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  ,שורדיםאו החכמים לאו דווקא החזקים "

 "אלא אלה שמסוגלים להשתנות
  )1859,  מוצא המינים,ארלס דרווין'צ(

   

...  

  

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

  

...  

  

  יש לישראל נשק גרעיני"
  , הכוח האווירי החזק ביותר באזורגם את  ו

   "אבל היא חלשה יותר מקורי עכביש
  )2000, חסן נסראללה(

  

  עמידותם של קורי העכביש "
  מאפשרת להם לספוג לחץ ממוקד של משקל 

  " מן הסיב המלאכותי העמיד ביותר10פי הגדול 

(Hillyard P., The Book of the Spider, 1994) 
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  תורמים

 –מגבית היהודית המאוחדת תודה מיוחדת למודים הקואליציה הישראלית לטראומה ומכון ראּות 
 למסמך זהה את שיתוף הפעולה ועל תרומתה המהותית שיזמה ומימנעל  ,יורק-ניושל הפדרציה 

  :ובמיוחד לאנשים האלה

  ר קרן החירום לישראל"ר חבר הנאמנים ויו"יו, רי לוין'גמר  �

 ל"סגן נשיא בכיר ומנכ ,ון ראסקיי'ג ר"ד �

 ארגוןהסגן נשיא לתכנון אסטרטגי ולמשאבי  ,קורשאן- רוביןעליזהר "ד �

  המשרד בישראל, החטיבה לערבות הדדיתתכנון מנהלת , אורן-אלישבע פלם' גב �

  שותפים

  מניעה והיערכות, קואליציה הישראלית לטראומהה

 לית"מנכ, טליה לבנון' גב �

 משאביםמרכז  ונשיא  הקואליציהסגן נשיא, מולי להד' פרופ �

 ל"לית נט"מנכ, אורלי גל' גב �

 ן "לית ער"מנכלשעבר , אורלי אריאל' גב �

 הישראלית לטראומה הקואליציה מרכזי החוסן מטעם מנהל, יד גידרוןודיו) 'מיל(ל "סא �

  תּון ראמכו

 ל"מנכ, גידי גרינשטייןמר  �

 ל"סמנכ, עמרי דגןמר  �

 ראש הצוות, סווירי-דנה פרייזלר' גב �

 אנליסטית, יעל וייס' גב �

 אנליסט, מר דניאל קרני �

  אנליסט, ר יוסי חורשמ �
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  תודות 

שתרומתם למסמך זה הייתה  ,האלהנשים לאהקואליציה הישראלית לטראומה ומכון ראּות מודים 
  :)ב"לפי סדר א (עשירה ומהותית, נדיבה בזמן וברצון טוב

 ראש המועצה לביטחון לאומילשעבר , איילנד גיורא) 'מיל(אלוף  �

ראש הוועדה לבחינת מוכנות אש הממשלה ושר במשרד רלשעבר ,  עמיאילון) 'מיל(אלוף  �
  העורף במצבי חירום

ל משרד "מנכלשעבר , לןאי-ברסיטת בראוני, חה להגנת העורףמומ, רהם אבביצורר "ד �
 הגמלאים

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

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

 ל משרד ראש הממשלה"מנכלשעבר , מר דינור רענן �

 ירותים החברתייםמשרד הרווחה והש, ל"המשנה למנכ, מר וגשל מנחם �

 סגן שר הביטחון, מתןוילנאי ) 'מיל(אלוף , חבר כנסת �

וחבר  ועצה לביטחון לאומימההמשנה לראש לשעבר , ניהול וייעוץיער , מר יער איתמר �
 בוועדות מרידור וברודט

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

 האוניברסיטה העברית בירושלים, נההחוג למדע המדי, המאור מש' פרופ �

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

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

  פיקוד העורף, התנהגותהמדעי ענף ראש , ל פלץ רמי"סא �

  משרד הביטחון, )ל"רח(ום הלאומית ראש רשות החיר, זאברם -וקצ) 'מיל(ל "תא �

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

פיקוד  , ותשתיות לאומיותמשרדי ממשלה,  מקומיות רשויותנףעאש ר, סיגלתדהר ל "סא �
 העורף
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  1:הבאים בעבור תרומתם למסמך זה לאנשים ולארגוניםלהודות מבקשים אנו , בנוסף

  סוכנויות ממשלתיות

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

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

 המועצה לביטחון לאומי, הראל איילמר  �

 ח"מל, באר שבע והנגבמחוז ראש מטה , חוגג אלי) 'מיל(ל "סא �

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

  תל אביב,רב הראשיה, הרב לאו ישראל מאיר �

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

 ח"מל, הראש חטיבה ומרכז תור, לביא שאלתיאלמר  �

 משרד ראש הממשלה, האגף לתכנון מדיניות, מן יריבמר  �

 ח"מל, ה מחוז לכישראש מט, נקש יעקב )'מיל(מ "אל �

משרד , ירות הפסיכולוגישה ,מנהלת היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ, סימנטוב יוכי' גב �
  החינוך

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

 דרוםח פיקוד "ועדת מלר "יו, קרני אפרים) 'מיל(מ "אל �

  ישראלתמשטר ,המחוז הצפונימפקד לשעבר , ניצב רונן דן �

 המועצה לביטחון לאומילשעבר סגן ראש , ר שי שאול"ד, )'מיל(מ "אל �

 רשויות מקומיות

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

 עיריית , אגף הרווחה, קהילתיתמנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית, אמסלם חני' גב �
  ירושלים

  סים"למתנהחברה , סגן מנהל מחוז ירושלים, לביא יולי-בןמר  �

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

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

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

   עיריית חיפה, ל"מנכ, אלוגנץ שממר  �

 ע"מועצת יש, ל"מנכ, ולרשטיין פנחסמר  �

 עיריית רהט, מנהל אגף רווחה, מויאל חגימר  �

 מועצה אזורית שער הנגב,  קהילתיעובד סוציאלי, מיוחס דרורמר  �

                                                      
שפורסמה באוקטובר ' ולגיבושה של גרסה א) 'גרסה ב(שתרמו למסמך זה כל המומחים רשימה זו כוללת את    1

 - ו1/2/09בנושא זה בתאריכים ראּות מומחים שלקחו חלק בשני שולחנות עגולים שנערכו במכון וגם את ה, 2008
8/2/09.  
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  מועצה אזורית שער הנגב, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים, מייזלס מרווה' גב �

  עיריית נתיבות, ל"מנכ, מימון משהמר  �

  עיריית חיפה, ראש מינהל התפעול, נור אלדן' אינג �

  שער הנגבמועצה אזורית, דוברת, נפתלי סיון' גב �

 ור'מועצה מקומית סג, אסטרטג, עלי חסןמר  �

  מועצה אזורית שער הנגב, אסטרטג, פילוט עודדמר  �

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

 מועצה אזורית מטה אשר, ט"קב, ל" זשטיפט יהודהמר  �

 עיריית חיפה, עיר-מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים הדר, שפירא יעל' גב �

  מועצה אזורית שומרון, ת"מנהלת מהו, שפירא מרים' בג �

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

 מחקר ואקדמיהמכוני 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, עמית קרייטמן לדוקטורט, אלכס אלטשולרמר  �

 )INSS( המכון למחקרי ביטחון לאומי, יועץ בכיר, אלרן מאירמר  �

  חיפהיברסיטת אונ, לעבודה סוציאליתת הספר בי, בהם אמנון' פרופ �

 המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון, ר ביליג מרים"ד �

 ארגוניםבקהילות וביועץ ומנחה לניווט במורכבות , יוסף שי-בןמר  �

  המכללה האקדמית עמק יזרעאל, החוג לשרותי אנוש, יארבר סימנוביץ ח"ד �

  אביב- יברסיטת תלאונ, בודה סוציאליתלעת הספר בי, סלומון זהבה' פרופ �

   חיפהיברסיטתאונ, חוג ללימודי מזרח אסיהה, ר פודולר גיא"ד �

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

  חיפהיברסיטתאונ, יועצת הנשיא לאחריות חברתית, ר קינן עירית"ד �

 גוריון- אוניברסיטת בן,יכונים חוקר תקשורת ס,רייך צביר "ד �

  מגזר שלישי

 א והאגף להתנדבות ופילנתרופיה"אלכ, מנהל תוכניות בכיר, מר אורן יונתן �

 נהריה, מנהלת מרכז חוסן, אללוף איריס' גב �

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

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

  קרן אברהםיוזמות  ,ל משותף"מנכ, ושה מוחמדדראמר  �

  אביב-תל, העמותה לילדים בסיכון, וינר זאבר "ד �

 מועצה אזורית שער הנגב, רכז חוסןמנהלת מ, טל חנה' גב �

 שדרות, מנהלת מרכז חוסן, יוסף דליה' גב �



  '  גרסה ב-  מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל - רשת חוסן אזרחית 
  

  2009אוגוסט  
  ט" תשסאלול

  

9

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

  מעלה, ל" מנכ,מהדב מומומר  �

   מרכז מובאדרה,ל"מנכ, אמרמועלם סמר  �

   מגן דוד אדום מרחב איילון, פרמדיק מפקח,מור קובימר  �

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

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

 וינט'ג, ב"מנהלת מתו,  קסלר אתושר"ד �

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

  מועצה אזורית אשכול, מנהלת מרכז חוסן, נברג רתםרשט' גב �

 וינט'ג, ב באזור הצפון"וכנית מתומנהלת ת, רונן נועה-שמיר' גב �

  עמותת גוונים,ל"מנכ, שרייבר ניתאימר  �

 מגזר עסקי ותקשורת

עמית בכיר וראש פרויקט לשעבר , יועץ לתכנון מדיניות וניהול משברים, אלימלך נפתלימר  �

 )JPPPI ( ן מדיניות עם יהודימכון לתכנו בניהול משברים

  שדרות, ל מפעל אסם"מנכ, דגן יעקבמר  �

 מכון פרקסיס, ל"מנכ, ישראלי בועז �

  חברת קיבוץ מלכיה, עיתונאית, ערמוני אורה' גב �

 מכון פרקסיס, מייסד ונשיא, ר לניר צבי"ד �

 מכון פרקסיס, מנהלת פיתוח והדרכה, לניר תמר �

 XORקרן ר "יו, ר תמיר בעז"ד �
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  מושגיםו הגדרות

  

האישי הביטחון , שגרת החייםעל שמאיים זעזוע , מפנה חד, שינוי חריף    – משבר
רווחתה וביטחונה של ל עואף משקי בית וארגונים , פרטיםשל והרווחה 

חברתיות , כלכליות, משבר יכול להיגרם מסיבות ביטחוניות 2.המדינהכל 
  . 'אסון טבע'עקב או 

ים נרחבים של שטחבהאוכלוסייה קים גדולים של חלשפוגע במשבר     – משבר ארצי
  .  החייםבכל תחומי  השגרהמשפיע על  והמדינה

מעניק לממשלה ה, עליו מכריזות ממשלה או ההכנסתשמצב חוקי    –מצב חירום 
ישראל נתונה , מאז הקמת המדינה. סמכויות להפעיל הסדרים ייחודיים

  3.הכנסתידי - שתוקפו מוארך על'מצב חירום'בבאופן רשמי 

א " שר הביטחון מכוח הסמכות שהוענקה לו בחוק הגידי-מוכרז עלמצב ש    – מצב מיוחד בעורף
ולמשך תקופה ) ל"כנ(' משבר'ם יש באזורים מוגדרים של המדינה שבה

לפיקוד מרשויות אזרחיות אחריות מעבירה מצב זה הכרזה על  .מוגבלת
 4.הסדרים מיוחדים ומכוננת העורף

 החוקי הוא המצב: פי רוב-עלבישראל שקיימת למציאות מתייחס המושג     –ה שגר
פעילות טרור ו,  של מלחמהפוטנציאלייש איום , )לעיל' ר(' מצב חירום'

על , העל הכלכל, האזרחיםהתנהלות  על המשפיעשאינה , מצומצמת
שגרה , יתרה מכך. השקעות זרותאו על תיירות העל , עבודת הממשל

בשטחים אחרים מתקיים שבעוד בחלק משטח המדינה  להתקיים היכול
  . לא תיתכן שגרה בעת משבר ארצי, עם זאת. ' בעורףמצב מיוחד'

והוא מוגדר על יסוד שקלול ) להלן' ר(האיום שכנגדו נערך מערך העורף    –איום הייחוס 
  .בהםטיפול ם והעלויות הכרוכות בסבירות, מים השוניםחומרת האיושל 

גר  ובכך יוצרים אתזמנית-בומספר איומים שונים מתממשים בו שמצב    – מצב קצה
  .  שהוא מורכב וקשה יותר מאיום הייחוס

  

כגון ( לנושא כלשהו אולקבוצת אנשים , גיאוגרפיהחובה לדאוג לאזור     – אחריות
מואצלת אחריות יכולה להיות . )אכיפת חוק או משמעת תקציבית

המוכנות מתוקף האחריות נובעות סמכויות וגם . יותרזוטרים לגורמים 
  5.תת עליו את הדיןלשאת בתוצאותיו של מעשה ול

קביעת , בין השאר,  משמעה'אחריות כוללת', בהקשר של זירת העורף    
 ;עדיפויות והגדרת משאביםת אהקצ ;גיבוש המענהאיומי הייחוס ו

  . של גופי מערך העורףהתיאום ובקרו;  ותקינהרגולציה, קידום חקיקה

.  שיבצע פעולהכדיבעל תפקיד מוסד או ללמבעל האחריות וענק משכוח     –סמכות 
בעל האחריות יכול לתת סמכות דומה למספר גורמים ויכול גם לקחתה 

  6.או להעבירה

  

                                                      
 ).2004, מ"המילון החדש בע: א"ת(, שושן המרוכז-מילון אבן' ר   2
  .38-39סעיפים , הממשלה: חוק יסוד' ר   3
  .1951 -א "התשי, חוק ההתגוננות האזרחית' ר   4
  .17' ע, )1983, ספריית הפועלים: א"ת(, אחריות, דן ענבר' ר   5
 ,Heifetz R.A., Leadership Without Easy Answers, (Harvard University Press'על המונח סמכות ר   6

1994), p.57.  
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משברי בתוך שטחה של מדינת מצב הטריטוריאלי שיושפע מהמרחב     – זירת העורף
  . וכל הגורמים שפועלים בוישראל

לניהול  ידי המדינה-עלמערך הגופים שפועל מכוח הסמכות שניתנה לו    – מערך העורף
  :הםמערך זה הגופים העיקריים המרכיבים . זירת העורף בעת משבר

   ;הביטחון למשרד כפופהה) ל"רחלהלן (שות החירום הלאומית ר    

פועלות ו במסגרתל ו" שהוא חלק מרח)ח"מללהלן  (חירום לשעת משק    
, דלקחלוקת , )ח"להלן פס (פינוי סעד וחלליםייעודיות לצורך רשויות 
  ;תשתיותהפעלת תקשורת או מתן שירותי ,  מים ומזון,חשמלאספקת 

  ;הפניםלביטחון  למשרדפה כפוה ישראל משטרת    

  ;כפוף למשרד הפניםה האש כיבוי מערך    

  ;הביטחון משרדול ל"לצה כפוףה העורף פיקוד    

  ;למשרד הבריאותפים כפושגן דוד אדום מו המרפאות, החולים בתי מערך    

  7;הסביבה להגנת למשרד כפופותש סוכניםמ חומרים ניטור יחידות    

  .הרשויות המקומיות    

, קהילות, משקי בית,  פרטים– (nodes)יחידות רבבות מורכבת משרשת    –רשת חוסן אזרחית 
חוקרים ומוסדות , פילנתרופים וקרנות פילנתרופיות, עמותות, עסקים
ך מער חלק משאינן  –אמצעי תקשורת ונציגי העולם היהודי , יםאאקדמ
ומחויבות  יכולות בסיסיות להתמודדות עם מצבי משבר ןלהיש ש והעורף

 .לשיפור החוסן הלאומי והמקומי

שמאפשרים בניות התנהלות והרגלים ת, סדרי עדיפויות, מכלול של ערכים    – רבות של מוכנותת
  .יםלהתמודד עם משבר

  .(to bounce back) רלחץ ואתגלנוכח פנימי למנוע שינוי  יכולת   – )Resistance( עמידות

 םערכיהתוך שמירה על במהלכו להשתנות  ויכולת לצלוח משבר   – )(Resilienceסן חו
  8. בנפשצמצום הנפגעיםתוך איכות חיים סבירה ו ועל בסיסייםה

לנקוט פעולה מכוונת  9'קהילה'הוא יכולתה של ' חוסן קהילתי, 'לפיכך    
חבריה של בוצית יכולת הקיוהשל חבריה לשיפור היכולת האישית 

  10.להשפיע על מהלכו ועל השלכותיוהמשבר ולהגיב על  ומוסדותיה

אובדן שליטה של , התפרקות הערכים והנורמות החברתיות המקובלות    –התמוטטות 
לבוא עלולה  ש,רשויות המדינה על האזרחים ומשבר אמון חריף ביניהם

לתי מבוקרות תנועות ב, חוסר משמעת המוני, ביזה, לידי ביטוי באלימות
  .בזהצא יושל אוכלוסייה וכ

                                                      
, )2007 פברואר(, חירום למצבי העורף מוכנות לבחינת הוועדה של שני דוח, ישראל במדינת העורף מערך עיצוב' ר   7

  .13 -12' עמ
: זכרון יעקב(, סדנה חמישית - דוח מחשבה בנושא חוסן לאומי: הגדרת המושג מבוססת על המקורות הבאים   8

 Norris, F.H., "Community Resilience as a ;15' ע, )2007 , יולי,מית הישראלית למדעיםהאקדמיה הלאו
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.  
בדרך כלל תחושת , המבוסס על מכנה משותף בין חבריו, מערך של קשרים חברתיים"המושג קהילה מוגדר כ   9

 Scott J. and Marshall G., "Community", A Dictionary of Sociology, (Oxford' ר". זהות משותפת
University Press, 2005). ; האגף לשירותים , השירות לעבודה קהילתית,  אביוסנדרברוך שיחה עם שוגרמן

  .17/9/08, ירושלים, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, חברתיים ואישיים
האגף לשירותים חברתיים , השירות לעבודה קהילתית(, הטמעת ויישום בישראל, תפיסה –חוסן קהילתי ' ר    10

 ).2008, הרווחה והשירותים החברתייםמשרד , ואישיים
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  רשת חוסן אזרחית 

   ומקומי בישראלחוסן לאומימסגרת תפיסתית ל

  תקציר

 רקע 

תרבות של 'שמבוססת על  'רשת חוסן אזרחית'גיבוש מסמך זה מציע מסגרת תפיסתית ל .1
 ייעודה המרכזי של רשת זו הוא לתרום .ישראלבוהמקומי החוסן הלאומי לחיזוק  'מוכנות

מרבית שבהם תיחשף , מצבי משבר ארצייםלהתמודדות המוצלחת של ישראל עם 
  .לסכנה ולמחסור חמוריםהאוכלוסייה בחלקים נרחבים משטח המדינה 

חלקים מרשת זו קיימים .  אמורה להיות מכרעתתהלאומיהצלחה להחוסן תרומתה של רשת  .2
לכן .  השונותחידותיהביהמלא מפוזרים מרבית המשאבים הנדרשים לגיבושה בלאו הכי ו

 .לגבשהכדאי להשקיע את המשאבים הזעומים יחסית הנדרשים כדי 

אותו , המסמך נכתב בשיתוף פעולה בין מכון ראּות לבין הקואליציה הישראלית לטראומה .3
 .יורק- ניו,  הפדרציה–המגבית היהודית המאוחדת ומימנה יזמה 

 מבוא

ומדיניות החוץ של תפיסת הביטחון ה בנקודות תורפחשפה ) 7/06(מלחמת לבנון השנייה  .4
שולל את ה 'מערך ההתנגדות'בפניה לנוכח האתגרים המדיניים והביטחוניים שמציב  ,ישראל
ת נותרה זיר, לפגיעה בעורף הישראלירבים  םמאמצימקדיש האויב שבעוד , בין השאר .קיומה
 . שקדמו למלחמהשניםבאף הוזנחה ו , בחשיבותהמשניתהעורף 

הטילה על  הממשלה :חל שינוי בהיערכות רשויות המדינה למצבי משברה זו מבעקבות מלח .5
כוחות מערך אומנו , הוקצו משאבים, העורףזירת  על האחריות הכוללתאת משרד הביטחון 

 .תורת הפעלתםעודכנה העורף ו

. ו של מערך העורףבהתנהלותשיפור משמעותי הוכיח ) 1/09(' עופרת יצוקה'מבצע , ואכן .6
אין  ,ובשל סיבות נוספותשהותקפו ל היקף השטח וגודל האוכלוסייה המוגבלים  בגל,אולם

