגב (.)1-3/09

.43

מסמך זה הוא הרחבה (גרסה ב') של המסמך 'עמידה איתנה לניצחון בזירת העורף' שנכתב
בעקבות מלחמת לבנון השנייה והוגש לוועדה הממשלתית בראשות השר עמי אילון –
בעקבות מלחמת לבנון השנייה (קיץ  )'06הגיע מכון ראּות למסקנה שתפיסת הביטחון הלאומי
של ישראל נתונה במשבר .אחד התחומים שבהם משבר זה בא לידי ביטוי הוא זירת העורף.
לכן ,כאמור ,הקים מכון ראּות צוות ( )03/08שהציע תפיסה חדשה לארגון העורף הישראלי
במצבי משבר ארציים .תפיסה זו התבססה על רתימת החברה האזרחית בישראל להיערכות

15

הצורך בקווים מנחים למגביות חירום עלה כתוצאה מאי שימוש נאות בחלק מהכספים שנתרמו בעת משברים
עד כה ,בדגש על מלחמת לבנון השנייה .חלק ב' של מסמך זה (שטרם פורסם) יוקדש לגיבוש קווים מנחים
למגביות חירום.
אודות המתודולוגיה של מכון ראּות ר' אתר חברת פרקסיס. www.praxis.co.il :
ר' אוגדני צח"י וצח"ש כפי שפותחו על-ידי משרד הרווחה באתר האינטרנט של המשרד:
./http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha/Community/CommunityStrengt h
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החירום הלאומית באמצעות הטמעת 'תרבות של מוכנות' .התפיסה נוסחה במסמך 'עמידה
איתנה לניצחון בזירת העורף' (( )10/08להלן :גרסה א') שהוגש לוועדה הממשלתית בראשות
השר לשעבר עמי אילון ,שעסקה בנושא היערכותה של ישראל למצבי משבר ארציים ואומץ על
18
ידה.
בעקבות כל זאת הציעה הפדרציה של יהודי ניו-יורק ( )12/08כי השלב הבא של הפעילות –
שמטרתו ,כאמור ,להמשיך ולעצב את מערך העקרונות לבניית חוסן ברמה הלאומית (להלן
'תפיסת חוסן לאומי') וברמה המקומית (להלן 'תפיסת חוסן מקומי') – יתבסס על שיתוף
פעולה בין מכון ראּות לבין הקואליציה הישראלית לטראומה.
ולכן מסמך זה הוא אבן הדרך השנייה (גרסה ב') בתהליך לימוד מתמשך של זירת העורף
בישראל ושל סוגית החוסן הלאומי .גרסה זו מחליפה את קודמתה (גרסה א') ומשפרת
ומוסיפה תחומי ידע חדשים שחיוניים להבנת אתגר החוסן הלאומי בישראל והם:


הבנת המושג 'חוסן לאומי' – כיכולת של זירת העורף להתנהל בהצלחה במהלך משבר,
כך שתוכל לספר 'סיפור של הצלחה' בסיומו ולתרום לניצחון הלאומי;



אתגר המענה למשבר ארצי – זיהוי התפיסה הנוכחית ,על-פיה מתנהל מערך העורף
הישראלי ,כתפיסה שלא מספקת מענה הולם לתרחיש של משבר ארצי;



גיבוש 'רשת חוסן אזרחית' והטמעת 'תרבות של מוכנות' – פיתוח מענה שמבוסס על
'רשת חוסן אזרחית' שכוללת אלפי יחידות קצה – רשויות ,ארגונים ופרטים – עם
יכולות בסיסיות להתמודד עם משברים בעורף ,שיוכלו לפעול במצב של נתק מהשלטון,
ועם עזרה הדדית מצידן של יחידות קצה אחרות.

מבוא
.44

מלחמת לבנון השנייה חשפה נקודת תורפה בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל – נקודת
המוצא של מסמך זה היא נקודות התורפה והפערים בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל
שנחשפו במלחמת לבנון השנייה (קיץ  )'06לנוכח האתגרים המדיניים והביטחוניים שמציב
'מערך ההתנגדות' ,בראשות איראן ,סוריה 19,חמאס וחיזבאללה ,ששולל את קיומה של מדינת
ישראל 20.באותה עת ,התגלו בתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל פערים ונקודות תורפה
בהשוואה לאוסף העקרונות האסטרטגיים שמנחים את 'מערך ההתנגדות' .ואכן ,במהלך
השנים האחרונות הצליח 'מערך ההתנגדות' לפגוע בישראל שוב ושוב זאת למרות נחיתותו
הכמותית ,האיכותית והטכנולוגית המובהקת.
זירת העורף 21היא אחת הזירות שבהן ישראל חלשה – אחת הזירות שיוצרות את נקודות
התורפה של ישראל היא זירת העורף וחולשתו של המערך האזרחי הישראלי במצבי משבר
ארציים .בזירה זו קיים פער ברור :בעוד שהאויב ממקד את מאמציו בבניית יכולות לפגיעה
בעורף הישראלי ,מבחינתה של ישראל זירת העורף הייתה ונותרה זירה משנית .במהלך
מלחמת לבנון השנייה נחשף פער זה בצורה בולטת.
הזנחה רבת שנים של זירת העורף מצד רשויות המדינה – חולשתו של מערך העורף הישראלי
נוצרה בעקבות שנים רבות של הזנחה מצד רשויות המדינה במכלול ההיבטים הרלוונטיים,
כולל חשיבה ותכנון ,זמן ,כסף וכוח אדם .חלק מהזנחה זו בא לידי ביטוי גם בהיעדר גורם

18

ר' דו"ח הוועדה לבחינת הערכות החזית האזרחית לשעת חירום – דוח סופי (ועדת אילון) ,פברואר  ,2009ע' .4
סוריה זיהתה את העורף הישראלי כנקודת תורפה ועל סמך זה בנתה את כוחה הצבאי הנוכחי (ר' את דבריו של
היתא'ם אל-איובי ,הוגה דעות צבאי סורי-פלסטיני " :לא נוכל לישראל בשדה הקרב הקונבנציונאלי ...כדי לנצח
עלינו להכות בעורפם החלש ,בנשותיהם ,בזקניהם ובילדיהם ...כך הם ייכנעו" (ר' ביאלר א" ,.חשיבה על הבלתי
ניתן לחשיבה-אפשרויות והשלכות של הפצצות אסטרטגיות כנגד העורף הישראלי במלחמה הבאה" ,מתוך:
מדינה ממשל ויחסים בינ"ל ,1977 ,11 ,עמ' .)84 – 71
ר' המסמכים שהגיש מכון ראּות לוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון בשנת ( 2006ועדת וינוגרד) :עדכון
תפיסת הביטחון הלאומי בעקבות מלחמת לבנון השנייה ( ;)4/07הקמת צוות בקרה אסטרטגית לתמיכה בראש
הממשלה ( ;)4/07ארגון מחדש של מדיניות החוץ בתפיסת הביטחון הלאומי ( .)7/07וכן ,ר' מסמכי מכון ראּות:
אסטרטגיית הקריסה :ההיגיון המדיני של 'מערך ההתנגדות' ,הקוד של ישראל פוצח; הטרור הוא בעיה קיומית.
להגדרת 'זירת העורף' ,ר' פרק הגדרות מושגים.

.45
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בעל אחריות כוללת על העורף 22.כתוצאה מכך נשחקה היכולת של ממשלת ישראל
וסוכנויותיה לתת מענה הולם לצרכי האוכלוסייה במצב שבו חלק גדול מהאוכלוסייה בשטח
נרחב יהיה נתון למתקפה (משבר ארצי) .כעבור זמן ,עמותות רבות 23,מתנדבים ותורמים,
חלקם הגדול מקרב יהודי העולם ,נרתמו כדי למלא חלל זה .אולם גם בכך לא היה די בשעת
24
המבחן של מלחמת לבנון השנייה.
בעקבות מלחמת לבנון השנייה חל שינוי בהיערכות רשויות המדינה למצבי משבר .החלטת
הממשלה מס )15/4/2007( 1577 .קבעה כי משרד הביטחון יהיה בעל האחריות הכוללת על
העורף ,ובעקבותיה הוקצו משאבים רבים ללימוד הטעויות ,להפקת לקחים ,לשינוים מבניים,
25
ולטיפוח כוחות ויכולות שחיוניים להתמודדות עם מצבי משבר בעורף.

.48

מבצע 'עופרת יצוקה' ( )1/09הוכיח שיפור בהתנהלות גופי מערך העורף – במהלך המבצע
עברו גופים רבים – ביניהם משרד ראש הממשלה ,משרד הביטחון ,משרד הרווחה ,רח"ל,
פיקוד העורף ,הרשויות המקומיות ,המשטרה וגופי המגזר השלישי – מבחן אש חשוב שחשף
26
שיפור משמעותי בהתנהלותם בהשוואה למהלך מלחמת לבנון השנייה.

.49

ואולם ,מבצע 'עופרת יצוקה' לא הציב אתגר משמעותי למערך העורף של ישראל .היקף
השטח שהותקף היה מוגבל יחסית בהשוואה לתרחיש של משבר ארצי וכך גם גודל
האוכלוסייה שנפגעה; תדירות ההתקפות הייתה נמוכה בהשוואה למלחמת לבנון השנייה או
בהשוואה לתרחישים הצפויים בעימותים צבאיים עתידיים; 27איכות הנשק שהופעל נגד
ישראל הייתה מוגבלת בהשוואה ליכולות שעומדות לרשות חיזבאללה ,סוריה או איראן;
וישראל נהנתה משליטה מוחלטת במרחב האווירי שמעל רצועת עזה .כתוצאה מכך ממשלת
ישראל הייתה מסוגלת למקד מאמצים ומשאבים בצורה יעילה באזור המוגבל סביב רצועת
עזה ולמשך תקופה מוגבלת על מנת לענות על כל צרכי האוכלוסייה המקומית.
לכן ,אין להקיש מן ההצלחה היחסית של ישראל בניהול זירת העורף במהלך מבצע 'עופרת
יצוקה' את המסקנה שישראל ערוכה למצבי משבר ארציים .אין לראות ב'עופרת יצוקה'
ביטוי לתיקון משמעותי של כשלי מלחמת לבנון השנייה בתחום העורף וחבל יהיה אם תחמיץ
החברה הישראלית את ההזדמנות לתיקון הכשלים בעורף שהחל לאחר המלחמה .הסתייגות
28
זו זוכה להסכמה רחבה בקרב העוסקים בהיערכות החירום של ישראל.

22

אחריות כוללת משמעה שישנו גורם ממשלתי שתפקידו לזהות את המציאות ואת האיומים ,לגבש מדיניות,
להקצות משאבים ,להגדיר סדרי עדיפויות ,ולגבש רגולציה ,תיאום ובקרה .עד מלחמת לבנון השנייה לא היה
גורם בעל אחריות כוללת על העורף .רק לאחר המלחמה הוחלט כי משרד הביטחון יהיה בעל האחריות הכוללת
על העורף ובמסגרתו הוקמה רח"ל (מתוך שיחה עם יער איתמר ,המשנה לראש המועצה לביטחון לאומי
(לשעבר) ,ת"א.)21/7/09 ,
מבין הגופים הרבים שפועלים בתחום זה יש לציין את הקואליציה הישראלית לטראומה ,את מרכז משאבים
(חבר בקואליציה) ,מרכז כהן-האריס ,ואת אלכ"א-ג'וינט.
יש הטוענים כי הכשל במלחמת לבנון השנייה היה כשל של עיצוב התודעה של המעורבות הממשלתית יותר
מכשל ההתנהלות הממשלתית בפועל.
האחריות שהוטלה על משרד הביטחון נקבעה לתקופה מוגבלת של חמש שנים (( )2012 – 2007ר' דו"ח הוועדה
לבחינת הערכות החזית האזרחית לשעת חירום – דוח סופי (ועדת אילון) ,פברואר ,2009 ,ע'  .)9עם זאת גם
במשרד הביטחון סוגית העורף זוכה להיות שנייה בסדר העדיפויות של המשרד ,שאחראי בראש ובראשונה על
המערך הצבאי של ישראל.
כך למשל לקראת מבצע 'עופרת יצוקה' אומנו מראש כוחות החירום וההצלה ,כוחות פיקוד העורף ורח"ל ,ראשי
רשויות מקומיות ומשרדי הממשלה הרלוונטיים( .ר' אלרן מ" ,.זירת העורף במבצע 'עופרת יצוקה' :סיכום
ביניים" ,מבט על( ,גיליון  ;)5/1/09 ,87ואיגרת לסיכום הפעילות הבין-מגזרית המשותפת במהלך מצב החירום
בדרום הארץ ,בראשות סגן שר הביטחון מתן וילנאי ,ת"א.)12/3/09 ,
ר' למשל נתונים על השבוע הראשון של מבצע 'עופרת יצוקה'" :בששת הימים הראשונים של המבצע שוגרו
לישראל  ...מספרים נמוכים בהרבה ממה שנצפה בישראל לפני המבצע .הם מייצגים כ 30%-מהממוצע היומי של
שיגורי הרקטות של חזבאללה במהלך מלחמת לבנון השנייה" (ר' אלרן מ" ,.החזית האזרחית במבצע 'עופרת
יצוקה :סיכום ביניים"( ,מבט על ,גיליון  ,)87ינואר .)2009
עמ דה זו הייתה גורפת בקרב הדוברים בכנס המכון למחקרים אסטרטגיים בנושא .בין הדוברים :סגן שר
הביטחון מתן וילנאי ,ראש רח"ל תא"ל (מיל) זאב צוק-רם ,ואלוף פיקוד העורף ,יאיר גולן (ר' אלרן מ(,.עורך),
מוכנות החזית האזרחית בישראל למלחמה – סיכום כנס( ,ת"א :המכון למחקרי ביטחון לאומי ,יוני .))2009
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תרגיל 'נקודת מפנה  )6/09( '3אמור היה לבחון תרחיש של משבר ארצי .במהלך תרגיל זה
תורגלו ממשלת ישראל ,מערך העורף והחירום של המדינה ,הרשויות המקומיות וחלק
מארגוני החברה האזרחית בשורה של אירועים בכל רחבי הארץ ,שעלולים להתרחש בשעת
משבר בעורף 29.אולם ,גם תרגיל זה לא הצליח לדמות מצב של משבר שהוא ארצי בפריסתו
ומשמעותי בהיקפו.
במתווה הנוכחי ,תרגיל 'נקודת מפנה  '3מהווה הוכחה נוספת שישראל נותרה ללא מענה
למצב של משבר ארצי – תרגיל 'נקודת מפנה  '3תרגל בעיקר את גופי מערך העורף ומוסדות
המדינה ולא התרכז בהקניית יכולות בסיסיות לחברה האזרחית או בהסברה רחבת היקף
לגבי תפקיד האזרחים בשעת משבר .לכן יכולתו לבחון את המורכבות של משבר ארצי בעורף
הייתה מוגבלת מלכתחילה ,ובעקבותיו נותרה התחושה שעדיין צפוי פער במשבר ארצי בין
30
היכולות של המדינה לבין צרכי האוכלוסייה.

.53

לכן ,זירת העורף בישראל נותרה חשופה לפערים שעלולים להתגלות בעימות עתידי – למרות
הפקת הלקחים ,לכאורה ,מאירועי מלחמת לבנון השנייה ,הביצועים הטובים בעורף במהלך
מבצע 'עופרת יצוקה' ותרגיל 'נקודת מפנה  ,'3עדיין קיימים בזירת העורף בישראל פערים
שעלולים להגביל את חופש הפעולה המדיני והביטחוני שלה וישפיעו לרעה על הכלכלה ועל
החברה במקרה של עימות צבאי עתידי ,שבמהלכו יותקף המרחב האזרחי של המדינה כפי
שהיה בקיץ  2006או כפי שעלול לקרות במקרה של אסון טבע.

.54

לפיכך ,מסמך זה מנסה לתת מענה לפער זה ועוסק בשתי בעיות תפיסתיות בעורף
הישראלי :קרי ,קיים פער בין המודל התפיסתי – מערך הערכים ,הנחות העבודה ,המוסדות,
תבניות ההתנהלות וההרגלים – שעומד בבסיס ההיערכות של ישראל בזירת העורף לבין
המציאות המשתנה:
צורך בעדכון התפיסה הקיימת לזירת העורף ,ושילובה בתפיסת הביטחון הלאומי .על
אף העלייה הברורה בחשיבות זירת העורף בעיני היריב והשפעתו הגוברת של העורף על
היכולת להכריע עימותים צבאיים עדיין אין תפיסה ברורה לעורף הישראלי ,שעיקרה
צמצום הנפגעים בעורף והיכולת להמשיך לספק את השירותים החיוניים גם בעיתות
31
משבר ,שתשולב בתפיסת הביטחון הלאומי (ר' פרק ;)1

.52

-

היעדר מענה לתרחיש של משבר ארצי בעורף .במצב של משבר ארצי בו חלקים גדולים
מאוכלוסיית המדינה יהיו נתונים לסכנה ולמחסור צפוי להיווצר פער בין הצרכים של
האוכלוסייה לבין המשאבים של הממשלה ,שעלול להביא לשיתוק העורף ולתוצאות
קשות אחרות (ר' פרק .)2

.55

לסיכום ,מסמך זה יעסוק בנושאים הבאים:

29

תרגיל העורף 'נקודת מפנה  '3התנהל בין התאריכים  31במאי ל 2-ביוני  .2009התרגיל היה הגדול בתולדות
המדינה ונוהל על-ידי משרד הביטחון ורח"ל .מתווה התרגיל דימה התדרדרות של שלושה חודשים שכללה
מלחמה בעזה ופתיחת חזית צפונית והתקוממות של ערביי ישראל .נוסף לתרחישי המלחמה ,תורגלו גם פיגוע
טרור ,אסון טבע ,מגיפה או תקלה תפעולית של מתקן חומרים מסוכנים .במסגרת התרגיל נבדק שיתוף הפעולה
בין ארגונים ורשויות מקומיות ולקחו בו חלק צה"ל ,פיקוד העורף ,מל"ח ,משטרת ישראל ,משרדי הממשלה
והרשויות המקומיות ,האזרחים ,אמצעי התקשורת ,בתי הספר ,הקבינט המדיני-ביטחוני ומערך ההסברה
הלאומי( .ר' סופר ר" ,.תרגיל העורף :מלחמה בחזית ,אינתיפאדה בבית".)25/5/09 ,Ynet ,
תרגילי חירום בעורף יכולים לבחון את היכולות בהתאם לתרחישים המתורגלים בלבד והם מבוססים על
תפיסות צבאיות ,שמתאימות למערכות היררכיות עם פיקוד ושליטה ריכוזיים .לעומתם ימי מוכנות לאומים או
שבוע מוכנות לאומי מבוססים על תפיסות אזרחיות וכוללים מטרות כמו בניית יכולות ,שינוי תודעה ציבורית,
תקצוב ורגולציה ,כגון הקלות במס לרכישת מוצרי צריכה לחירום ,הכשרות לציבור ,דיונים בין-מגזריים ועוד.
(להרחבה ר' למשל את שבוע המוכנות הלאומי במדינת פלורידה בארה"ב ( Bush, J., "A Bottom-Up Strategy
for Catastrophic Events", in: Himberger, D., Sulek, D., Krill, S., "When there is no Cavalry",
).)Strategy + Business, (No. 48, 2007
משנת  2007אז קיבל משרד הביטחון את האחריות על העורף והוקמה רח"ל ,החל מאמץ לעצב מחדש את
התפיסה לעורף .עם זאת תפיסה זו עדיין לא פורסמה או הוסברה בציבור הרחב ,שיושפע מכל אירוע משברי
בעורף.
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פרק  :1מקומה של זירת העורף בתפיסת הביטחון הלאומי -
תפיסת 'הניצחונות השלובים' והצורך בחוסן לאומי
התפיסה הקיימת :הניצחון מושג בחזית הצבאית
התפיסה הנוכחית של מקבלי ההחלטות בישראל אודות זירת העורף מבוססת על הנחות היסוד
האלה:
 .56הניצחון יושג בזירה הצבאית ולכן היא הזירה המרכזית – תפיסת הביטחון של ישראל
מדגישה את פיתוח 'כוח המחץ' ואת עליונותה הצבאית של ישראל ,תוך שהיא מזניחה את
פיתוח 'כוח העמידה' של החברה הישראלית בעורף 32.לפי תפיסה זו ,יכולתו של צה"ל להכריע
בחזית הצבאית תקבע את הניצחון הלאומי.
תפיסה זו נותרה שרירה וקיימת למרות העלייה ההדרגתית בחשיבות זירת העורף ,שהחלה
במלחמת המפרץ ( )1991והגיעה לשיאה במהלך מלחמת לבנון השנייה ( )7/2006ולמרות דוח
ועדת מרידור ( )5/2006שקרא להוסיף את מרכיב ההתגוננות לתפיסת הביטחון הקיימת,
33
שהתבססה ,עד אותה עת ,על שלושה עמודי תווך :הרתעה ,התרעה והכרעה צבאית.
 .57אין למדינת ישראל תפיסה ברורה על מהות ההצלחה בזירת העורף או תוכנית ויכולת
להשיגה – ייעודו של העורף במשבר הוא לתמוך במאמץ המלחמתי ,להעניק 'מרחב תמרון'
למקבלי ההחלטות בישראל ולהתרכז בפעולות הצלת חיים עד למימוש מטרות המערכה
הצבאית (כי הניצחון מושג בחזית הצבאית) 34.כך ,המסגרת התפיסתית שמנחה את הפעילות
35
של מערך העורף במשבר היא של הישרדות עד יעבור הזעם.
המציאות המשתנה
בפועל ,מתהוות מגמות ,אשר חותרות תחת הנחות היסוד שנזכרו לעיל:
 .58חשיבותה של זירת העורף לביטחון הלאומי הישראלי עולה והשפעתה על תוצאות המאבק
באויב גוברת – בעימותים שהתרחשו בעשרים השנים האחרונות – במלחמת המפרץ (,)1991
באינתיפאדה השנייה ( ,)2005 - 2000במלחמת לבנון השנייה ( )2006ובמאבק סביב עזה (2005
  – )2008הפכה זירת העורף למטרה המרכזית של אויבי ישראל ולמוקד מרכזי של העימות36
עמם .לכן תוצאת המאבק בין ישראל לבין אויביה נקבעת במידה רבה גם בזירה זו.
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"את תורת הביטחון של ישראל ניתן להגדיר במשפט אחד :ויתור כמעט מוחלט על כוח העמידה
לטובת מירב כוח המחץ" (ר' טל ישראל ,ביטחון לאומי :מעטים מול רבים( ,הוצאת דביר ,)1996 ,ע'  .)52מאז
מלחמת העצמאות ( ) 1948הפך העורף הישראלי מטרה מרכזית של האויב ,שבאה לידי ביטוי במעורבות גדולה
יחסית של אזרחים להגנת העורף (מתל מידי תיכון ועד למתנדבי הג"א) ואולם מגמה זו הלכה ושכחה בעקבות
מלחמת ששת הימים ( ) 1967אז הצליח צה"ל להרחיק את המלחמה מהעורף הישראלי לתוך אדמת האויב.
למעשה עד מלחמת המפרץ ( ) 1991התפתחה בעורף הישראלי תחושת ביטחון ובמקביל חלה הזנחה שבאה לידי
ביטוי בתפיסה ,במשאבים ובמודעות הציבורית בעורף הישראלי.
מסמך זה אינו מערער על ההנחה כי האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא עדיין האיום הצבאי בשדה הקרב
ולכן יש לתת קדימות למאמצי החזית הצבאית ,אותם אמור העורף לשרת ,במיוחד במקרה של עימות כולל בו
העורף כולו יגויס למען המאמץ הצבאי( .מתוך שיחה עם אלוף (מיל) איילנד גיורא ,ראש המועצה לביטחון לאומי
(לשעבר) ,ת"א.)19/7/09 ,
בעת משבר ,המטרות העיקריות של זירת העורף הן )1 :המשכיות תפקודית של מערך המדינה ומוסדותיה; )2
קיום מרקם חיים וחוסן לפרט ולקהילה;  ) 3מזעור הפגיעה בנפש ,ברכוש ובתשתיות( .מתוך שיחה עם ראש רשות
החירום הלאומית ,תא"ל צוק-רם זאב ,ת"א.)03/09/08 ,
מערך העורף בנוי כמערך מקצועי ומצומצם שמתמקד בהצלת חיים ,מזעור הפגיעה ברכוש ,אספקת מוצרי יסוד
לאוכלוסייה וכו' .מבין המשימות העיקריות של מערך העורף :הדרכת אוכלוסייה להתנהגות נכונה במצבי
חירום ,אספקת חבילת מיגון בסיסית לאוכלוסייה (מקלוט ,ערכות מגן) והפעלת יחידות חילוץ והצלה( .מתוך
שיחה עם ד"ר ביצור אברהם ,ת"א ;)21/9/08 ,ואתר פיקוד העורף).
ר' דבריו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט בנושא" :המלחמה [הבאה] תגיע גם לערים ולבתים של אזרחי
ישראל והיעד של אויבנו יהיה לפגוע בעורף ...לא יהיה יותר מצב שבו המלחמה תתנהל בשדה קרב עלום ומרוחק
ובערים הגדולות יימשכו החיים כהרגלם( "...הארץ .)20/8/08 ,וביצור אברהם ,מעמד העורף בתפיסת הביטחון
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.59

בזירת העורף מתפתחים 'סיפורי הצלחה' במהלך ולאחר המשבר – לכאורה ,כל מצב של
משבר ארצי בזירת העורף יכול להסתיים בכישלון :מספר מוקדי הרס ונפגעים ,מידע חלקי
ו'ערפל קרב' ,מהומה ,סכנת חיים ,מחסור ,ועוד .ואולם ,המציאות הנוכחית וגם ההיסטוריה
מוכיחות שגם בתנאים אלה יכולה חברה להתנהל כך שבסוף המשבר היא תראה עצמה כמי
שצלחה את המשבר בהצלחה וזאת גם במקרים שבהם נגרמה פגיעה קשה בנפש וברכוש .כך
היה בבריטניה במלחמת העולם השנייה ,בניו-יורק בספטמבר  ,2001בקרב הפלסטינים
37
(תפיסת ה'צומוד') ואף במהלך מבצע 'עופרת יצוקה' בחלק מישובי עוטף עזה.

התפיסה הנדרשת' :ניצחונות שלובים' בזירה הצבאית ובזירת העורף
.60

נדרש לפתח את 'סיפור ההצלחה' בזירת העורף ,לאמצו ולפעול למימושו – בישראל קיימת
תפיסת ביטחון צבאית שמנסה להגדיר בצורה מפורשת את מהותו של הניצחון הצבאי .הגדרה
זו חשובה לפעולות הצבא וכוחות הביטחון .לעומת זאת ,כאמור ,אין לישראל הגדרה ברורה
או אמות מידה למהי התנהלות מוצלחת בזירת העורף .התנהלות מוצלחת בעורף משמעה
עמידה ביעדים שיקבעו מראש ,כגון ,צמצום הנפגעים והמשך אספקת השירותים החיוניים
בעורף .לפיכך ,יש לפתח יעדים אלה ולהנחיל אותם לכלל מערך העורף ולציבור הרחב כך
שיוכלו לעמוד בהם.

.61

לאור זאת ,יש לעדכן את תפיסת הביטחון הלאומי ולעצבה סביב הרעיון של 'ניצחונות
שלובים' במספר זירות כולל בזירת העורף – 38על בסיס היכולת להתנהל התנהלות מוצלחת
בעורף בעת משבר ,יוכל העורף גם לתרום לניצחון הלאומי של ישראל ,שיתגבש במספר זירות
וחזיתות – בזירה הצבאית ,אבל גם בזירת העורף ,בזירה התקשורתית וההסברתית ובזירה
הדיפלומטית.

.62

לכן ,הצלחה בזירת העורף היא תנאי הכרחי לניצחון הלאומי של ישראל בעימותים עתידיים.
יתרה מכך ,במצבים מסוימים ,כגון במקרה של אסון טבע או בעימות דומה לזה של מלחמת
המפרץ ( ,)1991זירת העורף עשויה להיות הזירה היחידה שבה תעמוד המדינה למבחן .כל זאת
ועוד ,היכולת לעבור משברים בעורף בהצלחה ולתרום לניצחון הלאומי עשויה להפוך לנכס
39
של הביטחון הלאומי הישראלי ולחלק מההרתעה הישראלית.

הצלחה בזירת העורף היא הבסיס לחוסן לאומי
 .63זירת העורף והחזית הצבאית פועלות לפי תפיסות שונות – זירת העורף ,ערכיה ,שיטות
הניהול שלה ותורת הפעלתה ,שונים מהותית מאלו של החזית הצבאית עד כדי ניגוד .בעוד
שבחזית הצבאית מתקיים עימות ישיר עם כוחות אויב במטרה להביא להכרעתם ,לכניעתם
40
או להשמדתם ,בזירת העורף ההתמודדות היא פנימית והצלחה בה היא פחות מוחשית.

37

38

39

40

הלאומי בישראל בין השנים  ,1948-1956חיבור לשם קבלת התואר 'דוקטור בפילוסופיה'( ,אוניברסיטת בר-
אילן ,תשס"ג).
כך למשל ,האינתיפאדה השנייה גבתה מחיר קשה מאזרחי ישראל ואולם על פי סקרים הפגין הציבור הישראלי
חוסן לנוכח אירועים אלה ,וחזר לדפוסי ההתנהלות שלו( .ר' אלרן מ ,.חוסן לאומי בישראל( ,ת"א :מרכז יפה
למחקרים אסטרטגים ,אוניברסיטת ת"א ,מזכר  ,81ינואר .))2006
על תפיסת 'הניצחונות השלובים' ר' דו"ח הוועדה לבחינת הערכות החזית האזרחית לשעת חירום – דוח סופי
(ועדת אילון) ,פברואר  ,2009ע' .28 – 23
בעורף אין ניצחון כי אם הצלחות .זאת מאחר וניצחון דורש יריב אותו אפשר להכריע .כאמור העורף צריך לעמוד
ביעדים שיוצבו לו מראש ,כשיכולת זו תחשב להצלחה .לעומת זאת ברמה הלאומית יש ניצחונות בעימותים מול
יריבי ם .מסמך זה לא מרחיב על מושג הניצחון במאה ה ,21-אך מכיר בעובדה שכיום היכולת להשיג ניצחון מול
יריב תלויה בהתנהלות במספר חזיתות במקביל ולא רק בחזית הצבאית .היכולת להתנהל בהצלחה בעורף יכולה
להיות מרכיב מרכזי בהרתעה הישראלית ,כי היא תפגע במניע המקורי של האויב להתחמש ולכוון נגד העורף
הישראלי.
על ההבדל בין ההתמודדות בעורף להתמודדות בחזית הצבאית" :חוסן שונה מהותית מגבורה ,הקרבה או
פעולות יוצאו דופן של יחידים וקבוצות בלחימה מול סכנה או אויב .ככזה חוסן הוא המשך הקיום ,תיקון
נזקים ,הגנה על ילדים ושימור של סימני זהות .חוסן הוא למעשה התגובה השכיחה והטבעית של חברות
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המשמעות של הצלחה בעורף היא חוסן לאומי – חוסן לאומי הוא היכולות של המדינה
והחברה לצלוח משבר ,להשתנות במהלכו ולהסתגל לסביבה החדשה ,תוך שמירה על איכות
חיים ,זהות וערכים בסיסיים וצמצום הפגיעות .הצורך בחוסן לאומי נובע מההכרה כי לא
ניתן יהיה למנוע את כלל האיומים בעתיד ,ויש לפתח יכולות להתמודד עימם .למעשה בעידן
הנוכחי קשה יותר ויותר למנוע ולסכל איומים ועל כן יש לדעת כיצד להתמודד עימם ואף
41
לצאת מחוזקים מכל התמודדות שכזו.

.65

היסודות לחוסן לאומי – לימוד של עולם המושגים והידע שעוסק בפיתוח חוסן לאומי מוביל
למסקנה שחוסן לאומי מושתת על היסודות הבאים:

41

42

43



חוסן אישי ,חוסן משפחתי וחוסן קהילתי – היכולת להפגין חוסן ברמה הלאומית
נובעת מחיבור בין הרמות שתחתיו .קרי ,חוסן לאומי מושתת על היכולת של פרטים,
משפחות ,קהילות ,ישובים ורשויות להיערך נכון למשבר ולרכוש יכולות בסיסיות,
שיאפשרו להם לצלוח משבר ,להשתנות ולהסתגל למציאות החדשה ,תוך שמירה על
42
איכות חיים וזהות לאומית וצמצום הפגיעות;



מנהיגות – תפקידה המרכזי של מנהיגות במשבר הוא להבהיר את הייעוד ולשמר את
האמונה והתקווה שהניצחון אפשרי; להגדיר ולהגן על ערכי הליבה של החברה; לחזק
את תחושת המסוגלות ,לשדר הובלה ולתאם ציפיות באשר להתנהגות הנחוצה ,לסמן
מהם הערכים ,סדרי העדיפויות ,תבניות ההתנהלות וההרגלים הנדרשים; לרתום
אנשים וקבוצות לפעולה ולסכל כוחות שביכולתם לחתור תחת חוסנה של החברה.
בשעת משבר ,מנהיגות יכולה להגיע מכל מקום בחברה – מחברי הכנסת ושרים
בממשלה ,מפקידי הציבור ,מראשי רשויות ,מהחברה האזרחית ,מאנשי עסקים
43
ומפעילים קהילתיים.

ואנשים( ".ר' דוח 'מחשבה' בנושא חוסן לאומי ,סדנה חמישית( ,זכרון יעקב :האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים ,)2007 ,ע' .)15
בדומה אפשר ללמוד מיכולתו של גוף האדם להתמודד עם מחלות בדרך של חשיפה לנגיף ופיתוח נוגדנים ולא של
מניעה .להגדרת המושג 'חוסן' ר' הגדרות מושגים .הגדרת המושג מבוססת על המקורות הבאים :דו"ח מחשבה
בנושא חוסן לאומי  -סדנה חמישית( ,זכרון יעקב :האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ,יולי ,)2007 ,ע' ,15
וNorris, F.H., "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities and Strategy for -
Disaster Readiness", American Journal for Community Psychology, (Vol. 41, 2008), p. 130,
Ramo, J. C., The Age of the Unthinkable, (Little, Brown and Company, 2009), pp. 173, 190.
נהוג לחלק את מושג החוסן לארבע יחידות ניתוח שונות:
חוסן הפרט :מושפע מרמת הביטחון הפיזי ,רמת השירותים שהפרט מקבל והידע שקיים לרשותו,
ממידת האמון בהנהגה ומעוצמת השייכות והחיבור לרשת חברתית תומכת;
חוסן קהילתי :מושפע ממידת האמון והמעורבות של הקהילה בהנהגה (המקומית והלאומית),
מהימצאותו של מנהיג קהילתי דומיננטי ,מהיכרות בין חברי הקהילה ,משאביה ,חלוקה הוגנת של הנטל
ונכונות לוותר למען הכלל;
חוסן ישובי :מושפע מקיום מנהיגות מקומית ,משלטון מקומי יציב ואמין ,שנותן שירותים ומספק
פתרונות מקומיים וייחודיים לצרכי הישוב;
חוסן לאומי :מושפע ממידת האמון במוסדות השלטון ובמנהיגיה ,מיכולתה של המדינה לספק שירותים
בסיסיים ,מהיכולת ליצור תחושת יציבות וביטחון ,ומתחושה של חלוקה הוגנת בנטל.
(ר' דו"ח מחשבה בנושא חוסן לאומי  -סדנה חמישית( ,זכרון יעקב :האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
יולי  ,)2007עמ' .)16-18
על מנהיגות עם סמכות וללא סמכות ר' Heifetz R.A., Leadership Without Easy Answers, (Harvard
 University Press, 1994), pp. 67-69, 181-183ו -על מנהיגות במשבר ר' Dean Williams, Real
Leadership – Helping People and Organizations Face their Toughest Challenges, (BerrettKoehler Publishers, 2005), pp. 189-215.
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ייעוד – בעתות משבר מתחדד הצורך להבין מהי מטרת העל המשותפת ומדוע יש
לשרוד ,לעבור את המשבר בהצלחה ולשגשג לאחריו .התודעה וההבנה של הייעוד
44
מחזקים את היכולת להפגין חוסן לאומי;



הכנה ,התארגנות רלוונטית ותיאום ציפיות – חוסן לאומי גובר ככל שההכנות יסודיות
יותר ,ההתארגנות הלאומית רלוונטית לצרכים ולאתגרים והציפיות של הציבור
מותאמות ליכולות ולצרכים האמיתיים;



סולידריות ,ערכים והתנהלות (לאו דווקא 'הצלת חיים') – לימוד של 'סיפורי הצלחה'
של חברות שעמדו למבחן עליון בזירת העורף מעלה שסיפורים אלה מדגישים ערכים
כגון סולידריות בין פרטים ובין קבוצות ,מסירות נפש והקרבה ,איפוק ,רעות ,משמעת
ואמון 45.מספר הנפגעים או היקף ההרס – שנובעים במידה רבה מהתנהגות היריב או
46
מגורל – משחקים תפקיד משני ב'סיפורי ההצלחה';

ארבעה שלבים להצלחה בזירת העורף; ארבעת מבחני החוסן הלאומי – קיימים ארבעה
שלבים בהם מתגבש החוסן הלאומי ונבחן בזמן משבר ,והם אלה שמכתיבים אם ההתמודדות
47
עם המשבר היא מוצלחת ואם העורף תורם את תרומתו לניצחון הלאומי:


היערכות – 48שלב זה מורכב ממגוון הפעולות שבוצעו בצורה רציפה בתקופה שקדמה
למשבר כדי להתכונן אליו ,כגון אימון כוחות ההצלה והחילוץ וכוחות המתנדבים;
הכנת תוכניות חירום; שמירה על מלאים; הכנת תשתיות; כתיבת נהלים; ובניית
שותפויות בין גורמי המדינה לבין החברה האזרחית .היערכות טובה מחייבת הטמעה
של 'תרבות של מוכנות' (ר' להלן) במשקי הבית ,במקומות העבודה ,במוסדות ציבור
ובכל המקומות הציבוריים ,תוך התאמת הציפיות של האוכלוסייה ליכולות האמיתיות
של מוסדות המדינה שתאפשר את גיבוש רשת החוסן הלאומית (ר' להלן);



תגובה מיידית והתארגנות מחדש – אורכו של שלב זה הוא בין  48 - 24שעות מתחילת
המשבר ועיקרו פעולות להצלת חיים ורכוש במוקדים רבים .שלב זה עלול להתאפיין
בחוסר בהירות ,באי סדר ואולי אף בבהלה ,בזמן שהמדינה עוברת משגרה למשבר.
בשלב זה יעמדו למבחן עליון מערכות הבריאות ,התחבורה והתקשורת וגם יכולתם של
אזרחים רבים לפעול ביעילות ובמקצועיות לצד כוחות החילוץ וההצלה ובשילוב עמם.
בשלב זה נכון לשלב את הציבור במידע באמצעות שימוש מושכל באמצעי התקשורת.
בסופו המדינה עברה למצב של שגרת חירום וכל מסגרות החירום הרלוונטיות הופעלו;



שגרת החירום – בשלב זה המדינה פועלת במשבר במטרה להבטיח את המשך החיים
בעורף .שלב זה עלול להימשך בין ימים לשנים .עובדי המדינה מתייצבים במקומות
עבודתם כפי שהוגדר מראש (יש לשנות את ההנחיות הקיימות בהתאם ולהרחיב את

בישראל מצביעים ממצאי סקר הפטריוטיות על מוטיבציה גבוהה מאוד בקרב ישראלים להילחם למען המולדת
ולהישאר נטועים על אדמתה( .ר' עוזי ארד וגל אלון ,פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל ,המכון למדיניות
ואסטרטגיה ,המרכז הבינתחומי  -הרצלייה ,כנס הרצלייה השישי.)21-24/01/2006 ,
ערכים אלה נובעים מרמת ההון החברתי ,כמות הקשרים בין האנשים בחברה .ר' Putnam, R., Bowling
 Alone: The Collapse and Revival of American community, (Simon & Schuster, 2001), p.19.ו-
Giddens, A., Emile Durkheim; Selected Writings, (London: Cambridge University Press, 1972),
p.184.
על חשיבות ההתנהלות בעת משבר בזירת העורף ר' דברי דוח מבקר המדינה" :נמצא כי הטיפול בעורף במהלך
המלחמה היה לקוי ביותר  ...קברניטי המדינה השקיעו את מירב המאמצים בלחימה בלבנון ,ולא בטיפול בעורף
שהיה נתון לפגיעה רחבת היקף כבר מימיה הראשונים של המלחמה .התנהלות זו הותירה 'חלל ריק' בטיפול
בעורף והשאירה את תושבי הצפון חשופים ,פגיעים וחסרי הגנה בתקופה קשה ביותר .הליקויים הקשים בעניין
הטיפול בעורף בעת המלחמה מגיעים עד כדי ליקוי מאורות"( .דו"ח מבקר המדינה -היערכות העורף ותפקודו
במלחמת לבנון השנייה ,דו"ח מיוחד ,18/07/2007 ,עיקרי הממצאים ,ע' .)8
אודות ארבעת שלבי ההתנהלות בזירת העורף ,ר' Lindell, M., Prater, C., Perry, R., Introduction to
Emergency Management, (NJ: John Wiley and Sons, 2007) pp.11-13, 260-341.
ר' דו"ח הממשל האמריקני בעקבות אירועי ה 11-בספטמבר"Emergency response is a product of :2001 ,
.) preparedness, in: the 9/11 Commission Reportp. 278 .
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ההגדרות של עובדים חיוניים); מנגנוני השותפות בין משרדי הממשלה ונציגי החברה
האזרחית פועלים וקובעים סדרי עדיפויות; אספקת שירותים חיוניים נמשכת; פעולות
הסעד והרווחה החיוניות ברמה הקהילתית והמקומיות מסופקות על-ידי עובדי
המדינה בשיתוף והנחייה של עובדים מקצועיים ומתנדבים; תוכניות פינוי אוכלוסיה
נעשות בצורה מסודרת (בהנחה שקיימים מקומות פחות מאוימים); מערכת החינוך
פועלת במתכונת חירום; גיוס החירום של הקהילות היהודיות בתפוצות מגיע ליעדו;
הציבור מקבל מידע אמין והנחיות ברורות .בשלב זה יש לבצע התאמות לנוכח
השינויים במציאות ולעדכן את התפיסה לנוכח המציאות החדשה .במהלך המשבר יש
49
מופעים רבים של איפוק ,התנדבות ,רעות ,נדיבות וערבות הדדית;


.67

היום שאחרי – שלב זה מתחיל עם סיום המשבר ,כשזירת העורף חוזרת למצב של
שגרה .המטרה הלאומית היא שמצבה של המדינה יהיה טוב יותר מכפי שהיה טרם
המשבר .ההתנהלות הלאומית בשלב זה תימדד בממדים האלה :תחקור המשבר,
הפקת לקחים והטמעתם; תיקון נזקים מהיר ,שיקום ובניה מחדש של ההריסות כך
שההרס יהפוך להזדמנות לפיתוח; עיטור הגיבורים של זירת העורף ומיצוי הדין
המשפטי והציבורי עם מי שלא עמד בהתחייבויותיו קדם למשבר.

הצלחה בעורף היא הבסיס ל'חוסן לאומי' – לאור הנאמר לעיל יכולתה של זירת העורף –
פרטים ,קהילות ומוסדות – להתנהל בהצלחה במהלך המשבר לפי אמות המידה שנקבעו
מראש היא הבסיס להפגנת חוסן אישי ,קהילתי ולאומי .יכולת זו מאפשר לזירת העורף
50
לתרום את חלקה לניצחון הלאומי.

טבלה :ארבעה שלבים להצלחה בעורף; ארבעה מבחנים לחוסן לאומי

49

50

שלב

פרק זמן

עיקרי הדברים

היערכות

עד למשבר

תגובה
מיידית

 48השעות
הראשונות
למשבר

שגרת
המשבר

עד לסיום
המשבר

היום שאחרי

לאחר סיום
המשבר

הפעולות שבוצעו בתקופה שקדמה למשבר כדי להתכונן אליו :אימון
כוחות ההצלה ,החילוץ והמתנדבים; תיאום ציפיות; הכנת תוכניות
חירום; שמירה על מלאים; הכנת תשתיות ובניית שותפויות בין הממשלה
לחברה האזרחית ,שמשמעם הטמעת 'תרבות של מוכנות' וגיבוש רשת
החוסן הלאומית (ר' להלן);
פעולות להצלת חיים ורכוש .בשלב זה עלולים להתפתח חוסר בהירות ואי
סדר ,המדינה עוברת משגרה למשבר .מערכות הבריאות ,התחבורה
והתקשורת יעמדו למבחן ,כשבמוקד יכולתם של אזרחים רבים לפעול
ביעילות ובמקצועיות לצד כוחות החילוץ וההצלה ובשילוב עמם.
המדינה פועלת במשבר במטרה להבטיח את המשך החיים בעורף .עובדים
מתייצבים במקומות עבודתם; מנגנוני השותפות בין הממשלה לחברה
פועלים; נמשכת אספקת שירותים חיוניים ,פעולות סעד ורווחה ותוכניות
פינוי אוכלוסיה; מערכת החינוך פועלת במתכונת חירום; גיוס החירום
של הקהילות היהודיות מגיע ליעדו; הציבור מקבל מידע אמין .מופעים
של איפוק ,התנדבות ,רעות ,נדיבות וערבות הדדית.
חזרה לשגרה .מצבה של המדינה טוב יותר מכפי שהיה טרם המשבר.
תחקור ,הפקת לקחים והטמעתם; תיקון נזקים ,שיקום ובניה מחדש;
עיטור הגיבורים ומיצוי הדין עם הפעילים בעורף.

ביישובי עוטף עזה בשנים האחרונות ,כתוצאה משנים של חיים תחת אש ,החלו פיתוח וצמיחה במערך
השירותים החברתיים שלא היו קיימים לפני תחילת המשבר ,שבאו לידי ביטוי במשאבים ,בעלייה בסדר
העדיפויות הלאומי ובעלייה בתודעה הציבורית .לדוגמה ר' את פעילות עמותת גוונים בעיר שדרות בשנים
האחרונות או את פעילותה של מועצת שער הנגב בשיפור מערכת החינוך (מתוך שיחה עם חנה טל ,מנהלת מרכז
החוסן ומרווה מייזלס מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים במועצת שער הנגב ,מכללת ספיר,
.)11/2/09
חוסן הוא מושג רב-תחומי ורב-מימדי שחורג מתחום החירום בלבד .עם זאת ,בישראל ,נושא המוכנות לחירום
הוא בדרך כלל העילה להגברת המודעות ולעיסוק בחוסן.
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פרק  :2אתגר המענה למשבר ארצי
התפיסה הקיימת
המבנה וההיערכות הנוכחיים של גופי מערך העורף בישראל מבוססים על שורה של הנחות יסוד
ביחס לתפקידם וביחס לתפקידה של החברה הישראלית במצב של משבר ארצי:
.68

51
52

53

54

55

56

51

המענה למשבר בזירת העורף הוא באחריות המדינה ויינתן באמצעות גופי מערך העורף,
הרשויות המקומיות ומשרדי הממשלה – ביטחון האזרחים בישראל נחשב ל'מוצר ציבורי'
ולכן על מוסדות המדינה לוודא את אספקתו בשגרה ובמשבר .בהתאם לכך ,באחריות
52
הממשלה ומשרד הביטחון לגבש תפיסה לעורף ולנהל את כל הגורמים שפועלים בו.


משרד הביטחון אחראי על זירת העורף בשל הקשר ההדוק לזירה הצבאית –
התנהלות העורף תיגזר מהמתרחש בחזית הצבאית ,ולכן לא ניתן להפריד בין ניהול
החזית הצבאית לבין ניהול העורף .לפיכך ,האחראיות הכוללת על זירת העורף נמצאת
בידי משרד הביטחון ומרגע הכרזה על 'מצב מיוחד בעורף' ינוהל העורף על-ידי פיקוד
העורף 53.בהקשר זה יש לציין שקיימת מחלוקת חריפה בסוגיית האחריות לזירת
העורף כשהטענה האחרת היא שהאחריות לזירה זו צריכה להיות בידי גוף אזרחי כגון
המשרד לביטחון פנים ושלוחותיו ,בראשן הרשויות המקומיות והמשטרה;



הרשויות המקומיות הן לבנות היסוד של העורף – הרשויות המקומיות הן שלוחותיה
של הממשלה ונחשבות כ'לבנות היסוד' של מערך הטיפול באוכלוסייה בשעת משבר,
וכיחידות שמקשרות בין המדינה לבין אזרחיה 54.על הרשויות המקומיות מוטל תפקיד
מרכזי בהמשך אספקת השירותים לאוכלוסייה במצבי משבר;



אין היערכות למצבי קצה בזירת העורף מבחינת משאבים ויכולות – בזירה הצבאית
המדינה נערכת לתרחישים קיצוניים כגון עימות צבאי מרובה חזיתות וזאת באמצעות
הכשרת כוח האדם וצבירת אמצעי הלחימה הנדרשים לכך .לעומת זאת ,בזירת העורף
המדינה פעולת מתוך ידיעה כי לא תוכל לתת מענה לכל התרחישים של משבר ארצי
55
מבחינת היקף המשאבים והיכולות שבידה ,שנצברים ונבנים בשגרה.
ברוח זו ,היקף המשאבים המוקצים לעורף מצומצם בשגרה ובמשבר – העורף נתפס,
כאמור ,כזירה משנית בתפיסת הביטחון הישראלית ולכן סובל מהקצאה מצומצמת של
56
משאבים וכוח אדם מתוך כלל המשאבים העומדים לרשות מערכת הביטחון בשגרה.
מצב זה משתקף גם בעת משבר ,אז מופנים מירב המשאבים הלאומיים לחזית
הצבאית.

ר' הגדרת 'מערך העורף' בפרק הגדרות מושגים.
מאז מלחמת לבנון השנייה עובר מערך העורף שינויים רבים – הוקמה רשות החירום הלאומית (,)12/07
שמטרתה להיות הגוף המתכלל של העורף ולפעול לגיבוש תפיסת חוסן לאומי (ר' דו"ח מבקר המדינה :היערכות
העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה ,דו"ח מיוחד ,18/07/2007 ,ע'  ,4ר' גם עיצוב מערך העורף במדינת
ישראל ,דו"ח שני של הוועדה לבחינת מוכנות העורף למצבי חירום ,פברואר  ,2007ע' .)7
על-פי החלטת ממשלה מס'  1577האחריות על העורף ניתנה למשרד הביטחון ,במסגרתו הגופים שאחראים על
העורף כוללים את פיקוד העורף ,רח"ל ,מל"ח ,ומנר"ם (גוף ייעודי במערכת הביטחון שעוסק בפיתוח ובמחקר
של אמצעי התגוננות לחיילי צה"ל ולאזרחי המדינה).
"הרשות המקומית תמשיך גם בשעת חירום לשאת באחריות ולהוות את אבן היסוד לניהול החיים בעורף,
כממשק העיקרי שבין האזרח לשלטון" (עיצוב מערך העורף במדינת ישראל ,דו"ח שני של הוועדה לבחינת
מוכנות העורף למצבי חירום( ,פברואר  ,)2007ע'  ,7ר' גם דו"ח מבקר המדינה :היערכות העורף ותפקודו
במלחמת לבנון השנייה ,דו"ח מיוחד ,18/07/2007 ,עמ' .)397-399
על המוכנות החלקית של זירת העורף לתרחישים של משבר ארצי ר' דברי ראש הממשלה לשעבר ,אהוד
אולמרט" :עלולים להיות מצבים קיצוניים בהם תהיה לנו יכולת מוגבלת לתת מענה"( .גלובס.)3/12/2007 ,
על אף שמערכת הביטחון מופקדת לכאורה על סוגיית העורף ,תקציב העורף לא נחשב כחלק מובנה מתקציב
הביטחון (ר' דו"ח הועדה לבחינת תקציב הביטחון ,בראשות דוד ברודט ,מאי  ,2007ע'  .)16גם סגן שר הביטחון
מתן וילנאי התייחס לבעיית הגיבוש של תקציב העורף" :הפער האמיתי הוא תקציבי ...אנחנו צריכים להגיע
לתקציב עורף לאומי ,חיצוני לתקציב הביטחון ,שיחולק בין משרדי הממשלה כשהוא מיועד לצורכי העורף בלבד.
זה יקרה ,להערכתי ,ב( "2010-עמוס הראל" ,ישראל לא מוגנת ממתקפת טילים על העורף" ,הארץ.)5/9/08 ,
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.69

הזירה הצבאית וזירת העורף בעלות היגיון ארגוני ותרבותי דומה – ההיגיון הארגוני
והתרבותי עליו נשענת זירת העורף אינו שונה במידה משמעותית מן ההיגיון והתרבות בזירה
הצבאית ,ולכן ניתן לנהלה בדרך של פיקוד ושליטה .כך למשל:


ההיערכות בעורף נעשית על-פי איומי ייחוס – מערך העורף 57נערך על-פי 'איומי
יחוס' .בהתאם לכך ,תגובה מוצלחת למשבר מותנית בזיהוי מהיר של איום הייחוס,
בגיבוש עקרונות המענה ,בהעברת ההנחיות לאזרחים ובביצוע הנחיות אלה על-ידי
האזרחים;



הכנת זירת העורף למשבר מתבצעת על בסיס תרגילי חירום לאומיים – הכנת זירת
העורף למצבי משבר מבוססת על 'תרגילים' לאומיים או מקומיים (כדוגמת תרגיל
'נקודת מפנה') ,שבמסגרתם מונחלות תרגולות שנקבעו על-ידי גופי המדינה השונים.
הציפייה מכלל האנשים והארגונים היא לפעול בהתאם להנחיות;



יאמרו לאזרחים כיצד להתנהג – כתוצאה מהנאמר לעיל במצב משבר האזרח אמור
להיות ממושמע ,להקשיב למידע הרשמי שישודר ולפעול לפי ההוראות; המדינה תדאג
לספק את כל צורכי האוכלוסייה;



ניהול המגזר השלישי במשבר – עמותות מבצעות וגופים פילנתרופים מספקים
שירותים רבים ותמיכה חיונית בשגרה ובמשבר .לכן ,חשוב שמגזר זה ימשיך לפעול.
אבל ,במצב משבר פעילותו תתואם ותונחה על-ידי משרד הביטחון באמצעות שולחן
עגול ,כפי שהוקם במהלך מבצע 'עופרת יצוקה'.