 . ארצייםיםשישראל ערוכה למשברזו להקיש מהצלחה יחסית 

גלו רגופי מערך העורף תו,  ואכן.משבר ארצילדמות נועד ) 6/09(' 3נקודת מפנה 'תרגיל  .7
ישראל  שדתיר חשש כבהובתרגיל האוכלוסייה האזרחית שותפה האופן שבו , אולם. בהתאם

 .כזהנותרה ללא מענה למשבר 

 הביטחוןבתפיסת במקומה של זירת העורף  :אתגרים עיקרייםעוסק בשני מסמך זה , לפיכך .8
 .משבר ארציובהיערכות ל

   והצורך בחוסן לאומי'הניצחונות השלובים'תפיסת : תפיסת הביטחוןבזירת העורף מקומה של 

, בפועל. בזירה הצבאיתיושג בעימותים צבאיים יצחון נ, של ישראלתפיסת הביטחון פי -על .9
זירת העורף לביטחון הלאומי הישראלי עולה והשפעתה על תוצאות המאבק של  החשיבות

 לפיכך ישראל תתקשה לנצח בעימותים .עד כדי כך שהיא עשויה להיות מכרעת, באויב גוברת
 .צבאיים ללא הצלחה בזירת העורף

ניצחונות 'סביב הרעיון של של ישראל  תפיסת הביטחון לעצב אתמסמך זה קורא , לכן .10
, הצבאיתהזירה : ביניהןהניצחון הלאומי יתגבש במספר זירות ו, לפי רעיון זה. 'שלובים

סיפור את לפתח על ישראל ,  לשם כך.עורףזירת ההתקשורתית והזירה , הזירה המדינית
 . לאמצו ולפעול למימושו ,בזירת העורףשלה הצלחה ה
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להשתנות במהלכו , 'משבר'היכולת לצלוח , קרי ,חוסןלכל הצלחה בזירת העורף הוא הבסיס  .11
תוך  ו,הערכיםוזהות ם ועל ליבת החייהתוך שמירה על איכות , ולהסתגל למציאות החדשה

 .  בנפשצמצום הפגיעות

, משקי בית,  על יסוד חוסנם של פרטים(bottom-up)' למעלה- מלמטה'חוסן לאומי מתגבש  .12

 על יסוד תפקוד הרשויות (top-down)' למטה- מלמעלה'עסקים וארגונים וגם , קהילות
לפני המשבר ומיד לאחריו  תחוסן נוצרהתשתית ל. תחושת הייעוד והמנהיגות, המוסמכות

 .בשגרת החירום ותגובה המיידיתשלב הב נתנבחהיא ו ,)'ביום שאחרי'(

  משבר ארצישל אתגר ה

. לקויות ,ים ארצייםס המענה של ישראל למשבר שעומדות בבסי,הנחות עבודה מרכזיות .13
הוא באחריות המדינה ובאמצעות מערך ארצי המענה למשבר , לכאורה, בראש ובראשונה

לבין המשאבים  וצורכיהםצפוי פער גדול בין ציפיות האזרחים כזה במשבר , בפועל. העורף
 .והיכולות של מערך העורף

הערכים והנורמות החברתיות עד רקות של התפ, קרי' התמוטטות' עלולה להיות המשמעות .14
 התמוטטות .כדי אובדן שליטה של רשויות המדינה על האזרחים ומשבר אמון חריף ביניהם

 .עורף וניצחון ברמה הלאומיתזירת הלחה בכזו עלולה למנוע הצ

  תרבות של מוכנותעל בסיס  רשת חוסן אזרחית: המענה

על ארגון החברה מבוססת ש ,ם ארצייםמשבריאסטרטגיה להתמודדות עם מסמך זה מציע  .15
רשת כ –מוסדות חינוך ומוסדות ציבור , ארגונים, תאגידים, משקי ביתפרטים ו –הישראלית 

 :שמעוגנת בתרבות של מוכנותחוסן אזרחית 

', קצהנקודות '(מסוגים שונים ' יחידות'של רבבות מערך  היא רשת חוסן אזרחית    -   
שיש להן מחויבות לשיפור החוסן הלאומי  ,)'נדביםמת- אזרחים'ו' זרזים', 'רכזות'

  ;משברעצמאי ובזיקה הדדית במצבי באופן לפעול והמקומי ויכולות בסיסיות 

תבניות התנהלות והרגלים , סדרי עדיפויות,  היא מכלול של ערכיםתרבות של מוכנות  -   
  ;יכולת להתמודד עם משבריםהלהבטיח את  שמטרתם

 שכבר כעת מגלמים ,ארגונים ורשויות רבים, הוא אנשיםהחוסן  הבסיס לטיפוחה של רשת    
  . הלאומי והמקומיהחוסן שירות שאינם רתומים למשאבים רבים מחזיקים ב ותרבות זו

 :החברהכלל מחייב שותפות בין מוסדות המדינה לבין זה מענה  .16

 תתרבות של מוכנושיביאו להטמעת תקינה ואכיפה , חקיקה: הואהממשלה תפקיד    -   
הרשויות שפעילותן חיונית לתפקודה של רשת החוסן התקין של  תפקודההמשך ו

  ;זהוכיוצא ב סדרהחוק וה, חינוךה, תחבורהה, רווחהה, בריאותבמערכי ה

כוח אדם ותשתיות בפריסה ארצית , הוא לספק משאביםרשת החוסן תפקידה של   -   
 . משבר ארצי לטובת המאמץ הלאומי הכרוך בהתמודדות עםגדוליםובהיקפים 

 וחסרת 'השטוח'מהיותה , בין השאר, היא חוסנה שנובערשת החוסן תכונה מרכזית של  .17
 .שבהכפילויות מהחפיפה ומהו;  של יחידותיהפעולההעצמאות מ; היררכיה

  רשת החוסן האזרחית בתרבות של מוכנותהטמעת 

; וף במידעתיאום ציפיות ושית: צריכים להיותעקרונות היסוד הבולטים של רשת החוסן  .18
המשך ; ראשוניםה-מגיביםה עלאישית ומשפחתית  מוכנותהחלת חובת ; 'רכזות'טיפוח ה
במהלך המשבר בהתאמות  המגזר העסקי והמגזר השלישי, המגזר הציבורישל הפעילות 
 .תבניות התנהלות שפועלים בשגרה והתבססות על מוסדותו; הנדרשות

שתית תאת להניח ; ת לארגון זירת העורףהתפיסה הכולללעצב את הממשלה והכנסת צריכות  .19
 כך שיווצרו תמריצים להטמעת תרבות ולאוכפםרשת החוסן התקנות והתקנים של , החוקים
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לאור גיבושה של בעת משברים לעדכן את תפיסת ההפעלה של משרדי הממשלה ; המוכנות
 .רשתהתקציבים ותשתיות לטובת ולהקצות ; רשת החוסן

 כל על, לשם כך .המקומיתהחוסן הזרז המרכזי לבניית רשת  להיותצריך  השלטון המקומי .20
לתאם את תפיסת  ;לעצב תפיסת חוסן מקומית ולשלבה בחזון המקומיראש רשות מקומית 

יחידות למפות את  ;לתאם ציפיות עם התושבים; החוסן היישובית עם הישובים הסמוכים
 .ןלטפחוהמקומית רשת החוסן 

כדי , בהתאמות הנדרשות, עם פרוץ המשבר ובמהלכותפקד צריכה להמשיך ולמערכת החינוך  .21
מוסדות ההשכלה הגבוהה הם משאב , בהקשר זה. שרשת החוסן תוכל לפעול את פעולתה

 . מנוצל של רשת זו ויש לרתום את משאביהם האנושיים והפיזיים מבעוד מועד-חשוב ובלתי

מוכנות הנושא את דיר צריכים להג, ובעיקר תאגידים בעלי פריסה ארצית, המגזר העסקי .22
 זהו משאב עצום של רשת החוסן שאינו . התאגידיתםחלק בלתי נפרד מאחריותכלמשבר 
  . ממוצה

 ,ח"ההיגיון של מליש להתאים את , לפיכך. ך מרכזי של רשת החוסןבהמגזר השלישי הוא נד .23
תן לעמותות שהמשך פעילו 'חוסןתו 'הגדרת  באמצעות למגזר השלישי ,שחל על המגזר העסקי
יגדיר את הציפיות תו החוסן . המקומיתאו המחוזית , ברמה הלאומיתהתקין חיוני לחוסן 

 .מצד שני, וגם את זכויותיהם, אחדמצד , והדרישות מארגונים אלה

מטרתן עמותות ש ,קרי,  של רשת החוסן'זרזים'שהן עמותות לתמוך ואף לממן , יש לרתום .24
ברמה המקומית על בסיס תפיסת החוסן ות תרבות המוכנלטפח את לבנות את רשת החוסן ו

  .הלאומית

ברשת החוסן הישראלית ובתרבות המוכנות מבעוד מועד ברמה העולם היהודי את לשלב יש  .25
וברמה , וינט ונציגי העולם היהודי'הג, הסוכנות, הממשלהבאמצעות שיח בין , הלאומית
 .ת של ערים תאומותשל הסוכנות היהודית והבריתושותפויות באמצעות מערך ההמקומית 

ברשת הישראלית והיהודית יש לפתח עקרונות וקווים מנחים לשילובה של הפילנתרופיה  .26
 בצורה יעילה במשברחיוניים שהם ארגונים בלתמוך כך שתוכל , החוסן מבעוד מועד

 .ואפקטיבית

בעוד , מוכנותהתרבות לטיפוח רשת החוסן ופירותיה ישמשו  שחוסןיש להקים קרן ייעודית ל .27
 . תשמש לצורך מימון הפעילות במהלך המשבר– במלואה או בחלקה –הקרן עצמה ש

 בעיקר באמצעות מקומות מוכנות אישית ומשפחתיתיש לקדם :  ברשת החוסן'נקודות הקצה' .28
מתנדבים שמוכנים לקבל -לגייס ולהכשיר אלפי אזרחים, יש לזהות; העבודה ומוסדות החינוך

 . חריםאחריות בשעת משבר כלפי אזרחים א

, חיילי קבע, שוטריםכגון  ראשונים- מגיביםעלחובת מוכנות אישית ומשפחתית להטיל יש  .29
וגם על מגזרים נוספים שהמשך תפקודם התקין חיוני בשעת משבר כבאים ות ואחים רופאו
נושאי תפקידים בכירים , פסיכיאטריים ופסיכולוגיים, עובדים סוציאליים, מוריםכגון 

 .סים"תנמנהלי מוולשכותיהם 

המגזר העסקי , שולחנות עגולים בכל רשות מקומית ומחוז בהשתתפות נציגי הרשותיש לכונן  .30
 .הויטמיעו אותהמקומי ת החוסן שיעצבו ויעדכנו את תפיסוהמגזר השלישי המקומי כדי 

 בכל הארץ במערך תרבות של מוכנות שיוקדש להטמעת ,לאומישבוע מוכנות יש להכריז על   .31
 .בקרב האוכלוסייהווסן ברשת הח, העורף

 .סוף
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  רשת חוסן אזרחית 
   בישראל ומקומיחוסן לאומימסגרת תפיסתית ל

  הנחיות לקריאה מהירה

כל , לנוחות הקוראים. ניתן לקרוא מסמך זה במהירות באמצעות קריאת המשפטים המודגשים
. בפסקהרך כלל זהו המשפט הראשון בד. במשפט המודגשרעיון אחד בלבד שמסוכם מבטאת פסקה 

 . שלא נזכרים בגוף המסמךנוספים  רעיונות איןבהערות השוליים 

  רקע

יאפשר למדינת ישראל להתמודד בהצלחה עם משברים שחוסן לאומי ומקומי : החזון .32
תיחשף מרבית האוכלוסייה בחלקים נרחבים משטח המדינה לסכנה ולמחסור  שבהםארציים 
  . תרבות של מוכנותמבוססת על שגיבוש רשת חוסן אזרחית : האסטרטגיה .חמורים

רוצים ושיכולים  השפעהסמכות ו, מנהיגות בעמדותלשמש כלי בידי אנשים : מטרת המסמך .33
 .ולפעול לגיבושושראל והמקומי ביעצב את החוסן הלאומי ל

 שיזמה ,שיתוף פעולה בין מכון ראּות לבין הקואליציה הישראלית לטראומהבנכתב המסמך  .34
 :2008בדצמבר   יורק- ניו,  הפדרציה– המגבית היהודית המאוחדת

הישראלית הקואליציה 'להלן (מניעה והתמודדות , הקואליציה הישראלית לטראומה �
 (Israel Trauma Coalition, Response and Preparedness – ITC) )'לטראומה

      יורק-ניו,  הפדרציה–המגבית היהודית המאוחדת  ביוזמת 2001הוקמה בשנת 
(UJA Federation of New York City) , במטרה לפתח רצף שירותים בתחום

 - כמייצגת הקואליציה . הפסיכוטראומה ולבנות מודלים להתמודדות עם מצבי משבר
טיפולים לאוכלוסיות לספק מגוון תפקידם ו ,קהילהשפועלים ברמת ה ארגונים 50

 בתחום המוכנות רשויותוצוותים להכשיר ו הבינוני והארוך ,טווח הזמן המיידיבשונות 
 .לחירום

 והמקומי הלאומי ת החוסןיסוגילטראומה להישראלית הקואליציה מחויבותה של 
ה בפיתוח מודלים של חוסן  שנות ניסיון של חברי30 -מבוססת על למעלה מ

 בפיתוח שותפויות; הכנת מערכות וטיפול בטראומה נפשית וקהילתיתב; התמודדותו
כמו כן .  ובדרומהיית מודל מרכזי החוסן בצפון הארץובבנ; מגזריות לשיפור חוסן-בין

  11.פועלת הקואליציה באזורי אסון ברחבי העולם

. בישראל הוא עמותה שהוקמה על מנת לתמוך בתהליכי שינוי אסטרטגייםמכון ראּות  �
נובע ממומחיותו בזיהוי הזדמנויות או הפתעות מכון ההערך המוסף הייחודי של 
בפיתוח ידע אודותן וברתימת הקהילה הרלוונטית  ,המדינה אסטרטגיות הניצבות בפני

 12.המכון מספק את שירותיו ללא תמורה .לשינויים הנדרשים

 נובעת מעבודת המכון  והמקומילסוגיית החוסן הלאומי מחויבותו של מכון ראּות
אשר , בנושא תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל בעקבות מלחמת לבנון השנייה

 מאז 13.זירת העורף וסוגית החוסן כאחת מנקודות התורפה של ישראלהובילה לזיהוי 
 .סווירי לנושא זה-דנה פרייזלר'  צוות בראשות גב מקדיש מכון ראּות2008מרץ 

 

                                                      
  . 'נספח א'  ר,ה ואבני הדרך המרכזיות של עבודת הישראלית לטראומהלפירוט אודות הקואליציה   11
  . 'נספח ב' ר, ות ולפירוט אבני הדרך המרכזיות של עבודתלשאלות ותשובות אודות מכון ראּו   12
  .תפיסת הביטחון הלאומי של ישראל לא רלוונטית :תך מכון ראּומסמ' ר   13
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 : הןזהשיתוף פעולה מטרותיו של  �

בישראל ואסטרטגיה ומקומי מסגרת תפיסתית בנושא חוסן לאומי הציע ל )1(
 ;)נושא מסמך זה (ליישומה

 של הקואליציה הישראלית לטראומה לאור מרכזי החוסןפיסת תלבחון את  )2(
 ;זומסגרת תפיסתית 

 מגביות החירוםהיעילות והאפקטיביות בשימוש בלהשאת קווים מנחים לעצב  )3(
 .העולם היהודישל 

 :מתבסס על התשומות הבאותזה מסמך  .35

 מתודולוגיה וכלי מחשוב מבית היוצר,  על חבילה של תיאוריההמבוססת שיטת עבודה �

  ;)il.co.praxis.www' ר (ר צבי לניר"של חברת פרקסיס בראשות ד

 הקווים המנחים ניתוח:  כוללבזירת העורף בישראלבחינה של עקרונות הפעולה  �
' מערך העורף 'תהגדר' ר( משרדי הממשלה שאמונים על זירת העורףלפעילותם של 

מודל מרכזי החוסן של הקואליציה ושל פיסות החוסן המקומיות תשל  בחינה; )לעיל
כפי ', חוסן קהילתי'לימוד מושגי היסוד בנושא ;  ומשרד הרווחהלטראומההישראלית 
  14;ידי השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והשירותים החברתיים-שפותחו על

 ם כולל הממשלה מכל המגזרים הרלוונטיימפגשים עם עשרות אנשי מקצוע ומומחים �
,  עמותות וקרנות פילנתרופיות;עסקיהמגזר ה ;מקומיותהרשויות ה ;וסוכנויותיה

 ;)רשימת התודות לעיל' ר(תקשורת ואקדמיה 

בנושא ' מחשבה'דוח  :ובראשןזה בנושא  בישראלעבודות המרכזיות שנכתבו לימוד ה �
מת לבנון מבקר המדינה בנושא היערכות העורף ותפקודו במלחדוח ; חוסן לאומי

 ;עבודת המועצה לביטחון לאומי בנושא תפיסת ביטחון הפנים של ישראל; השנייה
נספח ' לרשימה המלאה ר(;  לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום'ועדת אילון'מסמכי ו
 ; )'ג

, ב" של תפיסות חוסן בארהמן העולם ובחינה השוואתיתספרות מקצועית סקירת  �
 ; ה ובבריטניהוודיבש, באוסטרליה, בדרום קוריאה, ביפן, בסינגפור

תחקירים שהתקיימו בו) 1/09 ('עופרת יצוקה'מבצע ישובי עוטף עזה במהלך נוכחות ב �
 .)1-3/09 (שדות נגב ושער הנגב, במועצות האזוריות אשכולאחריו 

שנכתב ' עמידה איתנה לניצחון בזירת העורף'של המסמך ) 'גרסה ב(מסמך זה הוא הרחבה  .36
ובילו את מכון הזו  המלחמשל  השלכות ותוצאות –) '06קיץ (בעקבות מלחמת לבנון השנייה 

נמצאת בנחיתות בהשוואה לאוסף סת הביטחון הלאומי של ישראל  למסקנה שתפיראּות
אחד התחומים זירת העורף היא . 'מערך ההתנגדות'העקרונות האסטרטגיים שמנחים את 

 .נחיתות זו באה לידי ביטוישבהם 

. )03/08( בזירת העורףלימוד האתגר שמולו ניצבת ישראל לצורך הקים מכון ראּות צוות , לכן
הציע הצוות תפיסה חדשה לארגון זירת העורף לקראת משברים , קר מקיפהלאחר עבודת מח

 בחברה הישראלית לשם חיזוק החוסן המקומי תרבות של מוכנותהטמעת ארציים באמצעות 
  . והלאומי

) ' גרסה א:להלן) (10/08(' עמידה איתנה לניצחון בזירת העורף ':התפיסה נוסחה במסמך
 שעסקה בנושא היערכותה של ,שהוגש לוועדה הממשלתית בראשות השר לשעבר עמי אילון

  15.)11/08 (ידה- ואומץ על,שראל למצבי משבר ארצייםי

                                                      
 :ידי משרד הרווחה באתר האינטרנט של המשרד-ש כפי שפותחו על"י וצח"אוגדני צח' ר    14

  CommunityStrength/Community/MisradHarevacha/il.gov.molsa.www://http/. 
  . 4' מע, 2009פברואר , )ועדת אילון( דוח סופי –דוח הוועדה לבחינת הערכות החזית האזרחית לשעת חירום ' ר    15
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כי השלב ) 12/08( יורק-ניו,  הפדרציה–המגבית היהודית המאוחדת בעקבות כל זאת הציעה 
להמשיך ולעצב את מערך העקרונות לבניית חוסן , כאמור,  היא שמטרתו–הבא של הפעילות 
הישראלית  יתבסס על שיתוף פעולה בין מכון ראּות לבין הקואליציה –לאומי ומקומי 

 .נים שיתפנו פעולה בהכנת מסמך זה ובמהלך החודשים האחרו,היהכך אכן . לטראומה

זירת העורף בתהליך לימוד מתמשך של ) 'גרסה ב(מסמך זה הוא אבן הדרך השנייה  ולכן
) 'גרסה א( תהאת קודמגרסה זו מחליפה  . והמקומית החוסן הלאומייבישראל ושל סוגי

 :החוסן בישראל והםגר  תחומי ידע חדשים שחיוניים להבנת אתפהמוסימשפרת וו

 ;בהקשר של תפיסת הביטחון של ישראל' חוסן לאומי'הבנת המושג  �

לנוכח הפער הצפוי בין חידוד הסכנה של התמוטטות בזירת העורף במשבר ארצי  �
 ;העורףלבין היכולות של מערך  הציפיות והצרכים של האזרחים