.70

סוכנויות המדינה נערכות להגביר את אספקת השירותים החיוניים לאזרחים במשבר –
במשבר מרחיבה המדינה את שירותיה מעבר לאלה שהיא נוהגת לספק בשגרה (כך למשל
המדינה מחלקת במשבר אוכל ,שמיכות ,מחשבים ,מוציאה אוכלוסייה לרענון הרחק מאזור
58
העימות וכו') .במקביל בזמן משבר מחליטה הממשלה על אילו שירותים ניתן לוותר זמנית.

.71

תמיכתו של העולם היהודי במצבי משבר משמעותית ומובטחת – בעת משבר ,יתגייסו
הקהילות היהודיות בתפוצות לסייע למדינת ישראל ,באמצעות מגביות חירום ,עזרה
59
דיפלומטית ואף בשליחת מתנדבים.

המציאות המשתנה
בפועל ,מתהוות מגמות אשר מערערות את הנחות היסוד שנזכרו לעיל עד כדי הפיכתן ללא
רלוונטיות:
 .72במצב של משבר ארצי ,היקף הצרכים יהיה עצום – במצב משבר ארצי בעורף צפויים
להיווצר צרכים מורכבים בהיקפים עצומים – כגון טיפול במספר רב של נפגעים ומוקדי הרס,
סיוע נפשי לפרטים ,למשקי בית ולקהילות רבות ,סעד לאוכלוסיות נזקקות ,תקשורת
והסברה ,לחצי תנועה ,אספקת מוצרי יסוד או אבטחת שירותים חיוניים – שהם מעל ומעבר

57

58

59

בעתות רגיעה ,רח"ל אחראית "להגדיר את האיומים ותרחישי הייחוס לעורף ברמה הלאומית ,על יסוד קביעת
הגופים המוסמכים לכך" (ר' לשכת סגן שר הביטחון ,רשות חירום לאומית ,תפיסת ההפעלה בעורף.)24/02/08 ,
ההחלטה על מהם 'שירותים חיוניים' אמורה להתקבל ע"י בעל האחריות הכוללת .במקרה של השירותים
החיוניים בעורף בעת משבר בעל האחריות הכוללת הוא משרד הביטחון.
הכספים שגויסו על ידי קהילות יהודיות בתפוצות ועל-ידי ארגונים נוצריים תומכי ישראל ,הפכו למקור תקציבי
מרכזי למימון פעולות שיקום ולשדרוג תשתיות המקלוט בצפון המדינה לאחר מלחמת לבנון השנייה (ר' רותי
סיני ,הארץ ;11/07/07 ,אלי אשכנזי ,הארץ .)24/09/07 ,ו -ר' Jewish Agency Mobilization During the
(The Jewish Agency for Second Lebanon War – and Moving Forward to Rebuild the Galilee
 Israel, December 2006).ובבלי מיכאל ,רדאי פרנסס ,דבוש אבי ,איתן הדס ,אזרחים בחזית דו"ח לסיכום
כשלי הטיפול בעורף במלחמת לבנון ה 2-מנקודת מבט אזרחית ( ,ירושלים :שתיל וכוכב הצפון ,פברואר  ,)2007ע'
.)24
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למשאבים וליכולות שיעמדו לרשות גופי מערך העורף ,הרשויות המקומיות ומשרדי
הממשלה 60.בנוסף:

.73



בשגרה רוב גופי מערך העורף אינם מכירים את השטח ואת האוכלוסייה ומרבית
הגורמים בעורף לא כפופים לגופי מערך העורף – בשגרה זירת העורף תלויה במספר רב
של בעלי עניין ,שאינם כפופים לגופי מערך העורף השונים ,ומגיעים מכל המגזרים
בחברה :משקי בית ,עמותות וגופים פילנתרופיים ,ארגונים ,עסקים ואמצעי
תקשורת; 61זאת ועוד מי שאחראי ומכיר גופים אלה בשגרה הם כוחות אזרחיים כמו
הרשויות המקומיות והמשטרה;



תת-תפקוד של רשויות מקומיות בשגרה יחריף במשבר – למרות היכולות המרשימות
שהפגינו מספר רשויות מקומיות בדרום במהלך מבצע 'עופרת יצוקה' ,רשויות
מקומיות רבות בישראל מתקשות למלא את תפקידיהן בשגרה 62.לנוכח זאת ,קשה
לצפות שימלאו את תפקידן במשבר כנדרש וכמצופה;



ההכרזה על 'מצב מיוחד בעורף' 63בעלת משמעויות רב-מערכתיות – הכרזת ממשלה
על 'מצב מיוחד בעורף' אינה החלטה ביטחונית גרידא ,אלא הכרזה הטומנת בחובה
היבטים תקציביים ,חוקיים ופוליטיים משמעותיים שלעיתים מושפעים מלחצים
64
והיבטים כלכליים.

ההיגיון של זירת העורף שונה מההיגיון של המערכת הביטחונית – כאמור ,חלק גדול מזירת
העורף מורכב מגופים אזרחיים למיניהם ,ממאות אלפי משקי בית וממיליוני אנשים שהגיונם
אינו הגיון היררכי-צבאי ונכונותם לפעול מתוך משמעת עיוורת היא מועטה .המערכת שאליה
הם שייכים מאורגנת בצורה של רשתות חברתיות שיש בהן רכזות ויחידות קצה ואין בהן
מערכת שליטה ריכוזית .למבנה זה יש מספר השלכות מרכזיות לצורך החוסן הלאומי:


60

61

62

63
64

65

66

קושי גובר של זירת העורף להתנהל על-פי איומי הייחוס – 65איום הייחוס של העורף
מורכב יותר מאיומי הייחוס הצבאיים ויש לו השלכות רחבות יותר ,הוא נפרס על כל
תחומי החברה ובאחריות כל משרדי הממשלה (ולא רק משרד הביטחון כמו איום
הייחוס הצבאי) .כתוצאה מכך נגזרים מספר רב של תרחישים ולכן קשה לזהות
ולהפעיל את המענים המתאימים .זאת ועוד מענים אלה לא ידועים לכלל הציבור אלא
רק לגופי מערך העורף .במציאות שכזו יש לפעול גם לבניית יכולות בקרב הציבור
66
הרחב ,שיוכלו לענות על מספר רב של איומים;

כ ך למשל במשרד הבריאות פועלים לפי ההנחה כי במקרה של רעידת אדמה ,ייקח בין  72 – 48שעות עד
שהמדינה תגיע לאזרחים .משמעות הדבר כי האזרחים יצטרכו לעזור לעצמם בשעות הראשונות של המשבר
(מתוך שיחה עם ד"ר לאור דני  ,מנהל האגף לשעת חירום ,משרד הבריאות ,ת"א.)12/2/2009 ,
במשבר ארצי בו יוכרז על מצב של מלחמה כוללת ,אפשר יהיה להכפיף את כל הנעשה במדינת ישראל למערכת
הביטחון ולצה"ל .עם זאת ,מצב שכזה מעולם לא הוכרז .לכן ברוב מצבי המשבר לא צפויה הכפפה רשמית של
החברה האזרחית למערכת הביטחון (חשוב לציין כי בשגרה אין כפיפות של הגורמים האזרחים והפרטיים
למערכת הביטחון ואין תמיד ממשק ביניהם).
למרות ההכנה שקדמה למבצע 'עופרת יצוקה' ( ,)1/09רשויות מקומיות רבות עדיין נמצאות בתת-תפקוד .בנוסף
גם רשויות מקומיות בעלות יכולות ביצוע גבוהות לא מחויבות בחוק להמשיך את התנהלותן בחירום (על תפקוד
הרשויות המקומיות ב'עופרת יצוקה' ר' סיירת קסאם ,הארץ .05/02/2009 ,על מצבן הכלכלי הקשה של הרשויות
בדרום ר' הדיווח' :פורום ע רי הפריפריה :לא נשתתף בתרגיל העורף עקב המשבר הכלכלי' ,נענע ,10
.)24/05/2009
ר' הגדרת 'מצב מיוחד בעורף' בפרק הגדרות מושגים.
במלחמת לבנון השנייה ההכרזה על 'מ צב מיוחד בעורף' התבצעה רק שלושה ימים לאחר תחילת המלחמה.
בנוסף לא הופעל מל"ח ,אלא הוכרז על מצב כוננות ג' (ר' דו"ח מבקר המדינה -היערכות העורף ותפקודו
במלחמת לבנון השנייה ,דו"ח מיוחד ,18/07/2007 ,ע'  ,13ר' גם עיצוב מערך העורף במדינת ישראל ,דו"ח שני של
הוועדה לבחינת מוכנות העורף למצבי חירום ,פברואר  ,2007ע' .)16
רח"ל היא הגוף במשרד הביטחון שאחראי להגדרה ולבנייה של איומי הייחוס לעורף (ר' לשכת סגן שר הביטחון,
רשות חירום לאומית ,תפיסת ההפעלה בעורף.)24/02/08 ,
כיום זירת העורף אמור ה להתמודד עם שורה ארוכה של אירועים כגון :אסונות טבע ,משברי ביטחון לאומי,
טרור ,מתקפות טילים ,איומים בלתי-קונבנציונאליים ,אסונות אקולוגיים ,אירועים רב חזיתיים ,משברים
חברתיים -כלכליים ועוד .היקף ומשך אירועים אלה משתנה ועלול להיות מקומי או ארצי ,בן ימים אחדים או
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.74

67

68
69

70



חוסר התאמה של תרגילי חירום לאופיו האזרחי של העורף – תרגילי החירום
מתבססים על איומי הייחוס ומדמים מציאות רחוקה מהמציאות האזרחית היום-
יומית .בנוסף הם נערכים לעיתים רחוקות ולרוב מטרות התרגיל אינן מועברות לציבור
הרחב ולאזרחים לא מוסבר מה תפקידם .במצב כזה ,תרגילי החירום במערכת
האזרחית ,תורמים יותר לגופי מערך העורף מאשר לציבור כולו;



ללא הסברה מתאימה ,האזרחים בעורף יגיבו לפי ההיגיון והיכולות שלהם ולא לפי
המענה המתוכנן של מערך העורף – בעוד שהמערכת הביטחונית-צבאית מתנהלת
ומתורגלת על-פי איומי הייחוס והמענים שמוגדרים לה ,התגובה במערכת האזרחית
תתגבש ממאות אלפי אנשים שצפויים לפעול לפי ההיגיון שלהם והיכולות שלהם .ללא
הסברה מתאימה בשלב ההיערכות ,לא יוכל הציבור הרחב לפעול לפי איומי יחוס
ומענים ,שלא ידועים ולא ברורים לו

בפועל ,היקף השירותים לציבור מצטמצם במשבר ,המשק כולו נאלץ 'לעצור' בעקבות
השבתת מערכת החינוך ,והתמריצים הם לשבת בבית –


סגירת מערכת החינוך – במציאות הנוכחית ,בשעת משבר ,מערכת החינוך נסגרת.
כתוצאה מכך ציבור רחב של הורים מוגבל ביכולתו להופיע למקום עבודתו ולתפקד
67
כרגיל;



תמריצים שליליים להמשך פעילות המשק – התמריצים הכספיים לעובדים הם לשבת
68
בבית ולעסקים ולארגונים לשבות מפעילות;



פעילות חלקית של המגזר העסקי על בסיס הגדרות מל"ח – מערכת הביטחון וועדת
מל"ח גיבשו רשימה של מפעלים החיוניים למאמץ המלחמתי ,עליהם בלבד מוטלת
החובה להמשך אספקת שירותי היסוד לאוכלוסייה .מפעלים אלה זוכים להכשרות
69
ולאימונים על-פי חוק .כל שאר המפעלים לא מחויבים להמשיך ולתפקד;



למגזר השלישי ,שהפך להיות ספק שירותים ומשאבים מרכזי לאוכלוסייה ,אין חובה
להמשיך ולפעול ואין תוכנית כיצד לעשות זאת – למרות כינונו של שולחן עגול במשרד
הביטחון לתיאום המגזר השלישי במהלך מבצע 'עופרת יצוקה' ,אין עדיין תפיסה
ברורה לגבי אופן פעילותו של המגזר השלישי במשבר ,על הגופים הביצועיים שבו,
הגופים הפילנתרופים שבו ובתיאום עם הממשלה .כיום מספק השולחן העגול במשבר
מקום מפגש לעמותות הארציות הגדולות בלבד ואין ביכולתו לתאם את כל
ההתארגנויות האזרחיות במשבר .זאת למרות שבתחומים מסוימים ,המגזר השלישי
הוא ספק שירותים ומשאבים מרכזי לאוכלוסייה ,ולפיכך גם במשבר ,המשך תפקודו
70
חיוני לחוסן הלאומי.

שנים .כך למשל המשבר באזור עוטף עזה נמשך שנים רבות ( )2001-2009ומשכו והקיפו לא היו ניתנים לחיזוי
על-ידי התרחישים הקיימים (על מורכבות האיומים בימינו ר' Ramo, J. C., The Age of the Unthinkable,
).)(Little, Brown and Company, 2009
מרגע שפורץ משבר באזור מסוים בעורף רוב מערכת החינוך נסגרת .בתי ספר שאינם ממוגנים נסגרים וחלק
ממוסדות החינוך מגויסים ע"י מערך פס"ח (פינוי ,סעד וחללים) ואמורים להפוך בחירום למרכזי קליטה ופינוי
(ר' שיחה עם אל"מ ,ד"ר סופר חיליק ,ראש מחלקת אוכלוסייה ,פיקוד העורף.)27/7/09 ,
ר' חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון – הוראת שעה) ,התשס"ז.2007 ,
המגזר העסקי מגויס בשעת חירום על בסיס חובה הקבועה בחוק (ר' 'חוק שירות עבודה בשעת-חירום' ,התשכ"ז
 ,)1967ועל בסיס הוראות מל"ח (ר' החלטת הממשלה מס' ,1716יולי  )1986בתקנות אלה נקבע אלו מפעלים
ועסקים חיוניים בחירום ועליהם בלבד חלה חובת הפעלה.
ר' דבריו של דינור רענן  ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר" :על הממשלה לדאוג לשירותי יסוד וחובה ואילו
ארגוני החברה האזרחית ידאגו לשירותי הרשות" (ר' רשות מקומית חזית ועורף!? פרסום מיוחד בנושא ביטחון,
(מרכז השלטון המקומי בישראל ,נובמבר ,)2007 ,ע'  .)23במלחמת לבנון השנייה ובשדרות ועוטף עזה ,מילאו
ארגוני המגזר השלישי ונציגי העולם היהודי תפקיד מרכזי ,שבעבר היה מנת חלקה של הממשלה( .ר' ח .כץ,
י.אלון ,ב .גדרון ,ה .יוגב ,מ .יעקובי ,א .לוינסון ,ע .רביב" ,המגזר השלישי במלחמת לבנון השנייה :יתרונות,
מגבלות ויחסיו עם הממשלה" ,חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל ,א ( ,2007 ,)1עמ'  ;39-64ובבלי מיכאל,
רדאי פרנסס ,דבוש אבי ,איתן הדס ,אזרחים בחזית דו"ח לסיכום כשלי הטיפול בעורף במלחמת לבנון ה2-
מנקודת מבט אזרחית( ,ירושלים :שתיל וכוכב הצפון ,פברואר.)2007 ,
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.75

שינוי באופי המעורבות של העולם היהודי במשבר .תמיכתו המלאה והמוחלטת של העולם
היהודי אינה בטוחה כבעבר – כיום ,משתרשת מגמה חדשה בעולם הפילנתרופיה היהודית
שמושפעת מתהליכים של שינוי אידיאולוגי ,כלכלי ,חברתי ודמוגרפי .השילוב בין מדינת
ישראל משגשגת כלכלית ,המשבר הכלכלי העולמי ,שמצמצם את היקף המשאבים העומדים
לרשות העולם היהודי ,לצד הביקורת על השימוש שנעשה בתרומות אלה בעבר ,משנה את
דפוסי העברת התרומות לעורף הישראלי 71.זאת ועוד ,מצד העולם היהודי עולה הדרישה כי
מערכת היחסים עם ישראל לא תתבסס על העברת כספים בלבד ,אלא על שותפות וסולידריות
72
בין חלקיו השונים של העולם היהודי.

משמעויות
.76

במשבר ארצי בעורף היקף הצרכים של הציבור יעלה על היקף היכולות והמשאבים של
הממשלה וסוכנויותיה – המענה שיצריך משבר ארצי בעורף יהיה למעלה מיכולותיהם של
משרדי הממשלה ,הרשויות המקומיות וגופי מערך העורף.
כתוצאה מכך צפויה פגיעה קשה בכמות ובאיכות השירותים שניתנים לאזרחים .הפער
שייווצר בין צרכי האוכלוסייה לבין יכולות הממשלה לספק אותם יביא לפגיעה משמעותית
בכמות ובאיכות השירותים ואזרחים רבים יוותרו ללא מענה לצרכיהם הבסיסיים.
מציאות כזו משמעה משבר אמון קשה בין האזרחים לממשלה .אי תיאום ציפיות מראש בין
הממשלה ,לציבור ולגופים שמובילים אותו ,והמשך טיפוח יחסי תלות של האזרחים
בסוכנויות המדינה בעת משבר בעורף ,עלול להוביל למשבר אמון חריף בין אזרחי המדינה
73
לבין הרשויות עד כדי הרגשה של נטישת המדינה.

.77

מדינת ישראל בונה את היערכות גופי מערך העורף ולא מטמיעה 'תרבות של מוכנות' בקרב
כל רבדי החברה – מוכנות שאינה הופכת לחלק מרכזי בתרבות האזרחית סופה לדעוך
כשתחושת האיום תוסר .ללא הטמעת 'תרבות של מוכנות' (ר' להלן) בכל רבדי החברה ,ולא
רק בגופי מערך העורף הייעודיים ,לא יוכל להתפתח בסיס משותף להזדהות ולפעולה עם
השפעה ארוכת טווח.

.78

אי ניצול מלוא הפוטנציאל של החברה הישראלית במצבי משבר – נכון להיום מדינת ישראל
לא ערוכה לרתום את מלוא המשאבים והפוטנציאל שקיימים בחברה הישראלית ,על כל
מגזריה ומשאביה הרבים להתמודדות עם משבר ארצי ,משום שאין תפיסה מקיפה כיצד
לרתום את 'רשת החוסן האזרחית' (ר' להלן).

.79

שילוב העולם היהודי בהיערכות הכוללת של זירת העורף .תמיכה הדדית בין קהילות
במשבר – לנוכח ההבנה כי תמיכתו המלאה והמוחלטת של העולם היהודי אינה בטוחה
כבעבר ולנוכח המגמות החדשות במערכת היחסים עם ישראל ,עולה הצורך לגבש תפיסה
חדשה ,שתשלב את יהדות התפוצות בהיערכות הכוללת של זירת העורף בישראל ,ותתרום גם
74
להיערכותן של קהילות יהודיות בתפוצות במצבי משבר.

71

על השינוי באופי הפילנתרופיה היהודית בשנים האחרונות ר' "In Defense of Strategic Philanthropy",
Proceedings of the American Philosophical Society, (Vol.149, No.2, June 2005), pp. 132-140.
ר' למשל את העקרונות שעומדים בבסיס ההתנהלות של הפדרציה היהודית של ניו-יורק (מתוך שיחה עם פלאם-
אורן אלישבע  ,מנהלת תכנון החטיבה לערבות הדדית ,המשרד בישראל ,המגבית היהודית המאוחדת –
הפדרציה ,ניו-יורק ,ירושלים.)12/7/09 ,
על ההרגשה הציבורית כי הממשלה נטשה במהלך מלחמת לבנון השנייה ועל משבר האמון בעקבות המלחמה ר',
כנס חיפה ה 2-לאחריות חברתית.9/04/2008 ,
ר' שפר גבריאל והדס רוט-טולדנו ,מי מנהיג? על יחסי ישראל והתפוצות( ,ירושלים :מכון ון ליר )2006 ,וגם
שיחה עם פלאם-אורן אלישבע  ,מנהלת תכנון החטיבה לערבות הדדית ,המשרד בישראל ,המגבית היהודית
המאוחדת – הפדרציה ,ניו-יורק ,ירושלים ,12/7/09 ,ומתוך הערותיו של דינור רענן ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה
לשעבר.21/07/09 ,
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טבלה :סיכום הפערים בין התפיסה הקיימת למציאות המשתנה
התפיסה הקיימת

המציאות

משמעויות

המענה למשבר בזירת העורף הוא
באחריות המדינה ויינתן
באמצעות גופי מערך העורף,
הרשויות המקומיות ומשרדי
הממשלה:
 משרד הביטחון אחראי על
העורף בשל הקשר ההדוק
לזירה הצבאית;
 הרשויות המקומיות הן לבנות
היסוד של העורף;
 אין היערכות למצבי קצה
בזירת העורף מבחינת
משאבים ויכולות; היקף
המשאבים לעורף מצומצם

במצב של משבר ארצי ,היקף
הצרכים יהיה עצום:
 בשגרה רוב גופי מערך העורף
אינם מכירים את השטח ואת
האוכלוסייה ומרבית הגורמים
בעורף לא כפופים לגופי מערך
העורף;
 תת-תפקוד של רשויות
מקומיות בשגרה יחריף
במשבר;
 ההכרזה על 'מצב מיוחד
בעורף' בעלת משמעויות רב-
מערכתיות

 במשבר ארצי בעורף היקף
הצרכים של הציבור יעלה על
היקף היכולות והמשאבים של
הממשלה וסוכנויותיה;
 כתוצאה מכך צפויה פגיעה
קשה בכמות ובאיכות
השירותים שניתנים
לאזרחים;
 מציאות כזו משמעה משבר
אמון קשה בין האזרחים
לממשלה

הזירה הצבאית וזירת העורף
בעלות היגיון ארגוני ותרבותי
דומה:
 ההיערכות בעורף נעשית על-פי
איומי ייחוס;
 הכנת זירת העורף למשבר
מתבצעת על בסיס תרגילי
חירום לאומיים;
 יאמרו לאזרחים כיצד
להתנהג;
 ניהול המגזר השלישי במשבר

ההיגיון של זירת העורף שונה
מההיגיון של המערכת
הביטחונית:
 קושי גובר של זירת העורף
להתנהל על-פי איומי הייחוס;
 חוסר התאמה של תרגילי
חירום לאופיו האזרחי של
העורף;
 ללא הסברה ,האזרחים בעורף
יגיבו לפי ההיגיון והיכולות
שלהם ולא לפי המענה
המתוכנן של מערך העורף
אי ניצול מלוא הפוטנציאל של
בפועל ,היקף השירותים לציבור
החברה הישראלית במצבי משבר
מצטמצם במשבר ,המשק כולו
נאלץ 'לעצור' בעקבות השבתת
מערכת החינוך ,והתמריצים הם
לשבת בבית:
 סגירת מערכת החינוך;
 תמריצים שליליים להמשך
פעילות המשק;
 פעילות חלקית של המגזר
העסקי לפי הגדרות מל"ח;
 למגזר השלישי ,ספק שירותים
ומשאבים מרכזי ,אין חובה
להמשיך ולפעול ואין תוכנית
שינוי באופי המעורבות של העולם שילוב העולם היהודי בהיערכות
היהודי במשבר .תמיכתו המלאה הכוללת של זירת העורף .תמיכה
הדדית בין קהילות במשבר
והמוחלטת של העולם היהודי
אינה בטוחה כבעבר

סוכנויות המדינה נערכות להגביר
את אספקת השירותים החיוניים
לאזרחים במשבר

תמיכתו של העולם היהודי במצבי
משבר משמעותית ומובטחת

מדינת ישראל בונה את היערכות
גופי מערך העורף ולא מטמיעה
'תרבות של מוכנות' בקרב כל
רבדי החברה
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פרק  :3המענה  -גיבוש 'רשת חוסן אזרחית' על בסיס 'תרבות של מוכנות'
מבוא
 .80כאמור ,האתגר של משבר ארצי בזירת העורף יהיה גדול ממידותיהן של סוכנויות הממשלה
– במשבר ארצי צפוי להיווצר פער גדול בין הצרכים הרבים לבין היקף המשאבים והיכולות
של סוכנויות הממשלה ויכולתן לספק מענה הולם לציפיות ולצרכי האזרחים תצטמצם .פער
זה עלול ליצור משבר חמור של אמון בין האזרחים לבין הממשלה משום שהציפיות של
האזרחים צפויות להתרסק על קרקע המציאות.
 .81לכן ,יש למצות את המשאבים הלאומיים באמצעות רתימת החברה .דבר זה מחייב שינוי
בהיערכות הלאומית – הדרך היחידה לגשר על הפער בין הצרכים הרבים הצפויים במשבר
ארצי לבין היכולות המוגבלות של מערך העורף הוא באמצעות רתימת החברה שכוללת אלפי
פרטים ,משקי בית ,קהילות ,ארגונים ועסקים.
.82

החזון להתמודדות עם משברים ארציים בעורף הישראלי צריך להיות מבוסס על ארגון
החברה הישראלית במסגרת 'רשת חוסן אזרחית' של אלפי יחידות קצה עם משאבים
ויכולות בסיסיות לפעול בעת משבר בעורף ,בהנחת נתק ממושך ממקורות האספקה
והשליטה הממשלתיים או במקרים בהם לא יוכלו מוסדות המדינה לענות על כל הצרכים
75
בעורף .יחידות הקצה יפעלו בזיקה הדדית וביחסי גומלין עם יחידות הדומות להן באופיין.

'תרבות של מוכנות'
.83

'תרבות של מוכנות' ) (Culture of Preparednessהיא מכלול של ערכים ,סדרי עדיפויות,
תבניות התנהלות והרגלים המוטמעים בכל הרבדים של החברה – בקרב משקי בית ופרטים,
קהילות ,רשויות מקומיות ,עמותות וקרנות פילנתרופיות ,מגזר עסקי ,ממשלה וסוכנויותיה –
76
שמטרתם להבטיח את המוכנות להתמודד עם מצבי משבר.

.84

'תרבות של מוכנות' מחייבת שותפות ושיתוף פעולה 77בין מוסדות המדינה לבין החברה –

75

החזון שעומד בבסיס מסמך זה אינו מערער על עליונות הממשלה וסוכנויותיה לנהל את זירת העורף בחירום ועל
תפקידם המרכזי של ראשי הרשויות לנהל את הזירה המקומית .מסמך זה מתרכז במצבים בהם עלול להיווצר
נ תק בין השלטון המרכזי ונציגיו לבין האזרחים ,אז תוכל 'רשת החוסן האזרחית' שתפעל על בסיס 'תרבות של
מוכנות' להשלים את הפערים שייווצרו .עם זאת קיים דגש על פעולה בשיתוף ובסיוע הדדי ,כדי למנוע תופעות
של פעולה עצמאית ולא מתואמת כפי שבאה לידי ביטוי בפעולותיו של מר ארקדי גאיידמק למשל ,במהלך
מלחמת לבנון השנייה.
'תרבות של מוכנות' אמורה לאפשר למדינות להתמודד עם שורה של משברים ,אסונות טבע ,משברי ביטחון
לאומי ועד למשברים חברתיים וכלכליים בקנה מידה לאומי .לדוגמה' :תרבות של מוכנות' כזו מתקיימת
בפלורידה שבארה"ב מול איום סופות ההוריקן .בעת משבר פעילות המדינה משתלבת עם אלפי אזרחים
שמתגייסים מיידית כדי לתמוך בכוחות ההצלה; המדינה מקיימת שותפויות עם המגזר העסקי והמגזר השלישי,
שאמורים לספק תמיכה הומניטארית מיידית (ר' Bush, J., "A Bottom-Up Strategy for Catastrophic
Events", in: Himberger, D., Sulek, D., Krill, S., "When there is no Cavalry", Strategy + Business,
 No. 48, 2007).ואתר המשרד לביטחון פנים של ממשלת ארה"ב:
.http://www.whitehouse.gov/infocus/homeland/index.html
רעיון השותפות בין הממשלה לנציגי החברה האזרחית לא אמור לפגוע בעצמאותם של האחרונים .נציגי החברה
האזרחית בהתגייסותם למאמץ בעורף מפנימים את ריבונות הממשלה ,מבלי לאבד את ייחודם ועצמאותם
כגורמים חוץ ממסדיים (מתוך הערותיו של דינור רענן ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר .)21/07/09 ,עוד על
שותפויות בין מוסדות המדינה לחברה ר' פורום השולחנות העגולים במשרד ראש הממשלה (ממשלת ישראל,
החברה האזרחית והקהילה העסקית :שותפות ,העצמה ושקיפות  ,משרד ראש הממשלה ,האגף לתכנון מדיניות,
פברואר .) 2008 ,גם ברמה המקומית ,מופעלים שולחנות עגולים כמו למשל בשדרות ,שם הופעל שולחן עגול
בשותפות העירייה ,הקהילות והעמותות בעיר (מיכל גרינברג" ,עיר דרומית ובליבה עמותה" ,הארץ .)5/8/08 ,ר'
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78
79



תפקיד מוסדות המדינה :אימון והכשרה של מערך העורף וגם התווית מדיניות
כוללת ,הנחת תשתיות ,חקיקה ,תקינה ואכיפה כלפי הממשלה והחברה – 'תרבות
של מוכנות' משמעה כי מוסדות המדינה – הכנסת ,הממשלה וסוכנויותיה לרבות
רשויות מקומיות וגופי מערך העורף – יוכלו להמשיך לתפקד ולספק את השירותים
החיוניים במשבר .לשם כך תפקיד המדינה לאמן ולהכשיר את כוחות החירום וההצלה
וגם לעצב את החקיקה
הנדרשת
והרגולציה
של
'תרבות
ליצירת
מוכנות' בממשלה ובחברה.
המרכזיים
התחומים
שבהם על הממשלה
להטמיע 'תרבות של
מוכנות' הם :בריאות;
רווחה; תחבורה; חינוך;
חוק וסדר; תקשורת ומשק
כלכלי חיוני (להרחבה
בנושא זה ,ר' פרק  :4כיצד
מטמיעים 'תרבות של
מוכנות' ב'רשת החוסן
האזרחית'? סעיף ;)93



תפקיד החברה :רתימת תשתיות ,כוח אדם ,ומשאבים בפריסה ארצית ובמימדים
אדירים – 'תרבות של מוכנות' משמעה כי פרטים ,משקי בית ,עמותות ,עסקים,
והעולם היהודי ,מטמיעים בקרבם ערכים ,תבניות התנהלות והרגלים שמביאים
להיערכות לפני המשבר ולהצלחה במהלכו .במסגרת זו יכולה החברה לספק תשתיות,
משאבים וכוח אדם בפריסה ארצית במימדים אדירים לטובת המאמץ הלאומי בעת
משבר.

מאפיינים של 'תרבות של מוכנות'' – 78תרבות של מוכנות' נחלקת לשתי רמות:
א.

מרכיב המוכנות – מרכיב זה מתייחס להיבטים המנגנוניים ,שמשמעותם היא היערכות
הגופים בעורף – ממשלה ,עסקים ,ארגונים ,קהילות ,פרטים וכו' – במטרה להבטיח
את תפקודם והישרדותם בדרך של אימונים והכשרות ,ובהנחיית גופי המדינה
המקצועיים בעורף.

ב.

מרכיב התרבות – 79מרכיב זה מתייחס להיבטים התודעתיים ומשמעותו היכולת של
היערכות לחירום להפוך לחלק מתרבות אזרחית רחבה .במסגרת זו:


פיתוח ערבות ומחויבות הדדית – הגופים בעורף – מהפרט ועד לממשלה – לא
רק דואגים להישרדותם האישית ,אלא עוזרים לגופים אחרים לעבור את
המשבר יחדיו ופועלים בשיתוף פעולה זה עם זה;



גיוס המונים על בסיס רעיון מארגן חזק ונהיר לכל – עקרונות וקווי פעולה
ברורים ופשוטים ,שמניעים מגזרים בחברה לפעול להגשמת החזון המשותף;



השפעה לטווח ארוך – שינוי דפוסי פעולה ,בכל תחומי החיים בשגרה,
שהשפעתם תורגש גם בטווח הרחוק ,ללא קשר להתעצמות או החלשות
האיומים;

גם מוטי טליאס ,אפרת ידין ,שמעון בן יאיר ודר' חיים אמסל ,מדריך לפיתוח ולניהול שותפויות בין-ארגוניות
במגזר הציבורי( ,ירושלים :אלכ"א – ג'וינט ,)2008 ,ע' .8
ר' .Edwards, Resilient Nation, (Demos, London, 2009), pp. 63-85
פיתוח תרבות אזרחית סביב נושא המוכנות לחירום יתרום לסוגיות חברתיות נוספות ,מעבר למצבי משבר
בעורף ,כמו למשל הגברת הערבות ההדדית ,צמצום הפשע ,סגירת פערים כלכליים וחברתיים ועוד .ר' גם המושג
'Jim Collins, Good to Great, (NY, Harper Collins Publishers, 2001), pp. :'Culture of Discipline
120-143.
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ללא מבנה היררכי ריכוזי – אין צורך בהיררכיה או בירוקרטיה ,אלא ברעיון
ברור ומקובל על הכול.

'רשת חוסן אזרחית'
.86

'רשת חוסן אזרחית' היא איגוד של אלפי 'יחידות קצה' – פרטים ,משקי בית ,קהילות,
עסקים ,עמותות ,פילנתרופים וקרנות פילנתרופיות ,חוקרים ומוסדות אקדמיים ,אמצעי
תקשורת ונציגי העולם היהודי – שיש להם יכולות בסיסיות להתמודדות עם מצבי משבר
80
בעורף ומחויבות לשיפור החוסן הלאומי והמקומי.

.87

יתרונה הגדול של הרשת הוא חוסנה .רשת היא דפוס ההתארגנות הטבעי של החברה
האנושית שמאורגנת במסגרת רשתות חברתיות שנוצרות על בסיס מכנה משותף ,לצורך
העברת מידע ,אספקת שירותים ,ביטחון או שגשוג .בעידן שבו גובר הקושי לצפות מראש
ולמנוע משברים בעורף ,עולה הצורך להתבסס על מבנים רשתיים שעמידים בפני משברים
בזכות הכפילויות והחפיפות הרבות שמתקיימות בהם; יכולתם להסתגל לנסיבות
המתפתחות; והיכולת להעצים את יחידות הקצה בהם ,לעודד את הקישוריות ביניהן ,ולפעול
81
לכאורה ללא תלות משמעותית בשלטון המרכזי.
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פרוטוקולים להתקשרות – פרוטוקולים ברשת הם מערכת כללים ומוסכמות הידועים
לכל ,שאמורים להסדיר מבעוד מועד את דפוסי ההתקשרות בין יחידות הקצה השונות
ברשת ובינן לבין גופי המדינה ,ולקבוע את אופן העברת המסרים ביניהם (לדוגמה:
סידור התפילה היהודי הוא פרוטוקול של הרשת היהודית הגלובלית) .פרוטוקול
להתקשרות ב'רשת החוסן האזרחית' צריך להתבסס על 'תרבות של מוכנות'.
קיימים מספר דרכים להטמעת הפרוטוקולים ברשת ,כמו למשל:
טקסים ומקומות מפגש – פעולות משותפות ליחידות ברשת שמחברות אותן
ברמה המקומית והלאומית ,ליעד ,לחזון ולתפקיד המשותף .תכלית הטקסים
היא להטמיע את הפרוטוקולים ולחזק את הקישוריות ברשת (לדוגמה :בתי
הכנסת והחגים הם מקומות מפגש ברשת היהודית הגלובלית) .ב'רשת החוסן

ר' בהקשר זה את המושג' :איים של חוסן' ,של פרופ' להד מולי( ,מתוך שיחה עם פרופ' להד מולי ,ת"א27/04/09 ,
ופרופ' להד מולי ,זיגלמן יונתן ,ד"ר שחם מירי ,ד"ר שחם יהודה " ,פיתוח חוסן קהילתי וארגוני באמצעות מודל
החוסן הרב-ממדי" ,אתר משאבים ,וF. Carvalho-Rodrigues and J. Dockery, "Defining systems based -
on information exchange: structure from dynamics", Biosystems, (Vol. 38, Issues 2-3, 1996, Pages
229-234). And Carvalho-Rodrigues, F, Dockery, J and Rodrigues, T, "Entropy of plagues: A
measure for assessing the loss of social cohesion due to epidemics", European Journal of
 Operational Research, (Vol. 71, Issue 1, Nov, 1993), pp. 45-60).וגם ר' Charlie Edwards,
 Resilient Nation, (Demos, London, 2009).וDavid Templeman and Anthony Bergin, "Taking A -
Punch: Building a more Resilient Australia", Australian Strategic Policy Institute, May, 2008).
הקישוריות בין פרטים הינה אחד המאפיינים המרכזיים של רשתות חברתיות שמעניקה להן את גמישותן (ר'
)Ramo, J. C., The Age of the Unthinkable, (New York: Little, Brown and Company, 2009, p. 178
ר' גם את ההתייחסות לחוסנן הטבעי של רשתותNorris, F. H., "Community Resilience as a Metaphor, :
Theory, Set of Capacities and Strategy for Disaster Readiness", American Journal for
 .Community Psychology, (Vol. 41, 2008), p. 138להרחבה על רשתות חברתיות (ר' ברבאשי א.ל,.
קישורים ,המדע החדש של רשתות( ,ידיעות אחרונות ;)2004 ,פרידמן ט ,.העולם הוא שטוח( ,אריה ניר,)2006 ,
וMcNeill, J.R., The Human Web, A Bird's Eye View of World History, (Norton & Company, -
;)Gladwell, M., The ;Surowiecki, J., The Wisdom of Crowds, (Anchor Books, 2005) ;2003
Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, (Back Bay Books, 2002).
לרשתות חברתיות יש מאפיינים קבועים שחוזרים על עצמם בכל רשת ומשמשים בסיס לבניית הרשת (ר'
ברבאשי א.ל ,.קישורים( ,ידיעות אחרונות.))2004 ,
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84

85

86
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האזרחית' טקסים יכולים להיות :טקסי הוקרה ועיטור יחידות הקצה 83ואירועי
הפקות לקחים בעקבות משבר ,שמשמשים כמקום מפגש ומאפשרים הבעת
84
תחושות ולמידה ביום שאחרי;
85
הכשרות ,ימי מוכנות ותרגילים ברמה המקומית והלאומית;
אמנות מקומיות וכרטיסי חבר ב'רשת החוסן האזרחית' – טקס הצטרפות
לרשת עשוי לכלול למשל חתימה על כרטיס חבר ברשת או על אמנת חירום
מקומית ואולי אף לאומית( 86חתימה זו גם תסייע בעבודת המיפוי של הרשת).



מבנה חסר היררכיה ,בעל חפיפה וכפילויות; סוד החוסן של הרשתות – אחד
המאפיינים הבולטים ברשתות הוא העובדה שאין בהן גורם שולט אחד ,ולכן אין גורם
שהסרתו תפגע ברשת כולה .יצירת ושימור הכפילויות מבטיחה את המשך תפקוד
87
הרשת גם במקרה שחלק מיחידותיה נפגעות או משותקות;



עצמאות פעולה ,שמתאפשרת בזכות פרוטוקולים משותפים שהוטמעו מראש –
יחידות הקצה ברשת הן בעלות יכולת לפעול בזמן במשבר על יסוד ההיגיון ,הידע,
התרגולות והיכולות שהוטמעו בהן מראש ,מבלי להמתין להנחיות מדויקות מהשלטון
המרכזי 88.עצמאות הפעולה מעניקה לרשת יכולת להשתנות תדיר ,ועשויה לשמש מקור
לחדשנות וליצירתיות במתן מענים למשברים שונים .מאפיין זה עשוי להתברר כיתרון
89
בחברה שניצבת מול אתגרים דחופים ודורשת פתרונות ייחודיים ומקומיים;



השתתפות אזרחית פעילה – כאמור הרשת מאפשרת השתתפות אזרחית פעילה ,ללא
תלות יתר בשלטון המרכזי .להשתתפות שכזו מספר יתרונות כגון :העצמת תחושת
המסוגלות בקרב יחידות הקצה להתמודד עם אתגרים; חיזוק ההזדהות של יחידות
90
הקצה עם מטרות הקהילה והמדינה והגברת ערכי הסולידריות והערבות ההדדית.

טקסים אלה נפוצים בשטח ,אך ספק אם זוכים לחשיפה נאותה .כמעט כל הרשויות בדרום ערכו טקסי הוקרה
שכאלה לאחר מבצע 'עופרת יצוקה' (( )1/09מתוך שיחה עם סמנכ"לית עיריית אשדוד ,בר-אולפן דינה,)5/2/09 ,
או התרעננות לצוותי החירום היישוביים של מועצת שער הנגב (ים המלח ,)26/3/09 ,או ערב ההוקרה של רח"ל
לפעילות המגזר השלישי ב'עופרת יצוקה' (( )12/3/09ר' איגרת לסיכום הפעילות הבין-מגזרית המשותפת
במהלך מצב החירום בדרום הארץ ,בראשות סגן שר הביטחון מתן וילנאי ,ת"א.))12/3/09 ,
ר' למשל את תהליכי הפקות ה לקחים ברשויות המקומיות לאחר מבצע 'עופרת יצוקה' ,בליווי מקצועי של
נציגים מהקואליציה הישראלית לטראומה ,מהג'וינט ,ממרכז משאבים ,מצה"ל ,מפיקוד העורף ,ממל"ח ועוד
(מתוך הפקת הלקחים של מועצה אזורית אשכול ,ברשות ראש המועצה האזורית חיים ילין.)11/2/09 ,
ר' למשל את תרגיל העורף הלאומי 'נקודת מפנה  '3שערכה רח"ל ביוני  2009ואת תרגילי החירום של המועצה
האזורית שער הנגב ,המשלבים תושבים לצד עובדי המועצה (מתוך שיחה עם נפתלי סיוון ,דוברת מועצת שער
הנגב ,שער הנגב.)4/1/09 ,
ר' לדוגמה את היוזמה של עיריית קריית שמונה לגבש אמנה לתיאום ציפיות עם התושבים במצבי משבר (מתוך
שיחה עם גדרון דויד ,אחראי על מרכזי החוסן בקואליציה הישראלית לטראומה ,ת"א.)22/4/09 ,
תפיסות צבאיות חדשות מכירות ביתרונות של מודל הרשת על פני מודלים של פיקוד ושליטה מסורתיים
להתמודדות עם יריבים משתנים בשדה הקרב .במודל הרשתי ,גם אם יחידות קצה או רכזות ברשת קורסות,
רכזות אחרות ימשיכו לפעול ופעולת הרשת תמשך .כך מערכות יחסים ,יכולות שנבנו מראש וכפילויות,
מאפשרות לרשתות לתפקד גם לנוכח קריסת חלקים בהן .יחד עם זאת ,עם מספר יחידות הקצה המרכזיות
שנפגעות מגיע למסה קריטית ,הרשת עלולה להתפרק בבת אחת .עובדה זו עומדת בבסיס התפיסה של רשתות
טרור מודרנית הפוגעות ברכזות חברתיות ,פוליטיות ותשתיתיות (ר' ברבאשי ,קישורים ,עמ'  ; ,287 ,153-155ר'
גם Ramo, J. C., The Age of the Unthinkable, (New York: Little, Brown and Company, 2009, p.
236).
הפצת ידע מבעוד מועד להקניית יכולות בתחום החירום לכלל יחידות הקצה של הרשת הינה תנאי למיצוי
הפוטנציאל הטמון במבנה המבוזר המוצע .עוד על חשיבות העצמת יחידות הקצה ר' Ramo, The Age of the
Unthinkable, p. 230- 241.
ר' למשל את ההתארגנויות האזרחיות שהופיעו במהלך מבצע 'עופרת יצוקה' ומלחמת לבנון השנייה שבאו
להציע פתרונות דיור למשפחות מאזורים שנפגעו ,כמו ארגון 'לב אחד' (.)http://www.levechad.org
ברוח זו ,סימן פיקוד העורף את שנת  2009כ"שנת המתנדבים והרובעים" .לדברי אלוף פיקוד העורף ,יאיר גולן:
"ההתנדבות האזרחית בחירום חשובה לא רק בגלל שלפיקוד העורף אין מספיק אנשים ,אלא כי אנו רוצים
שהאזרחים יתפסו אחריות על גורלם" (כנס בנושא 'עופרת יצוקה' :לקחים בתחום ההתגוננות האזרחית ,המכון
למחקרי ביטחון לאומי .22/3/09 ,ר' גם משרד העבודה והרווחה ,אוגדן צוות חירום ישובי (צח"י) ,יוני .)2002
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מרכיבי 'רשת החוסן האזרחית' –
רשת החוסן מורכבת מיחידות מסוגים שונים .היחידות של רשת החוסן הן אנשים ,משקי
בית ,קהילות ,עמותות ,ארגונים ,מוסדות או עסקים ,שאינם חלק מוסדות המדינה או מגופי
מערך העורף ,שממלאים תפקיד במצבי משבר .קיימים סוגים שונים של יחידות כדלקמן:


יחידות הקצה ) (end pointהן יחידות של הרשת שעומדות בדרישות הסף של
המוכנות כפי שהוגדרו על-ידי המדינה .ניתן לסווג את יחידות הקצה ב'רשת החוסן
האזרחית' על-פי מספר חתכים )1( :מידת המודעות והמעורבות הפעילה; ( )2מידת
הזיקה לזירה המקומית או הארצית; ( )3השייכות המגזרית (מגזר עסקי ,שלישי,
ציבורי); ( )4טיב היכולות המקצועיות (כגון התערבות פסיכו-סוציאלית ,עזרה ראשונה,
חילוץ והצלה ועוד); ו )5( -מידת הקישוריות שלהן ברשת (באיזו מידה הן רכזות ,ר'
להלן) .לדוגמה :יחידת קצה היא משק בית שעמד בדרישות של פיקוד העורף ,לפיכך מי
שאין לו יכולות כאלה לא נחשב ל'יחידת קצה';



אזרחים-מתנדבים ) (civilians-volunteersהם יחידות של הרשת ש )1( :עומדות
בדרישות הסף של המוכנות ,כפי שהוגדרו על-ידי המדינה; ( )2יש להן הכשרה ויכולות
בסיסיות לסייע לאנשים נוספים בסביבתם כגון בעזרה ראשונה ,בניהול צמתים
פקוקים ,בכיבוי אש או בחילוץ נפגעים; או ( )3נטלו אחריות לטיפול בסביבתם
הקרובה :בשכניהם ,בבניין או ברחוב שבו הם גרים וכיו"ב .לדוגמה ,מתנדבי צוותי
91
החוסן והחירום היישוביים והשכונתיים (צח"י וצח"ש);



רכזות ) (hubsהן יחידות קצה של רשת החוסן שיש להן מספר רב של קשרים עם
יחידות אחרות וכתוצאה מכך השפעה רבה על סביבתן .רכזות שולטות במבנה של כל
הרשת (מכתיבות תפיסה ודפוסי התנהלות) ,בזכות מספר הקשרים הגדול שלהן ,הן
מקצרות את המרחקים בין יחידות קצה .דוגמאות לרכזות הן :ראש שכבה בתנועת
נוער ,ראש הסניף המקומי של ארגון רוטרי או ליונס או הגבאי של בית הכנסת .מעמדה
92
של 'רכזת' משתנה בהתאם למידת הקישוריות שלה ברשת.

זרזים ) (catalystsב'רשת החוסן האזרחית' – זרזים הם רכזות ברשת שיש להם את המעמד
והיכולות הנדרשים לצורך בניית הרשת ,באמצעות עיצוב ,חיזוק וטיפוח יחידות קצה ורכזות
אחרות ברשת .הזרזים פועלים בממשק שבין גופי הממשלה לבין יחידות רשת החוסן.
קיימים זרזים פנימיים וזרזים חיצוניים ברשת החוסן .הזרזים המרכזיים בישראל הם גופי
מערך העורף והרשויות המקומיות ,אך גם עמותות שנטלו לעצמן את המנדט הזה או קיבלוהו
93
מהממשלה כגון הקואליציה הישראלית לטראומה ,מרכז כהן-האריס ,או הג'וינט.
תפקיד הזרזים הוא לגבש את 'רשת החוסן האזרחית' ולהכינה למצבי משבר על-ידי:

91

92

93

94

מיפוי יחידות הרשת ברמה המקומית ו/או הלאומית;

94

יש להבחין בין אזרחים-מתנדבים במסגרת רשת החוסן ,לבין מגיבים-ראשונים שמבצעים פעילות דומה מתוקף
תפקידם כעובדי מדינה .ראוי כי חובה כזו של תגובה ראשונית בעורף תהיה מעוגנת בחוק או בחוזי העבודה של
עובדי המדינה ,ותסדיר גם בין החובות השונות של האזרחים :מילואים בצה"ל ,תפקיד חיוני בעורף ,או מתנדב
בעורף (מתוך שיחה עם גיורא איילנד ,ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר ,מכון ראּות.)19/07/09 ,
לדוגמה ,רשויות ,ארגונים ,עמותות ועסקים יכולים לשמש כרכזות ברשת בשל מספר הקשרים הרב אותם הם
מקיימים .עם זאת ,ייתכן שבעתיד רכזות אלה יתחלפו ברכזות אחרות (ברבאשי א.ל ,.קישורים( ,ידיעות
אחרונות ,)2004 ,עמ' .)83-91
מרכזי החוסן השונים ברחבי הארץ הם דוגמה לזרזים .מרכזי החוסן שמופעלים ע"י הרשויות המקומיות ובסיוע
של משרדי הממשלה והקואליציה הישראלית לטראומה פועלים מתוקף החלטת ממשלה ,בשיתוף פעולה עם
הרשות המקומית ומול הגורמים השונים באוכלוסייה המקומית ובמשרדי הממשלה הרלוונטיים .מרכז החוסן
בת"א ע"ש כהן -האריס ,פועל בשותפות אסטרטגית עם העירייה ,משרדי ממשלה שונים וארגוני חירום והצלה,
ובמקביל עובד מול מגוון של גורמים בקהילה כגון :אנשי מקצוע ,פרטים ומשפחות( .ר' לאור נתנאל וספירמן
סמדר ,אודות מודל 'תעצומות' ,מוכנות עירונית וחוסן אזרחי אל מול אסון המוני( ,יוני ,)2008 ,עמ' .)6-7
קיימות כיום מערכות טכנולוגיות למיפוי רשתות ברמה המקומית והארצית ,כך שבמשבר אפשר יהיה להאיר
את הרשת לפי הצורך .ר' לדוגמה את מערכת התקשורת שמפעיל מרכז החוסן בשדרות ,או את הפרויקט
שמובילה המחלקה לשירותים קהילתיים בעיריית חיפה למיפוי רשתות חברתיות בשכונת הדר (מתוך שיחה עם
שפירא יעל ,מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים הדר-עיר ,עיריית חיפה.)5/5/09 ,
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גיוס יחידות קצה חדשות ברשת בעזרת הכשרות ,הגברת המודעות ואימונים;



בניית תוכניות תיאום בין-ארגוניות ובין-מגזריות;



עידוד הקישוריות 96בין היחידות – יצירת מסגרות וכלים בעזרתם אפשר לחזק
ולהגדיל את כמות הקשרים בין היחידות ברשת ,כך שכל חברי הרשת יוכלו לפעול גם
במצב של נתק מהממשלה (שנוצר כתוצאה מהמשבר) בשיתוף פעולה זה עם זה
ובהשראת הממשלה;



מחקר ממוקד אודות נושאים כגון חוסן לאומי ,אישי ,וקהילתי בארץ ובעולם או לימוד
מקרים של הצלחות או כישלונות לצורך הפקת לקחים;



ארגון המידע הרלוונטי והפצתו;



מיתוג 'רשת החוסן האזרחית';



יצירת תחושת דחיפות שתזרז את הגיבוש של 'רשת החוסן האזרחית';



הרחבת עוגת המשאבים ואיגום המשאבים המיועדים לטובת 'רשת החוסן האזרחית'.

.90

לסיכום :מיצוי הפוטנציאל הגלום ב'רשת החוסן האזרחית' בישראל – רבים ממרכיביה של
רשת החוסן אינם רתומים להיערכות הלאומית למצבי משבר ארציים .הטמעת 'תרבות של
מוכנות' בקרבם תאפשר יצירת מציאות בה גופים אזרחיים אלה ,לצד גופי הממשלה ,פועלים
במסגרת תפיסתית משותפת ,שתשמש גם בסיס לתחושת סולידריות ושותפות ,ובדיעבד
לחוסן לאומי .היכולת לרתום גורמים אלה מראש לטובת המוכנות לחירום מגלמת פוטנציאל
עצום שאינו ממומש במלואו ,לחיזוק החוסן הלאומי של ישראל.