 . של מוכנותתרבותשמבוססת על חוסן רשת על יסוד מענה למשבר ארצי עיצוב  �

  מבוא

 לנוכח תפיסת הביטחון של ישראלאת חולשותיה של מלחמת לבנון השנייה חשפה  .37
 ששוללים את קיומה ,מורכב ממדינות וארגוניםה, 'מערך ההתנגדות'בפניה האתגרים שמציב 

במהלך השנים , ואכן. חמאס וחיזבאללה, איראן כגון ,של ישראל ופועלים לחיסולה
-ה המדיניתבזירישראל סכל את מאמציה של  ל' ההתנגדותמערך'האחרונות הצליח 

 16.האיכותית והטכנולוגית המובהקת, למרות נחיתותו הכמותית ,דיפלומטית-ביטחונית

 שבה מתקיים חוסר סימטריה ,ישראלמנקודות החולשה של אחת נחשבת כ' זירת העורף' .38
מבחינתה של , ישראליפגיעה בעורף הבבעוד שהאויב ממקד את מאמציו . בין ישראל ליריביה

בשנים שקדמו למלחמת , יתרה מכך.  לזירה הצבאיתישראל זירת העורף הייתה זירה משנית
כסף וכוח , זמן, חשיבה ותכנוןכמו במכלול היבטים הוזנחה אף  זירת העורף, לבנון השנייה

אוכלוסייה הלתת מענה הולם לצרכי  ישראלממשלת של ה היכולת כתוצאה מכך נשחק .אדם
  . מתמשכתלמתקפהנתונה  שהייתהלה גדוה

נרתמו כדי , חלקם הגדול מקרב יהודי העולם, מתנדבים ותורמים, עמותות רבות, כעבור זמן
 ונוצר פער גדול די בשעת המבחן של מלחמת לבנון השנייהבכך אולם לא היה . חלל זה למלא

יל לקטיעת  פער זה הוב.בין הציפיות והצרכים של האזרחים לבין היכולות של הממשלה
 17.משבר אמון במוסדות המדינהלנטישה המונית ולא מסודרת של הצפון ול, שירותים חיוניים

 החלטת הממשלה. יםלמשברהמדינה בהיערכות משמעותי בעקבות מלחמת לבנון חל שינוי  .39
והטילה , אחריות הכוללת על העורףישא בקבעה כי משרד הביטחון ) 15/4/2007 (1577 פרמס

משאבים רבים  הוקצו ;ל"הוקמה רח: התפיסה לארגון וניהול זירת העורףעליו לגבש את 
 ולטיפוח כוחות ויכולות  במערך העורףלשינוים מבניים, להפקת לקחים, ללימוד הטעויות

  18.יםמשברשחיוניים להתמודדות עם 

                                                      
עדכון ): ועדת וינוגרד( 2006ת לוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון בשנת המסמכים שהגיש מכון ראּו' ר   16

הקמת צוות בקרה אסטרטגית לתמיכה בראש ; )4/07 (תפיסת הביטחון הלאומי בעקבות מלחמת לבנון השנייה
: תסמכי מכון ראּומ' ר,  וכן).7/07 (ן הלאומיארגון מחדש של מדיניות החוץ בתפיסת הביטחו ;)4/07 (הממשלה

  .הטרור הוא בעיה קיומית; פוצח הקוד של ישראל ,'מערך ההתנגדות'ההיגיון המדיני של : הקריסה אסטרטגיית
קברניטי המדינה השקיעו  ... נמצא כי הטיפול בעורף במהלך המלחמה היה לקוי ביותר: " דוח מבקר המדינה'ר   17

ולא בטיפול בעורף שהיה נתון לפגיעה רחבת היקף כבר מימיה הראשונים , את מירב המאמצים בלחימה בלבנון
פגיעים וחסרי ,  בטיפול בעורף והשאירה את תושבי הצפון חשופים'חלל ריק'לות זו הותירה התנה. של המלחמה

הליקויים הקשים בעניין הטיפול בעורף בעת המלחמה מגיעים עד כדי ליקוי . הגנה בתקופה קשה ביותר
עיקרי , 2007יולי , דוח מיוחד, העורף ותפקודו במלחמת לבנון השנייה רכותעיה – דוח מבקר המדינה(". מאורות

  .)8' מע, הממצאים

יש המחמירים ורואים בה כשלון ויש . קיים ויכוח אודות טיב ההתנהלות הממשלתית במהלך המלחמה, עם זאת   
  .אך כשלה בהסברת מעשיה והגיונה, וענים שהמדינה סיפקה את השירותים החיונייםהט

. )4' מע, שם, דוח מבקר המדינה 'ר (אחריות כוללת על העורףשנשא בעד מלחמת לבנון השנייה לא היה גורם     18
בשאלה האם האחריות לעורף צריכה להיות בידי משרד הביטחון או בידי גוף לאחר המלחמה התפתח ויכוח 

האחריות על משרד הביטחון לתקופה מוגבלת של חמש בסופו של דבר הוטלה . אזרחי כמו המשרד לביטחון פנים
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עברו זה מבצע ב. העורףגופי מערך התנהלות הוכיח שיפור ב) 1/09(' עופרת יצוקה'מבצע  .40
פיקוד , ל"חר, משרד הרווחה, משרד הביטחון, ראש הממשלה משרד ביניהם – רבים םגופי

, באר שבעב באזור עוטף עזה ואף הרשויות המקומיותוגם רבות  עמותות והמשטרה ,העורף
 םשיפור משמעותי בהתנהלותהוכיח  שאש חשוב מבחן – אשדודבקריית גת וב, אשקלוןב

  19.בהשוואה למלחמת לבנון

בהשוואה לאתגר מערך העורף אתגר משמעותי להציב  לא 'עופרת יצוקה' מבצע, ואולם .41
; היקף השטח שהותקף היה מוגבל וכך גם גודל האוכלוסייה שנפגעה: הצפוי במשבר ארצי

תדירות ההתקפות הייתה נמוכה בהשוואה למלחמת לבנון או לתרחישים הצפויים בעימותים 
ראל הייתה מוגבלת בהשוואה ליכולות  איכות הנשק שהופעל נגד יש20;צבאיים עתידיים

; העימות היה צפוי והאזור הוכן הכנה יסודית; סוריה או איראן, שעומדות לרשות חיזבאללה
ממשלת מיקדה  ,כתוצאה מכך. וישראל נהנתה משליטה מוחלטת במרחב האווירי שמעל עזה

 .ייהלענות על צרכי האוכלוסוהיה ביכולותיה עזה עוטף ישראל מאמצים ומשאבים ב

 את 'עופרת יצוקה'ב מן ההצלחה היחסית של ישראל בניהול זירת העורף להסיקאין , לכן .42
 הסתייגות זו זוכה להסכמה רחבה בקרב.  ארצייםיםהמסקנה שישראל ערוכה למשבר

   21.בהיערכות החירום של ישראל העוסקים

ך תרגיל זה במהל. אמור היה לבחון תרחיש של משבר ארצי) 6/09(' 3נקודת מפנה 'תרגיל  .43
ארגוני החברה האזרחית חלק מהרשויות המקומיות ו, מערך העורף, תורגלו ממשלת ישראל

 שיאו של התרגיל הגיע  22.שעלולים להתרחש בשעת משבר, בשורה של אירועים ברחבי הארץ
 ). 2/6/2009(ביום שבו שותפו גם האזרחים 

מקיף ישראל מענה אין לשלכך נוספת הוכחה דווקא  לשמשעלול ' 3נקודת מפנה ', אולם .44
 במספר מוגבל של מוקדים תורגלושגופי מערך העורף התמקד בתרגיל ה. משבר ארציל

מרבית הגופים שהם יסודותיה של . ולא בעשרות רבות כפי שצפוי במשבר ארציבמקביל 
). של רשת החוסן' רכזות'האודות להלן ' ר(החברה האזרחית ורשת החוסן לא תורגלו כלל 

 23.ועודריאליות  שאינן פי הוראות-להתנהל עלרשו האזרחים נד

בשל סכנה של התמוטטות בעת משבר ארצי לחשופה זירת העורף בישראל נותרה , לכן .45
מעבר . הפערים בין הציפיות והצרכים של האזרחים לבין המבנה והיכולות של מערך העורף

התמוטטות לל להביא היעדר המענה לצורכי האוכלוסייה עלו, (tipping point) לנקודת מפנה
לאובדן אמון ; ביזהלאלימות וגילויי ל; באזורים שוניםהציבורי הסדר הנורמות החברתיות ו

 .בהצלחההאירוע להתמודד עם על ישראל ברשויות ולחוסר משמעת המוני שיקשו 

                                                                                                                                                            
דוח הוועדה לבחינת ' ר, בין השאר(יבחן סוגיית אחריות הקבע לזירת העורף שבמהלכה ת) 2012 – 2007(שנים 

  ).9' מ ע,2009 ,פברואר, )ועדת אילון ( דוח סופי– הערכות החזית האזרחית לשעת חירום
איגרת לסיכום ו; )5/1/09 ,87גיליון (, מבט על ,"סיכום ביניים: 'עופרת יצוקה'מבצע זירת העורף ב" ,. מאלרן' ר   19

, יטחון מתן וילנאיהבבראשות סגן שר , מגזרית המשותפת במהלך מצב החירום בדרום הארץ-הפעילות הבין
 .12/3/09, א"ת

 מהממוצע היומי של שיגורי הרקטות של 30%-כ... שוגרו לישראל .."' שבוע הראשון של עופרת יצוקהב    20
, מבט על( ,"סיכום ביניים: החזית האזרחית בעופרת יצוקה", .אלרן מ' ר( "חזבאללה במהלך מלחמת לבנון

  ).2009ינואר , )87גיליון 
סגן שר : בין הדוברים). 6/09(מחקרי ביטחון לאומי הדוברים בכנס המכון לידי -מוסכמת עלהייתה עמדה זו    21

, )עורך(,.אלרן מ' ר(יאיר גולן , ואלוף פיקוד העורף, רם-זאב צוק) 'מיל(ל "ל תא"ראש רח, הביטחון מתן וילנאי
  .))2009יוני , ביטחון לאומיהמכון למחקרי : א"ת(,  סיכום כנס–מוכנות החזית האזרחית בישראל למלחמה 

מתווה התרגיל . ל"ידי משרד הביטחון ורח-ונוהל עלהגדול בתולדות המדינה היה ' 3נקודת מפנה  'תרגיל העורף    22
. התקוממות של ערביי ישראלנית ופתיחת חזית צפו, מלחמה בעזהשלושה חודשים שכללה בת דימה התדרדרות 

מגיפה או תקלה תפעולית של מתקן חומרים , אסון טבע, ע טרורגם פיגותורגלו , נוסף לתרחישי המלחמה
פיקוד , ל"צה ולקחו בו חלק בדק שיתוף הפעולה בין ארגונים ורשויות מקומיותנבמסגרת התרגיל . מסוכנים
בתי , אמצעי התקשורת, האזרחים, משרדי הממשלה והרשויות המקומיות, משטרת ישראל, ח"מל, העורף
  .יטחוני ומערך ההסברה הלאומיב-הקבינט המדיני, הספר

.  דקות בלבד15 בבוקר למשמע אזעקת פתע ולשהות בו 11:00ד בשעה "להיכנס לממהאזרחים נדרשו , לדוגמה    23
צפויים האזרחים להפיל את הרשתות של הטלפונים הניידים ולהציף את הכבישים בדרכם , במקרה דומה, בפועל

  .לקחת את ילדיהם מבתי הספר
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תפיסת חוסן עיצוב  )1( :ני האתגרים האלהמענה לפער זה ועוסק בשמציע מסמך זה , לפיכך .46
גיבוש אסטרטגיה  ) 2(; הביטחוןתפיסת שתשתלב עם אסטרטגיה ליישומה  ומילאומי ומקו
 .לתרחיש של משבר ארצילמתן מענה 

 :להלןדבנוי כמסמך ה .47

הניצחונות 'תפיסת ב; מקומה של זירת העורף בתפיסת הביטחוןעוסק ב הראשון פרקה �
 ;ילביטחון הלאומחוסן השל  מרכזיותו וב;בעורף' הצלחה' ובהגדרה של 'לוביםהש

 ;של משבר ארציאתגר את ה מגדירהפרק השני  �

 על בסיס רשת החוסן האזרחיתגיבוש מציג את האסטרטגיה של הפרק השלישי  �
 ; כמענה למשבר ארציתרבות של מוכנות

 ;רבות של מוכנות ברשת החוסןתהטמעתה של בעוסק הפרק הרביעי  �

 .כולל המלצות לפעולההפרק החמישי  �
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  :1פרק 
   – בתפיסת הביטחון מקומה של זירת העורף

   והצורך בחוסן לאומי'הניצחונות השלובים' תפיסת

  הניצחון מושג בחזית הצבאית: התפיסה הקיימת

  :האלהיסוד ההנחות  על תמבוססבישראל אודות זירת העורף  תהנוכחיהתפיסה 

' כוח המחץ'דגישה את פיתוח מתפיסת הביטחון של ישראל  – בזירה הצבאיתהניצחון יושג  .48
 לפי 24.כוח העמידה של החברה הישראליתהזנחת תוך , יונותה הצבאית של ישראלואת על

ל היא ניצחון "ומטרת צה  הצבאית תקבע את הניצחון הלאומיבחזיתההכרעה , תפיסה זו
 .בשדה קרב

במאמץ תמיכה   באמצעותכיום ייעודו של מערך העורף הוא סיוע למערכה הצבאית, לכן .49
  25.חיים והצלת למקבלי ההחלטות' מרחב תמרון'הענקת , המלחמתי

  הצלחה בזירת העורף חיונית לניצחון הלאומי: המציאות המשתנה

  :שנזכרו לעילהנחות היסוד חותרות תחת  אשר ,מתהוות מגמות, בפועל

 בעימותים – חשיבותה של זירת העורף עולה והשפעתה על תוצאות המאבק באויב גוברת .50
 2000(השנייה אינתיפאדה ב, )1991(המפרץ  מתמלח ב–שהתרחשו בעשרים השנים האחרונות 

 הפכה זירת העורף –) 2008 -  2005(ובמאבק סביב עזה ) 2006(השנייה מלחמת לבנון ב, )2005 -
  26.ולמוקד מרכזי של העימות עמם למטרה המרכזית של אויבי ישראל

יטחון לתפיסת הבההתגוננות להוסיף את מרכיב ) 4/06(דוח ועדת מרידור על רקע זה קרא 
ערער מבלי ל, כל זאת. התרעה והכרעה, הרתעה: על שלושה נדבכים, עד אותה עת, שהתבססה

על ההנחה כי האיום הגדול ביותר על מדינת ישראל הוא עדיין האיום הצבאי בשדה הקרב 
 .ולכן יש לתת קדימות למאמצי החזית הצבאית

לא ניתן לחזות את כולם ולא לכן . מגוון האיומים על האוכלוסייה הולך ומתרחב, יתרה מכך .51
  27.כל שכן להתכונן אליהם או למנוע אותם

. הצלחה בזירת העורף היא תנאי הכרחי לניצחון הלאומי של ישראל בעימותים עתידיים, לכן .52
, יתרה מכך 28.תוצאת המאבק בין ישראל לבין אויביה תיקבע במידה רבה גם בזירה זו, כאמור

                                                      
ויתור כמעט מוחלט על כוח העמידה                             : הביטחון של ישראל ניתן להגדיר במשפט אחדאת תורת "   24

-כמו). 52' מע, )1996, הוצאת דביר(, מעטים מול רבים: ביטחון לאומי,  ישראלטל' ר ("לטובת מירב כוח המחץ
חיבור לשם , 1948-1956בין השנים  מעמד העורף בתפיסת הביטחון הלאומי בישראל, ביצור אברהם' ר, כן

העורף היה מלחמת העצמאות  אמנם ב).ג"תשס, אילן-אוניברסיטת בר(', דוקטור בפילוסופיה'קבלת התואר 
החזית את הרחיקה מלחמת ששת הימים אבל ,  ולכן הוקדשו משאבים רבים לזירה זומטרה מרכזית של האויב

  . והובילה לשנים של הזנחה בתחום זה
קיום ) 2; של מערך המדינה ומוסדותיההמשך תפקוד ) 1: הןבמצב משבר ת העיקריות של זירת העורף המטרו   25

, ל"רחשיחה עם ראש מתוך . (ברכוש ובתשתיות, מזעור הפגיעה בנפש) 3; קהילהלמרקם חיים וחוסן לפרט ו
 .אתר פיקוד העורףגם '  ר).03/09/08 ,א" ת, זאברם-צוק) 'מיל(ל "תא

... לא נוכל לישראל בשדה הקרב הקונבנציונלי: "פלסטיני-הוגה דעות צבאי סורי, איובי-ם אל'היתאדבריו של ' ר     26
חשיבה  ",.אביאלר ' ר" (כך הם ייכנעו... בזקניהם ובילדיהם, בנשותיהם, כדי לנצח עלינו להכות בעורפם החלש

 ,"אסטרטגיות כנגד העורף הישראלי במלחמה הבאה אפשרויות והשלכות של הפצצות: ניתן לחשיבהעל הבלתי 
   ).84 – 71' עמ, 1977, 11, ל"סים בינממשל ויח מדינה: מתוך

  .Ramo, J. C., The Age of the Unthinkable, (Little, Brown and Company, 2009), pp. 173-190' ר   27
תגיע גם לערים ולבתים של אזרחי ] הבאה[המלחמה : " בנושאאהוד אולמרטלשעבר שלה דבריו של ראש הממ' ר   28

לא יהיה יותר מצב שבו המלחמה תתנהל בשדה קרב עלום ומרוחק ... ישראל והיעד של אויבנו יהיה לפגוע בעורף
  ). 20/8/08, הארץ, רביד( "...ובערים הגדולות יימשכו החיים כהרגלם
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סון טבע או בעימות דומה לזה של מלחמת המפרץ כגון במקרה של א, במצבים מסוימים
,  כל זאת ועוד. היחידה שבה תעמוד המדינה למבחןזירת העורף עשויה להיות הזירה, )1991(

עשויה אף להפוך לנכס של בעורף בהצלחה ולתרום לניצחון הלאומי  היכולת לעבור משברים
 .הישראלי ולחלק מההרתעה הישראלית הביטחון הלאומי

   'שלוביםהניצחונות ה'הגדרת ההצלחה בעורף ושילובה בתפיסת : נדרשתהתפיסה ה

-זירות בוחזיתות ובמספר ' ניצחונות שלובים'תפיסת הביטחון של ישראל צריכה להבטיח  .53
, ותמאחר שזירות אלה קשורות במגוון זיק .התקשורתית ובעורף, המדינית, הצבאית: זמנית

 .יש להתייחס אליהן כאל מכלול

 בעימותים שונים הצבאיחון של ישראל עוסקת בתמצות מהותו של הניצחון תפיסת הביט .54
משום שברור שהגדרות . כיבוש או צריבה תודעתית, השמדה, באמצעות מושגים כמו הכנעה

הן מוטמעות באחרון החיילים ומוסברות , לפעולות הצבא וכוחות הביטחוןאלה חיוניות 
 .לאזרחים

של הצלחה לא הוגדרה והוטמעה בבירור בקרב כל מהותה : בזירת העורף אין הדבר כך .55
תמיכה  –אף שיעדי מערך העורף . אוכלוסייה האזרחיתבובכלל זה , הגורמים שפועלים בזירה

אין ,  רלוונטיים–הענקת מרחב תמרון למקבלי ההחלטות והצלת חיים , במאמץ המלחמתי
 .ר ממספר ימיםשאורכת יותבהם כדי לתת השראה לפעולה לאזרחים במקרים של מלחמה 

 יעדים אלו באסון טבע או במצב שבו רק האוכלוסייה מותקפת ואין חזית צבאית, יתרה על כן
 .של מערך העורף אינם רלוונטים

תפיסת במסגרת יפור ההצלחה בזירת העורף ר את מהותו של סאנו קוראים להגדי, לכן .56
בטיחו את הגשמתו  שימוסדותאת הלעצב ו ,לפתח את האסטרטגיה', שלוביםהניצחונות ה'

 .של הסיפור

 הצלחה בזירת העורף חוסן לאומי הוא הבסיס ל

שפוקד אוכלוסייה כל משבר , לכאורה. משבריםב' סיפורי הצלחה'יש בזירת העורף גם  .57
ערפל 'ובשל ,  וההרסנפגעיםסבל ואובדן בשל ה,  בתחושה של כאבלהסתייםאמור אזרחית 

לצלוח את שגם בתנאים אלה יכולה חברה  הההיסטוריה מוכיח, ואלם. מחסורוה 'קרבה
, 2001יורק בספטמבר - בניו, כך היה בבריטניה במלחמת העולם השנייה.  בהצלחההמשבר
במהלך  ו29האינתיפאדה השנייהמהלך ישראל בואף ב) 'צומוד'תפיסת ה(הפלסטינים בקרב 
 .עופרת יצוקהבמצע 

היכולות של ו מקומי שהוא המכנה המשותף בין סיפורי ההצלחה בעורף הוא חוסן לאומי א .58
  30.בסיסייםה םערכיהתוך שמירה על , במהלכולהשתנות  והמדינה והחברה לצלוח משבר

                                                      
 סקרים הפגין הציבור הישראלי פי-עלהאינתיפאדה השנייה גבתה מחיר קשה מאזרחי ישראל ואולם , כך למשל    29

מרכז יפה : א"ת(, חוסן לאומי בישראל, . מאלרן' ר. (וחזר לדפוסי ההתנהלות שלו, לנוכח אירועים אלהחוסן 
  )).2006ינואר , 81מזכר , א"אוניברסיטת ת, םלמחקרים אסטרטגי

ונוצרו קשרים חדשים בין מערך שירותים חברתיים  פותח תחת אשחיו יישובי עוטף עזה במהלך השנים שבהן    30
 את פעילותו בשדרות עמותת גווניםה של פעילותאת ' ר, לדוגמה. כןלפני מים  קייושלא היהקהילות השונות 

עם , ל עמותת גוונים"מנכ, ות עם ניתאי שרייברמתוך שיח(ובשדרות שער הנגב ה אזורית מועצמרכזי החוסן ב
מרווה מייזלס מנהלת מחלקת הרווחה והשירותים החברתיים במועצת שער עם מנהלת מרכז החוסן ו, חנה טל

 ).11/2/09, מכללת ספיר, הנגב
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עולם המושגים והידע שעוסק בפיתוח חוסן של לימוד  –ומקומי חוסן לאומי של היסודות  .59
 :ה שחוסן מושתת על היסודות הבאיםלאומי מוביל למסקנ

של מתגבש כתוצאה מחוסן ן ברמה הלאומית   חוס–משפחתי וקהילתי , חוסן אישי �
 תוך משברלהסתגל ללהם שמאפשר  ,ישובים ורשויות, קהילות, משפחות, פרטים

  31;הםאיכות חיי ועל ערכיהםשמירה על צמצום הפגיעות בנפש ו

,  חוסן לאומי גובר ככל שההכנות יסודיות יותר– ציפיותותיאום  רלוונטית הכנה �
לקשיים ת ורלוונטירחים ושל עסקים וארגונים שונים של האזוהציפיות ההתארגנות ו

 ;הצפויים

קרב של חברות שעמדו למבחן עליון ב' סיפורי הצלחה' – ערכים והתנהלות, סולידריות �
, איפוק, מסירות נפש והקרבה, מדגישים ערכים כגון סולידריותהאוכלוסייה האזרחית 

ובעים במידה רבה  שנ– מספר הנפגעים או היקף ההרס 32.משמעת ואמון, רעות
 ;ם אלה משחקים תפקיד משני בסיפורי–מהתנהגות היריב או מגורל 

שבשמה יש  מטרת העל המשותפת מתחדד הצורך להבין מהי בעתות משבר –ייעוד  �
 33; כבודדים וכציבורלעבור את המשבר בהצלחה

 תפקידה המרכזי של מנהיגות במשבר הוא להבהיר את הייעוד ולשמר את –מנהיגות  �
 ולהגן ערכי הליבה של החברהאת להגדיר ; תאפשריהצלחה נה והתקווה שההאמו
לרתום ; תבניות ההתנהלות וההרגלים הנדרשים, לסמן מהם סדרי העדיפויות; עליהם

  .  ולסכל כוחות שביכולתם לחתור תחת חוסנה של החברה;אנשים וקבוצות לפעולה
  

, מהנשיא, אש הממשלהמר –מנהיגות יכולה להגיע מכל מקום בחברה , בשעת משבר
מאנשי , מהחברה האזרחית, מראשי רשויות,  מפקידי הציבור,מחברי הכנסת, משרים
  34. ואף מאזרחים מן השורהמפעילים קהילתיים, עסקים

  35:ארבעה שלבים מציבים את אמות המידה להצלחה בעורף .60

גון כ, בוצעו בתקופה שקדמה למשברימגוון הפעולות ששלב זה כולל את  – 36היערכות �
, נהלים, הכנת תוכניות חירום; מתנדביםהכשרת אימון כוחות ההצלה והחילוץ ו

 ;החברה האזרחיתבניית שותפויות בין גורמי המדינה לבין ו; מלאים, תשתיות

                                                      
ממידת האמון , רמת השירותים שהפרט מקבל והידע שקיים לרשותו, מרמת הביטחון הפיזימושפע : חוסן הפרט   31

ממידת האמון והמעורבות מושפע : חוסן קהילתי ; תומכתעוצמת השייכות והחיבור לרשת חברתיתמבהנהגה ו
 מהיכרות בין חברי ;י דומיננטימנהיג קהילתמהימצאותו של  ;)המקומית והלאומית(של הקהילה בהנהגה 

מנהיגות מושפע מקיום : חוסן ישובי ;תר למען הכללונכונות לוונטל ה הוגנת של החלוקומ ;המשאבימ ;הקהילה
חוסן ; ים וייחודיים לצרכי הישובמקומינות פתרושנותן שירותים ומספק ,  ואמיןקומי יציבמשלטון מו ;מקומית
 ; של המדינה לספק שירותים בסיסיים מיכולתה; ובמנהיגיהשלטוןהמוסדות אמון במושפע ממידת ה: לאומי

 - דוח מחשבה בנושא חוסן לאומי' ר(  ומתחושה של חלוקה הוגנת בנטל;מהיכולת ליצור תחושת יציבות וביטחון
  ).16-18' עמ, )2007 יולי ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: זכרון יעקב(, סדנה חמישית

 Putnam, R., Bowling' ר. מכמות הקשרים בחברה ומאיכותם, קרי' ההון החברתי'ים מרמת ערכים אלה נובע    32
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.   

ממצאי סקר הפטריוטיות על מוטיבציה גבוהה מאוד בקרב ישראלים להילחם למען המולדת בישראל מצביעים    33
 למדיניות המכון,  לאומי בישראלפטריוטיות וחוסן, עוזי ארד וגל אלון' ר. (ולהישאר נטועים על אדמתה

  ).21-24/01/2006,  הרצליה השישיכנס,  הרצליה -המרכז הבינתחומי, ואסטרטגיה
 Heifetz R.A., Leadership Without Easy Answers, (Harvard'על מנהיגות עם סמכות וללא סמכות ר   34

University Press, 1994), pp. 67-69, 181-183ר רעל מנהיגות במשב - ו 'Dean Williams, Real 
Leadership – Helping People and Organizations Face their Toughest Challenges, (Berrett-

Koehler Publishers, 2005), pp. 189-215.  
 Lindell, M., Prater, C., Perry, R., Introduction to' ר, אודות ארבעת שלבי ההתנהלות בזירת העורף   35

Emergency Management, (NJ: John Wiley and Sons, 2007) pp.11-13, 260-341.   
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, במשקי הבית) להלן' ר (תרבות של מוכנותהיערכות טובה מחייבת הטמעה של 
התאמת הציפיות תוך , רייםבמוסדות ציבור ובכל המקומות הציבו, במקומות העבודה

  ;)להלן' ר( של האוכלוסייה ליכולות האמיתיות של מוסדות המדינה

ועיקרו המשבר  שעות מפרוץ 48 –24אורך שלב זה  –תגובה מיידית והתארגנות מחדש  �
 במערך מסגרות החירום הרלוונטיותלהפעלה מלאה של כל ' שגרה'מעבר ממצב של 

אי , שלב זה עלול להתאפיין בחוסר בהירות). הלןל' ר(העורף וברשת החוסן האזרחית 
התחבורה , למבחן עליון מערכות הבריאותעומדים  במהלכו . ואולי אף בבהלהסדר

בשילוב עם והתקשורת וגם יכולתם של אזרחים רבים לפעול ביעילות ובמקצועיות 
  ;כוחות החילוץ וההצלה

הייעוד ו אמור להתממש וב משברתוך כדי הבשלב זה המדינה פועלת  – חירוםשגרת ה �
הוא המשך הפעולה הרציפה של שלב זה תנאי הכרחי להצלחה ב. העורףזירת של 

 והתגייסות ,המגזר העסקי והמגזר השלישי בהתאמות הנדרשות, המגזר הציבורי
נדיבות , רעות, התנדבות, של איפוקרבים מופעים תוך  מלאה של רשת החוסן האזרחית

 ;וערבות הדדית

מצב של  לחוזרתזירת העורף כש,  מתחיל עם סיום המשבר שלב זה–היום שאחרי  �
תיקון עם ; לקחים והטמעתםההפקת , תחקור המשברומסתיים עם השלמת ', שגרה'
עם ; להזדמנות לפיתוחהפך ובניה מחדש של ההריסות כך שההרס שיקום  ,נזקיםה

שלא עמד עיטור הגיבורים של זירת העורף ומיצוי הדין המשפטי והציבורי עם מי 
המטרה בשלב זה היא  .משבר שלקח על עצמו לפני ההתחייבויותבבדרישות החוק או 

  .יהיה טוב יותר מכפי שהיה טרם המשברלאחר המשבר שמצבה של המדינה 

  עורףזירת הלהצלחה בשלבים ת הארבעסיכום : טבלה

  שלב  פרק זמן  עיקרי הדברים

אימון  :נן אליובתקופה שקדמה למשבר כדי להתכושמבוצעות הפעולות 
 הכנת תוכניות ;ציפיותתיאום ;  החילוץ והמתנדבים,כוחות ההצלה

לחברה ממשלה בניית שותפויות בין ה;  ותשתיותמלאים, נהלים, חירום
   .גיבוש רשת החוסן הלאומית ותרבות של מוכנות תהטמע; האזרחית

  היערכות  עד למשבר

ורשת החירום להפעלה מלאה של מערך העורף ' שגרה'מעבר ממצב של 
 למבחןעומדים התחבורה והתקשורת , מערכות הבריאות. האזרחית

בשילוב עם לפעול ביעילות ובמקצועיות נדרשים אזרחים רבים ; עליון
  . כוחות החילוץ וההצלה

 השעות 48
הראשונות 
  למשבר

תגובה 
  מיידית

במטרה  במתכונת מלאה פועליםמערך העורף ורשת החוסן האזרחית 
מערך השירותים לאזרח באמצעות . שך החיים בעורףלהבטיח את המ
המגזר העסקי ועמותות ממשיך לתפקד בהתאמות , המגזר הציבורי

  .נדיבות וערבות הדדית, רעות, התנדבות, מופעים של איפוק; הנדרשות

עד לסיום 
  המשבר

שגרת 
  החירום

שיקום , תיקון נזקים; הפקת לקחים והטמעתם,  תחקור.חזרה לשגרה
מי שלא עמדו  ומיצוי הדין עם עיטור הגיבורים; דשיה מחיובנ

מצבה של המדינה לאחר המשבר טוב מכפי : המטרה. במחויבויותיהם
  . שהיה לפניו

לאחר סיום 
  המשבר

  היום שאחרי

                                                                                                                                                            
     Emergency response is a product of": 2001,  בספטמבר11-דוח הממשל האמריקני בעקבות אירועי ה' ר     36

: in,   preparednessCommission Report/11 9he t. 278 . p.(  
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  :2פרק 
  אתגר המענה למשבר ארצי 

   המדינה תיתן מענה במשבר ארצי: התפיסה הקיימת

  :כלהלןהנחות יסוד  על ף מבוססיםשל מערך העור הנוכחיים המבנה וההיערכות

המדינה נושאת , לכן. 'ים ציבורייםמוצר 'יםנחשבורווחתם הבסיסית ביטחון האזרחים  .61
 38,וןמשרד הביטח באמצעות,  במשבר37באחריות הכוללת לאספקת שירותים וצרכים חיוניים

 39.האחרים משרדי הממשלהו 'מערך העורף'

 שלוחותיה של הממשלה הןש במובן זההעורף ך מערהרשויות המקומיות הן לבנות היסוד של 
.  להיערך למשבריםם אחראייהןראש והרשויות. לאספקת שירותים בסיסיים לאזרחים

   40. בסיוע נציגי פיקוד העורףהידי ראש-על הרשות תנוהל ,במשבר

 , למשל,כך –המדינה תמשיך לספק את השירותים הציבוריים החיוניים ואף תרחיב אותם  .62
מוציאה אוכלוסייה תרופות או  ושמיכות, אחראית על אספקת מזוןמדינה ה, בעת משבר

 .לרענון הרחק מאזור העימות

 : מהמרכזפיקוד ושליטה: זירה הצבאית וזירת העורף דומהניהול הההיגיון של  .63

זיהוי מהיר מחייבת מוצלחת למשבר  תגובה – הידע והחכמה נמצאים אצל המפקדים �
העברת ו, ידו-  עלגיבוש עקרונות המענה, כז הפיקודידי מר-משמעות האירועים עלשל 

  ;לפעולההנחיות 

, )'3 נקודת מפנה'כדוגמת (לאומיים או מקומיים ם תרגיליבאמצעות  הכנה �
מכלל הציפייה . ידי גופי המדינה השונים-שבמסגרתם מונחלות תרגולות שנקבעו על

 15ות בו למשך ד ולשה"להיכנס לממ: לדוגמה(האנשים היא לבצע את התרגיל כדברו 
 ;)דקות

 ;להנחיותויצייתו  ) בשדה הקרבכמו חיילים(האזרחים יהיו ממושמעים , בעת משבר �

 הנחת העבודה היא שבמשבר ,לכאורה –עד שתגיע עזרה האזרחים יסתדרו לבד מספר ימים  .64
בפועל , למרות זאת 41.ארצי עלולים לחלוף ימים ספורים עד שניתן יהיה לטפל בכל האזרחים

ההנחה הסמויה העולה אנו מסיקים ש, לכן. הכנה של האוכלוסייה לפרק זמן קריטי זהאין כל 
 . היא שהאזרחים יגלו תושייה וידאגו לעצמם במשך ימים אלה,של המדינהממעשיה 

 לסייע ל"חויתגייסו הקהילות היהודיות ב,  בעת משבר–' כאיש אחד'יתגייס העולם היהודי  .65
 42.מתנדביםמשלוח עזרה דיפלומטית ואף , ולות גדבאמצעות מגביות חירום, לישראל

                                                      
  .'שירותים חיוניים'מהם משרד הביטחון אחראי להחליט    37
38
רת העורף יבין זהקשר ההדוק הם שרד הביטחון שני הטיעונים המרכזיים להטלת האחריות לזירת העורף על מ    

יש הטוענים  ,בהקשר זה. יםוהיכולת הביצועית הגבוהה שלו בהשוואה למשרדי הממשלה האחר, לזירה הצבאית
כפי שמקובל (משרד הפנים  ,אזרחי כגון המשרד לביטחון פניםלהיות בידי גוף לזירה זו צריכה שהאחריות 

 .או משרד ייעודי) במדינות רבות בעולם
מתקציב הביטחון חלק מובנה אינו תקציב העורף , על אף שמערכת הביטחון מופקדת לכאורה על סוגיית העורף   39

גם סגן שר הביטחון מתן וילנאי ). 16' ע, 2007מאי , בראשות דוד ברודט, עדה לבחינת תקציב הביטחוןודוח הו' ר(
חיצוני לתקציב , נו צריכים להגיע לתקציב עורף לאומיאנח... הפער האמיתי הוא תקציבי: "לסוגיה זוהתייחס 
עמוס " (2010-ב, להערכתי, זה יקרה. שיחולק בין משרדי הממשלה כשהוא מיועד לצורכי העורף בלבד, הביטחון

  ).5/9/08, הארץ, "ישראל לא מוגנת ממתקפת טילים על העורף", הראל
 .397-399' עמ, 18/07/2007, דוח מיוחד, לבנון השנייהרכות העורף ותפקודו במלחמת עיה: דוח מבקר המדינה' ר   40
רשויות שעות עד ש 72–48יידרשו , כך למשל במשרד הבריאות פועלים לפי ההנחה כי במקרה של רעידת אדמה    41

, א"ת, משרד הבריאות, מנהל האגף לשעת חירום,  דניר לאור"מתוך שיחה עם ד(אזרחים כל ה לוגיעיהמדינה 
12/2/2009.(  

 מקור תקציבי מרכזי יוידי ארגונים נוצריים תומכי ישראל ה-ועלל "בחוידי קהילות יהודיות -הכספים שגויסו על   42
 -ו). 07/0924/, הארץ, אלי אשכנזי; 07/0711/, הארץ, רותי סיני' ר(מלחמת לבנון השנייה פעולות הסיוע בלמימון 
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  אין למדינה יכולות ומשאבים לתת מענה במשבר ארצי :המציאות

  :לעילמתהוות מגמות אשר מערערות את הנחות היסוד , בפועל

 ומוקדי הרסרב מספר נפגעים  כגון ייווצרו צרכים מורכבים בהיקפים עצומים, במשבר ארצי .66
אלפי קהילות לתרופות ומים , מזוןאספקת צרכי  ;שי ופיזי נפצרכים של סעדמענה ל ;רבים

או ; חוק וסדר; תקשורת והסברה; טיפול באוכלוסיות מיוחדות ;משקי ביתובמאות אלפי 
 .לחצי תנועהויסות 

בזירה הצבאית  –מבחינת משאבים ויכולות  הקצה של משבר ארצי למצבהמדינה לא נערכת 
גיוס באמצעות וזאת , זמנית-בוחזיתות במספר ת צבאי כגון עימו' מצבי קצה'המדינה נערכת ל

אינה זירת העורף , לעומת זאת. הכשרת כוח אדם וצבירת אמצעי הלחימה הנדרשים לכךו
 43.ל"כנערוכה מבחינת משאבים או יכולות למשבר ארצי 

רשויות מקומיות רבות בישראל  –תפקוד של רשויות מקומיות בשגרה יחריף במשבר - תת
, קשה לצפות שימלאו את תפקידן במשבר כנדרשולכן   את תפקידיהן בשגרהמתקשות למלא

 ;כמצופה ולאורך זמן

  –  ארציבמשבריצטמצם היקף השירותים לציבור , בפועל .67

 ומוסדות החינוך לא מערכת החינוך נסגרת,  עם פרוץ המשבר– סגירת מערכת החינוך �
על צפוי לחץ עצום ת בשלב התגובה המיידי, כךכתוצאה מ. אמורים לפעול במהלכו

י הורים שיסעו לאסוף את ילדיהם ויציפו את פמערכת התחבורה כתוצאה ממאות אל
מוגבל ביכולתו להופיע יהיה ציבור רחב של הורים  במהלך המשבר .עורקי התחבורה

  44;למקום עבודתו ולתפקד כרגיל

-עלהקיימים כיום התמריצים הכספיים  –תמריצים שליליים להמשך פעילות המשק  �
  45;פי חוק במהלך המשבר מעודדים עובדים לשבות מעבודתם

ועדת ו  מערכת הביטחון–ח "פעילות חלקית של המגזר העסקי על בסיס הגדרות מל �
עליהם בלבד מוטלת ש ,חיוניים למאמץ המלחמתיהמפעלים  גיבשו רשימה של ח"מל

להמשיך  מחויביםרק שאינם לא , האחריםכל . להמשיך ולפעול במהלך המשברהחובה 
 46; מפעילותלשבותהמופעלים עליהם הם  אלא גם שהתמריצים ולתפקד

 אין חובה להמשיך ולפעול ,לאוכלוסייהחיוניים ספק שירותים מש, מגזר השלישיב �
 למרות כינונו של שולחן עגול במשרד הביטחון לתיאום – ואין תכנית כיצד לעשות זאת

 47.משברבזה אופן פעילותו של מגזר אין תפיסה ברורה לגבי ,  במשבריםהמגזר השלישי

                                                                                                                                                            
 and Moving Forward to –During the Second Lebanon War Jewish Agency Mobilization ' ר

Rebuild the Galilee). 2006December , The Jewish Agency for Israel (רדאי פרנסס, בבלי מיכאל ו ,
 מנקודת מבט 2-לסיכום כשלי הטיפול בעורף במלחמת לבנון האזרחים בחזית דוח , איתן הדס, דבוש אבי
      ). 24' ע, )2007פברואר , שתיל וכוכב הצפון: ירושלים(, אזרחית

בהם תהיה לנו יכולת מוגבלת בעורף עלולים להיות מצבים קיצוניים ": אהוד אולמרט, לשעברמ "הדברי ר' ר    43
  ).3/12/2007, גלובס(". לתת מענה

חלק בתי ספר שאינם ממוגנים נסגרים ו. מרגע שפורץ משבר באזור מסוים בעורף רוב מערכת החינוך נסגרת    44
 מרכזי קליטהבחירום ללהפוך ואמורים ) סעד וחללים, פינוי (ח "מערך פס ידי-עלמגויסים ממוסדות החינוך 