95

ר' למשל את מגוון ההכשרות שמעבירים מרכזי החוסן ברחבי הארץ.
קישוריות מזוהה עם המושג 'הון חברתי' ,שמשמעו כמות הקשרים בין הפרטים בחברה .קיומו של הון חברתי
בחברה הוא גורם חשוב ביכולת להתמודד עם משברים ולהפגין חוסן (ר' ביליג מירים ,החוסן הקהילתי של
יישובי מטה בנימין( ,המרכז האוניברסיטאי אריאל ,מאי  ,)2008ע'  ;16וNorris, F.H., "Community -
Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities and Strategy for Disaster Readiness",
American Journal for Community Psychology, (Vol. 41, 2008), pp. 137-139.
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פרק  :4כיצד מטמיעים 'תרבות של מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית'?
.91

.92

על יסוד הניתוח הנזכר לעיל יש לפעול על יסוד הנחות המוצא האלה:
-

העצמת 'רשת החוסן האזרחית' :תפיסה ברורה לכל ,שיתוף במידע ,ביזור סמכויות –
התפיסה הנוכחית היא של ריכוז הכוחות ,הסמכויות והיכולות בידי מוסדות המדינה.
התפיסה של ניהול העורף במשבר 'מסווגת' והכוחות והסמכויות מרוכזים בידי
המדינה .אבל ,במצב של משבר ארצי מוסדות המדינה צפויים לקרוס תחת עומס
הצרכים והמשימות .לפיכך התפיסה הנדרשת הפוכה :יש להעצים את רשת החוסן,
97
לשתף אותה במידע ולבזר סמכויות לידיה;

-

הפעילות נמשכת אלא אם הוגדר אחרת – המציאות הנוכחית היא שבמצב משבר כל
הפעילויות במוסדות הממשלה ובמשק מצטמצמות ואף נפסקות ,אלא אם כן הוגדר
במפורש אחרת .התמריצים הכספיים מעודדים עובדים להישאר בבתיהם ולא להמשיך
ולשרת את הציבור .התפיסה הנדרשת הפוכה :במצב משבר כל הפעילות במוסדות
הממשלה ,בעמותות ובמשק צריכה להימשך ,אלא אם כן הוגדר במפורש כי יש
להפסיקה .התמריצים הכספיים צריכים לעודד את משרתי הציבור ואת העובדים
והמעסיקים במגזר השלישי והעסקי להמשיך בפעולתם.

להלן דרכי הפעולה שיש לאמץ בכל אחד מהמגזרים ,על מנת לגבש את 'רשת החוסן האזרחית'
ולהטמיע 'תרבות של מוכנות' בה:

הממשלה וסוכנויותיה
על-פי התפיסה המוצעת על הממשלה:
.93

לעצב תפיסה כוללת עבור זירת העורף ,שהיא חלק מתפיסת 'הניצחונות השלובים' ומשולבת
בתפיסת הביטחון הלאומי .המטרה :תרומת זירת העורף לניצחון הלאומי – האחריות
הכוללת לעיצוב תפיסה זו צריכה להיות מוטלת על הממשלה באמצעות משרד הביטחון ,רח"ל
והמועצה לביטחון לאומי ,ובשיתוף ובהיוועצות עם גורמים מובילים של 'רשת החוסן
האזרחית' .במסגרת זו יש להכין את איומי הייחוס לעורף ,תרחישי הייחוס והמענה להם,
בראייה של איומים מצד גופים עוינים ,תאונות ואסונות טבע ,וכל זה גם יחד.

.94

לתאם ציפיות ולגבש כללי התנהגות מראש ,לעובדי המדינה בזמן משבר ,שיעוגנו בחוזי
העבודה – ( )1זיהוי בעלי התפקידים מקרב עובדי המדינה שאינם ממלאים תפקיד חיוני
במשבר והכשרתם למלא תפקיד נוסף במשבר; ( )2שחרור עובדי מדינה בעלי תפקיד חיוני
בעורף משירות מילואים (כמו לדוגמה עובדים סוציאליים חיוניים ,שוטרים וכו'); ( )3וידוא
המוכנות לחירום של משפחות עובדי המדינה.

.95

להקצות תקציבים לזירת העורף – על בסיס שלוש רמות )1 :תקציב משרדי שוטף להיערכות
למשבר;  )2תקציב לתגובה מיידית למשבר (תקציב רזרווה);  )3בניית קרן ממשלתית לחירום
שתעמוד לרשות 'רשת החוסן האזרחית' ותעודד פיתוח אמצעים לתועלת העורף במשבר (על-
פי התפיסה המוצעת הצורך בתקציבים לעורף יענה על-ידי הסטת משאבים קיימים בממשלה,
כמו למשל שילוב סוגית העורף בתקציבים ייעודיים קיימים; )4 98הישענות על תקציבים
ותשתיות אדירים של 'רשת החוסן האזרחית' – המגזר העסקי ,עמותות ,פילנתרופים וכלל
החברה.
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יש לציין כי אין באמירה זו כדי להמעיט מחשיבותן ומרכזיותן של הממשלה וסוכנויותיה במצבי משבר.
הממשלה נושאת באחריות העליונה להכנת זירת העורף אל מול איומי הייחוס השונים .וגורמי החברה האזרחית
בהתגייסותם למאמץ בעורף מפנימים את ריבונות הממשלה ,מבלי לוותר על ייחודם ועצמאותם כגורמים חוץ
ממסדיים (מתוך הערותיו של רענן דינור ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר.)21/07/09 ,
כך למשל אפשר להקדיש חלק מתקציב המינהל למחקר ,פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית במשרד
הביטחון (מפא"ת) ,ש כיום מוקדש לפיתוח אמצעים צבאיים בעיקרם ,גם לפיתוח אמצעים לטובת התמודדות
העורף עם מצבי משבר (בדומה לתפקיד המדען הראשי מול המגזר העסקי).
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.96

להכין מראש תשתיות ממשלתיות ולגייסן במשבר – הכנה ומיפוי מראש של מבנים
ממשלתיים ברחבי הארץ כך שיעמדו בתקנים המחמירים ובכללי ההיערכות לחירום ויוכלו
להמשיך לתפקד בזמן משבר ואף להירתם לטובת כלל האזרחים.

.97

לגבש תפיסת הפעלה משותפת למשרדי הממשלה בשעת משבר על בסיס 'תרבות של
מוכנות' – התחומים המרכזיים בהם הממשלה צריכה להטמיע 'תרבות של מוכנות' כוללים:


בריאות – הגשת עזרה ראשונה באתרים רבים בו-זמנית; פריסה והפעלת מערך
הבריאות של בתי החולים וקופות החולים במתכונת חירום; הפעלת מערך של
מתנדבים והכשרתם; טיפול בנפגעי חרדה ודחק רבים; מימון והטסה של ציוד חיוני
מחו"ל; חלוקת תרופות;



רווחה – מיפוי צרכים של אוכלוסיות נזקקות; הבטחת אספקת מוצרי יסוד ושירותים
בסיסיים לאוכלוסיות חלשות; הקמת מרכז מידע; טיפול בנזקקים במסגרת הקהילה;
ריכוז ותגבור מערך המתנדבים; הפעלת צוותי חירום ישוביים (צח''י); מתן סעד נפשי,
הכנת תוכניות לפינוי בעלי צרכים מיוחדים והיערכות הסוכנויות השונות כמו למשל
המוסד לביטוח לאומי;



תחבורה – הכנת תשתית תחבורתית חליפית עבור כוחות ההצלה והצבא בשיתוף
מע"צ ,קק"ל וכדומה .זירוז תהליכי פריקה והטענה בנמלים; ניוד יעיל של עובדים
וציוד;



חינוך – מערך עזרה ראשונה וכיבוי אש במרכזי החינוך השונים; מתן סעד נפשי
לתלמידים ולמורים; המשך תוכנית הלימודים במתכונת חירום; הפצת דפי מידע
להורים; שימוש במקלטים ציבוריים להפעלת ילדים ומבוגרים; הפיכת בתי ספר
וסניפי תנועות הנוער למוקדי התנדבות וחלוקת אספקה בעת הצורך;



חוק וסדר – הבטחת תנועה מהירה של כוחות הצבא והחירום וגישה מהירה למוקדי
אסון לכוחות החילוץ ,ההצלה והסיוע; הבטחת חוק וסדר באתרים בעלי חשיבות כגון
מרכזי חלוקת מזון; הפעלת מערך מתנדבים; פתיחת חדר מצב לפניות הציבור; המשך
הפעלת מוסדות אכיפת החוק ברשויות המקומיות; מניעת ביזה והפרות סדר; חלוקת
משאבים הוגנת; גיוס פרויקטים לאומים כמו השירות הלאומי ועוד;



תקשורת – בניית מערך לקבלת מידע בזמן אמת; הכנת אתרי אינטרנט לשרות
הציבור; המשך חלוקת הדואר; הבטחת המשך הפעולה של הרשתות הסלולריות;
חיבור אתרים מובילים למרכז המידע של מערך העורף;

משק כלכלי חיוני ,תעשייה ומסחר – הפעלת מפעלים חיוניים; הבטחת הגעת חומרי

גלם ואמצעי יצור ,קביעת מכסות צריכה פרטנית של מוצרים; אספקת מצרכים
חיוניים לאזרחים כגון מים ,מזון ,דלק וחשמל; תגבור מפעלי התעשייה הביטחונית;
פתיחת בנקים ובתי מרקחת ווידוא תקינות כספומטים; הרתמות להמשך תפקוד
המשק החקלאי ולחלוקת התוצרת החקלאית החיונית; סיוע לבתי מלון; תרגום מידע,
עדכון ומיגון תיירים.
הדגש בתפיסה החדשה :הממשלה תתמוך בגיבוש 'רשת החוסן האזרחית'
.98

הטמעת התפיסה של זירת העורף ב'רשת החוסן האזרחית' – הממשלה תתמוך בגיבוש 'רשת
החוסן האזרחית' ותפעל מול המגזר העסקי ,השלישי ,והפילנתרופים ,ותמצה לשם כך את
מיטב הכוחות בחברה ,תוך שהיא מפעילה סמכויות פורמליות ובלתי פורמליות.

.99

רגולציה :חקיקה ,תקינה ואכיפה ,תקציבים ותשתיות לטובת 'רשת החוסן האזרחית' –


הקמת גוף מנחה רגולטיבי ממשלתי שיקבע תקנים להפעלת רשת החוסן בתחומי
החיים השונים – קביעת 'תקני מוכנות' בתחומים החיים המרכזיים במקרה של משבר
בעורף :לשלטון המקומי (ר' להלן) ,למגזר השלישי (ר' להלן) ,לבנייה ציבורית ופרטית
(ר' להלן) ,למערכת התחבורה ,ולמוצרי בטיחות בסיסיים בחירום;
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עיצוב והטמעה של מנגנוני שותפות בין הממשלה והרשויות המקומיות לבין המגזר
העסקי והמגזר השלישי – על המדינה לעודד שיתופי פעולה בין-מגזריים ברמה
הלאומית וברמה המוניציפאלית באמצעות שולחנות עגולים שבהם שותפים נציגי
שלושת המגזרים (שולחנות עגולים ,ימי עיון ,כנסים ועוד);



תיאום ציפיות מול כלל הגורמים בחברה – על הממשלה להכין את הציבור למצב של
משבר ארצי כך ש'רשת החוסן האזרחית' תוכל להתכונן בהתאם .כאמור ,בעת
הנוכחית ,הציפיות של הציבור ממוסדות המדינה מופרזות בהשוואה ליכולות
האמיתיות של מוסדות אלה בזמן משבר .הכלים :אמנות מקומיות ,פרסום ושינוי
תודעתי ,חלוקת התפקידים וכו';



גיוס מערכות אזרחיות (תשתיות וכוח אדם) למען ההיערכות לחירום ,הכשרתם
וחלוקת התפקידים ביניהם – כגון תנועות הנוער ,מתנ"סים ,ארגוני מתנדבים ,ארגוני
99
גימלאים וכו';



יצירת 'תקן מוכנות' עבור השלטון המקומי ואכיפתו – הגדרתו של השלטון המקומי
כ"לבנת היסוד בעורף" מחייבת את העצמתו והתייעלותו ברמה החוקתית והתקציבית.
לשם כך יש לקבוע את רמת השירותים המקומיים הנדרשת במצבי משבר ועוד .יש לעגן
בחוק את היכולת לאכוף 'תקן מוכנות' זה על-ידי הממשלה;



מיצוי המשאבים של המגזר העסקי – עדכון הוראות מל"ח ,הרחבת החובות על-פי
חוק שחלות על עסקים במסגרת אספקתם שירותים חיוניים ,כגון :בנקאות ,תקשורת,
דואר וכו' .בנוסף ,הפיכת מוכנות החירום לחלק מהאחריות התאגידית בישראל (ר'
פרק המגזר העסקי להלן);



חקיקה ואכיפה של תקנות בנייה לחירום – על-פי התקנים המחמירים שיאכפו בכל
בנייה עתידית או שיפוץ של מבנים קיימים .דגש בתכנון ובבניה של תשתיות לאומיות
עתידיות (כמו למשל מערכת רכבות תחתיות ,מבנים גדולים ,חניונים ,מנהרות וכו') כך
שניתן יהיה לעשות בהם שימוש גם בחירום;



הכנת המגזר השלישי באמצעות 'תו חוסן' שיגדיר את העמותות שפעילותן חיונית
במצבי משבר והכנתן לקראת האתגר (ר' פרק המגזר השלישי להלן);



יצירת תמריצים לאזרחים-מתנדבים שיעברו הכשרות בסיסיות באמצעות הכרה,
עיטור או אף תגמול חומרי .לדוגמה :ביטוח ,הפחתות מס או נקודות זכות למתנדבים;



יצירת מנגנונים למוכנות של פרטים ומשקי בית – שימוש במגזר הציבורי ,במגזר
השלישי ובמגזר העסקי כדי להגדיל את מספר משקי הבית שיהיו מוכנים על-פי
הגדרות פיקוד העורף .לדוגמה :הפחתות מס על ערכות עזרה ראשונה וציוד לחירום;



תיאום מגביות החירום של העולם היהודי באמצעות הכנת מנגנוני חלוקת הכספים
ליעדים שהוגדרו מראש;



ימי מוכנות ושבוע מוכנות לאומי – הכנת מערך המוכנות הארצי במסגרת של ימי
מוכנות מקומיים ואזוריים שיגיעו לשיאם בשבוע מוכנות לאומי ,בהם יינתנו הכשרות
מרוכזות ,הקלות במס לרכישת מוצרי יסוד לחירום ,ירועננו נהלים ,יתורגלו היכולות
100
הבסיסיות ותועלה המודעות לנושא.

יש להסדיר מהלך זה בעזרת ביטוח ממשלתי אוטומטי שיופעל במצבי משבר על אזרחים ומוסדות אזרחיים ,כך
שאזרחים-מתנדבים בעורף יוכלו לפעול ללא חשש.
קיימים מתארים שונים לשיפור הכנת האוכלוסייה ברמה הארצית :אפשרות אחת כוללת הכנה מדרגית של
האזרחים ושל השלטון המקומי באמצעות )1( :ימי מוכנות ברמה המקומית בתחילת השנה; ( )2ימי מוכנות
ברמה האזורית/מחוזית באמצע השנה; ו ) 3( -פעילות זו תגיע לשיאה בשבוע מוכנות לאומי שבו יעשו הפעולות
וירועננו הנהלים לכלל האוכלוסייה ,שיתרחש לקראת סוף השנה (מתוך שיחה עם ד"ר ביצור אברהם ,ת"א,
.)16/07/09
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מערכת החינוך :מרכיב יסוד לתמיכה בפעילות 'רשת החוסן האזרחית'
 .100בשלב הראשון :המשך הפעילות של מוסדות החינוך חיוני לתגובה מיידית ולהתנהלות
מוצלחת עם פרוץ המשבר ובשגרת החירום – תנאי הכרחי להתנהלות מוצלחת של המדינה
עם פר וץ משבר ארצי הוא אכיפת החובה על המורים להישאר בבתי הספר ולדאוג
לתלמידיהם למשך מספר שעות ראשונות .זאת על מנת למנוע מצב בו מאות אלפי הורים
נוהרים בו-זמנית לאסוף את ילדיהם ,משביתים את מקומות העבודה לאלתר ויוצרים לחצי
תנועה בשעה רגישה של פרוץ משבר.
 .101בשלב השני :רתימת מערכת החינוך על תשתיותיה וסגל עובדיה לטובת המאמץ בעורף
במהלך שגרת החירום – יש לארגן את מערכת החינוך כך שתמלא תפקיד מרכזי ב'רשת
החוסן האזרחית' .יתכן שעל-ידי המשך ההפעלה של בתי הספר (שיופעלו במתכונת
מצומצמת) במערכות חינוך זמניות ,כמו במקומות העבודה השונים או באמצעות למידה
מרחוק .כך למשל ,יש לשקול הקצאת מורים וגננים למפעלים ולתאגידים שיש בהם ריכוז
מספק של הורים ומרחבים מוגנים או לחילופין להפעיל את מערכות החינוך במקומות איסוף
שכונתיים ומוגנים 101.ללא סידור הולם לילדים ,לא יוכלו הורים להמשיך ולתפקד והמערך
הכלכלי ומצב הרוח הלאומי עלולים להיפגע חמורות.
 .102גיוס בתי הספר ,המורים ותלמידי הכיתות הגבוהות למלא משימות בעורף – במערכת החינוך
קיים כוח אדם גדול של מרצים ,עובדים ותלמידי הכיתות הגבוהות שאפשר לרתום ולייעד
למילוי תפקידים בעורף בשלב ההיערכות ,התגובה המיידית ושגרת החירום 102.בנוסף אפשר
לנצל את המבנים כמפקדות להפעלת המערכת האזרחית ולהסדרת חיי הקהילה במשבר.
מוסדות ההשכלה הגבוהה :מרכזי קליטה ולוגיסטיקה של 'רשת החוסן האזרחית'
 .103מוסדות ההשכלה הגבוהה יכולים לשמש כמרכזי קליטה ולוגיסטיקה ולספק כוח אדם
מקצועי שכיום אינו מנוצל בעת משבר – האוניברסיטאות והמכללות יכולות לשמש כמרכזים
אזוריים בעלי פריסה ארצית ,שמנוהלים בצורה ריכוזית ומאורגנת מראש ,ויכולים לספק
תשתיות פיזיות של מבנים ,שטח וכוח אדם שמורכב מסטודנטים ואנשי סגל מיומנים
ומקצועיים ,שרובם אינם נושאים בתפקיד אחר במערך החירום או בכוחות המילואים.
 .104מוסדות ההשכלה הגבוהה צריכים להיות חלק מרשת החוסן – לשם כך ,עליהם לגבש תוכנית
פעולה ולבנות כוחות ויכולות .כך לדוגמה:
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היערכות לפינוי מסודר של סטודנטים וסגל לבתיהם עם פרוץ המשבר;



רתימת סטודנטים וסגל (שאינם מגויסים) בעלי יכולות מקצועיות רלוונטיות לרשת
החוסן .הכוונה בעיקר לפקולטות לעבודה סוציאלית ,חינוך ,מקצועות הרפואה השונים
103
ועוד;

מערכת החינוך צריכה להיות פתוחה במהלך משבר ולתמוך ביכולתה של רשת החוסן להמשיך ולפעול .עם זאת
ישנם תרחישים בהם יהיה מסוכן להמשיך ולהפעיל אותה ויש להיערך מראש כדי להבטיח את שהות המורים
והתלמידים בה .חלק ממוסדות החינוך שייכים כבר היום למערך פס"ח ואמורים להפוך בחירום למרכזי קליטה
ופינוי ,כשסגל המורים אמורים להפעיל אתרים אלה .הפיכתם של בתי הספר למרכזי קליטה ופינוי תקשה על
המשך הפעילות החינוכית בהם (ר' שיחה עם אל"מ ,ד"ר סופר חיליק ,ראש מחלקת אוכלוסייה ,פיקוד העורף,
.)27/7/09
כך בעבר שותפו תלמידי תיכון במאמצים לאומיים מגוונים ,ממילוי שקי חול לקראת התקפות אויב ,ערב
מלחמת ששת הימים ועד לעזרה לחקלאים בקטיף בתקופות משבר .כלקח ממלחמת לבנון השנייה פורסם כי שר
הביטחון ,אהוד ברק ,החליט להקים מחדש את מערך הג"א ,בהתנדבות והפעלת תיכוניסטים (ר' רפפורט עמיר,
"גיוס תלמידי תיכון לעזרת העורף בזמן מלחמה".(22/09/2008 ,NRG ,
פורום של נציגים מפקולטות רלוונטיות לעשייה בחירום (רפואה ,עבודה סוציאלית ,פסיכולוגיה ,חינוך וכו')
התקיים בעבר והיה פעיל אך חדל להתכנס בשנים האחרונות( .מתוך שיחה עם פרופ' להד מולי ,נשיא מרכז
משאבים ,ת"א.)30/04/09 ,
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מתן סיוע למוסדות מדינה שנמצאים בקרבת המוסד האקדמי כגון בתי ספר ,גני
ילדים ,בתי זקנים ,בתי תמחוי וכו';



הפעלת מרחבי האוניברסיטאות או המכללות כמרכזי קליטה ופינוי – שיופעלו על-ידי
הסגל והסטודנטים;



הקמת צוותי חירום ייעודיים מקרב הסטודנטים שאין להם תפקיד פורמאלי לתמיכה
ברשות המקומית או בעמותות שכנות;



טיפוח המוכנות האישית בקרב סטודנטים וסגל;



היערכות להמשך הפעילות האקדמאית במשבר בעיקר באמצעות למידה מרחוק ,אם
המשבר נמשך יותר מפרק זמן שיוגדר מראש .בנוסף יש לתכנן תמיכה ייחודית ופיצוי
לבעלי התפקידים בעורף ולמשרתי המילואים;



עידוד מחקר ופיתוח ידע בנושא מוכנות וחוסן – הפניית תקציבי מחקר לנושא
המוכנות והחוסן ,עריכת כנסים ,תיעוד ותחקור רשת החוסן ,פיתוח ידע ,מחקר ועיצוב
אתוסים ותפיסות לעורף.

השלטון המקומי :לבנת היסוד והזרז המרכזי לבניית 'רשת החוסן האזרחית'
על-פי התפיסה הקיימת השלטון המקומי נתפס כלבנת היסוד של זירת העורף ותפקידו להבטיח
את האספקה הסדירה של השירותים הבסיסיים לתושבים במשבר ,כשראש הרשות הוא האחראי
על המתרחש בתחומו ועל כל הגורמים שפועלים במרחבו ,בהתאם לדרישות הרמה הלאומית
והנחיות פיקוד העורף ומל"ח.
104

 .105השלטון המקומי פועל כיום בתחומים הבאים:
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אימון עובדי הרשות והכשרתם – תרגול עובדי הרשות והכשרתם (בשיתוף מל"ח,
פיקוד העורף ומספר עמותות) ,105הגדרת ציפיות כלפי עובדי הרשות בכל הנוגע לנוהלי
התייצבות במשבר ,היערכות למתן מענה לצרכי העובדים והסדרת זכויותיהם
וחובותיהם;



בניית תוכניות ותשתיות להתנהלות במשבר כגון מיגון מבני הרשות ,הקמת מרכזי
106
מידע לתושבים והקמת חמ"ל;



אכיפת חוקים ותקנות לחירום בנוגע למיגון בתים משותפים בתחום הרשות והכנתם
למצבי משבר;



אספקת תמונת מצב עדכנית לממשלה לגבי הצרכים של הרשות המקומית והמשאבים
שעומדים לרשותה;



ניהול מערכות יחסים עם גופי מערך העורף השונים שפועלים בשטחה בשגרה
ובמשבר (הכוונה לסוכנויות הממשלה);

השלטון המקומי הוא הגורם בעל ההיכרות הטובה ביותר עם השטח ,מכיר את התושבים ,מקיים מגע יומיומי
עימם ומפעיל מנגנוני ביצוע .בנוסף ,בשנים האחרונות ראשי רשויות רבים החלו להכיר בחשיבות המוכנות
לחירום ,כעדות ליכול ת ניהול ומנהיגות גבוהה ,דבר שמביא עימו גם תועלות פוליטיות לא מבוטלות (מתוך שיחה
עם איילנד גיורא  ,ראש המועצה לביטחון לאומי (לשעבר) ,ת"א ,19/07/09 ,וMaor, M., "Emergency -
preparedness consultants at the local government level: the Israeli experience", Disasters: The
).)Journal of Disaster Studies, Policy and Management, (forthcoming
חלק מעבודת האימון וההכשרות של עובדי הרשויות המקומיות מתבצע כיום גם ע"י עמותות ,בראשן
הקואליציה הישראלית לטראומה ,מרכז חוסן ע"ש כהן-האריס ,ותוכניות כדוגמת מח"ר של הג'וינט-אלכ"א.
ברשויות רבות בארץ משתנה המבנה הניהולי בחירום ,שמתבטא במעבר מתפקוד במחלקות ,לעבודה במכלולים.
במבצע 'עופרת יצוקה' ,התגלתה העבודה במכלולים כיעילה ואפקטיבית במיוחד במספר רשויות בדרום .עם זאת
מעבר מהתנהלות שגרתית למערך חרומי הוא אתגר ניהולי עבור כל מערכת בחירום (ר' את ההתנהלות בחירום
במועצה האזורית אשכול ,בנתיבות ובנהריה).
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עידוד שיתופי פעולה בין רשויות מקומיות ברמה האזורית לטובת איגום משאבים
107
בתחום המוכנות לחירום ,כגון הכשרות ולמידה משותפת;

הפקת לקחים לאחר המשבר.