  ).27/7/09, פיקוד העורף, ראש מחלקת אוכלוסייה,  חיליקסופרר "ד, מ"אלשיחה עם ' ר (פינויו
 .2007, ז"התשס, ) הוראת שעה–תיקון  (חוק הגנה על עובדים בשעת חירום' ר    45
 .)1986יולי ,1716' החלטת הממשלה מס( ח"מלהוראות ' ר; 1967ז "התשכ', חירום-חוק שירות עבודה בשעת' ר   46

  .ה להמשיך ולפעולחובהחלה בלבד עליהם ותקנות אלה נקבע אלו מפעלים ועסקים חיוניים בחירום ב
על הממשלה לדאוג לשירותי יסוד וחובה : "כיל משרד ראש הממשלה "מנכלשעבר , למרות דבריו של רענן דינור   47

 פרסום מיוחד בנושא ?!רףרשות מקומית חזית ועו' ר" (ואילו ארגוני החברה האזרחית ידאגו לשירותי הרשות
 מילא, מלחמת לבנון ובשדרות ועוטף עזהב )23' ע, )2007, נובמבר, מרכז השלטון המקומי בישראל(, ביטחון

, כץ. ח' ר (.שבעבר היה מנת חלקה של הממשלהחשוב באספקת השירותים החיוניים תפקיד המגזר השלישי 
, יתרונות: המגזר השלישי במלחמת לבנון השנייה" ,רביב. ע, לוינסון. א, יעקובי. מ, יוגב. ה, גדרון. ב, אלון.י

, בבלי מיכאלו; 39-64 'עמ, 2007, )1(א , חברה אזרחית ומגזר שלישי בישראל ,"מגבלות ויחסיו עם הממשלה
 2-אזרחים בחזית דוח לסיכום כשלי הטיפול בעורף במלחמת לבנון ה, איתן הדס, דבוש אבי, רדאי פרנסס

  ).2007, פברואר, שתיל וכוכב הצפון: ירושלים(, מנקודת מבט אזרחית
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 מוזמנות לשולחנות העגולים בעוד שגם עמותות ' מאודגדולות'רק עמותות , כך לדוגמה
 . החיונייםבינוניות וקטנות הן חלק ממערך אספקת השירותים

  שונה מההיגיון של מערכת –השראה וביזור ,  העצמה– של זירת העורףהניהול היגיון  .68
 : הביטחונית

ברוב . ות כלפי המרכזיחשדנ שהן לעיתים והידע נמצאים ביחידות שבשטחהחכמה  �
. היחידות בשטח יודעות טוב יותר ממרכז השליטה כיצד לסייע לאוכלוסייה, המקרים

יחידות השטח האזרחיות נוטות להעמיד בסימן שאלה את ההיגיון ולעיתים גם , לכן
 ';למעלה'את המניעים של מי שנמצא 

. העורףהנחיות פיקוד לפי ו דווקא י ההיגיון והיכולות שלהם ולאלפינהגו האזרחים  �
היענות המונית להוראות פיקוד העורף מותנית בכך שהוראות אלה תיראנה הגיוניות 

פעולות של ידי -עלתגבש הלאומית של ישראל למשבר ארצי תהתגובה . וונטיותלור
 ;ת שלהםלפי ההיגיון והיכולובראש ובראשונה יפעלו שאנשים מיליוני 

אין ספק למרות ש לא יכינו אזרחים להתנהלות הצפויה מהם במשברחירום התרגילי  �
במתכונתם הנוכחית ובאופן שבו , אבל. ועוזרים למערך העורף לבנות את יכולותיהם ש

לא נתפסים , הם אינם רלוונטיים למרבית התרחישים הצפויים, האזרחים חווים אותם
 . ולכן אינם זוכים להתייחסות הרצינית הראויהידי אזרחים רבים -כבעלי ערך על

להסתדר ' היכולת – 'להסתדר לבד'לאזרחים אין מודעות או יכולות בסיסיות שחיוניים כדי  .69
משאבים  של םבקיומובמשך מספר ימים תלויה בראש ובראשונה במודעות לאפשרות זו ' לבד

 . ים האלה חסרים כעת כל המרכיב.לכךות שחיוניות יכולות בסיסיכגון מזון או מים ו

עולם הפילנתרופיה  – כבעברהודי אינה בטוחה תמיכתו המלאה והמוחלטת של העולם הי .70
בהקשר . ייעודן ותנאיהן,  על היקף התרומות לישראלוהיהודית חווה שינויים עמוקים שישפיע
, מצד אחד, שגשוגה ועוצמתה של ישראלהשילוב בין , של החוסן הלאומי והמקומי של ישראל

כספים של מגביות החירום הביקורת על השימוש ב והמשבר הכלכלי העולמיהפגיעה של בין ל
  48.ישפיעו על ההתגייסות של העולם היהודי בשעת משבר, מצד שני, בעבר

   בעת משבר ארצי עד כדי התמוטטות  פגיעה בחוסן הלאומיסכנה של : משמעות

 כתוצאה יםלאזרחשניתנים  םיהשירותובאיכות כמות צפויה פגיעה קשה בבמשבר ארצי  .71
 .נפסקת, לעיתים,  ובמשק מצטמצמת ואףבעמותות, הפעילות במוסדות הממשלהשמכך 

 ,לקשיים הצפוייםוהכנתם האזרחים של הציפיות של תיאום  בהיעדר – ?איך לא אמרו לנו .72
שהוא במנהיגות הפוליטית ובמוסדות המדינה האזרחים של  אמוןבמשבר עלול להיווצר 

 .ות של החוסן הלאומי והמקומייסודאחד ה

, כאמור. באזורים שוניםלהתמוטט המרקם החברתי במשבר ארצי קשה עלול , חמור מכך .73
אדם לאדם ' (קריסת הערבות ההדדית ומשמעה מופעים של אלימות וביזה, התמוטטות

אובדן שליטה של גופי ; 'סרן שמועתי-רב'בהנהגה ובמוסדות והופעתו של אמון אובדן ; )'זאב
 .בלתי נשלטותותנועות אוכלוסיה בלתי צפויות חוסר משמעת המוני ואף , דינה באוכלוסיההמ

מופעים אלה יפגעו ביכולתה של ישראל להצליח בזירת העורף ולהשיג ניצחון לאומי גם אם  .74
חוסר תפקוד של זירת העורף יאשש , זאת ועוד. ישיג הישגים מרשימים בשדה הקרבל "צה

 . ויפגע בהרתעהאת התפיסה שישראל פגיעה

להתמודדות עם הישראלית של החברה יכולותיה על מדינת ישראל למצות את מלוא , לכן .75
 .רתום למאמץ הלאומיאינו חלק משמעותי מיכולות אלה , במצב הנוכחי, כאמור .מצבי משבר

                                                      
 ,"In Defense of Strategic Philanthropy"'על השינוי באופי הפילנתרופיה היהודית בשנים האחרונות ר   48

Proceedings of the American Philosophical Society, (Vol.149, No.2, June 2005), pp. 132-140. .
המגבית , המשרד בישראל, מנהלת תכנון החטיבה לערבות הדדית,  אלישבעאורן-פלםמתוך שיחה עם , כן-כמו

  12/7/09, ירושלים, יורק-ניו,  הפדרציה–היהודית המאוחדת 
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  המשתנה למציאות הקיימת התפיסה בין הפערים סיכום: טבלה

  משמעויות  המציאות  התפיסה הקיימת

ון האזרחים ורווחתם ביטח
מוצרים 'הבסיסית נחשבים 

שבאחריות הממשלה  'ציבוריים
  :לספקם

לבנות 'הרשויות המקומיות הן  �
   . של מערך העורף'היסוד

המדינה תמשיך לספק את  �
השירותים הציבוריים 

החיוניים במשבר ואף תרחיב 
  .אותם

ייווצרו צרכים , במשבר ארצי
 שהם מורכבים בהיקפים עצומים

 של מערך עבר ליכולותמעל ומ
 :העורף

המדינה לא נערכת למצב  �
הקצה של משבר ארצי מבחינת 

 ;משאבים ויכולות

רשויות התפקוד של ה-תת �
מקומיות בשגרה יחריף ה

 .במשבר
היקף השירותים , בה בעת
  : בשליצטמצם

 ;סגירת מערכת החינוך �

תמריצים שליליים להמשך  �
,  במגזר הציבוריפעילות המשק

 ; העסקיבעמותות ובמגזר

המגזר פעילות חלקית של  �
 ;ח" הגדרות מלפי-עלהעסקי 

במגזר השלישי אין חובה  �
להמשיך ולפעול ואין תוכנית 

  .כיצד לעשות זאת

ון של ניהול הזירה הצבאית ההיגי
 פיקוד –וזירת העורף דומה 
 :ושליטה מהמרכז

הידע והחכמה נמצאים אצל  �
 ;המפקדים

;  באמצעות תרגיליםההכנ �
הציפייה מכלל האנשים היא 

  ;ןכדברההוראות לבצע את 

האזרחים יהיו , במשבר �
  )כמו חיילים(ממושמעים 

של זירת העורף הניהול היגיון 
באית הזירה הצשל זה שונה מ

  :)השראה וביזור, העצמה(

גם החכמה והידע נמצאים  �
 ; בשטח/  נקודות הקצהב

יעילים למערך תרגילי החירום  �
לא יכינו אזרחים העורף אבל 
 ;במשברהנדרשת להתנהלות 

 נם האזרחים יגיבו לפי הגיו �
 לפי  דווקאולאיהם ויכולות

  התרגילים

האזרחים יסתדרו לבד מספר 
  ימים

ת או יכולות לאזרחים אין מודעו
  'להסתדר לבד'שחיוניים כדי 

 'כאיש אחד'העולם היהודי יתגייס 
  ויזרים כסף ומשאבים אחרים

תמיכתו המלאה והמוחלטת של 
  עודמובטחת העולם היהודי אינה 

במשבר ארצי צפויה פגיעה  �
ובאיכות כמות קשה ב
 ;יםלאזרחשניתנים  יםהשירות

של ציפיות תיאום בהיעדר  �
, האזרחים לקשיים הצפויים

משבר תביא למציאות כזו 
 ;מון בין האזרחים לממשלהא

במשבר ארצי קשה עלול  �
תמוטטות לההמרקם החברתי 
 ;באזורים שונים

מופעים אלה יפגעו ביכולתה  �
של ישראל להצליח בזירת 

העורף ולהשיג ניצחון לאומי 
ל ישיג הישגים "גם אם צה

 ;מרשימים בשדה הקרב
מלוא ישראל לא מנצלת את  �

מצבי הפוטנציאל של החברה ב
  משבר

  



  '  גרסה ב-  מסגרת תפיסתית לחוסן לאומי ומקומי בישראל - רשת חוסן אזרחית 
  

  2009אוגוסט  
  ט" תשסאלול

  

28

  :3פרק 
  תרבות של מוכנותעל בסיס רשת חוסן אזרחית  – המענה

  מבוא

,  כאמור–  בזירת העורף ולניצחון הלאומיבסיס להצלחותשהוא ומקומי חוסן לאומי : החזון .76
, ד עם משבר תוך שמירה על ליבת הערכיםחוסן הוא היכולת של קהילה של אנשים להתמוד

הסתגלות מתמדת ו, המשך הקיום ותיקון נזקים,  בכלל וילדים בפרטהגנה על חיי אדם
הקרבה , ורהגביש שוני מהותי בין חוסן לבין , דוח מחשבהמדגיש כפי ש .למציאות המשתנה

מופעים  49.אויבלנוכח פני או פעולות יוצאו דופן של יחידים וקבוצות בלחימה מול סכנה או 
הם הבסיס להצלחה בזירת העורף מקומי שמתגבשים לכלל חוסן לאומי חוסן  רבים של

תפיסת הניצחונות ' (הניצחון הלאומימשתשתלב בהצלחות בזירות אחרות כחלק 
 .)'השלובים

ארגון , אומי והמקומי מחייב שינוי בהיערכות הלאומית שמהותו היא רתימהחזון החוסן הל .77
ם שהם מחוץ למערך העורף ואינם מגויסים למערך ימלוא המשאבים הלאומיומיצוי של 
שצפויים להיווצר בין צורכי האוכלוסייה וציפיותיה  יםפערזאת כדי לתת מענה ל. המילואים

נתק ממקורות  בעיקר במצבים שבהם נוצר רים במשבהמשאבים והיכולות של הממשלהלבין 
 .האספקה והשליטה הממשלתיים

ארגון החברה תבסס על תלהתמודדות עם משברים ארציים האסטרטגיה אנו מציעים ש, לכן .78
  50.תרבות של מוכנותעל בסיס  רשת חוסן אזרחית כהישראלית 

ת עם משבר מעבר לתרומתה להתמודדו ערך מוסף משמעותי הלרשת החוסן האזרחית יהי .79
כל המומחים , למעשה 51.מקומיים או נקודתייםבשגרה ובמצבי משבר שהם ארצי גם 

בסיס אלא גם , לעמידות במצבי משברלא רק שרשת החוסן היא תשתית מסכימים כי 
איכות החיים ש, מגובשות יותר שהן ,)'מסוגלות'(שהן מועצמות ומאמינות בעצמן לקהילות 

52.גבוהה יותרלהן שרמת החיים שוטובה יותר בהן 
  

   תרבות של מוכנות

, סדרי עדיפויות, היא מכלול של ערכים (Culture of Preparedness) תרבות של מוכנות .80
,  בקרב משקי בית ופרטים– תבניות התנהלות והרגלים המוטמעים בכל הרבדים של החברה

 –סוכנויותיה ממשלה ו, מגזר עסקי, עמותות וקרנות פילנתרופיות, רשויות מקומיות, קהילות
   53.מצבי משברללהבטיח מוכנות בעת שגרה כדי 

                                                      
 יולי ,האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים: זכרון יעקב(, סדנה חמישית - דוח מחשבה בנושא חוסן לאומי     49

  .15' מע, )2007
או זירת העורף ברור שאסטרטגיה זו אינה מפחיתה מאחריותה הכוללת של הממשלה לניהול , למען הסר ספק    50

רשת החוסן האזרחית היא , נהפוך הוא. הזירה המקומיתל המקומיות בניהוהמרכזי של הרשויות מתפקידן 
, כפי שהוכח בכל העולם וגם בישראל במלחמת לבנון השנייה, משאב משלים וחיוני להתמודדות עם מצבי משבר
  .בישובי עוטף עזה בשנים האחרונות ובעופרת יצוקה

  .פיתוח נקודה זו וביסוסה חורגים מגבולות עבודה זו    51
 :יאיר גולן, לדברי אלוף פיקוד העורף". שנת המתנדבים והרובעים" כ2009מן פיקוד העורף את שנת סי, ברוח זו   52

אלא כי אנו רוצים , ההתנדבות האזרחית בחירום חשובה לא רק בגלל שלפיקוד העורף אין מספיק אנשים"
המכון , ת האזרחיתלקחים בתחום ההתגוננו: 'עופרת יצוקה'כנס בנושא " (שהאזרחים יתפסו אחריות על גורלם

  ).2002יוני , )י"צח( אוגדן צוות חירום ישובי, גם משרד העבודה והרווחה'  ר.22/3/09, למחקרי ביטחון לאומי
 ,Culture of Discipline'  : Jim Collins, Good to Great, (NY, Harper Collins Publishers' גם המושג 'ר   53

2001), pp. 120-143. .ב מול איום סופות "בפלורידה שבארה כזו מתקיימת תרבות של מוכנות: לדוגמה
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 מחייבת שותפות תרבות של מוכנות .81
בין מוסדות המדינה  ושיתוף פעולה

 – 54חברהלבין ה

התווית  :תפקיד המדינה �
 טיפוח לכוללתהמדיניות ה

; החוסן הלאומי והמקומי
אימון והכשרה של מערך 

יצירת התשתית  וגם; העורף
גיבוש רשת ומתן התמריצים ל
בהקשר של  –החוסן האזרחית 

למדינה יש שני , עבודה זו
, הראשון: תפקידים עיקריים

לעצב את האסטרטגיה לגיבוש 
לאמן ולהכשיר החוסן הלאומי ו

. את כוחות החירום וההצלה
 רשת החוסן האזרחיתיבוש ולג תרבות של מוכנותליצור את התנאים להטמעת , ניהש
 ;)להלן' ר(

ומשאבים בפריסה ארצית ובממדים , דםכוח א, תשתיות רתימת: ןרשת החוסתפקיד  �
 . גדולים לטובת החוסן הלאומי והמקומי

 55:נשענת על שני נדבכים תרבות של מוכנות .82

 הנדרשים שהוא אוסף המשאבים הפיזיים והיכולות הטכניות 'מוכנות'מרכיב ה �
, נה והצלת חייםויכולות עזרה ראש, ציוד ייעודי, כלי רכב, במצבי משבר כגון מלאים

 ;זהוכיוצא ב, רשימות קשר

הם חיוניים לחוסן מקומי ש, עוסק בממדים הערכיים והתודעתיים' תרבות'מרכיב ה �
  .באים לידי ביטוי בתבניות התנהלות ובהרגלים של הציבור הרחבולאומי ו

   רשת חוסן אזרחית 

, קהילות, שקי ביתמ,  פרטים– יחידותמורכבת מרבבות  צריכה להיות אזרחיתהחוסן הרשת  .83
אמצעי , יםיחוקרים ומוסדות אקדמ, פילנתרופים וקרנות פילנתרופיות, עמותות, עסקים

יכולות  ומחויבות לשיפור החוסן הלאומי והמקומי ן שיש לה– תקשורת ונציגי העולם היהודי
  56.מצבי משברומשאבים בסיסיים לפעול באופן עצמאי ובזיקה הדדית ב

                                                                                                                                                            
בעת משבר פעילות המדינה משתלבת עם אלפי אזרחים שמתגייסים מיידית כדי לתמוך בכוחות . ההוריקן
שאמורים לספק תמיכה הומניטרית , דינה מקיימת שותפויות עם המגזר העסקי והמגזר השלישיהמ; ההצלה
 ,.Bush, J., "A Bottom-Up Strategy for Catastrophic Events", in: Himberger, D., Sulek, D' ר(מיידית 

Krill, S., "When there is no Cavalry", Strategy + Business, No. 48, 2007).המשרד לביטחון תר א ו
  .html.index/homeland/infocus/gov.whitehouse.www://http :ב"פנים של ממשלת ארה

ממשלת (פורום השולחנות העגולים במשרד ראש הממשלה ' על שותפויות בין מוסדות המדינה לחברה רעוד    54
האגף לתכנון , משרד ראש הממשלה, העצמה ושקיפות, שותפות: החברה האזרחית והקהילה העסקית, ישראל
הופעל שולחן שם , מופעלים שולחנות עגולים כמו למשל בשדרות, גם ברמה המקומית). 2008 ,פברואר, מדיניות

, הארץ, "עיר דרומית ובליבה עמותה", מיכל גרינברג( הקהילות והעמותות בעיר ,עגול בשותפות העירייה
-מדריך לפיתוח ולניהול שותפויות בין, חיים אמסל' בן יאיר ודרשמעון , אפרת ידין, גם מוטי טליאס' ר). 5/8/08

  .8' מע, )2008, וינט' ג–א "אלכ: ירושלים(, ארגוניות במגזר הציבורי
א והאגף "אלכ, מנהלת אזור צפון, הערותיהם של לינדר יפעת' על שני הממדים השונים בתרבות של מוכנות ר    55

א והאגף להתנדבות "אלכ, מנהל תוכניות בכיר, אורן יונתןו וינט ישראל' ג-להתנדבות ופילנתרופיה 
  . .Edwards, Resilient Nation, (Demos, London, 2009), pp. 63-85' ר, כן-כמו. 18/7/09, ופילנתרופיה

 27/04/09, א"ת,  מולילהד' מתוך שיחה עם פרופ(,  מולילהד' של פרופ, 'איים של חוסן': בהקשר זה את המושג' ר   56
פיתוח חוסן קהילתי וארגוני באמצעות מודל ",  יהודהר שחם"ד,  מיריר שחם"ד,  יונתןזיגלמן,  מולילהד' ופופר
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רשתיות היא דפוס  – 57ססים על תכונותיהן הטבעיות של רשתות רשת החוסן מבומאפייני .84
 שנוצרות על בסיס ,רשתות חברתיותשהיא מארג של , חברה האנושיתבההתארגנות הטבעי 

 המאפיינים .ביטחון או שגשוג, אספקת שירותים ,מידעלצורך העברת , מכנה משותף
 :םהעיקרים של רשתות הרלוונטיים לרשת החוסן ה

ראש  או מפקד, שהוא מנהל גורם איןברשתות  –  אנכיתהיררכיהא ללשטוח מבנה  �
של היחידות המעמד . פקודות או הנחיות, שמחלק הוראות ואין מרכז שליטה וראשון

דרגות או תארים אלא על בסיס איכות הקשרים , לא נקבע על בסיס החלטהברשתות 
לה באמצעות את הרשת מניעים לפעו. שיש לכל יחידה עם יחידות אחרות ומספרם

 ;רתימה וחזון, השראה

- על פועלות רוב היחידות החברות ברשת – גמישות וחדשנות, רגישות, עצמאות פעולה �
. ללא תלות בגורם חיצוניוגם יכולותיהן וזאת  שיקול דעתן, רצונן החופשי, פי הגיונן

ולהגיב אליהם בהתאם בסביבתן ראשונות לזהות שינויים יהיו לרוב היחידות הרשת 
כולתן תוך לימוד והסתגלות למציאות המשתנה וזאת משום שהן חלק בלתי נפרד מן לי

 ;המרקם החברתי המקומי

יש מכנה רשתות ל, מצד אחד – פתרונות ייחודיים ומקומייםוגם מאפיינים כלליים גם  �
מאחר שכל , מצד שני. זהבצא ייעוד וכיו, כללי התנהלות, ערכיםמשותף רחב בדמות 

 של  היא מבטאת את המאפיינים הייחודיים,לק ממרקם מקומיהיא חברשת יחידה 
   ;הסביבה שבתוכה היא קיימת

מאחר שיחידות הרשת חופשיות לבחור את דרך  – יעילותוגם  כפילויותחפיפות וגם  �
דבר זה עלול  שפי-עלאף . מטבע הדברים נוצרות חפיפות וכפילויות רבות, פעולתן

את המשך התפקוד של הרשת גם  שמבטיח בפועל זהו מנגנון, 'בזבוז'להיראות כ
מאחר שהיחידות של הרשת יכולות לשנות את , יתרה מכך.  נפגעותיהחלק מיחידותכש

 ומזירה לזירה הרשת מסוגלת להסיט משאבים מנושא לנושא, אופיין וייעודן במהירות
 ;במהירות רבה מאוד

סת על דפוסי כל רשת מבוס –טקסים ומקומות מפגש , שורת והתנהגותתקכללים של  �
פעולות  וגם על ,יהבין יחידותהתקשורת את שמסדירים  ,ומוסכמותהתנהלות 

ם להטמיע את תכלית ש–כנסים או הכשרות , אמנות, אירועים,  טקסים– פותמשות
   58.הערכים ואת כללי ההתנהלות של הרשת

                                                                                                                                                            
 F. Carvalho-Rodrigues and J. Dockery, "Defining systems based -ו, אתר משאבים, "ממדי-החוסן הרב

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).ו - David Templeman and Anthony Bergin, "Taking A 

Punch: Building a more Resilient Australia", Australian Strategic Policy Institute, May, 2008).  
;  )2004 ,ידיעות אחרונות(, המדע החדש של רשתות, קישורים ,.ל. אברבאשי: אודות רשתות חברתיות ראו   57

Ramo, J. C., The Age of the Unthinkable, (New York: Little, Brown and Company, 2009, ch. 8-9; 
Yochai Benkler, The Wealth of Networks, (New Haven: Yale University Press, 2006); Norris, F. 
H., "Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities and Strategy for Disaster 
Readiness", American Journal for Community Psychology, (Vol. 41, 2008); McNeill, J.R., The 
Human Web, A Bird's Eye View of World History, (Norton & Company, 2003); Surowiecki, J., 
The Wisdom of Crowds, (Anchor Books, 2005); Gladwell, M., The Tipping Point: How Little 

Things Can Make a Big Difference, (Back Bay Books, 2002);   אריה (, העולם הוא שטוח, .תפרידמן
  ).2006, ניר

כמעט כל הרשויות בדרום ערכו טקסי : לדוגמה. אך ספק אם זוכים לחשיפה נאותה, טקסים אלה נפוצים בשטח   58
,  דינהאולפן-בר, לית עיריית אשדוד"מתוך שיחה עם סמנכ) (1/09 ('עופרת יצוקה'הוקרה שכאלה לאחר מבצע 

ל קיימה "ורח, )26/3/09 (ים המלחהוצאו להתרעננות בהנגב צוותי החירום היישוביים של מועצת שער ; )5/2/09
מגזרית -איגרת לסיכום הפעילות הבין' ר) (12/3/09(' עופרת יצוקה'בהוקרה לפעילות המגזר השלישי ערב 

  . ))12/3/09, א"ת, בראשות סגן שר הביטחון מתן וילנאי, פת במהלך מצב החירום בדרום הארץהמשות
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קיימות ש אלא גם  בהןשולטאחד ש גורם אין לא רק שברשתות,  כאמור– חוסן �
לא ניתן לשתק  לכן. חוסנה של הרשת נובע מפיזורה, למעשה. ת וחפיפות רבותכפילויו

כדי  .רשת רבת יחידות ומבוזרת באמצעות הסרת גורם אחד או מספר קטן של יחידות
שהן יחידות מפתח בעלות , זמנית במסה קריטית של רכזות-יש לפגוע בוכזו לפרק רשת 

 59.)להלן' ר(קשרים רבים 

, ביתהמשקי , אנשים ה– מסוגים שונים (nodes) מורכבת מיחידות רשת החוסן האזרחית .85
החוסן רשת אמורים להרכיב את ש, עסקיםהמוסדות או ה, ארגוניםה, עמותותה, קהילותה

 :כדלקמןמתחלקים לכמה סוגים של יחידות 

עסקים או ,  ביתימשק בעיקר –  הן יחידות של הרשת(end points) נקודות קצה �
. ידי המדינה-בדרישות הסף של המוכנות כפי שהוגדרו על שעומדות –ארגונים 

או על יחידות אחרות של יחידות אלה לא אמורות להוות נטל על מערך העורף , לפיכך
לא עומד בדרישות הסף של המוכנות מי ש, לעומת זאת. עם פרוץ המשבררשת החוסן 
ות לנטל על משום שהוא צפוי להי,  ואינו חלק מרשת החוסן'נקודת קצה'לא נחשב ל

 נושאות באחריות נוספת כלפי יחידות לא נקודות קצה, ככלל. שכניו ועל מערך העורף
 ;אחרות של רשת החוסן וברוב המקרים אין להן קישורים רבים בה

עומדות ) 1: ( הם יחידות של הרשת ש(civilians-volunteers) מתנדבים-אזרחים �
 הכשרה ויכולות בעלות) 2(; המדינהידי -כפי שהוגדרו על, בדרישות הסף של המוכנות
בניהול צמתים ,  כגון בעזרה ראשונהן בסביבתנוספיםבסיסיות לסייע לאנשים 

:  הקרובהסביבתןל אחריות תטלוונ) 3(או ; בכיבוי אש או בחילוץ נפגעים, פקוקים
צוותי החוסן והחירום , לדוגמה. בזהצא  וכיורחוב שבו הן גרותלבניין או ל, ןשכניהל

 ;מתנדבים-מורכבים מאזרחים )ש"י וצח"צח(שכונתיים  והייםהיישוב

ראשונים - מתנדבים לבין מגיבים- יש להדגיש את ההבדל בין אזרחים, בהקשר זה
(first responders) במערך עובדי מדינה שמחויבים מכוח תפקידם לרוב  שהם

 60.אומנו וצוידו לשם כך, הם הוכשרו במצבי משבר ולסייע לאוכלוסייההעורף 

השפעה רבה יחידות שיש להן עמודי התווך של הרשת משום שהן  הן (hubs)רכזות  �
 ס"מתנהמנהל : כגון עם יחידות אחרותכתוצאה מהקשרים הרבים שלהן  על סביבתן

ם של בתי רוטרי או ליונס או גבאיראש מועדוני , תנועת נוערשל ראשי סניפים , המקומי
 בעת .ספר הקשרים שלה בהתאם לממשתנהברשת החוסן ' רכזת'מעמדה של  .כנסת
יותר מכל יחידה אחרת של המקומי סן יקבעו את רמת החויהיו אלה שהרכזות , משבר
 ;הרשת

שיש להם את המעמד והיכולות יחידות של רשת החוסן  הם (catalysts)זרזים  �
עדכון התפיסה של  באמצעותזרזים פועלים את פעולתם . ההנדרשים לצורך בניית

 61, הרשתמיפוי יחידות; ושמירה על תחושת הדחיפות ;מחקר ממוקדהרשת על בסיס 
כינוס ועיצוב ; יחידות חדשותרתימת  ו62העלאת רמת הקישוריות ביניהן, חיזוקן

                                                                                                                                                            
בליווי מקצועי של ', עופרת יצוקה'למשל את תהליכי הפקות הלקחים ברשויות המקומיות לאחר מבצע ' ר

ח ועוד "מלמ, פיקוד העורףמ, ל"צהמ, מרכז משאביםמ, וינט'מהג, מהקואליציה הישראלית לטראומהנציגים 
  ).11/2/09,  ברשות ראש המועצה האזורית חיים ילין, מתוך הפקת הלקחים של מועצה אזורית אשכול(

 Ramo, J. C., The Age of the Unthinkable, (New: גם' ר; 287, 153-155' עמ, קישורים, ברבאשי' ר   59
York: Little, Brown and Company, 2009, p. 236).   

 .מתנדבים- שחלק גדול ממנו מורכב מאזרחיםא"ארגון מדוא יוצא דופן ה    60
יר את עכך שבמשבר אפשר יהיה לה, קיימות מערכות טכנולוגיות למיפוי רשתות ברמה המקומית והארצית   61

או את הפרויקט שמובילה , לדוגמה את מערכת התקשורת שמפעיל מרכז החוסן בשדרות' ר. הרשת לפי הצורך
 מתוך שיחה עם שפירא(יים בעיריית חיפה למיפוי רשתות חברתיות בשכונת הדר המחלקה לשירותים קהילת

 ).5/5/09, עיריית חיפה, עיר-מנהלת המחלקה לשירותים קהילתיים הדר, יעל
חברתי ההון רמת ה. שמשמעו כמות הקשרים בין הפרטים בחברה, 'הון חברתי'מזוהה עם המושג קישוריות    62

החוסן הקהילתי של יישובי מטה ,  מיריםביליג' ר( משברים ולהפגין חוסן יכולת להתמודד עםמשפיעה על ה
 Norris, F.H., "Community Resilience as a-ו; 16' מע, )2008מאי , המרכז האוניברסיטאי אריאל(, בנימין
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הגברת ; ית תוכניות פעולהבני; שולחנות עגולים שמפגישים את המגזרים השונים
מיתוג ; רך העורףמעעם גופי ממשק העיצוב ו;  הכשרות ואימונים;מודעות והפצת מידע

שראלית הקואליציה הי 63,מרכזי החוסן כוללות את דוגמאות לזרזים. הרשת ופרסומה
 . וגם חברות ייעוץ בתחוםוינט'הג, האריס-מרכז כהן, סים"מתנ, לטראומה

 משום שיש להם קשרים רבים ברשת הם גם רכזות, כמו מרכזי החוסן, חלק מהזרזים
 כגון ובים ביותר הם גם חלק ממערך העורףחלק מהזרזים החש, יתרה מכך. החוסן

 .הרשויות המקומיות

 יתרונה – נפרד מרשת החוסן- הם חלק בלתייהודי-מגזר הלאה וחרדיכמובן שהמגזר ה .86
הגדול של הרשת הוא ביכולתה להביא לידי ביטוי את המאפיינים הייחודיים של כל 

אוכלוסייה כזו או ית לקבוצת ת פרטנאין במסמך זה התייחסושעל אף  ,לכן. אוכלוסייה ומגזר
שרשת החוסן אמורה להתגבש ולפעול בקרב כלל המגזרים בחברה הישראלית ברור , אחרת

בקרב אוכלוסיות שבהן הטמעת תרבות של מוכנות דורשת מאמץ גם ובכל הישובים ובכלל זה 
  . והזנחה רבת שנים בתחום זהגדול במיוחד בשל נקודת המוצא הנמוכה יחסית

    החוסן האזרחיתרשת: תרשים

                                                                                                                                                            
Metaphor, Theory, Set of Capacities and Strategy for Disaster Readiness", American Journal for 

Community Psychology, (Vol. 41, 2008), pp. 137-139.  
הרשויות המקומיות ובסיוע משרדי הממשלה והקואליציה הישראלית ידי -עלמרכזי החוסן שמופעלים    63

  .ראומה פועלים מתוקף החלטת ממשלהלט

שרדי ממשלה  מהרשות המקומית ועובד מולהאריס פועל בשותפות אסטרטגית עם -ש כהן"א ע"מרכז החוסן בת
אודות מודל ,  סמדר וספירמן נתנאללאור' ר. (מגוון של גורמים בקהילהו, שונים וארגוני חירום והצלה

  ).6-7' עמ, )2008, יוני(, מוכנות עירונית וחוסן אזרחי אל מול אסון המוני', תעצומות'
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  : 4פרק 
   תרבות של מוכנות ברשת החוסן האזרחיתהטמעת 

  עקרונות היסוד לגיבוש רשת החוסן ולהטמעת תרבות של מוכנות 

 :ל אנו מציעים את עקרונות היסוד האלה"הנעל יסוד הניתוח  .87

 תנאי הכרחי לגיבוש רשת החוסן ולהטמעת תרבות של – תיאום ציפיות ושיתוף מידע �
רשת החוסן בין מוסדות המדינה לבין ושיתוף במידע  הוא תיאום ציפיות מוכנות

 בבתי יישארוהמורים אם מראש ידעו האזרחים חשוב ביותר ש: לדוגמה. והאוכלוסייה
 השעות 72 -ב' סתדר לבדלה'יהם עלשמור על הילדים עם פרוץ המשבר או הספר לש
 ;הראשונות

עוצמתן של הרכזות  – ת את יכולותיהןן ולבנואחריותלעצב את : 'רכזות' בותהתמקד �
, על מערך העורף, מצד אחד. לכן יש להתמקד בהן. עוצמתה של רשת החוסןאת תקבע 
להגדיר את , לזהות את הרכזות של רשת החוסן, ר על הרשויות המקומיותקובעי

על כל , מצד שני. את יכולותיהן להתמודד עם משברים ולטפח אחריותן בגזרת פעולתן
עיקר . ואה עצמו כרכזת של רשת החוסן להכין את עצמו לשעת משברארגון שר

 ;עבודתם של הזרזים צריכה להתמקד ברכזות

מוכנות בסיסית במשקי קידום  .'נקודות קצה'רשת החוסן באמצעות הוספת עיבוי  �
 באמצעות מקומות –  יש למצוא דרכים רבות ושונות– 64בעסקים ובארגונים, בית

אמצעי או בתי הקולנוע , מוסדות ציבור, גבוההדות השכלה בתי הספר ומוס, העבודה
פי הגדרות פיקוד העורף במשקי -לכדי לקדם את המוכנות הבסיסית ע – התקשורת

 ;של רשת החוסן' נקודות קצה' כך שהם יהפכו להיות ,בעסקים ובארגונים, הבית

 מוכנות  כדי להאיץ את בניית רשת החוסן יש להגדיר תקנים של– תקינה של מוכנות �
סים או לתנועות נוער "למתנ, בתי ספרללעמותות ולתאגידים ואף , לרשויות מקומיות

 ;די לאפשר להם להירתם לרשת החוסןוזאת כ

הפעילות שהמציאות הנוכחית היא , כאמור – פעילות נמשכת אלא אם הוגדר אחרתה �
. במוסדות הממשלה ובמשק מצטמצמת ואף נפסקת אלא אם כן הוגדר במפורש אחרת

בעמותות , הפעילות במוסדות הממשלה:  צריכה להיות הפוכההתפיסה הנדרשת
 כך גם יש לעצב .אלא אם כן הוגדר במפורש כי יש להפסיקה, ובמשק צריכה להימשך

  65;התמריצים הכספייםמחדש את 

עד כמה , המענה למשברים צריך להתבסס – מה שלא עובד בשגרה לא יעבוד בחירום �
יש להפחית . הרגלים ותשתיות שפועלים בשגרה, בניות התנהלותת, על מוסדות, שניתן

 ;ם שנכנסים לפעולה רק בשעת המשברעד כמה שניתן את ההסתמכות על גופי

יש לכפות על  – (first responders)ראשונים -  המגיביםעלמוכנות הטלת חובת  �
להכין  –באלה צא רופאים ואחיות וכיו, כבאים, חיילים,  שוטרים– ראשונים-מגיבים

 ; הגדרות פיקוד העורףפי-עלותיהם את בתיהם ומשפח

החוסן תרומתה של רשת  –לטובת הניצחון הלאומי כסף קטן שעושה אפקט גדול  �
מרבית חלקים מרשת זו קיימים בלאו הכי ו.  אמורה להיות מכרעתתהלאומיהצלחה ל

שקיע לכן כדאי לה.  השונותביחידותיההמלא מפוזרים המשאבים הנדרשים לגיבושה 
 .לגבשהאת המשאבים הזעומים יחסית הנדרשים כדי 

  

 

                                                      
  .היערכות המשפחה שלי, ענף מדעי ההתנהגות, מחלקת אוכלוסיה, חוברת הדרכה של פיקוד העורף' ר   64
  .סוגיה זו נוגעת בהסדרי הביטוח שחלים בשעת משבר   65
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 : בות של מוכנות בקרב הגורמים האלהאנו מציעים להטמיע תר, על יסוד עקרונות אלה .88

   הנחת התשתית לרשת החוסן ולתרבות של מוכנות: והכנסתהממשלה 

אנו בסעיפים אלה . הממשלה עושה רבות להכנת המדינה למצבי משבר באמצעות מערך העורף
ת של מוכנות ולגבש את מתמקדים בדגשים נוספים לעבודת הממשלה שנדרשים כדי להטמיע תרבו

  :רשת החוסן

. 'הניצחונות השלובים'היא חלק מתפיסת  ש,ורףכוללת עבור זירת העתפיסה לעצב  .89
תפיסה זו כמובן שרק הממשלה יכולה לעצב  –  במשבריםהעורףהצלחה של זירת : טרההמ

מן הראוי אם כי . והמועצה לביטחון לאומי משרד הרווחה, ל"רח, טחוןבאמצעות משרד הבי
בשל ההיגיון , יתרה מכך. זהלמצות את הידע הקיים ברכזות ובזרזים של רשת החוסן לצורך 

 .התפיסה של זירת העורף צריכה להיות ידועה וברורה לכל, של רשת החוסן

רשת  גיבושה ויכולותיה של השונים לאורמשרדי הממשלה של הפעלה ה תתפיסלעדכן את  .90
רשת החוסן אמורה להתגבש לכלל משאב  – בשעת משברמשלימה ומגבה אותם  ש,החוסן

כל משרד ממשלתי צריך לדעת כיצד להפיק את , לכן. משמעותי ביותר של החוסן הלאומי
 :לדוגמה. התועלת ממנה לצרכיו

ם בתחומי מתנדבים ועל הסטודנטי- בדגש על האזרחים– החוסן רשת –בריאות  �
עזרה  הגשתחילוץ ו, לתמוך בפינוי עשויה – העבודה הסוציאלית או הרווחה, הבריאות

לסייע ; בתי החולים וקופות החוליםלתגבר את ; זמנית-ראשונה באתרים רבים בו
  ;חלוקת תרופותוב ודחקטיפול בנפגעי חרדה ב

 מערך, הםסוציאליים ומתנדבי-הארגונים הפסיכועל  בדגש –רשת החוסן  –רווחה  �
אספקת מוצרי יסוד ושירותים לסייע ב עשויה – סים או פעילי תנועות הנוער"המתנ

 חירום יצוותהפעלת באיוש ו; מרכז מידעובתפעול הקמת ב; לנצרכיםבסיסיים 
פינוי או בסיוע ב; באירוח משפחות;  לתשושי נפשמתן סעד נפשיב; )י''צח (יםישוביי

 ;בעלי צרכים מיוחדים

 עשויה –מתנדבים שהוכשרו לשם כך - בדגש על אזרחים–החוסן רשת  –תחבורה  �
הסעת אזרחים במהלך שגרת בלסייע בהבטחת זרימת התנועה בצמתים מרכזיים או 

 ;החירום

בהכנת לסייע  עשויה – בדגש על אנשי חינוך לשעבר וסטודנטים –רשת החוסן  –חינוך  �
רוץ המשבר ועד לפיזור בתמיכה בצוות המורים מיד עם פ; מוסדות החינוך למשברים

הלך תכנית הלימודים במעיבוי מערך המורים ובתמיכה בב ;התלמידים לבתיהם
 ;במקומות העבודה או במקומות ציבוריים כגון מקלטים, המשבר בבתי הספר

או על פעילים של תנועות יוצאי מערכת הביטחון בדגש על  – רשת החוסן   –חוק וסדר  �
 והבטחת הסדר  מזוןתמרכזי חלוקקדים חשובים כגון  לסייע בארגון מו עשויה– הנוער