בנוסף ,על-פי התפיסה המוצעת:
 .106הרשות המקומית היא ה'זרז' המרכזי לגיבוש 'רשת החוסן המקומית' – כאמור' ,זרזים'
ברשת הם גורמים בעלי סמכות ויכולות מטעם הממשלה לגיבוש רשת החוסן ,שפועלים
בממשק בין הממשלה לבין האזרחים .על מנת לבסס חוסן מקומי ,על הרשות המקומית לפעול
כדלהלן:
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מיפוי יחידות הקצה ,האזרחים-המתנדבים ,הרכזות והזרזים שמרכיבים את 'רשת
החוסן המקומית' וקישורם כך שיוכלו לפעול בעת משבר .מיפוי זה צריך לכלול גם את
נותני השירותים הפסיכו-סוציאליים ,מסגרות ההתנדבות הרלוונטיות וארגונים
108
עסקיים בעלי משאבים חשובים לשימוש הקהילה בעת משבר;



בניית מערכות תקשורת – טלפוניה ,רדיו מקומי ,ומסרונים ( – )SMSלהתקשרות עם
'רשת החוסן המקומית' – בעזרת אמצעי התקשורת הקיימים אפשר להגיע לכל
מרכיבי רשת החוסן .קיימות היום מערכות זמינות שיכולות להגיע לכל בית בישוב
ולהעביר מידע אמין בזמן אמיתי (ר' למשל את השימוש במסרונים בשדרות ובמטה
בנימין והשימוש בהודעות קוליות באשדוד במהלך 'עופרת יצוקה');



הגדרות וחלוקת תפקידים ליחידות הקצה ב'רשת החוסן המקומית' ,שמגובות
בתקציבים ייעודיים ובתוכניות פעולה משותפות – הגדרות וחלוקת תפקידים לגופים
האזרחיים שפועלים במסגרת הרשות המקומית ,שיקבעו מראש בתיאום ובשיתוף
109
פעולה בין הרשות לגופים האזרחים;



תיאום ציפיות עם התושבים בהתאם ליכולות הלאומיות והמקומיות – תיאום ציפיות
במסגרת של אמנה לחירום בין הרשות לתושבים ,לעסקים מקומיים ולארגוני המגזר
השלישי שפועלים בתחום הרשות;



זיהוי הנקודות שבהן נדרש מאמץ מיוחד והיערכות לקראתו .לדוגמה ,מיפוי כל משקי
הבית שבהם מתגוררים אנשים עם מוגבלויות והיערכות למתן סיוע ,זאת בסיוע
הארגונים המקצועיים הרלוונטיים;



עיצוב תפיסת חוסן מקומית במסגרת החזון המקומי – שילוב סוגיית המוכנות לחירום
והחוסן בחזון המקומי ,בתוכניות כלכליות וחברתיות קהילתיות-מקומיות-אזוריות;

110

חשיבותה של הרמה האזורית הוא ביכולתה לעודד שיתופי פעולה וראייה רחבה ,לאגם משאבים ולקדם למידה.
כך למשל רמה אזורית חשובה במיוחד באזורים של ישובים קטנים .בערים הגדולות הצורך ברמה אזורית פחות,
ורוב הפונקציות שקיימות ברמה האזורית יתקיימו ברשות עצמה.
שימוש במערכות טכנולוגיות למיפוי החברים ברשת הוא תופעה חדשה יחסית .מטרתן של מערכות אלה היא
בעיקר לאתר את יחידות הקצה ברשת ולגלות את דפוסי ההתקשרות ביניהן .לדוגמה ,אחת מהתוכנות למיפוי
היא תוכנת ( .Ucinetר' אתר אינטרנט של ,International Network for Social Network Analysis
.)http://www.insna.org
בין הגופים האזרחיים שפועלים לצד הרשויות יש לציין את מרכזי החוסן של הקואליציה הישראלית לטראומה
או את הנעשה במסגרת תוכניות מתו"ב ,יוב"ל ומח"ר של אלכ"א-ג'וינט.
קיימים הבדלים בין תפיסות חוסן שעוצבו ברמה הלאומית ,לבין אלה שמעוצבות ברמה המקומית ,האחרונות
נשענות על משתנים מקומיים ייחודיים .המודלים השונים כוללים :מודל ריכוזי (מעלה-מטה :הממשלה כגורם
היוזם); מודל מבוזר (מטה-מעלה :הרשות המקומית כגורם היוזם); ומודל משולב (מודל אינטגרטיבי המשלב
את שתי התפיסות) (ר' Maor, M., "Local Government Training in England and Wales, Denmark and
 . Israel", Israel Affairs, (forthcoming).בישראל ישנן רשויות מקומיות שכבר פועלות לפי תוכניות לחירום,
שחלקן משולבות בחזון האסטרטגי המקומי .ר' למשל את עבודת המטה האסטרטגי במועצה האזורית שער
הנגב ,בראשות עודד פלוט ,שגיבש את התוכנית האסטרטגית הרב שנתית מקומית ( ,)2004או את התוכנית
האסטרטגית לחינוך – אשדוד  2025של עיריית אשדוד.
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כינון שולחן עגול מקומי עם המגזר העסקי והמגזר השלישי שמטרתו להיערך למצב
של משבר ולפעול במהלכו על מנת להבטיח את המשך אספקת השירותים לתושבים;



הקמת מטה מתנדבים שיוכל להתמודד עם מספר רב של מתנדבים שיגויסו במשבר;



הכשרות להקניית יכולות בסיסיות ליחידות הקצה – פיתוח מבנה ארגוני יישובי
מתאים 111,תמיכה בצוותי חירום יישוביים ,שכונתיים ואזוריים ,תמיכה במתנדבים
מקומיים ,במערך נותני השירותים הפסיכו-סוציאליים המקומי ובמסגרות חירום
הפועלות בבתי עסק המקומיים ושימורו לאורך זמן;



עיטור ,הוקרה וענישה לאחר סיום המשבר – אירועי הפגה והוקרה ,תיעוד סיפורי
גבורה מקומיים ונקיטת אמצעים נגד בעלי תפקידים שלא מילאו את תפקידם במשבר;



תיאום מגביות החירום מול קהילות-שותפות (כמו למשל במסגרת 'שותפות  '2000של
הסוכנות היהודית) – 112הכנת מנגנוני חלוקת כספים או לכל הפחות מערך תיאום
ומידע ,ליעדים שהוגדרו מראש ,בין ערים תאומות או קהילות שותפות.

המגזר העסקי :מיצוי המשאב הרדום
 .107שינוי מעמד המגזר העסקי במשבר – כאמור ,ב 25 -השנים האחרונות התרחב המגזר העסקי
בישראל על חשבון המגזר הציבורי .שירותים שהם הכרחיים לשגרת הקיום של האזרחים
מצויים באחריות מגזר זה .לכן ,המשך תפקודו במצב של משבר חיוני להבטחת החוסן
הלאומי.
על-פי התפיסה הקיימת פועל המגזר העסקי על יסוד העקרונות הבאים:
 .108מכוח החוק :הפעילות העסקית פוסקת ,אלא אם כן הוגדר אחרת על-פי חוק (הוראות מל"ח)
– חוק הג"א-תשנ"א ,הוראות מל"ח (החלטת ממשלה  ,)1716וחוק שירות עבודה לשעת חירום
בהם מוגדרים עסקים כ'מפעלים חיוניים' ,קובעים את חובותיו של המגזר העסקי במצבי
113
משבר .על עסקים אלה חלים חובות בתחום המוכנות לחירום מתוקף הנחיות מערך העורף.
 .109מכוח ההיגיון העסקי :המשכיות עסקית במשבר – יש עסקים שממשיכים לתפקד במשבר
מכוח הגיונם העסקי 114.במסגרת זו ,נעשות ההכנות להמשך הפעילות העסקית במשבר תוך
עמידה בתווי תקן ניהוליים כגון  115ISOשכוללים הכנת העובדים ומשפחותיהם.
 .110פילנתרופיה – בשעת משבר עסקים רבים נרתמים לסייע במתן מענה לצרכים של האוכלוסייה
באמצעות פעילות פילנתרופית שהיא מעל ומעבר לאחריות התאגידית ,ההמשכיות העסקית
או חובותיו על-פי חוק (ר' סעיף 'קרנות פילנתרופיות' בהמשך הפרק).
111
112

113

114

115

ר' למשל את מודל הרובעים בעיר אשדוד שפותח ע"י ראש העיר לשעבר צבי צילקר.
תוכנית 'שותפות  '2000של הסוכנות היהודית היא יוזמה ייחודית המקשרת בין  550קהילות בכל העולם
באמצעות  45שותפויות מקומיות בישראל .החזון המוביל את השותפות כולל מעורבות רעיונית ,יתרונות
משותפים ,אתגרים ומודלים של הצלחה שיוכלו להעצים את הקהילות השותפות ולחולל בהן שינוי .התוכנית
הוקמה בשנת  1994ומהווה דוגמא לשיתוף הפעולה המתמשך בין הסוכנות היהודית ,איחוד הקהילות היהודיות
של צפון אמריקה ( )UJCומגבית קרן היסוד.
בין החובות המוטלות עליהם נמנים המשך הפעילות החיונית לטובת המאמץ המלחמתי ,אכסון החומרים
המסוכנים ,הצבת נאמני הג"א במפעלים ,רכיש ת ציוד להתגוננות אזרחית במפעלים וחובת קיום אימונים
והכשרות (ר' חלקים נבחרים של חוק הג"א תשנ"א באתר פיקוד העורף ,ומשק לשעת חירום ,תכנון וארגון
המשק החיוני לשעת חירום ,נוהל מס' ( ,1מאי  ,)2001ע' .)4
פגיעה או הפסקת עבודתם של תאגידים בין-לאומיים שפועלים בארץ (כגון אינטל ,אמדוקס ,טבע וכו') בעקבות
משבר בעורף עלולה ,בעידן הנוכחי ,להביא להפסדים קשים וליציאת תאגידים אלה מישראל ,שמשמעותה מכה
כלכלית קשה למשק הלאומי .לכן ,ארגונים אלה אימצו הגיון של המשכיות עסקית בחירום ונערכים מראש
להמשך עבודתם גם במצבי משבר .על הרעיון של המשכיות עסקית בחירום ר' Cabinet Office, How
.Prepared Are You?HM Government, United Kingdom
 ISOהוא תו תקן ניהולי ברמה בין-לאומית .קיים ניסיון לגבש תו תקן ניהולי לחירום במכון התקנים הישראלי
(ר' דן לנדא ,ניהול חוסן ביטחוני – תקן ישראלי ,מתוך אתר מכון התקנים הישראלי).
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בנוסף ,על-פי התפיסה המוצעת על המגזר העסקי להירתם בעת משבר בתחומים נוספים:
 .111המגזר העסקי ,ובעיקר תאגידים בעלי פריסה ארצית ,הם משאב עצום של חוסן לאומי
שאינו ממוצה בהיערכות החירום של ישראל .בישראל יש כ 450 -תאגידים 62 ,מהם
משתתפים בדירוג 'מעלה' 116ומעסיקים כ 120,000 -עובדים ולכן משפיעים על חייהם של
כמיליון אזרחים .התפיסה המוצעת במסמך זה שמה דגש על מיצוי משאב זה.
 .112מוכנות למשבר צריכה להיות חלק בלתי נפרד מהאחריות התאגידית של חברות בישראל .יש
להגדיר את הציפיות מתאגידים ,למצוא את הדרכים להטמיע 'תרבות של מוכנות' בקרב
תאגידים אלה ולאמוד את ביצועיהם.
יש לציין גם את החשיבות הרבה בהמשך פעילותם של עסקים קטנים ובינוניים בזמן משבר
בעורף .עם זאת בשל גודלם והמשאבים המוגבלים שעומדים לרשותם ראוי לא לחייב אותם
בחוק ,אלא לפעול מולם ברמה התודעתית והבלתי-פורמלית.
 .113יש לכלול את המוכנות למצבי משבר במסגרת החובות הנגזרות מהאחריות התאגידית –
אחריות תאגידית במצבי משבר היא מכלול החובות שהתאגיד לוקח על עצמו לקראת מצב של
משבר ובמהלכו שהן מעל ומעבר למתחייב על-פי החוק או על פי ההיגיון העסקי .לדוגמה:


אימון עובדי התאגיד והכשרתם למצבי משבר – תרגול עובדי התאגיד בתרגולות
הבסיסיות לקראת מצב משבר ויצירת התמריצים להכנת בתיהם ומשפחותיהם;



הבטחת המשך הפעילות של התאגיד במצב משבר באמצעות הכנת עובדי התאגיד;



קשירת קשרים עם עמותות שפעולתן חיונית במשבר מבעוד מועד .כל תאגיד צריך
לזהות את העמותות שבפעולתן הוא מתכוון לתמוך בשעת משבר ,ולהכין את מתווה
שיתוף הפעולה מבעוד מועד;



הקצאת עובדים להתנדבות בקהילה או כאזרחים-מתנדבים .תאגידים יכולים לקחת
על עצמם להכשיר עובדים להתנדבות בקהילה בשעת משבר (ר' פרק 'אזרחים-
מתנדבים' להלן);



גיבוי 'רשת החוסן האזרחית' והרשות המקומית בציוד ,באמצעי תובלה ובתשתיות
117
לחירום;



השתתפות בשולחנות עגולים תלת-מגזריים ברמה המקומית והארצית.

 .114בנוסף ,יש לעדכן את רשימת ה'מפעלים החיונים' (כפי שמופיעה בחוק הג"א-תשנ"א,
הוראות מל"ח (החלטת ממשלה  ,)1716וחוק שירות עבודה לשעת חירום) ,זאת בהיבט של
שרידות הכלכלה הלאומית שתלויה במשק הגלובלי ובתאגידים בינלאומיים שפועלים
בישראל.
המגזר השלישי :ישום ההיגיון של מל"ח למגזר השלישי בהתאמות הנדרשות
 .115תפקודו התקין של המגזר השלישי במשבר חיוני להבטחת החוסן הלאומי – גם המגזר
השלישי התרחב מאוד ב 25 -השנים האחרונות כתוצאה מצמצום גודלו של המגזר הציבורי
116

117

מתוך שיחה עם מהדב מומו ,מנכ"ל מעלה .29/7/09 ,ארגון מעלה הוא ארגון גג מקצועי ,המוביל בישראל ,של
עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות תאגידית .הארגון הוקם בשנת  1998והוא חלק מרשת עולמית של
ארגוני-עסקים המקדמים אחריות חברתית.
( )http://www.maala.org.il/heb/home/about/01/default.asp?ContentID=8
כיום ,החוק במדינת ישראל מעניק סמכות לשר העבודה לחייב כל מפעל בישראל להעמיד חלק מהציוד שלו
לרשות המדינה בחירום ,במידת ומתעורר הצורך (ר' חוק שירות העבודה בשעת-חירום ,התשכ"ז ,פרק ב' ,סעיף
5א') .ואולם ,תאגידים גדולים אשר מחזיקים בכמות נכסים רבה ובתשתיות שעשויות להתגלות כבעלות חשיבות
קריטית בחירום (חניונים תת-קרקעיים ,מבנים ,משאיות ,רכבים וכו') יכולים להתגייס מראש מתוקף האחריות
התאגידית שלהם למען הרשות המקומית בחירום.
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והפיכתו לספק שירותים חיוניים לשגרת הקיום של האזרחים .לכן ,המשך תפקודו במצב של
משבר חיוני לאבטחת החוסן הלאומי.
 .116יש להכין את המגזר השלישי לקראת מצבי משבר – פרט לארגונים שבנויים מיסודם לטובת
שיפור ההתמודדות האזרחית למשברים בעורף 118,רוב העמותות ממוקדות בפעילותן
היומיומית בתחומי עיסוקם כגון תרבות ,רווחה ,בריאות וכו' .יש מקום לשפר את המודעות
ואת היכולות הבסיסיות הנדרשות להתמודד עם משברים בעורף בכל ארגוני המגזר השלישי.
 .117עמותות חיוניות לחוסן הלאומי – בישראל יש מאות עמותות בעלות היקף משאבים ופעילות
משמעותיים ,חלקן אף פועלות בתחומים שמרכזיים לחוסן הלאומי והמקומי ומספקות
שירותים בסיסיים לאזרחים .המשך הפעילות התקינה של עמותות אלה ואף הרחבתה הוא
תנאי הכרחי לחוסן המקומי והלאומי .לעומת זאת יש עמותות שהקשר בינן לבין חוסן לאומי
ומקומי הוא עקיף ולעיתים לא קיים.
יש לסווג את העמותות לקראת מצבי משבר כדלקמן:
עמותות חיוניות במשבר הן עמותות שהמשך תפקודן התקין והרחבתו במשבר חיוני
לחוסן הלאומי או המקומי .לחילופין ,הכוונה היא לעמותות שהפסקת תפקודן התקין
יפיל נטל משמעותי נוסף על כתפי מוסדות המדינה .הכוונה היא בעיקר לעמותות
119
שמספקות שירותים בסיסיים כגון מזון ,סעד ותמיכה פסיכו-סוציאלית;
עמותות נרתמות במשבר הן עמותות שהמשך תפקודן התקין ואף הרחבתו עשוי לסייע
לחוסן הלאומי והקיבוצי ,אך אין בהפסקת פעולתן כדי להפיל נטל נוסף על כתפי
מוסדות המדינה .הכוונה היא בעיקר לגופים כמו תנועות נוער ,אוניברסיטאות
ומכללות ואף לארגונים כמו 'צוות' ,רוטארי או ליונס.
 .118יש לגבש 'תו חוסן' ל'ארגונים חיוניים' (וייתכן שגם ל'ארגונים נרתמים') בעת משבר ברמה
הלאומית ,המחוזית והמקומית שיגדיר את הציפיות והדרישות מארגונים אלה ,מצד אחד,
וגם את זכויותיהם ,מצד שני' .תו חוסן' כזה צריך להיות לאומי ,מחוזי או מקומי ומוכר על-
120
ידי הממשלה ,המחוז או הרשות המקומית בהתאמה.
 .119אמות המידה לזכייה ב'תו החוסן' ל'ארגונים החיוניים' צריכות לכלול:

118
119

120



זיקה בין השליחות של הארגון בשגרה לבין חוסן לאומי ,מחוזי או מקומי משום
שלשירותים שמספק הארגון בשגרה או לידע המקצועי שהוא מפתח יש חשיבות גבוהה
לחוסן .גיבוש רשימת הפעולות הלא-חיוניות שאין לבצע בעת משבר;



יכולת להמשיך את הפעילות בעת משבר ואף להרחיבה ולהיערך אליה מראש על יסוד
תוכניות פעולה מוכנות שנבחנו בידי הגורמים הרלוונטיים במערך העורף;



שיתופי פעולה ממוסדים עם גופים נוספים ברמה הלאומית ,המקומית וב'רשת
החוסן האזרחית' ,כגון רשויות מקומיות ,גופי מערך העורף ,המגזר העסקי וכו';

ר' הקואליציה הישראלית לטראומה.
בישראל קיימים עשרות ארגונים שעוסקים בתחומים כגון פסיכו-טראומה ,תמיכה בהיערכות של רשויות
מקומיות בחירום  ,הכשרות מקצועיות לחירום ועוד ,ותומכים בבניית החוסן הלאומי והמקומי .בין הארגונים
הבולטים ניתן למנות את :הקואליציה הישראלית לטראומה ,הג'וינט ,העמותה לילדים בסיכון ,מכללת ספיר
ועוד .קיימים ארגונים נוספים שאינם מזוהים ישירות עם סוגיית החירום אך מתגייסים לעזור בעת הצורך כמו
לב אחד ,לתת ,רוח טובה ,בית איזי שפירא ,מנהיגות אזרחית ועוד( .ר' בהקשר זה את רשימת הארגונים שלקחו
חלק בשולחן העגול של משרד הביטחון ,במהלך מבצע 'עופרת יצוקה').
היוזמה לגיבוש 'תו החוסן' לארגונים חיוניים לחירום צריכה לבוא מכיוונם של ארגוני המגזר השלישי בשיתוף
עם הגורמים הרלוונטיים ממוסדות המדינה וממערך העורף .ראוי יהיה לדרוש מארגוני המגזר השלישי לחדש
מדי שנה או שנתיים את זכאותם ל'תו החוסן'.
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שקיפות ניהולית ותקציבית על-פי אמות המידה המחמירות ביותר;



מוכנות פנימית של העובדים והארגון למשבר ,על-פי הנחיות פיקוד העורף.

 .120לארגונים נושאי 'תו החוסן' תינתן עדיפות בנגישות לשולחנות העגולים ולמשאבים
הלאומיים:


שולחנות עגולים – כאמור ,כלי חשוב ב'רשת החוסן האזרחית' ,ברמה הלאומית,
המחוזית והמקומית הוא שולחנות עגולים שכוללים את מוסדות המדינה ואת נציגי
המגזר העסקי והמגזר השלישי הרלוונטיים .לנושאי 'תו החוסן' תינתן עדיפות בחברות
בשולחנות העגולים;



משאבים לאומיים – לעמותות שיישאו את 'תו החוסן' תינתן עדיפות בנגישות
למשאבים אנושיים ,חומריים וכספיים בשעת משבר מטעם המדינה .קרי ,על מוסדות
המדינה לשקול הקצאת משאבים ייעודיים – כוח אדם ,תקציבים ומשאבים אחרים –
לטובת העמותות שהוכרו כארגונים חיוניים;



משאבים של העולם היהודי מכוח מגביות החירום – יש לבנות את המנגנונים שיתנו
לעמותות שנושאות את 'תו החוסן' עדיפות בקבלת משאבים ממגביות החירום של
העולם היהודי וזאת ברמה הלאומית (באמצעות ארגונים כמו הסוכנות היהודית או
הג'וינט) או ברמה המקומית באמצעות מערך השותפויות.

עמותות ייעודיות כזרזים ל'רשת החוסן האזרחית'
 .121הכרזה על מספר עמותות ייעודיות לחוסן ,שתהיינה 'זרזים' של רשת החוסן – עמותות
שמטרתן טיפוח חוסן ברמה הלאומית ,המחוזית או המקומית על בסיס תפיסת החוסן
הלאומית .עמותות אלה צריכות לפעול מול כל המרכיבים של רשת החוסן כולל בקרב מוסדות
הממשלה ,הרשויות המקומיות ,המגזר התאגידי ,המגזר השלישי ,קרנות פילנתרופיות,
מוסדות חינוך והשכלה גבוהה ,ועוד .דוגמאות לעמותות שפעילותן – מלאה או חלקית –
משרתת את החוסן הלאומי ,המחוזי או המקומי הן הקואליציה הישראלית לטראומה,
122
הג'וינט-אלכ"א ,מרכז מהו"ת בשומרון ומרכז חוסן ע"ש כהן-האריס.
מדובר במספר קטן של עמותות בעלות ראייה לאומית ,פריסה ארצית ,הכרה של מוסדות
המדינה בפעילותן ומערכת יחסים מפותחת זו עם זו ועם גופי מערך העורף.
 .122על 'העמותות הייעודיות' לעמוד בדרישות הבאות – על יסוד ניתוח הניסיון של הקואליציה
הישראלית לטראומה וארגונים אחרים ,אנו מסיקים כי על העמותות הייעודיות לטפח את
היכולות האלה:
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122



זכאות ל'תו החוסן';



פעולה על בסיס הכרה של מוסדות המדינה הרלוונטיים ועל יסוד תפיסת החוסן
לצורך הטמעת 'תרבות של מוכנות' .חשוב שהעמותות הייעודיות שמטרתן תמיכה
בטיפוח החוסן הלאומי ,המחוזי או המקומי תזכינה להכרה של מוסדות המדינה
הרלוונטיים ברמה הלאומית ,המחוזית או המקומית בהתאמה;

ר' למשל את ארגון מידות ,שפועל להערכת עמותות בישראל והצגת מידע מגוון ודירוג מפורט אודותיהן:
./http://www.midot.org.il
הקואליציה הישראלית לטראומה מספקת רצף שירותים בתחום הפסיכו-טראומה ,ומודלים להתמודדות עם
מצבי משבר .תפקידה לספק מגוון רחב של טיפולים לאוכלוסיות במשבר בטווח הזמן המיידי ,הבינוני והארוך.
אלכ"א והאגף להתנדבות ופילנתרופיה בג'וינט מפעילים את תכנית מח"ר – מערך חירום רשותי .במסגרת
התכנית נעשית פעילות למען שיקום הצפון בשלוש זרועות :סיוע להנהלת הרשות; מתו"ב – מערך לתיאום
ותמיכה בהתנדבות; ותוכנית יובלים ,שמספקת שירותים לאוכלוסיות חלשות.
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יכולת מיפוי מרכיבי הרשת – יחידות הקצה ,הרכזות ,הזרזים האחרים וכיו"ב –
ולחבר ביניהם .במיוחד חשוב למפות את הצרכים והמשאבים העומדים לרשות אותם
מרכיבים של הרשת לקראת מצב משברי;



לשמש כפלטפורמה לשיתוף פעולה בתוך המגזרים השונים הפועלים בעורף וביניהם
תוך שהן רתומות לטיפוח רשת החוסן ברמה הלאומית ,המחוזית או המקומית;



קיומם של ערוצי תקשורת והידברות קבועים עם הממשלה לצורך העברת מידע באופן
שוטף במהלך המשבר .יש לבנות ערוצים אלה במהלך השגרה;



יכולות מחקר ופיתוח ידע של הצלחות וכישלונות כדי שניתן יהיה לשכפל הצלחות
ולהימנע מחזרה על כישלונות וזאת על יסוד מפגש של ידע שמתפתח בשטח ,עם הראיה
123
האסטרטגית של מקבלי ההחלטות במשרדים הממשלתיים ובגופי מערך העורף;



יכולת להתאים את המודלים השונים להקשר המקומי על יסוד המאפיינים הייחודים
של המקום ,כגון דמוגרפיה ,גיאוגרפיה ,תרבות ,היסטוריה וכיו"ב;



מיתוג החזון של רשת החוסן על מנת להניע את המגזרים השונים בחברה ליטול חלק
במאמץ לאומי זה;



הרחבת עוגת המשאבים – על העמותה לפעול להרחבת עוגת המשאבים שמוקצים
לגיבוש רשת החוסן ,הכשרתה ותחזוקה;



יצירת מקומות מפגש קבועים ושפה משותפת סביב סוגיית המוכנות למצבי משבר,
124
אשר בכוחם לשמר את יחידות הקצה במסגרת רשת החוסן לאורך זמן;



הכשרות;



תרומה להכללת מרכיב החוסן בחזון המקומי וייצוג צרכי החירום בחזון זה – ראוי כי
פונקצית החוסן המקומית תיקח חלק פעיל בתהליך גיבושו של חזון מקומי ארוך טווח.
תוכנית אסטרטגית בה קיים ביטוי למוכנות למשברים בשגרה היא מהלך חשוב
ביצירת שותפויות לחירום ובעידוד יכולת הגיוס של התושבים בעת הצורך.

העולם היהודי
על-פי התפיסה הקיימת:
 .123העולם היהודי כעומק אסטרטגי של העורף הישראלי – בשל פעילותם היומיומית בחברה
הישראלית בכלל ובעיתות משבר בפרט ,נתפסים העולם היהודי והפזורה הישראלית כעומק
אסטרטגי של העורף הישראלי .בשעת משבר הם מתגייסים למען מדינת ישראל בדרך של
תרומות כספיות ,עזרה דיפלומטית וציבורית ושליחת מתנדבים.
 .124ואולם ,העולם היהודי מתרחק מישראל – בשנים אחרונות ,ולמרות קירבתו ותרומתו הרבה
לחברה הישראלית ,הולכת ומתפתחת מגמה המצביעה על התרחקות של העולם היהודי
מישראל .התרחקות זו נובעת מתהליכים עקביים של שינוי אידיאולוגי ,כלכלי ,חברתי
ודמוגרפי שפוקדים את העם היהודי מחוץ לגבולות של מדינת ישראל .לאחרונה ,מגמה זו
מקבלת משנה תוקף לאור ההתפתחויות האלה:

123

124

מיקומה של העמותה בממשק שבין הרמה הלאומית האסטרטגית לבין רמת השטח המקומית מאפשר לה לפתח
חשיבה בין-תחומית ,מפגשים בין אנשים מדיסציפלינות שונות ,והחלפת מידע בין הרמות ,שהם תנאים בסיסיים
ליצירת ידע חדש וייחודי( .מתוך שיחה עם דר' לניר צבי ,מנכ"ל חברת פרקסיס ,ת"א 30/03/09 ,ושיחה עם לבנון
טליה ,נשיאת הקואליציה הישראלית לטראומה ,רמת אפעל.)17/6/09 ,
ר' לדוגמה את המשימות של שגרה שהטיל מרכז החוסן בנהרייה על המתנדבים בצוותי החירום השכונתיים,
הכוללות מילוי 'כרטיסי בניין' עם נתונים סוציו-אקונומיים של התושבים .הפעילות בשגרה של יחידות הקצה
יוצרת הי כרות מוקדמת שלהן עם תושבי האזור ועם גורמי הרשות המקומית הרלוונטיים לחירום ,משמרת את
המסגרת ההתנדבותית ויוצרת מחויבות לטווח הארוך (מתוך שיחה עם אלאלוף איריס ,מנהלת מרכז החוסן
בנהרייה.)18/2/09 ,
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משבר אמון בעולם היהודי ביחס לממשלת ישראל וליכולותיה במצבי משבר – השילוב
בין שגשוג כלכלי בישראל של השנים האחרונות ,המשבר הכלכלי העולמי שהחל בשנת
 ,2008וצמצם את היקף המשאבים העומדים לרשות העולם היהודי ,לצד הביקורת על
השימוש שנעשה בתרומות של יהדות התפוצות בעת מלחמת לבנון השנייה ,עלול ליצור
אכזבה עמוקה בצד הישראלי מהירתמותו של העולם היהודי בהשוואה להתגייסות
שאליה הורגלנו בעבר;



שינוי באופי המעורבות של העולם היהודי בישראל – עם השנים ,פעילות
הפילנתרופיה היהודית בתפוצות מתאפיינת פחות בהעברת כספים לסגירת פערים,
ודוגלת יותר בהשקעת משאבים במטרה לחולל שינויים בחברה הישראלית ובמסגרת
הסולידריות בין קהילות יהודיות בישראל ובעולם .חידוש זה באופייה של
הפילנתרופיה היהודית מביא למעורבות תכנית של התורמים וכן לשינוי בתעדוף
פרויקטים הזוכים להשקעה בארץ.

 .125המשמעות :היקף התמיכה של העולם היהודי בישראל בעת משבר עלול להיפגע – לאור
תהליך ההתרחקות של הקהילות היהודיות בתפוצות מישראל מחד גיסא ,ובשל אכזבתם
ביחס לניהול התרומות בזירת העורף ,מאידך גיסא ,גובר חשש שבמצב משבר עתידי לא
יתייצב העולם היהודי לימינה של ישראל כפי שהתייצב בעבר .לכן ,יש להקדיש תשומת לב
מיוחדת לשילובו של העולם היהודי במערך החירום הישראלי.
על-פי התפיסה המוצעת לעורף יש לשלב את העולם היהודי בהיערכות החירום של העורף
הישראלי שתכלול:
 .126שילוב יהדות התפוצות בעיצוב תפיסה חדשה לזירת העורף שעיקרה בניית 'רשת החוסן
האזרחית' – לנוכח המגמות החדשות והשינוי במערכת היחסים בין ישראל לתפוצות ,כמו גם
לנוכח האתגרים בפניהם ניצבת זירת העורף בישראל ,עולה הצורך לגבש תפיסה חדשה
שתשלב גם את יהדות התפוצות בהיערכות הכוללת של מדינת ישראל למצבי משבר .במסגרת
זו יהפוך העולם היהודי לאחת מה'רכזות' החשובות ב'רשת החוסן האזרחית' בישראל .ככזה
יש לתכנן מראש את יכולתו לתמוך ברשת זו ,ולתאם את מערכת היחסים בינו לבין ארגוני
המגזר השלישי וממשלת ישראל.
 .127הסדרת התנהלות מגביות החירום של העולם היהודי כצעד בונה אמון התחלתי – הכנה
ותיאום מראש של התמיכה של מגביות החירום של קהילות בחו"ל כחלק מהותי ביצירת
מערכות יחסים והיכרות מוקדמת ,והגברת הקישוריות והסולידריות .בנייה של תשתית כזו
תוכל למנוע פעילות מתוך אמוציות בזמן משבר ,וממשק לא יעיל שמתפתח במשבר.
 .128מודל של אימוץ בין קהילות; פיתוח 'רשת החוסן היהודית הגלובלית' – ראוי לבחון את
האפשרות שתרומתו של העם היהודי במצבי משבר בישראל לא תסתכם בתרומות או בגיבוי
מדיני בלבד ,אלא תנבע מהיותו חלק מ'תרבות של מוכנות' של קהילות יהודיות בעולם כולו.
במסגרת זו תוכל להתפתח ערבות הדדית אמיתית בין מדינת ישראל לבין הקהילות היהודיות
בעולם ,שמשמעה לא רק מה העולם היהודי עושה למען ישראל במצבי משבר ,אלא גם מה
המחויבות של ישראל לעשות למען קהילות יהודיות בעולם במצבי משבר' 125.תרבות של
מוכנות' משותפת לכלל העם היהודי תהיה מרכיב נוסף ביכולת שרידותו של העם היהודי,
ותאפשר לפתח את 'רשת החוסן בישראל' ל'רשת חוסן יהודית גלובלית' ,שתשתלב ברשת
היהודית הגלובלית.
קרנות פילנתרופיות
 .129תפקיד הפילנתרופיה התרחב בחברה הישראלית – בדומה למגזר השלישי ולמגזר העסקי ,גם
תפקיד הפילנתרופיה בישראל התרחב כתוצאה מצמצום המגזר הממשלתי ב 25 -השנים
האחרונות .בהקשר זה ,התרחבות המגזר השלישי כרוכה בקשר בל יינתק בהתרחבות
הפילנתרופיה בישראל .לפיכך ,גם במצבי משבר תפקידן של הקרנות הפילנתרופיות יהיה
125

פעולות שכאלה נעשו במשך השנים ,כמו למשל מבצעי עלייה והצלה גדולים של קהילות יהודיות באתיופיה,
בתימן ועוד.
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חשוב מבעבר .לכן יש לפתח עקרונות וקווים מנחים לשילובה של הפילנתרופיה ברשת
126
החוסן מבעוד מועד:


תמיכה בארגונים שהם 'חיוניים' או 'חשובים' בעת משבר – לכשיכונן 'תו החוסן'
לעמותות חיוניות ,על הפילנתרופיה להיערך ולתמוך בעמותות אלה בעת משבר;



תמיכה בעמותות הייעודיות לחוסן;



תמיכה ביוזמות שמקדמות 'תרבות של מוכנות';



גיבוש תפיסה להתקשרות עם ארגונים 'נרתמים' במשבר – התקשרות עם ארגונים
שחסרים 'תו החוסן' ,אך עשויים להיות רלוונטיים בתרחישי משבר מסוימים ראויה
אף היא .ואולם גם מול ארגונים אלה יש לגבש הנחיות ברורות מראש באשר לזכותם
לקבל תרומה בעת משבר.

קרן פילנתרופית ייעודית למצבי משבר
 .130יש להקים קרן ייעודית של הפילנתרופיה למצבי משבר .על הקרן לאסוף כספים מתורמים.
פירות הקרן ישמשו לטיפוח רשת החוסן ו'תרבות של מוכנות' ואילו הקרן עצמה – במלואה
או בחלקה – תשמש לצורך מימון הפעילות במהלך המשבר.
מגיבים-ראשונים ואזרחים-מתנדבים
 .131מגיבים-ראשונים מקרב עובדי המדינה – עובדי מדינה שאינם בעלי תפקיד מוגדר בעורף,
יחויבו בחוזה עבודתם לבצע פעולות לתגובה ראשונית בעורף בשעת משבר.
 .132אזרחים-מתנדבים – מרכיב מרכזי ברשת החוסן הוא אלפי אזרחים-מתנדבים שיפעלו
בשלב התגובה המיידית ובשגרת החירום – על מנת לעבות את רשת החוסן ולחזקה ,יש
לזהות ולהכשיר אלפי אזרחים-מתנדבים ,שמוכנים לקבל אחריות בשעת משבר כלפי אזרחים
אחרים :שכניהם לקומה ,לבניין ,לרחוב או לשכונה ,בשרות הרשות המקומית ,עמותות או
ארגונים אחרים.
הפרט והמשפחה

127

 .133הפרט והמשפחה הם יחידת היסוד של החוסן המקומי .ככל שמספר האנשים ומשקי הבית
שהתכוננו למשבר כיאות גבוה יותר ,יכולתה של הקהילה להתמודד עם המשבר משתפרת.
לעומת זאת ,כל אדם או משפחה שלא התכוננו למשבר עלולים להוות נטל על שכניהם
128
וחבריהם ,לעודד תלות או הרגשת מסכנות.

126

127

128

הצורך בקווים מנחים למגביות חירום עלה כתוצאה מאי שימוש נאות בחלק מהכספים שנתרמו עד כה ,בדגש
על מלחמת לבנון השנייה .בשל כך יוקדש חלק ב' של מסמך זה לגיבוש קווים מנחים למגביות חירום (ר' The
Jewish Agency, Jewish Agency Mobilization During the Second Lebanon War and moving
) forward to Rebuild the Galilee , (The Jewish Agency for Israel, (December 2006ואת ג'פרי סולומון,
"קרנות יהודיות" ,סדרת מאמרים ,המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל( ,יולי  ,)2008עמ'  .)12-23ר' לדוגמה גם
את העקרונות שהנחו את מגבית החירום של הפדרציה היהודית של ניו-יורק בטיפול בנפגעי סופת ההוריקן
קתרינה ב.), Final Report, May, 2007.UJC Hurricane Katrina Fund( 2005-
מסמך זה לא מתייחס למגזרים השונים אליהם שייכים משפחות ופרטים בישראל כגון המגזר הלא יהודי ,המגזר
החרדי ,עולים חדשים ,או בעלי מוגבלויות .עם זאת יש להטמיע 'תרבות של מוכנות' בכל המגזרים האלה,
ובהתאם לצרכים המיוחדים שלהם ,על מנת שיהיו חלק בלתי נפרד מ'רשת החוסן האזרחית' בישראל.
במגזרים מסוימים ,כמו למשל במגזר הלא יהודי ,כוחה והשפעתה של המשפחה גדול במיוחד .דגש על המוכנות
לחירום של היחידה המשפחתית במגזרים אלה תהיה קריטית ותשפיע על היכולת של המגזר כולו לצלוח משבר
ולהפגין חוסן (מתוך שיחה עם גב' רוחאנא ח'מיס נוזה ,מנהלת מרכז חוסן ,נצרת.)18/02/09 ,
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 .134לכן ,על הפרט והמשפחה להבטיח את יכולתם להמשיך לתפקד בזמן משבר; לקדם את
המוכנות ברמה האישית בהתאם להנחיות פיקוד העורף – אין עוררין על כך שפרטים ומשקי
בית צריכים להתכונן מבעוד מועד למצב של משבר ,להכין ערכת ציוד ,מזון ומשקה על-פי
129
הנחיות פיקוד העורף ,לגבש תכנית משפחתית להתכנסות ,לבחור מרחב מוגן ולציידו וכו'.
 .135התפיסה הקיימת של משיכה ) (pullכושלת .קרי ,על האזרחים מוטלת האחריות להיכנס
לאתר של פיקוד העורף ,להוריד את דף ההנחיות ולפעול בהתאם .הבעיה היא שמספר
האזרחים שאכן עושים זאת זעום.
 .136התפיסה הנדרשת :דחיפה ) .(pushזאת במיוחד בקרב פרטים ומשפחות שתפקודם התקין
חיוני בשעת משבר .הכלי :מקומות העבודה ומוסדות החינוך .על-פי התפיסה המוצעת
במסמך זה המדינה צריכה לפעול באופן שיטתי כדי להביא לכך שמספר הולך וגובר של משקי
בית יהיו מוכנים למצב משבר .במיוחד יש לשים את הדגש על מוכנותם של הבתים
והמשפחות של מי שתפקודם התקין חיוני בשעת משבר כמו אנשי מערך העורף ,עמותות
חיוניות ,עובדי מל"ח ועוד .במגזרים מסוימים יש לשקול שימוש באמצעים משמעתיים
לאכיפת חובה זו .עם זאת שינוי התפיסה לגבי ההיערכות האישית בעורף צריך להיות גורף,
כך שיכלול את כל החברה ויתחיל מגיל צעיר .הכלים לעידוד שינוי זה צריכים להיות מקומות
העבודה ,מוסדות החינוך ותרגילים ,ימי מוכנות ושבוע המוכנות הלאומי.
טבלה :סיכום דרכי הפעולה להטמעת 'תרבות של מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית'
התפיסה החדשה :הטמעת 'תרבות של
התפיסה הקיימת
המגזר
מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית'
הממשלה
וסוכנויותיה



1







עיצוב תפיסה כוללת לעורף שהיא חלק
מתפיסת 'הניצחונות השלובים';
תיאום ציפיות וגיבוש כללי התנהגות
מראש ,לעובדי המדינה בזמן משבר,
שיעוגנו בחוזי העבודה;
הקצאת תקציבים לזירת העורף;
הכנת תשתיות ממשלתיות מראש וגיוסן
במשבר;
גיבוש תפיסת הפעלה משותפת למשרדי
הממשלה בשעת חירום על-בסיס 'תרבות
של מוכנות';
הטמעת התפיסת לעורף ברשת החוסן
השיתוף עם זרזי הרשת באמצעות
חקיקה ,רגולציה ,תקינה ואכיפה

.3
מערכת החינוך –
מרכיב יסוד
לתמיכה בפעילות
'רשת החוסן
האזרחית'





מוסדות
ההשכלה
הגבוהה –
129



המשך הפעילות של מוסדות החינוך
חיונית לתגובה מוצלחת עם פרוץ
המשבר ובשגרת החירום;
רתימת מערכת החינוך על תשתיותיה
וסגל עובדיה לטובת המאמץ בעורף
במהלך שגרת החירום;
גיוס בתי ספר ,מורים ותלמידי כיתות
גבוהות למלא משימות בעורף
קליטה
כמרכזי
לשמש
יכולים
ולוגיסטיקה ולספק כוח אדם מקצועי
שכיום אינו מנוצל בעת משבר;

ר' אתר פיקוד העורף ,חוברת הדרכה של פיקוד העורף ,מחלקת אוכלוסיה ,ענף מדעי ההתנהגות ,היערכות
המשפחה שלי.
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המגזר

התפיסה הקיימת

קליטה
מרכזי
ולוגיסטיקה של
החוסן
'רשת
האזרחית'

 רימת מוסדות ההשכלה הגבוהה לרשת
החוסן:
 היערכות לפינוי מסודר שלסטודנטים וסגל עם פרוץ המשבר;
 רתימת סטודנטים וסגל (שאינםמגויסים) בעלי יכולות מקצועיות
רלוונטיות לרשת החוסן;
 סיוע למוסדות מדינה שנמצאיםבקרבת המוסד האקדמי;
 שימוש מרחבי הקמפוס כמרכזיקליטה ופינוי;
 הקמת צוותי חירום ייעודיים מקרבהסטודנטים;
 טיפוח המוכנות האישית בקרבסטודנטים וסגל;
 היערכות להמשך הפעילותהאקדמאית במשבר (למידה
מרחוק),תכנון חבילת התמיכה
והפיצוי לבעלי התפקידים בעורף
ולמשרתי המילואים;
 עידוד מחקר ופיתוח ידע בנושאמוכנות וחוסן.
לבנת היסוד של זירת העורף ותפקידו הרשות המקומית היא ה'זרז' המרכזי
להבטיח את האספקה הסדירה של לגיבוש רשת החוסן ברמה המקומית:
השירותים הבסיסיים לתושבים בחירום  מיפוי יחידות הקצה ,האזרחים-
המתנדבים ,הרכזות והזרזים המקומיים
וקישורם כך שיוכלו לפעול בעת משבר;
 בניית מערכות תקשורת להתקשרות עם
'רשת החוסן המקומית';
 הגדרות וחלוקת תפקידים ליחידות
הקצה ב'רשת החוסן המקומית',
שמגובות בתקציבים ייעודיים ובתוכניות
פעולה משותפות;
 תיאום ציפיות עם התושבים בהתאם
ליכולות הלאומיות והמקומיות;
 זיהוי הנקודות שבהן נדרש מאמץ מיוחד
והיערכות לקראתו;
 עיצוב תפיסת חוסן מקומית במסגרת
החזון המקומי;
 שולחן עגול מקומי עם המגזר העסקי
והמגזר השלישי להיערכות למשבר
והמשך אספקת השירותים לתושבים
במהלכו;
 הקמת מטה מתנדבים שיוכל להתמודד
עם מספר רב של מתנדבים שיגויסו
במשבר;
 הכשרות להקניית יכולות בסיסיות
ליחידות הקצה;

השלטון המקומי
– לבנת היסוד
והזרז המרכזי
'רשת
לבניית
החוסן האזרחית'

התפיסה החדשה :הטמעת 'תרבות של
מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית'
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המגזר

התפיסה הקיימת

התפיסה החדשה :הטמעת 'תרבות של
מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית'
 עיטור ,הוקרה וענישה לאחר סיום
המשבר;
 תיאום מגביות החירום מול קהילות-
שותפות (כמו למשל במסגרת 'שותפות
 '2000של הסוכנות היהודית).

המגזר העסקי –  חובת היערכות מתוקף החוק;
מיצוי המשאב
 המשכיות עסקית בחירום;
הרדום
 פילנתרופיה עסקית.

המגזר השלישי
–
היגיון
יישום
למגזר
מל"ח
השלישי
בהתאמות
הנדרשות

עמותות ייעודיות
– זרזים ברשת
החוסן
העולם היהודי

קרנות
פילנתרופיות

המגזר העסקי ,ובעיקר התאגידים
הארציים ,כמשאב עצום של חוסן לאומי
שאינו ממוצה בחירום –
 מוכנות למשבר כחלק בלתי נפרד
מהאחריות התאגידית של חברות
בישראל;
 יש לכלול את המוכנות למצבי משבר
במסגרת החובות הנגזרות מהאחריות
התאגידית;
 עדכון רשימת ה'מפעלים החיוניים'.
תפקודו התקין של המגזר השלישי במשבר
חיוני להבטחת החוסן הלאומי
 הכנת המגזר השלישי למצבי משבר;
 גיבוש רשימת עמותות חיוניות לחוסן
הלאומי וסיווגן;
 גיבוש 'תו חוסן' ל'ארגונים חיוניים'
ול'ארגונים חשובים' עפ"י אמות מידה
קבועות;
 זכויות לנושאי 'תו החוסן' :עדיפות
בנגישות לשולחנות עגולים ,למשאבים
הלאומיים ולמשאבי העולם היהודי
מכוח מגביות החירום.
הכרזה על מספר עמותות כייעודיות לחוסן,
שתהיינה 'זרזים' של רשת החוסן.

 העולם היהודי כעומק אסטרטגי של  שילוב יהדות התפוצות בעיצוב תפיסה
חדשה לזירת העורף שעיקרה בניית
העורף הישראלי;
'רשת חוסן אזרחית';
 העולם היהודי מתרחק מישראל;
 לכן ,היקף התמיכה של העולם  גיבוש תפיסה ודרכי פעולה להסדרת
של
החירום
מגביות
התנהלות
היהודי בעת משבר עלול להיפגע.
הפילנתרופיה היהודית;
 מודל אימוץ בין קהילות; פיתוח 'רשת
חוסן יהודית גלובלית'.
גיבוש עקרונות וקווים מנחים לשילובה של
הפילנתרופיה ברשת החוסן מבעוד מועד
ולמגביות החירום:
 היערכות הפילנתרופיה לתמיכה
בארגונים שהם 'חיוניים' או 'חשובים'
בעת משבר ,לכשיכונן 'תו החוסן'
לעמותות חיוניות;
 תמיכה בעמותות הייעודיות לחוסן;
 תמיכה ביוזמות שמקדמות 'תרבות של
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המגזר

קרן ייעודית
למצבי משבר
אזרחים-
מתנדבים
ומגיבים
ראשונים
הפרט והמשפחה

התפיסה הקיימת

התפיסה החדשה :הטמעת 'תרבות של
מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית'
מוכנות';
 גיבוש תפיסה להתקשרות עם ארגונים
'נרתמים' במשבר.
הקמת קרן ייעודית למצבי משבר.
 מגיבים ראשונים מקרב עובדי המדינה;
 אלפי אזרחים-מתנדבים ברשת החוסן
בשלב התגובה המיידית ושגרת החירום.

 יחידת היסוד של החוסן המקומי;
תפיסה של דחיפה ( ,)Pushבקרב פרטים
 הבטחת היכולת להמשיך ולתפקד ומשפחות שתפקידם התקין חיוני בשעת
משבר .הכלי :מקום העבודה ומוסדות
בזמן משבר;
החינוך.
 תפיסה של משיכה ( )Pullכושלת.
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פרק  :5המלצות לפעולה
עיצוב מסגרת תפיסתית :תפיסת חוסן לאומי כחלק מתפיסת 'הניצחונות השלובים'
 .137יש לעצב את תפיסת החוסן הלאומי ,שבבסיסה גיבוש 'רשת חוסן אזרחית' והטמעת 'תרבות
של מוכנות' – מסמך זה מציע עקרונות לתפיסת חוסן לאומי ומקומי .יש לבחון תפיסה זו
ולאמצה ,לשנותה או להציע תפיסה חליפית תחתיה .על כל פנים ,תפיסת חוסן לאומי שהיא
בסיס ל'רשת החוסן האזרחית' צריכה להיות פומבית וידועה לציבור (גם אם חלקים ממנה
יוותרו מסווגים).
 .138יש לשלב את תפיסת החוסן הלאומי במסגרת תפיסת הביטחון הלאומי ועל-פי תפיסת
'הניצחונות השלובים' – בנוסף ,יש לעצב את תפיסת 'הניצחונות השלובים' ולעצב את
המסגרת התפיסתית לניצחון גם בזירה המדינית-דיפלומטית ובזירה התקשורתית .האחריות
הכוללת לעיצוב תפיסת 'הניצחונות השלובים' צריכה להיות בידי המועצה לביטחון לאומי.
 .139הגדרת רשימת הנושאים והתחומים המרכזיים אליהם יש להתייחס במסגרת עיצוב תפיסת
חוסן לאומי – יש לקבוע את רשימת תחומי הליבה שבהם יש לעצב תפיסת חוסן ,כגון
בריאות ,רווחה ,חינוך ,תחבורה ,חוק וסדר ,תקשורת והסברה ,ומשק כלכלי חיוני .כמו כן יש
לשאוף להחלטת ממשלה שתטיל על סגן שר הביטחון (האחראי על העורף מטעם הממשלה)
לכונן מיזמים ברוח 'תרבות של מוכנות' ,לקיים פורומים של שותפות ,לתעד ולחקור סיפורי
הצלחה בעורף.
מוסדות
 .140הסדרת שאלת האחריות הכוללת על העורף ועל סוגית החוסן הלאומי – יש לפעול ולטפח את
המערכת שאחראית על העורף בעת משבר ועל סוגית החוסן הלאומי .נכון להיות האחריות
הכוללת לסוגיות אלה נמצאת במשרד הביטחון .המטרה היא שבעל האחריות הכוללת מצד
הממשלה יוכל לפעול לצד 'רשת חו סן אזרחית' פעילה .שילוב כוחות זה יהיה מענה הולם
לאתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל.
 .141מליאת הממשלה תדון בהיערכות למצבי משבר פעמיים בשנה – הממשלה תדון בהיערכות
הלאומית למצבי משבר בישיבות קבועות שייערכו לקראת ימי המוכנות המקומיים ושבוע
המוכנות הלאומי .בישיבות אלה ישתתפו נציגי משרד הביטחון ,נציגי רח"ל ,מל"ח ופיקוד
העורף ,מנכ"ל משרד ראש הממשלה וכן המנכ"לים של כל משרדי הממשלה האחראים
לתחומים המרכזיים של זירת העורף ,בשיתוף הזרזים המרכזיים ברשת החוסן כמו למשל
מרכז השלטון המקומי או העמותות הייעודיות .דיונים אלה יעוגנו בתקנון הממשלה.
 .142אישור הערכת המצב ואיומי הייחוס לעורף על-ידי הממשלה – בהתאם להגדרת איומי
הייחוס לעורף שיובאו לאישור הממשלה.
 .143ועדת שרים לניהול מצבי משבר בעורף – שנפרדת מהקבינט הביטחוני שבעת משבר יעסוק
בניהול החזית הצבאית .לכן דרוש גוף שייעודו יהיה לדאוג לניהול החיים התקינים בתוך
שטח מדינת ישראל בזמן משבר.
 .144תת-ועדה קבועה בכנסת לנושא מוכנות העורף – הכנסת תמנה תת-ועדה קבועה שתהיה
אחראית על מוכנות העורף ותבדוק את פעולות הממשלה .תת-ועדה זו תבחן את תפיסת
החוסן הלאומי ותבקר את יישומה .מן הראוי שתהיה זו תת-ועדה משותפת לוועדת הפנים
ולוועדת החוץ והביטחון.
 .145ועדת היגוי ארצית לגיבוש ויישום תפיסת החוסן הלאומי היא לב מערך החוסן הלאומי –
ועדת היגוי ארצית לגיבוש ויישום תפיסת החוסן הלאומי – בהשתתפות נציגים ממשרדי
הממשלה ,ממל"ח ,מפיקוד העורף ,ממשטרת ישראל וכוחות ההצלה ,מהשלטון המקומי,
המגזר העסקי ,המגזר השלישי ונציגי הפילנתרופים – היא לב מערך החוסן הלאומי .הוועדה
תהיה אחראית על הטמעת 'תרבות של מוכנות' ,וגיבוש רשת החוסן ,תקבע מודל עבודה
ותוכנית עבודה ארצית ותפעל לאיגום משאבים והקצאתם.
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 .146צוות עבודה שירכז את עבודת ועדת ההיגוי הארצית – במסגרת הקמת ועדת היגוי ארצית
קבועה לנושא החוסן הלאומי ,יופעל צוות עבודה מקצועי ומצומצם שיתעסק בריכוז העבודה
השוטפת של מערך החוסן הלאומי תוך פיקוח ובקרה של הנעשה בו .צוות עבודה זה יתכנס על
בסיס קבוע והוא יהיה כפוף לוועדת ההיגוי הארצית.
 .147הקמת פורום השותפות הלאומי למשברים (בתיאום עם ועדת ההיגוי הארצית) – במסגרת
פורום השותפות שהוקם במשרד ראש הממשלה (שולחנות עגולים) לתיאום בין המגזר
השלישי לבין משרדי הממשלה השונים ,יוקם פורום שיעסוק בהיערכות למצבי משבר .פורום
זה יכלול את נציגי משרדי הממשלה השונים שעוסקים בארגון העורף וכן את נציגי ארגוני
המגזר השלישי החשובים .יש לקבוע כי אחת לחודשיים תתקיים ישיבת מליאה בהשתתפות
אישית של אלוף פיקוד העורף ,ראש רח"ל והמנכ"לים של משרדי הממשלה הרלוונטיים ,יו"ר
ההסתדרות וראש התאחדות התעשיינים .תהליכים אלה יעוגנו בחקיקה.
 .148הקמת פורומים להיערכות למצבי משבר בכל מחוז ,אזור או רשות מקומית בראשות ראש
העיר או ראש המועצה – פורום זה יכלול את גופי הרשות הרלוונטיים ,ואת הנציגים
המקומיים של משרדי הממשלה הרלוונטיים ,המשטרה וכוחות ההצלה ,ארגוני המגזר
השלישי והמגזר העסקי .תהליכים אלה יעוגנו בחקיקה והאחריות לביצועם תוטל על שר
הפנים.
 .149תכנון תקציב ממשלתי לעורף צריך להיות מבוסס על שלוש רמות –  )1תקציב משרדי שוטף
להיערכות למשבר;  )2תקציב לתגובה מיידית למשבר (תקציב רזרווה);  )3בניית קרן
ממשלתית לחירום שתעמוד לרשות 'רשת החוסן האזרחית' ותעודד פיתוח אמצעים לתועלת
העורף בעת משבר;  )4קרן ייעודית למצבי משבר מטעם הפילנתרופיה ולמען 'רשת החוסן
האזרחית'.
 .150גיבוש כללי התנהגות לעובדי המדינה בזמן משבר ועיגונם בחוזי העבודה – ( )1זיהוי בעלי
התפקידים מקרב עובדי המדינה שאינם ממלאים תפקיד חיוני בעת משבר והכשרתם למלא
תפקיד נוסף בעת משבר; ( ) 2שחרור עובדי מדינה בעלי תפקיד חיוני בעורף משירות מילואים
(כמו לדוגמה עובדים סוציאליים חיוניים ,שוטרים וכו'); ( )3וידוא המוכנות לחירום של
130
משפחות עובדי המדינה.
 .151הסדרת תפקיד מערכת החינוך בעת משבר – מערכת החינוך חיונית לתפקוד מוצלח של זירת
העורף במשבר ,בלעדיה היכולת לפעול בהצלחה בשעת משבר תפחת משמעותית .לפיכך ,יש
להבטיח כי המורים והתלמידים יהיו חלק מהמאמץ המתמשך בעורף ,בין אם על-ידי תפעול
בתי הספר או הלימודים במתכונות שיתוכננו מראש ובין אם בסיוע למערך העורף ,ובהתאם
להכשרות המתאימות.
הטמעת 'תרבות של מוכנות' ב'רשת החוסן האזרחית' –
 .152הכרזה על ימי מוכנות מקומיים ואזוריים ועל שבוע מוכנות לאומי – יש לקבוע יומיים בשנה
או לחלופין שבוע בשנה שיוקדשו להטמעת 'תרבות של מוכנות' בכל הארץ – בגופי מערך
העורף ,ב'רשת החוסן האזרחית' ובקרב כלל האוכלוסייה .ימים אלה יוקדשו להכשרות,
להנגשת מידע לציבור ,להסברה ולעידוד התודעה הציבורית ,להקלות במס על מוצרי יסוד
לחירום ,לרענונים ,לבדיקת מוכנות ולתרגולים.
 .153אמנה לאומית ואמנות מקומיות בין המדינה וסוכנויותיה לבין 'רשת החוסן האזרחית'– יש
לנסח אמנה בין הממשלה וסוכנויותיה לבין גורמי החברה האזרחית ,שתסדיר את מערכת
היחסים המורכבת ואת ההגיונות הסותרים שבבסיס יחסים אלה ברמה הלאומית .אמנות
שכאלה יש לגבש גם במסגרת הרשויות המקומיות .האמנות הן חלק מהכלים הבלתי רשמיים
שהממשלה ורשויותיה יכולות להפעיל על מנת לגייס את מיטב הכוחות בחברה בזמן משבר.
 .154עידוד סוגיית החוסן הלאומי במסגרת של כנסים ,מחקרים ,פורומי התייעצות וכדומה –
יוזמות אלה ראוי שיהיו משותפות לממשלה וסוכנויותיה ולנציגי המגזר השלישי ,העסקי
והפילנתרופים.
130