 ;הציבורי

 עשויה –או על תלמידי תיכון  חברות התקשורת בדגש על – רשת החוסן –תקשורת  �
 ;המשך חלוקת הדואר; בזמן אמתהפצת מידע בניית מערך ללסייע ב

 בעיקר על בסיס הירתמותם של התאגידים – רשת החוסן – תעשייה ומסחר, כלכלה �
 עשויה לסייע בהבטחת המשך – ח" הנחיות מלפי-עלים מעבר לחובותיהם הארצי

 ;פעילות המשק

תרגום  עשויה לסייע ב– באמצעות סטודנטים או מתנדבים –  רשת החוסן– תיירות �
 ;תייריםבסיוע לעדכון ו ובמידע

 עשויה לסייע –  באמצעות תלמידי תיכון או מתנדבים–  רשת החוסן– חקלאות �
 .ת גידוליהם ולהפיצםלחקלאים לאסוף א
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  – רשת החוסן האזרחיתלטובת תקציבים ותשתיות , אכיפה, תקינה, חקיקה .91

שילוב הנושא של רשת החוסן בדיונים אודות זירת העורף ומערך העורף בממשלה  �
ועדות השרים הרלוונטיות וב,  במליאת הממשלה– על הממשלה והכנסת –ובכנסת 

ת העדכונים אודות רשת החוסן על כלל  לשלב א– ובוועדות הכנסת הרלוונטיות
 . בזירת העורף ובהיערכות למשבריםמרכיביה בדיונים שעוסקים

תקנים  כגון למוכנות שיאיצו את התגבשותה של רשת החוסןתקנים הגדרה של  �
של תאגידים   או)להלן' ר(של עמותות חיוניות , )להלן' ר(למוכנות של רשויות מקומיות 

 ;)להלן' ר(

בין הממשלה והרשויות למשברים לצורך מוכנות מנגנוני שותפות ה של עיצוב והטמע �
מקומית המחוזית וה, רמה הלאומיתב המקומיות לבין המגזר העסקי והמגזר השלישי

 ;באמצעות שולחנות עגולים

על הממשלה וסוכנויותיה ועל הרשויות  –רתימת עובדי המדינה לרשת החוסן  �
של רשת החוסן במובן זה ' ודות קצהנק' םמהווי) 1(המקומיות להבטיח שעובדיהן 

 תפקיד בעת םנושאי) 2 (;שהם עומדים בדרישות הסף של המוכנות של פיקוד העורף
 ; לשם הבטחת אספקת השירותים הציבורייםתםבמקומות עבודמתייצבים ) 3(; משבר

 66;יש להתאים את החקיקה ואת חוזי ההעסקה של עובדי המדינה בהתאם

ברשת תפקיד חיוני שיש להם עובדי מדינה של משירות מילואים  םשחרוריש לבחון את 
צא יווכסים "מנהלי מתנ, כמו עובדים סוציאליים חיוניים(' רכזות'החוסן ובעיקר ב

  .)אלהב

הפניית משאבים כגון  יצירת תמריצים תקציביים וכספיים לגיבוש רשת החוסן �
 ;)להלן' ר(ה לקרן החוסן  תרומ;מתקציבי מערך העורף לזרזים ורכזות של רשת החוסן

 .להמשך פעילות בעת משברמתנדבים או -לאזרחיםאו יצירת תמריצים כספיים 

 שבמהלכו ,האירוע השנתי המכונן של רשת החוסןצריך להיות לאומי המוכנות השבוע  .92
ם יתקיימן הראוי ששבוע זה  67.ה של כל מרכיביתרבות המוכנותה להגיע לשיאה אמור

עם משרדי של רשת החוסן  ים הרביםתרגול הממשקן השאר משום שבי ,בחסותה של המדינה
 .מרכיב מרכזי בתרבות המוכנותהממשלה וגופי מערך העורף השונים הוא 

הוא מתמקד במרכיבי רשת משום ש  השנתיהעורףשונה מתרגיל הלאומי שבוע המוכנות  .93
 הרכזות ובעיקר ,ים של רשת החוסןמרכיבהכל משום ש; החוסן ולא בגופי מערך העורף

תרגולים , רענונים, באמצעות הכשרותו,  התקנים שיוגדרופי-עלבעצמם ישתתפו בו , והזרזים
משום ו; על תרגולים טכנייםלצד הדגש הדגש בשבוע זה הוא על מודעות משום ש; טקסיםו
עם . התועלת האישית והאחריות הציבוריתחלק הוא בו המניע של ארגונים ואנשים לקחת ש

ן ששבוע המוכנות הלאומי לא מחליף את תרגיל העורף הלאומי ויש לשקול חשוב לציי, זאת
  .אף לקיים אותם במקביל ובמשולב

  הזרז המרכזי לבניית רשת החוסן : השלטון המקומי

 של זירת העורף ותפקידו להבטיח את האספקה 'לבנת היסוד'נתפס כהשלטון המקומי  .94
אש הרשות הוא האחראי על ר. הסדירה של השירותים הבסיסיים לתושבים במשבר

 68.ח ופיקוד העורף"ובמיוחד מלהעורף מערך הנחיות ל בהתאם ם שיפוטוהמתרחש בתחו

                                                      
  ).19/07/09, מכון ראּות, ראש המועצה לביטחון לאומי לשעבר, מתוך שיחה עם גיורא איילנד(    66
ניתן , לדוגמה. ושל השלטון המקומיליך של הכנה מדורגת של האזרחים אפשר ששבוע המוכנות יהיה שיא של תה   67

ושבוע ; מחוזית באמצע השנה/ימי מוכנות ברמה האזורית, ימי מוכנות ברמה המקומית בתחילת השנהלערוך 
  ).16/07/09 ,א"ת,  אברהםר ביצור"מתוך שיחה עם ד(שיתקיים לקראת סוף השנה לאומי המוכנות ה

 Maor, M., "Emergency preparedness' ר. ההיכרות הטובה ביותר עם השטחיש את  שלטון המקומיל   68
consultants at the local government level: the Israeli experience", Disasters: The Journal of 

Disaster Studies, Policy and Management, (forthcoming).(  
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' זרזים, 'כאמור. מרכזי לגיבוש רשת החוסן המקומית 'זרז'הרשות המקומית היא , במקביל .95
אנו הבאים בסעיפים  .רשת החוסןאת סמכות ויכולות לגבש יחידות של הרשת שיש להן הם 

כדי להטמיע תרבות של מוכנות ולגבש את הרשויות המקומיות דים בדגשים לעבודת מתמק
 :רשת החוסן

סוגיית המוכנות יש לשלב את  – במסגרת החזון המקומיישובית עיצוב תפיסת חוסן  �
זאת ועוד יש . תכניות כלכליות וחברתיות מקומיות ובלחירום והחוסן בחזון המקומי

 69;בתפיסת החוסן האזוריתלשלב את תפיסת החוסן הישובית 

הרשות על , לעובדי המדינה בדומה –רתימת עובדי הרשות המקומית לרשת החוסן  �
בעלי ) 2 (;של רשת החוסן' ודות קצהנק') 1: ()לעיל' ר (להבטיח שעובדיה הםהמקומית 

חייבים בהתייצבות ) 3(; תפקיד נוסף בעת משבר אם תפקידם בשגרה אינו רלוונטי
יש להתאים את החקיקה ואת חוזי ההעסקה ,  גם כאן.עת משברבמקומות העבודה ב

 ;של עובדי הרשויות המקומיות בהתאם

הרכזות והזרזים שמרכיבים את , י" וצחהמתנדבים- האזרחים, הקצהנקודות מיפוי  �
כך שיוכלו לפעול בעת  והכשרתם  ברשתות תקשורת קישורם,'המקומיתרשת החוסן '

מסגרות , סוציאליים-רותים הפסיכואת נותני השי צריך לכלול גם ,מיפוי זה. משבר
רלוונטיות וארגונים עסקיים בעלי משאבים חשובים לשימוש הקהילה בעת התנדבות 

 ;משבר

מיפוי כל משקי , לדוגמה. זיהוי הנקודות שבהן נדרש מאמץ מיוחד והיערכות לקראתו �
זאת ,  להםהבית שבהם מתגוררים אנשים עם מוגבלויות והיערכות למתן סיוע

 ;הארגונים המקצועיים הרלוונטייםבאמצעות 

לעסקים , אמנה לחירום בין הרשות לתושבים באמצעותעם התושבים ציפיות תיאום  �
 ;גזר השלישי שפועלים בתחום הרשותמקומיים ולארגוני המ

הטמעת תרבות  שמטרתו כינון שולחן עגול מקומי עם המגזר העסקי והמגזר השלישי �
 ;יתשל מוכנות ברשות המקומ

יש הרשות המקומית לרוב . תיאום תכניות החירום עם רשויות מקומיות שכנות �
התפיסה של רשת . ח"עם מערך העורף ובעיקר עם פיקוד העורף ומלמערכת יחסים 

 עם הרשויות 'שטוחות'מערכות יחסים גם החוסן קוראת לכל רשות מקומית לפתח 
 ;כנותהמקומיות השכנות כחלק מתרבות המו

מתנדבים - אזרחיםשל יחידות בולטות של רשת החוסן המקומית כגוןרה הוקועיטור  �
 ;או רכזות מקומיות

 .קהילות יהודיותוערים תאומות כנית חירום לתמיכה הדדית בעת משבר עם הכנת ת �
להפוך את המוכנות למשברים למרכיב קבוע במערכת היחסים שמתקיימת בין יש 

 של 2000ות בעולם במסגרת שותפות רשויות מקומיות בישראל לבין קהילות יהודי
יש להפוך נושא זה למרכיב קבוע בסדר היום של היחסים ,  בנוסף70.הסוכנות היהודית
 . עם ערים תאומות

                                                      
 'ר.  לכן הן שונות זו מזו במידה כזו או אחרתייחודייםהמקומיים האפיונים ה נשענות עלמקומיות תפיסות חוסן    69

Maor, M., "Local Government Training in England and Wales, Denmark and Israel", Israel 
Affairs, (forthcoming).עודד פלוט במועצה האזורית שער הנגב שגיבש שהוביל למשל את עבודת המטה '  ר

  .2025 אשדוד –התוכנית האסטרטגית לחינוך או את , )2004 (התוכנית האסטרטגית הרב שנתית מקומיתאת 
 - רשויות מקומיות בישראל לבין כ100 - שותפויות בין כ45כוללת  של הסוכנות היהודית '2000שותפות 'תכנית     70

 .כל העולםיהודיות מ קהילות 550
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  רשת החוסן האזרחיתשל מרכיב יסוד : מערכת החינוך

. תנהלות מוצלחתהלהמשך הפעילות של מוסדות החינוך חיוני , התגובה המיידיתבשלב  .96
 ראשונותהשעות הרים להישאר בבתי הספר ולדאוג לתלמידיהם למשך מספר על המו ,לפיכך

להשבית את , זמנית לאסוף את ילדיהם-בולנהור הורים מאות אלפי מלמנוע של המשבר כדי 
 .תנועה בשעה רגישה של פרוץ משברמקומות העבודה וליצור פקקי 

בהתאמות ינוך מערכת החחיוני להבטיח את המשך פעילותה של , שגרת החירוםבשלב  .97
יש , לפיכך. לא יוכלו הורים להמשיך ולתפקד,  סידור הולם לילדיםהנדרשות משום שללא

וליצור מסגרות חינוכיות לילדים באתרים ואת גני הילדים להמשיך ולהפעיל את בתי הספר 
 71.עבודה או במקלטיםמקומות זמניים כמו ב

התגובה , בשלב ההיערכות החוסן רשתלותלמידי כיתות גבוהות מורים כמובן שניתן לגייס  .98
   72. כפי שמתכוון לעשות פיקוד העורףהמיידית ושגרת החירום

  המקומיתרשת החוסן עוגנים של : מוסדות ההשכלה הגבוהה

 –אוניברסיטאות ומכללות . הם נכס בלתי מנוצל של רשת החוסןמוסדות ההשכלה הגבוהה  .99
 נכסים חשובים של רשת החוסןיות יכולות לה –תלמידיהן ומוריהן , מבניהן, על שטחיהן

 :ןעליה, לשם כך. הלאומית ועוגן של רשת החוסן המקומית באזוריהן

 מקצועות רלוונטייםב)  למערך המילואיםאינם מגויסיםש(סטודנטים וסגל לרתום  �
 73 ;לרשת החוסןרפואה או פסיכולוגיה , חינוך, עבודה סוציאליתכגון 

גני , בתי ספרובעיקר ל המוסד האקדמילמוסדות מדינה שנמצאים בקרבת לסייע  �
 ; בתי תמחוי או בתי זקנים, ילדים

מקרב הסטודנטים שאין להם תפקיד פורמלי לתמיכה ייעודיים  צוותי חירוםלהקים  �
 74;ברשות המקומית או בעמותות שכנות

 ;המוכנות האישית בקרב סטודנטים וסגללטפח  �

  . בנושא מוכנות וחוסןידעלחקור ולפתח  �

  תרבות של מוכנות כחלק מהאחריות התאגידית בישראל: יהמגזר העסק

המגזר העסקי בעת משבר המשך התפקוד של  –בישראל המגזר העסקי הרחבת תפקידו של  .100
 השנים 25 -ב, יתרה מכך. תנאי הכרחי לחוסן מקומי ולאומיהוא ארצי ובהתאמות הנדרשות 

 וכעת ן המגזר הציבוריעל חשבוזה בחברה הישראלית מגזר תפקידו של האחרונות התרחב 
 . ושירותים שהם הכרחיים לשגרת הקיום של האזרחים מצויים באחריות

  :האלההגיונות ה ת לנבוע משלושהפעילות של עסקים בעת משבר יכול, במציאות הנוכחית .101

חוק  – ממשיך לפעוללמאמץ המלחמתי חיוני שהוגדר כרק מפעל : ח"היגיון מל �
וחוק שירות עבודה לשעת חירום , )1716ממשלה החלטת (ח "הוראות מל, א"תשנ-א"הג

                                                      
המורים סגל כש,  ופינוימרכזי קליטהבחירום ללהפוך ח ואמורים "למערך פסמוקצים חלק ממוסדות החינוך     71

  ).27/7/09, פיקוד העורף, ראש מחלקת אוכלוסייה,  חיליקסופרר "מ ד"אלשיחה עם תוך מ. (אותםאמור להפעיל 
על , א"להקים מחדש את מערך הגהחליט , אהוד ברק, שר הביטחוןפורסם כי כלקח ממלחמת לבנון השנייה    72

, "גיוס תלמידי תיכון לעזרת העורף בזמן מלחמה", רפפורט עמיר' ר(בסיס מתדבים והפעלת תלמידי תיכון 

NRG, (22/09/2008.  
 להד' מתוך שיחה עם פרופ. (אך חדל להתכנס בשנים האחרונותכאלה פעל בעבר פורום של נציגים מפקולטות    73

  ).30/04/09, א"ת,  מרכז משאביםנשיא , מולי
74
  .כפי שהיה במכללת ספיר    
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כל  75.עליו להמשיך לתפקד בעת משבר החל ואת החובה ה'מפעל חיוני'מגדירים מהו 
, למעשה. להפסיק את פעולתם כרצונם ויכולים שאר העסקים פטורים מחובה זו

 ;הקיימים מעודדים אותם לעשות כןהתמריצים 

בוחרים להמשיך לתפקד במשבר מכוח שישנם עסקים  – עסקיתההמשכיות ההיגיון  �
אמדוקס , אינטל, לדוגמה. 'מפעלים חיוניים'מוגדרים כאינם על אף שהגיונם העסקי 

היגיון זה תורם לחוסן המקומי . המשיכו לפעול במהלך מלחמת לבנון השנייהש וטבע
 76.גם אם מקורו במניעים עסקיים והלאומי

ן מענה לצרכים של האוכלוסייה עסקים רבים נרתמים לסייע במת – פילנתרופיה �
  ). בהמשך הפרק'קרנות פילנתרופיות'סעיף ' ר( רופיתתפילנ פעילותבאמצעות 

חלק למוכנות התרבות יש להפוך את , למצות את המשאבים של המגזר העסקידי כ, אולם .102
  תאגידים שמעסיקים מאות אלפי עובדים450 -בישראל יש כ 77.מהאחריות התאגידית

שיש למצות אותו  זהו משאב עצום של חוסן לאומי .ממיליון אנשיםשמפרנסים למעלה 
 .םתרבות של מוכנות בקרבברורות והטמעת יפיות צבאמצעות הגדרת 

 היא מכלול החובות שהתאגיד לוקח על עצמולמוכנות לקראת משברים אחריות תאגידית  .103
לול את אחריות זאת עשוייה לכ. העסקימהגיונו או חוק פי ה-שהן מעבר למתחייב על

עידוד העובדים להפוך לנקודות קצה של רשת החוסן באמצעות הכנת בתיהם : הדברים האלה
 מכוח ההיגיון של החוסן והמשך אספקת הבטחת המשך הפעילות של התאגיד ;ומשפחותיהם

 משברקשירת קשרים עם עמותות שפעולתן חיונית ב; השירותים לכל הצרכנים כבשגרה
' ר( מתנדבים- אזרחיםהכשרה של להתנדבות בקהילה או הקצאת עובדים ; מבעוד מועד

באמצעי תובלה ובתשתיות , החוסן האזרחית והרשות המקומית בציודרשת  גיבוי ;)להלן
 .מגזריים ברמה המקומית והארצית-השתתפות בשולחנות עגולים תלתו 78;לחירום

ים אלה עסק. בזמן משברלהמשיך ולפעול עסקים קטנים ובינוניים יש לעודד , בנוסף .104
  .מעסיקים כמיליון עובדים והם חלק בלתי נפרד מהמרקם החברתי ומהחוסן המקומי

  ח למגזר השלישי בהתאמות הנדרשות"שום ההיגיון של מליי: המגזר השלישי

המשך  –  ומקומיחיוני לחוסן לאומיבמהלך משברים תפקודו התקין של המגזר השלישי  .105
הוא תנאי הכרחי לחוסן , התאמות הנדרשותב ,התפקוד של המגזר השלישי בעת משבר ארצי

בשנים האחרונות גם תפקידו של מגזר זה התרחב , בדומה למגזר העסקי. מקומי ולאומי
שירותים שהם הכרחיים לשגרת , כעת. המגזר הציבוריכתוצאה משינוי בליבת הפעילות של 

יאום אשר חלקם פועלים בת,  ארגונים ועמותותהקיום של האזרחים מצויים באחריות
 .ובתמיכה ממשלתית

עמותות  ,בכלל זה. אין חובה על עמותות להיערך למשברים כדי להמשיך ולתפקד, כיום .106
 . אינן מחויבות לעשות כןשמספקות שירותים חיוניים לאזרחים באמצעות תמיכה ממשלתית

                                                      
, אכסון החומרים המסוכנים, המשך הפעילות החיונית לטובת המאמץ המלחמתי: בין החובות המוטלות עליהם   75

חוק חלקים נבחרים של ' ר (רכישת ציוד להתגוננות אזרחית וחובת קיום אימונים והכשרות, א"הצבת נאמני הג
, 1' נוהל מס, תכנון וארגון המשק החיוני לשעת חירום, ומשק לשעת חירום,  באתר פיקוד העורףא"א תשנ"גה
  ).4' ע, )2001מאי (

ניהול חוסן , דן לנדא' ר( נושא ההמשכיות העסקית במצבי משברניהולי לתקן במכון התקנים הישראלי הוגדר    76
  'על המשכיות עסקית בחירום ר, כן- כמו).מתוך אתר מכון התקנים הישראלי,  תקן ישראלי–ביטחוני 

  Cabinet Office, How Prepared Are You?, HM Government, United Kingdom. 
 הארגון הוקם .מקצועי של עסקים המחוללים שינוי בתחום אחריות תאגידיתהגג הארגון  הוא מעלהארגון    77

 תאגידים משתתפים 62. עסקים המקדמים אחריות חברתית- והוא חלק מרשת עולמית של ארגוני1998בשנת 
 .מיליון אזרחים למעלה מחצי  עובדים ולכן משפיעים על חייהם של120,000 -ומעסיקים כ' מעלה'בדירוג 

 ו חלק מהציוד שלהעמידלבישראל מפעל כל חייב ל  מעניק סמכות לשר העבודהנת ישראליחוק במדה, וםכי   78
סעיף ', פרק ב, ז"התשכ, חירום-חוק שירות העבודה בשעת' ר(במידת ומתעורר הצורך ,  בחירום המדינהרשותל
בעלות חשיבות להתגלות כשעשויות  אשר מחזיקים בכמות נכסים רבה ובתשתיות תאגידים גדולים ,ואולם. )'א5