מהלך זה אינו אמור להיות קשה לביצוע ,כשכוח האדם המדובר כולל גברים (ולא נשים) בגיל המילואים בלבד.
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 .155קביעה ואכיפה של תו חוסן לחירום ברשויות המקומיות – שיכלול חובת קיומה של פונקצית
מוכנות בכל רשות מקומית בישראל.
 .156אימוץ 'תרבות של מוכנות' כחלק מהאחריות התאגידית בישראל – הממשלה תעודד את
המגזר העסקי לאמץ את מרכיבי 'תרבות של מוכנות' באופן רשמי כחלק מאחריותו
התאגידית .רח"ל תגדיר את משמעות הצעד בצוותא עם הארגונים המייצגים את המגזר
העסקי.
 .157הגדרת דרישות מוכנות למצבי חירום במוסדות ציבור ובמקומות עבודה – רח"ל תגדיר את
דרישות המוכנות למצבי משבר במוסדות ציבור ובמקומות עבודה .הכנסת תחוקק חוק
שיחייב עמידה בדרישות אלה.
 .158קביעת נאמן מוכנות לחירום בכל עסק שבו עשרה עובדים לפחות – בכל עסק שבו יש עשרה
עובדים לפחות יוגדר נאמן חירום .חובותיו יוגדרו על-ידי רח"ל.
 .159תמיכה תקציבית בעמותות ייעודיות שהן ה'זרזים' ברשת החוסן ועוסקות בהטמעת 'תרבות
של מוכנות' – מדינת ישראל תקצה תקציב שנתי של עשרה מיליון שקל לטובת הארגונים
שפועלים להטמעת 'תרבות של מוכנות' לקראת מצבי משבר.
 .160הכשרת אלפי אזרחים-מתנדבים – המדינה ,בסיוע הגופים המובילים במערך העורף (רח"ל,
פיקוד העורף ,משטרת ישראל ,מל"ח וכו') תגדיר את כמות האנשים ואת טיב ההכשרות
הנדרשות לצורך חוסנה ותיצור את התמריצים להכשרת מערך זה .סל ההכשרות יכלול עזרה
ראשונה ,כיבוי שריפות ,הכוונת תנועה וניהול אזורי אסון וינתן על-ידי גופי מערך העורף
והעמותות הייעודיות בעורף.
 .161מאמץ לאומי להפצת ערכות חירום בכל בית אב ובכל ארגון בישראל – פיקוד העורף ,משרד
התמ"ת ומשרד הבריאות ,ובתיאום עם רח"ל ,צריכים להגדיר את תכולתה של ערכת חירום
משפחתית שמטרתה להבטיח אספקה של מוצרי יסוד למשך פרק זמן של שבוע לפחות.
מוסדות המדינה יחלו במסע הסברה שמטרתו היא שבמרבית בתי האב ,הארגונים והעסקים
בישראל תהיה ערכה לקראת משבר .מחירה של ערכה כזו צריך להיות מסובסד.
 .162מאמץ מיוחד לשיפור רמת המוכנות במגזר הלא יהודי וסגירת הפערים שבו – שילובם של
הערבים אזרחי ישראל ב זירת העורף ורתימתם לחזון של תפיסת החוסן הלאומי מגלם אתגר
ייחודי הנובע מנקודת המוצא הירודה של מגזר זה בכל הקשור לתפקוד הרשויות המקומיות,
131
רמת תשתיות ואיכות השירותים.
 .163שילובם של ערביי ישראל ב'רשת החוסן האזרחית' במסגרת השירות הלאומי – כדרך נוספת
להמשך שילובם של אזרחים אלה בחברה הישראלית.
 .164עיצוב העקרונות והקווים המנחים למגביות חירום עתידיות ולחלוקת המשאבים המגיעים
מהעולם היהודי – העולם היהודי מהווה מרכיב חשוב ביכולת העמידה של זירת העורף
בישראל 132.ואולם ,היערכות למצב משבר עתידי מחייבת הפקת לקחים יסודית מתהליך גיוס
מגבית החירום של שנת  2006וחלוקתה שנחשבת ,בדיעבד ,כלא-יעילה והגיעה עד כדי בזבוז
של עשרות מיליוני דולרים.
סוף.

131

132

לדוגמה :מניעת תופעות של אפליית ה ישובים הערבים על ידי המגזר השלישי כפי שבאו לידי ביטוי במלחמת
לבנון השנייה( .ר' בשיר נביה" ,החברה הפלסטינית בישראל במצבי חירום" ,עטאא – המרכז הערבי לייעוץ
והדרכה במצבי חירום.)2007 ,
ר' נאום ראש הממשלה אוהד אולמרט למושב חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית" :22/6/08 ,הגיעה השעה
לשנות באופן משמעותי את הפרדיגמה של יחסי ישראל-התפוצות ,ועל ממשלת ישראל לקחת על עצמה אחריות
גדולה בהרב ה על העתיד היהודי ברחבי העולם .במונחים פרקטיים ,אחריות גדולה יותר מיתרגמת להשקעה
גדולה יותר .השקעה חדשה זו חייבת להיעשות בשותפות ובהתייעצות עם הקהילות היהודיות בחו"ל"
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נספח א' :הקואליציה הישראלית לטראומה  -שאלות ותשובות
מה היא הקואליציה הישראלית לטראומה?
"הקואליציה הישראלית לטראומה" (ע"ר) הינה קואליציה של תאגידים ויחידים העוסקים בתחום
החוסן ,הפסיכוטראומה וההיערכות לחירום .הקואליציה הוקמה בפברואר  2002מיסודה של
פדרציית ניו יורק ) )UJAומהווה גוף לתועלת הציבור ושלא לשם הפקת רווחים ו/או חלוקתם בין
חבריה.
מה החזון המנחה של הקואליציה הישראלית לטראומה?


איגוד וארגון העוסקים בטראומה וחוסן בישראל;



פיתוח גישה שיטתית ומקיפה למניעה ולהתמודדות עם טראומה ועם השפעותיה;



קידום תוכניות לסיוע ולשיקום נפגעי טראומה ברמה הפרטנית ,המשפחתית והקהילתית;



בניית רצף שירותים לטיפול בטראומה;



פיתוח ,קידום ויישום של פרויקטים לאומיים ובין לאומיים;



הכשרת צוותים ובניית תשתיות להתמודדות בשעת חירום (רווחה ,חינוך ,בריאות ועוד).

מה השליחות של הקואליציה הישראלית לטראומה?
תחת ארגוני הקואליציה מאות אנשי מקצוע ואלפי מתנדבים בפריסה ארצית רחבה ועם ידע רב,
כולם מתגייסים לתת את המענה המקצועי הראוי לצרכים העולים מן השטח .בשדרות ובארבעת
המועצות האזוריות בעוטף עזה מעורבת הקואליציה מזה מספר שנים בטיפול ישיר באוכלוסיה,
בהכשרה ובהדרכה של צוותים והיא הגוף המקצועי המפעיל חמישה מרכזי חוסן יישוביים על פי
החלטת ממשלה .כמו כן מפעילה הקואליציה ארבעה מרכזים נוספים – בנהריה ,בנצרת ,בצפת
ובקריית שמונה .בנוסף ,מהווה הקואליציה גוף מתאם ומקשר בין הארגונים והעמותות השונות
העוסקים בתחום לבין פיקוד העורף ומשרדי הממשלה.
תחומי הפעילות


טיפול ישיר בנפגעי טראומה – עבודתה הישירה של הקואליציה מחולקת על-פי תחומי עניין
וארגוניה נותנים טיפול ישיר לאוכלוסיות הבאות :ילדים ,ערבים ,קשישים ,עולים חדשים,
בעלי צרכים מיוחדים וחיילים משוחררים;



הכשרות והדרכות לאנשי מקצוע בתחום הטראומה – בתחום ההכשרה ,ההדרכה והעזרה
לעוזרים מסייעת הקואליציה לעובדים בבתי החולים ,במערכת החינוך והגיל הרך ,בקווים
חמים ,מסייעים ראשונים ומתנדבים – כל הכשרה נבנית על-ידי מומחי הקואליציה ומאפשרת
שדרוג מיומנויות בטיפול/התערבות ומרכיב של עזרה עצמית;



פיתוח רשויות מקומיות – הטמעת מודל מוכנות לשעת חירום הכוללת הדרכת צוותים ,פיתוח
תכנית חירום פרטנית לרשות הכוללת התייחסות למרכיבים דמוגראפיים וגיאוגראפיים
ייחודיים לרשות ,וייעוץ לראש הרשות;



התערבות בתחום הטראומה ברמה הבינלאומית – הקואליציה עובדת בשיתוף פעולה עם
ארגונים בחו"ל והייתה מעורבת בהכשרת צוותי פסיכולוגים חינוכיים בבסלאן ,הכשרת
פסיכולוגים קליניים בצ'צ'ניה ,בניית תפיסת חוסן והכשרת עובדים בסרי לנקה לאחר
הצונאמי .היום עובדת הקואליציה עם צוותי חינוך וצוותים מסייעים ראשונים במיסיסיפי
לאחר ההוריקן קתרינה ובונה תכנית לבניית תפיסת חוסן מקומית בשיתוף עם גורמים
מקומיים.

העקרונות לפיהם עובדת הקואליציה הישראלית לטראומה
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חבירה לגופים מקצועיים ומערכתיים קיימים;



בניית תכניות בשיתוף מומחים ואנשי שטח;



העצמת אנשי מקצוע;



רגישות תרבותית;



בניית רצף שירותים ושאיפה למניעת כפילות בשירותים;



מקסום השימוש במשאבים;



שיתוף בידע מקצועי והנחלתו;



שקיפות בתוכן ובתקציב.

הערך המוסף של הקואליציה הישראלית לטראומה
הקואליציה היא ארגון יחידי במינו בארץ הפועל על מנת למנף את המשאבים הקיימים על-ידי יצירת
סינרגיה בין כל הגופים המקצועיים והמשאבים למען מתן השירות הטוב ביותר בתחום ההערכות לחירום,
בניית חוסן וטיפול בטראומה.
הערך המוסף מתבטא בתחומים הבאים


רישות של ארגוני המגזר השלישי ,גופים ממשלתיים ותורמים בתחום;



איגוד המומחים המובילים בתחום בשדה הטיפול ישיר ,ההכשרות וההדרכה ,תוך יצירת
מענים ומוכנות ברמה המוניציפאלית ,וברמה הלאומית;



יצירת שיתופי פעולה בין ארגוני המגזר השלישי ובין מוסדות ממשלתיים והובלת יוזמות
משותפות ביניהם;



ראייה והבנה של מכלול הצרכים והשירותים ברמה הלאומית והגדרת יעדי שירות תוך פיתוח
תוכניות בתחום ההערכות לחירום ,בניית חוסן וטיפול בטראומה עבור הציבור ברמה
הלאומית ופיתוח פרוטוקולים ונהלי עבודה מקצועיים לאנשי מקצוע בתחום הטראומה
והטמעתם בגופים המקצועיים ברחבי הארץ;



ייצוג המגזר השלישי אל מול משרדי הממשלה בתחום ההערכות לחירום ,בניית חוסן
והטיפול וההתמודדות עם טראומה;



ניצול יעיל של המשאבים ומניעת הקצאות כפולות ,איגום משאבים וניצול מקסימלי שלהם;



מערכת איסוף מידע;



ראיית על מקצועית ומערכתית ובניית כלי הערכה ומדידה לבדיקת יישום התוכניות ויעילותן.
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נספח ב' :מכון ראות  -שאלות ותשובות

133

מהו החזון המנחה את מכון ראות?
כפי שקובעת החוקה של מכון ראּות" :מכון ראּות הוא ארגון ציוני .חזונו עוסק בקיומה ,ביטחונה,
שגשוגה ואיכותה של מדינת ישראל :מדינה שקיומה מובטח ותושביה בטוחים; מדינה משגשגת,
שהיא אחת המדינות המובילות מבחינת איכות החיים של תושביה; מדינה שרוב תושביה יהודים
המציעה חוויה יהודית איכותית ייחודית ,שהיא ליבו של העם היהודי ותורמת תרומה משמעותית
לקיומם ולשגשוגם של חיים יהודיים בתפוצות; מדינה דמוקרטית המבוססת על ערכים אנושיים
אוניברסליים ,השואפת לכונן חברה ערכית שהיא מופת במשפחת העמים".
חזון זה נושא את הכותרת 'ציונות של המאה ה .'21 -לטעמנו ,בעת הנוכחית ,הסוגיות המרכזיות על
סדר היום של חזון זה הן:


ביטחון לאומי;



'חזון ישראל  '15שחותר לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית בישראל;



חתירה לחברה שהיא אור לגויים ועוסקת בתיקון עולם;



העשרת המרכיב היהודי במרחב הציבורי של החברה היהודית בישראל;



שיפור הממשל בישראל כתנאי להגשמת החזון.

מהי השליחות של מכון ראות?
השליחות של מכון ראּות היא להשפיע השפעה מתמשכת ,מהותית ומשמעותית על עיצוב עתידם של
מדינת ישראל והעם היהודי .במסגרת זו אנו עוסקים בנושאים שהם בעלי חשיבות מכרעת לעתיד
המדינה ולשגשוגה ,כמו חזון ישראל .15
בנוסף ,מכון ראּות מכשיר את אנשיו באמנות האסטרטגיה לקראת מסלול חיים של שירות במרחב
הציבורי הישראלי .כמו-כן ,אנו מאמינים שמכון ראּות מייצג מודל ארגוני ייחודי שיש לו מקום
בממשלת ישראל ומקווים להפוך למודל לחיקוי.
מהו הערך המוסף הייחודי של מכון ראות?
ערך מוסף ייחודי של מכון ראּות נובע ממומחיותו בזיהוי הזדמנויות או הפתעות אסטרטגיות,
במחקר אודותן וברתימת הקהילה הרלוונטית להתמודדות עימן .מחזור הפעולות שלנו כולל זיהוי
תחומים שבהם קיימים 'פערים בסיסיים' ('תחומי מיקוד'); מחקר ממוקד שלהם; ועיצוב
134
אסטרטגיות ,עקרונות או קווים מנחים למדיניות לצורך סגירת פערים אלה.
לאחר מכן ,מכון ראּות עוסק בזיהוי ומיפוי קהילת האנשים בעמדות של מנהיגות ,סמכות או השפעה
שעשויים לסייע בסגירת הפער; בבניית אסטרטגיה ל'השפעה בסיסית' שמטרתה להביא לסגירתו
135
ובביצועה.
מהו 'חזון ישראל ?'15
'חזון ישראל  '15עוסק בהפיכתה של ישראל לאחת מחמש-עשרה המדינות המובילות באיכות החיים
של תושביהן .חזון זה כרוך בקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית שתביא לסגירת הפערים באיכות
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ר' אתר מכון ראּות.
שיטת העבודה של מכון ראות מתבססת על חבילה של תיאוריה ,מתודולוגיה וכלי מחשוב של חברת פרקסיס
בראשות ד"ר צבי לניר ר' .www.praxis.co.il
הבסיס התיאורטי לפעולתנו בתחום ההשפעה הבסיסית מצוי בספר  Leadership Without Easy Answersשל
פרופ' רון חפץ.
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החיים בין ישראל למדינות המובילות .חזון זה מנחה את מכון ראּות בכל פעולותיו בתחום החברתי
והכלכלי.
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נספח ג' :רשימת מקורות
דוחות ומסמכים רשמיים
איגרת סיכום של מפגש שולחן עגול שני בנושא מצב החירום בדרום הארץ ,בראשות סגן שר
הביטחון מתן וילנאי ,תל אביב.2009 :
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הישראלית למדעים.2007 ,
מבקר המדינה ,דוח בנושא היערכות העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה ,ירושלים.2007 :
משרד ראש הממשלה ,איגרת המפגש לסיכום הפעילות הבין-מגזרית המשותפת במהלך
מצב החירום בדרום הארץ ,ירושלים :מרץ.2009 ,
דוח הוועדה לגיבוש תפיסת הביטחון של ישראל ,בראשות דן מרידור ,אפריל ( .2006החלק
הגלוי שפורסם בעיתונות הישראלית).
דוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחון ,בראשות דוד ברודט.2007 ,
ועדת וינוגרד ,דוח הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון  ,2006ירושלים.2008 :
ארגון שתי"ל ,אזרחים בחזית דוח לסיכום כשלי הטיפול בעורף במלחמת לבנון השנייה
מנקודת מבט אזרחית.2007 ,
ברגר ר .וגלקופף מ ,.השפעותיו של מצב הדחק המתמשך בשדרות ,מחקר ארגון נט"ל
בשדרות .2007 ,החלקים הגלויים שמופיעים באתר נט"ל.
ועדת משנה לכוננות וביטחון שוטף ,דוח מיוחד בסוגיית מוכנות העורף לאיומים בלתי
קונבנציונליים ,ועדת החוץ והביטחון ,ירושלים :כנסת ישראל.2007 ,
גרינפלד ג ,.התנהלות המועצה במלחמת לבנון השנייה :דוח מיוחד ,מועצה אזורית הגליל
העליון ,פברואר .2007
חוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א – . 1951
הוראות מל"ח – משק לשעת חירום ,החלטת ממשלה  ,1716יולי .1986
חוק שירות עבודה בשעת-חירום ,התשכ"ז – .1967
ניירות עבודה
ארד ע ,.אלון ג" ,.פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל" ,המכון למדיניות ואסטרטגיה ,המרכז
הבינתחומי  -הרצליה ,כנס הרצליה השישי.2006 ,
בן בסט א ,.דהן מ" ,.המשבר ברשויות מקומיות – יעילות מול ייצוגיות" ,המכון הישראלי
לדמוקרטיה ,פורום קיסריה ה ,16-יולי .2008
ברודט ד ,.מרידור ד" , .העורף כחזית :היבטים כלכליים לנוכח השינוי באופי העימותים",
המכון הישראלי לדמוקרטיה ,פורום קיסריה ה ,15-יוני .2007
חושן ג" ,.צה"ל – כיוונים להתחדשות והתעצמות חיזוק עוצמות הארגון" ,המרכז הבינתחומי
הרצליה ,נייר עבודה ,כנס הרצליה ה.2007 ,7-
לנדאו ד ,.ניהול חוסן ביטחוני – תקן ישראלי ,תל אביב :מכון התקנים הישראלי ,ללא שנה.
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משרד העבודה והרווחה "צוות חירום ישובי (צח"י)" ,האגף לשירותים חברתיים ואישיים:
השירות לעבודה קהילתית ,יוני .2002
משרד העבודה והרווחה" ,צוות חירום שכונתי (צח"ש) – תיק אב" ,האגף לשירותים
חברתיים ואישיים :השירות לעבודה קהילתית ,יולי .2004
משרד העבודה והרווחה" ,תיק צוות חירום שכונתי (צח"ש) – חלק שני"  ,האגף לשירותים
חברתיים ואישיים :השירות לעבודה קהילתית ,מאי .2004
משרד ראש הממשלה ,האגף לתכנון מדיניות" ,ממשלת ישראל ,החברה האזרחית והקהילה
העסקית :שותפות ,העצמה ושקיפות" ,ירושלים :פברואר .2008
שאול ש" ,.מערך העורף במדינת ישראל" ,המועצה לביטחון לאומי ,נייר עבודה עבור צוות
בראשות השר עמי אילון ,אפריל .2008
שפיר ה .ואח'" ,ארגון ותפעול מערך העורף במדינת-ישראל" ,צוות בחינה בראשות האלוף
במיל' הרצל שפיר ,צה"ל ,אגף התכנון.1992 ,
שפיר ה .ואח'" ,מערך העורף – איומים ,היערכות ומבט לעתיד" ,מסמך עבודה מתוך :מאזן
החוסן והביטחון הלאומי ,כנס הרצליה ה.2002 ,3-
שקט יורים?! – התנהלות התקשורת בעת סיקור המלחמה ,כנס המכון הישראלי
לדמוקרטיה.8/06 ,
מאמרים
אלרן מ" , .מוכנות החזית האזרחית :הפערים בין הצרכים למענים" ,בתוך שלמה ברום וענת
קורץ( ,עורכים) ,הערכה אסטרטגית לישראל  ,2009תל אביב :המכון למחקרי ביטחון לאומי,
 ,2009עמ' .33 -25
אלרן מ" ,.זירת העורף במבצע 'עופרת יצוקה' :תפקוד נאות מול אתגר מוגבל  -משמעויות
לעתיד" ,עדכן אסטרטגי ,כרך  ,11גיליון  ,INSS ,4פברואר .2009
אלרן מ" ,.זירת העורף במבצע 'עופרת יצוקה' :סיכום ביניים" ,מבט על ,גיליון ,INSS ,87
ינואר .2009
אלרן מ ,.מבט על ,גיליון  ,INSS ,87ינואר .2009
אלרן מ" ,.רשות החירום הלאומית :סיכוי חדש או עוד מאותו הדבר?" ,עדכן אסטרטגי ,כרך
 ,10גיליון  ,INSS ,3נובמבר .2007
אלרן מ" ,.בל נפנה עורף לחזית האזרחית" ,עדכן אסטרטגי ,כרך  ,10גיליון  ,INSS ,2אוגוסט
.2007
אלרן מ" ,.נקודת מפנה ( )2במוכנות זירת העורף? – תרגיל העורף הגדול :לקחים עיקריים",
עדכן אסטרטגי ,כרך  ,11גיליון  ,INSS ,1יוני .2008
ביאלר א" ,.חשיבה על הבלתי ניתן לחשיבה-אפשרויות והשלכות של הפצצות אסטרטגיות
כנגד העורף הישראלי במלחמה הבאה" ,מתוך :מדינה ממשל ויחסים בינ"ל ,1977 ,11 ,עמ'
.84 – 71
בן-יוסף ,ש" ,.חוסן קהילתי" ,אתר ניווט במורכבות ,יולי .2008
המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי ,דוח מסכם של הוועדה לבדיקת תפקידי המגזר
השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו ,אוניברסיטת בן גוריון.2003 :
כץ ח ,.אלון י ,.גדרון ב ,.יוגב ה ,.יעקובי מ ,.לוינסון א ,.רביב ע" ,.המגזר השלישי במלחמת
לבנון השנייה :יתרונות ,מגבלות ויחסיו עם הממשלה" ,חברה אזרחית ומגזר שלישי
בישראל ,א ( ,)1המרכז לחקר המגזר השלישי ,אוניברסיטת בן-גוריון.2007 :
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לאור נ ,.ספירמן ס" ,.אודות מודל 'תעצומות' :מוכנות עירונית וחוסן אזרחי אל מול אסון
המוני" ,מרכז חוסן להתערבות בטראומה ואסון המוני ע"ש כהן-האריס ,יוני .2008
להבי א" ,.קהילות מגורים חדשות בישראל  -בין הפרטה להפרדה" ,דין ודברים ,ב' (.2005 ,)1
להד מ ,.זיגלמן י ,.שחם מ ,.שחם י" ,.פיתוח חוסן קהילתי וארגוני באמצעות מודל החוסן
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בהם א ,.פיתוח מודל של חוסן בארגונים קהילתיים במצב של מלחמה בעורף ,כנס חיפה
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ביליג מ ,.סורקראוט ש ,.החוסן הקהילתי של יישובי מטה בנימין ,משרד הרווחה
והשירותים החברתיים.2008 ,
ביצור א ,.מעמד העורף בתפיסת הביטחון הלאומי בישראל בין השנים  ,1948-1956חיבור
לשם קבלת התואר דוקטור בפילוסופיה ,אוניברסיטת בר-אילן.2003 ,
בן-גוריון ד ,.יחוד וייעוד ,דברים על ביטחון ישראל ,תל אביב :מערכות.1971 ,
בר זהר מ ,.בן גוריון :ביוגרפיה ,תל אביב :הוצאת משרד הביטחון.1994 ,
ברבאשי ל ,.קישורים :המדע החדש של רשתות ,תל אביב :ידיעות אחרונות.2004 ,
גרנות ח ,.שעת הזהב :היחיד והחברה בלחץ החירום ,הוצאת דקל בשיתוף מפקדת פיקוד
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נביה ב ,.החברה הפלסטינית בישראל במצבי חירום ,עטאא – המרכז הערבי לייעוץ והדרכה
במצבי חירום.2007 ,
נחמיאס ד ,.משילות השלטון המקומי בישראל :ניתוח מדיניות ועיצוב מחדש ,הרצלייה,
מפעלות – המרכז הבינתחומי הרצלייה.2004 ,
סופר א ,.ביסטרוב י ,.מדינת תל אביב – איום על ישראל ,קתדרת חייקין לגיאואסטרטגיה,
אוניברסיטת חיפה.2006 ,
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פארן ג ,.פדהצור ע ,.פרליגר א ,.התמודדות מול טרור בירושלים  ,1967-2002ירושלים :מכון
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