 מראש מתוקף האחריות יכולים להתגייס) 'וכורכבים , משאיות, מבנים, קרקעיים-חניונים תת( בחירום קריטית
  . למען הרשות המקומית בחירוםהתאגידית שלהם
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הן עמותות שהמשך תפקודן  'עמותות חיוניות' –  והמקומיהלאומי לחוסן 'עמותות חיוניות' .107
יש מאות עמותות בישראל .  לחוסן הלאומי או המקומייםקין והרחבתו במשבר חיוניהת

בעוד שלחלקן יש פריסה ארצית . טראומה או סעד-פסיכו, רפואה, חיוניות בתחומים כגון מזון
עמותות 'של הפסקת תפקודן התקין . אחרות הן קטנות ומקומיות, והיקף פעילות גדול

 . מערך העורףסף על כתפי יל נטל משמעותי נוטי' חיוניות

 אלהעמותות שיגדיר את הציפיות והדרישות מ' עמותות חיוניות' ל'חוסןתו ' יש לגבש, לפיכך .108
, ידי הממשלה-מחוזי או מקומי ומוכר על, כזה צריך להיות לאומי 'חוסןתו '. ואת זכויותיהן

 .המחוז או הרשות המקומית בהתאמה

  :צריכות לכלול' ות חיוניותעמות'ל 'חוסןתו ה'לזכייה באמות המידה  .109

שמתבטאת  ,לבין חוסןבשגרה העמותה  של השליחותבין ישירה וחזקה זיקה  �
 ;תא מפתחיידע המקצועי שהב או הביכולות של אנשי, ת העמותהשירותים שמספקב

תכניות פעולה מוכנות  על יסודיכולת להמשיך את הפעילות בעת משבר ואף להרחיבה  �
 ;ונטיים במערך העורףשנבחנו בידי הגורמים הרלו

 הלאומיתבמערך העורף או ברשת החוסן גופים נוספים  עם יםשיתופי פעולה ממוסד �
 ;המגזר העסקיעמותות אחרות או , רשויות מקומיות עם כגון המקומיתאו 

 79;פי אמות המידה המחמירות ביותר- עלניהולית ותקציביתשקיפות  �

 . הנחיות פיקוד העורףפי-לע העמותה הם נקודות קצה של רשת החוסן עובדי �

 :לשולחנות העגוליםלמשאבים ובנגישות תינתן עדיפות  'תו חוסן' ותנושאשעמותות ל .110

 תינתן עדיפות בנגישות ' החוסןות' לעמותות שיישאו את – משאבים לאומיים �
על מוסדות . חומריים וכספיים בשעת משבר מטעם המדינה, למשאבים אנושיים

 ,תקציבים ומשאבים אחרים,  כוח אדם,ייעודייםינה לשקול הקצאת משאבים המד
 ;ותעמותות שהוכרו כחיונילטובת ה

 יש לבנות את המנגנונים שיתנו – משאבים של העולם היהודי מכוח מגביות החירום �
מגביות החירום של מ עדיפות בקבלת משאבים ' החוסןות' את יישאולעמותות ש

הסוכנות כגון מצעות ארגונים בא(ברמה הלאומית העדיפות תינתן  .העולם היהודי
מצעות או ברמה המקומית בא)  והקואליציה הישראלית לטראומהוינט'הג, היהודית

 .מערך השותפויות

שכוללים את מוסדות המדינה ואת נציגי , שולחנות עגולים,  כאמור– שולחנות עגולים �
ברמה הם כלי מרכזי לגיבוש רשת החוסן , המגזר העסקי והמגזר השלישי הרלוונטיים

חברות בשולחנות בתינתן עדיפות ' תו החוסן 'בעליל. המחוזית והמקומית, הלאומית
 ;העגולים

 רשת החוסן של זרזים שהן עמותות 

, ברמה הלאומיתלגבש את הרשת עמותות שמטרתן חלק מהזרזים של רשת החוסן הם  .111
ר קטן של מדובר במספ. הנחלת תרבות של מוכנותאו המקומית על בסיס האזורית , המחוזית
מוסדות המדינה ומערכת מצדם של הכרה ,  בשטחפריסה, כוללתבעלות ראייה עמותות 

הקואליציה הישראלית  והרשויות המקומיות כגון יחסים מפותחת עם גופי מערך העורף
 80.האריס-ש כהן"חוסן עהמרכז  וא א"אלכ- וינט'הג, לטראומה

                                                      
 ./il.org.midot.www://http: עמותות בישראלפועל להערכת ש, למשל את ארגון מידות' ר    79
מודלים להתמודדות עם ו, טראומה-הפסיכורצף שירותים בתחום  מספקת הקואליציה הישראלית לטראומה    80

 .הארוךוהבינוני , בטווח הזמן המיידיבמשבר  לספק מגוון רחב של טיפולים לאוכלוסיות התפקיד. מצבי משבר
 וינט'א והאגף להתנדבות ופילנתרופיה בג"אלכ .ותי מתנדביםבנוסף מכשירה הקואליציה צוותים מקצועיים וצו

מסגרת התכנית נעשית פעילות למען שיקום הצפון בשלוש ב.  מערך חירום רשותי–ר "מפעילים את תכנית מח
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דרישות חלק מהלעמוד ב עליהם, כדי לזכות בהכרה של גופי מערך העורף כזרזים �
 81;ר ביניהםובימרכיבי הרשת וח של יפוימיכולת ) 2 (';תו החוסן'זכאות ל) 1(: האלה

, יכולת מחקר) 4 (;גופי מערך העורף הרלוונטייםתקשורת והידברות קבועים עם ) 3(
חזון רשת החוסן על מנת להניע את יכולת למתג את ) 5 (82;לימוד והפקת לקחים
יכולת לקיים מערך  )6 (;חברה ליטול חלק במאמץ לאומי זההמגזרים השונים ב

 .הכשרות

  83העומק האסטרטגי של זירת העורף: העולם היהודי

 בשעת – כעומק אסטרטגי של העורף הישראליוהפזורה הישראלית נחשבים יהודי העולם ה .112
עזרה דיפלומטית , כספיותתרומות באמצעות  למען מדינת ישראלהתגייסו הם משבר 
  .  הנחת העבודה היא שכך יהיה גם בעתיד.םית ושליחת מתנדביוציבור

 מגמה ת ומתפתחכתהול, אחרונותהבשנים  – העולם היהודי מתרחק מישראל, ואולם .113
, יםכלכלי, ים אידיאולוגייםשינוי ותעקבב המצביעה על התרחקות העולם היהודי מישראל

 היהודי בממשלת םן של העולביטוי אחד למגמה זו הינו משבר האמו .ים ודמוגרפייםחברתי
ישראל בעקבות הביקורת על השימוש בתרומות של יהדות התפוצות בעת מלחמת לבנון 

 הניגוד בין המשבר הכלכלי בקהילות היהודיות לבין היציבות הכלכלית בישראל 84 .השנייה
בעת משבר ו ,בכללהעולם היהודי בישראל היקף התמיכה של  ,לפיכך. עשוי להחריף מגמה זו

 .עלול להיפגע ,פרטב

כך  על ישראל לראות ביהדות העולם חלק מרשת החוסן שיש להנחיל בה תרבות של מוכנות .114
יש לתכנן מראש את , לכן. יםברהיערכות הכוללת של מדינת ישראל למששהיא תשתלב ב

 .לבין יהדות העולם ישראלהממשק בין 

ות של השימוש בכספים של יש להגדיר את העקרונ, כצעד בונה אמוןעל סמך ניסיון העבר ו .115
יעילות הגעת הכספים ליעדם ואת להבטיח את  כדימגביות החירום של העולם היהודי 

מערכות יצירת יש להכין את התשתית הנדרשת לשם כך באמצעות , כן-  כמו85.הםהשימוש ב
  . בישראלעם עמותות ופעילויות חיוניות בחירוםשל העולם היהודי  יכרות מוקדמתה ויחסים

 קהילותרשויות מקומיות בישראל לבין ת תרבות של מוכנות גם בשותפויות בין הטמע .116
להפוך את המוכנות למשברים למרכיב קבוע במערכת היחסים יש , כאמור – יהודיות בעולם

                                                                                                                                                            
מספקת ש, ותוכנית יובלים;  מערך לתיאום ותמיכה בהתנדבות–ב "מתו; סיוע להנהלת הרשות: זרועות

  .תשירותים לאוכלוסיות חלשו
הכוללות , ה על המתנדבים בצוותי החירום השכונתיים המשימות שהטיל מרכז החוסן בנהרילדוגמה את' ר   81

כרות מוקדמת עם תושבי ייוצרת הכזו פעילות . אקונומיים של התושבים-עם נתונים סוציו' כרטיסי בניין'מילוי 
גרת ההתנדבותית ויוצרת מחויבות  משמרת את המס,האזור ועם גורמי הרשות המקומית הרלוונטיים לחירום

  ).18/2/09, ת מרכז החוסן בנהריהמנהל,  איריסמתוך שיחה עם אלאלוף(לטווח הארוך 
 על תחומית- המקומית מאפשר לה לפתח חשיבה ביןהמיקומה של העמותה בממשק שבין הרמה הלאומית לרמ   82

. ליצירת ידע חדשהכרחיים נאים שהם תניהם והחלפת מידע ביתחומים שונים מפגשים בין אנשים מבסיס 
נשיאת הקואליציה ,  טליה ושיחה עם לבנון30/03/09, א"ת, ל חברת פרקסיס"מנכ,  צבילניר' מתוך שיחה עם דר(

 ).17/6/09, רמת אפעל, הישראלית לטראומה
  . ולעיצוב קווים מנחים להןמגביות החירום לישראל המשך העבודה יוקדש לבחינת סוגיית     83
 וגם )2006, מכון ון ליר: ירושלים(, על יחסי ישראל והתפוצות? מי מנהיג, טולדנו-ר גבריאל והדס רוטשפ' ר   84

המגבית היהודית , המשרד בישראל, מנהלת תכנון החטיבה לערבות הדדית,  אלישבעאורן-פלםשיחה עם 
ל משרד ראש הממשלה "מנכ,  רענןמתוך הערותיו של דינורו, 12/7/09, ירושלים, יורק-ניו,  הפדרציה–המאוחדת 

 .21/07/09, לשעבר
בדגש על מלחמת , בכספים שנתרמו עד כהיעיל הצורך בקווים מנחים למגביות חירום עלה כתוצאה מאי שימוש    85

 he Jewish AgencyTJewish Agency Mobilization During the Second Lebanon War ,' ר. לבנון השנייה
and moving forward to Rebuild the Galilee) 2006December (, The Jewish Agency for Israel(,  ואת 

). 12-23' עמ, )2008יולי (, אלהמרכז לחקר הפילנתרופיה בישר, סדרת מאמרים, "קרנות יהודיות", פרי סולומון'ג
 יורק-ניו,  הפדרציה–המגבית היהודית המאוחדת לדוגמה גם את העקרונות שהנחו את מגבית החירום של ' ר

  ).UJC Hurricane Katrina Fund.2007, May, rt Final Repo (2005-בטיפול בנפגעי סופת ההוריקן קתרינה ב
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 של 2000יהודיות בעולם במסגרת שותפות הקהילות המקומיות בישראל לבין הרשויות הבין 
 .  תוך מתן דגש לשימוש מושכל בכספי מגביות החירום,זאת. הסוכנות היהודית

  וקרן ייעודית לחוסןלנתרופיות קרנות פי

, בדומה למגזר השלישי ולמגזר העסקיתפקיד הפילנתרופיה התרחב בחברה הישראלית  .117
תפקידן של גם במצבי משבר , לפיכך. שינוי בליבת הפעילות של המגזר הציבוריכתוצאה מ

 .יה חשוב מבעברהקרנות הפילנתרופיות יה

 לכן יש לפתח עקרונות וקווים מנחים לשילובה של הפילנתרופיה ברשת החוסן מבעוד מועד .118
 קידום תרבות המוכנות ברשת החוסן ו'ותחיוניעמותות 'תמיכה בבאמצעות היערכות ל
  .ופיתוח תוכניות חירום

בל כספים  ותקמתורמיםמוסדיים ופרטיים אסוף כספים שתלחוסן יש להקים קרן ייעודית  .119
 ,  ואילו הקרן עצמהתרבות של מוכנותפירות הקרן ישמשו לטיפוח רשת החוסן ו. גם מהמדינה

 .במהלך המשברהפעולות המידיות  תשמש לצורך מימון ,במלואה או בחלקה

  מתנדבים- ואזרחיםראשונים-מגיבים, פרט ומשפחה

שמספר  ככל .ותםיש לקדם את מוכנ. הפרט והמשפחה הם יחידת היסוד של החוסן המקומי .120
, גבוה יותרועומדים בדרישות פיקוד העורף האנשים ומשקי הבית שהתכוננו למשבר כיאות 

כל אדם או משפחה , לעומת זאת. יכולתה של הקהילה להתמודד עם המשבר משתפרתכך 
 .רשת החוסן ומערך העורףשלא התכוננו למשבר עלולים להוות נטל על 

אף המאמצים של פיקוד העורף על  .ת פיקוד העורףרוב האוכלוסייה לא מודעת להנחיו .121
שנחשפים פר האזרחים מס, את נושא המוכנות למצבי משברלסדר היום הציבורי להעלות 

  .זעוםלהנחיות ונוקטים צעדים ליישומן 

אנו מציעים . מקומות העבודה ומוסדות החינוך:  הכלי.(push)דחיפה : התפיסה הנדרשת .122
מוסדות החינוך ב, מקומות העבודהבמאמציה תית את תרחיב בצורה משמעוהמדינה ש

יהפכו לנקודות קצה של רשת החוסן בכך כדי שמספר הולך וגובר של משקי בית ובתקשורת 
 .פי דרישות פיקוד העורף- עליהיו מוכנים למצב משברש

שתפקודם מתנדבים -ראשונים ועל אזרחים- חובת מוכנות אישית על מגיביםיש להחיל  .123
ראשונים - לעניין זה יש צורך להרחיב את ההגדרה של מגיבים.שעת משברהתקין חיוני ב

עובדי לכלול גם הגדרה זאת צריכה . אלהצא ביות וכיואח, רופאים, שוטרים, עבר לחייליםמ
כגון עובדי לשכות של ראש הממשלה , ציבור שהמשך תפקודם התקין חיוני בשעת משבר

 . מנהלי בתי ספר ומורים, םפקידים בכירי, ושרים וראשי רשויות מקומיות
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  : 5פרק 
  המלצות לפעולה ריכוז ה

   כנסת וממשלה

: המטרה. 'הניצחונות השלובים'היא חלק מתפיסת  ש,ורףכוללת עבור זירת העתפיסה עיצוב  .1
 .הצלחה של זירת העורף במשברים

תפיסת ההפעלה של משרדי הממשלה השונים לאור גיבושה ויכולותיה של רשת החוסן עדכון  .2
, תחבורה, רווחה, בריאות: משלימה ומגבה אותם בשעת משבר ובפרט בתחומים הבאיםש

 .כלכלה תעשייה ומסחר, חקלאות, ותתייר, תקשורת, חוק וסדר, חינוך

 שגרת החירוםה בהתאמות הנדרשות עם פרוץ המשבר ובהמשך פעילותמערכת החינוך להכנת  .3
 .המגזרים השונים יוכלו להמשיך לתפקדשכך 

 .עורף ומערך העורף בממשלה ובכנסתושא של רשת החוסן בדיונים אודות זירת ההנשילוב  .4

תקנים למוכנות של רשויות של רשת החוסן כגון גיבושה תקנים למוכנות שיאיצו את הגדרת  .5
) 'אחריות תאגידית למשברים'(של תאגידים , )'חוסן-תו'(' עמותות חיוניות'של , מקומיות

  .זאתבצא וכיו

לצורך מוכנות לחירום בין הממשלה והרשויות המקומיות מנגנוני שותפות ל עיצוב והטמעה ש .6
 והמקומית האזורית, המחוזית, רמה הלאומיתלבין המגזר העסקי והמגזר השלישי ב

 .באמצעות שולחנות עגולים

באמצעות חקיקה וחוזי ההעסקה לרשת החוסן והרשויות המקומיות רתימת עובדי המדינה  .7
; יד רלוונטי בשעת משברקבעלי תפ) ב(; של רשת החוסן' נקודות קצה') א(: הםשלהבטיח כדי 

לבחון את שחרורם של עובדי מדינה יש , כן- כמו. מתייצבים במקום עבודתם בעת משבר) ג( - ו
 .משירות מילואיםברשת החוסן שיש להם תפקיד חיוני 

מתקציבי הפניית משאבים יצירת תמריצים תקציביים וכספיים לגיבוש רשת החוסן כגון  .8
 או יצירת תמריצים כספיים תרומה לקרן החוסן, מערך העורף לזרזים ורכזות של רשת החוסן

 .מתנדבים או להמשך פעילות בעת משבר-לאזרחים

לשיאה תגיע  שבמהלכו ,אירוע השנתי המכונן של רשת החוסןכשבוע המוכנות הלאומי כינון  .9
 . של כל מרכיבי רשת החוסןתרבות המוכנות

   קומיהשלטון המ

 .האזוריבהשראת החזון  ו חוסן במסגרת החזון המקומיותעיצוב תפיס .10

 .הכנת תוכנית חירום לתמיכה הדדית בעת משבר עם ערים תאומות וקהילות יהודיות .11

רשת החוסן 'הרכזות והזרזים שמרכיבים את , המתנדבים-האזרחים, מיפוי נקודות הקצה .12
 .קישורם ברשתות תקשורת והכשרתם', המקומית

 .אמנה לחירוםכלים כמו עם התושבים באמצעות ציפיות ום תיא .13

 .המגזר העסקי והמגזר השלישיבהשתתפות כינון שולחן עגול מקומי  .14

 .רשת החוסן המקומיתבעיטור והוקרה של יחידות בולטות  .15
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  מוסדות ההשכלה הגבוהה

 כגון במקצועות רלוונטייםלרשת החוסן )  למילואיםשאינם מגויסים(סטודנטים וסגל רתימת  .16
 ; הוראה, סיעוד, רפואה, יאליתעבודה סוצ

צוותי חירום  הקמת  באמצעותלמוסדות מדינה שנמצאים בקרבת המוסד האקדמיסיוע מתן  .17
 ; ייעודיים

  .שילוב תחומי המוכנות והחוסן בתחומי המחקר ופיתוח הידע .18

  המגזר העסקי

 ובינוניים  עסקים קטניםעידוד וחלק מאחריות תאגידיתכמוכנות של תרבות הטמעת  .19
  .להמשיך ולפעול בזמן משבר

  המגזר השלישי

שיגדיר את הציפיות והדרישות מעמותות אלה ואת  'עמותות חיוניות'ל' תו חוסן'גיבוש  .20
 .זכויותיהן

ותמיכה  או המקומיתאזורית ה, זרזים של רשת החוסן ברמה הלאומיתבעמותות שהן הכרה  .21
  .בפעילותן

בה של הפילנתרופיה ברשת החוסן מבעוד מועד עקרונות וקווים מנחים לשילופיתוח  .22
 .קידום תרבות המוכנות ברשת החוסןו 'ותחיוניעמותות 'בתמיכה באמצעות היערכות ל

פירות הקרן ישמשו .  כאחדמהמדינהאסוף כספים מתורמים ו שתחוסןקרן ייעודית להקמת  .23
 , בחלקה במלואה או, ואילו הקרן עצמהתרבות של מוכנותהטמעת לטיפוח רשת החוסן ו

 .ולכל אורכו  המשברעם תחילתתשמש לצורך מימון הפעילות 

  העולם היהודי

והכנת בכספים של מגביות החירום של העולם היהודי יעיל שימוש להעקרונות הגדרת  .24
 עם עמותות יצירת מערכות יחסים והיכרות מוקדמתלשם כך באמצעות התשתית הנדרשת 

 .ופעילויות חיוניות בחירום

 .קשר ישיר בין קהילות באמצעות וסן יהודית גלובליתרשת חטיפוח  .25

  מתנדבים-ראשונים ואזרחים-מגיבים, פרט ומשפחה

 ;ומוסדות החינוךהתקשורת  ,מקומות העבודהבאמצעות הפרט והמשפחה מוכנות קידום  .26

שהמשך ועל כל מי מתנדבים -אזרחיםעל  ,ראשונים-חובת מוכנות אישית על מגיביםהחלת  .27
  .בשעת משברני דו התקין חיותפקו

  

  .סוף
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   שאלות ותשובות–הקואליציה הישראלית לטראומה : 'נספח א

  ?מהי הקואליציה הישראלית לטראומה

של תאגידים ויחידים העוסקים בתחום ארגון גג היא ) ר"ע" (הקואליציה הישראלית לטראומה"
סודה של  מי2002הקואליציה הוקמה בפברואר . ערכות לחירוםיההפסיכוטראומה וה, החוסן

 ומהווה גוף לתועלת הציבור ושלא לשם )(UJAיורק -ניו,  הפדרציה–המגבית היהודית המאוחדת 
  . או חלוקתם בין חבריה/הפקת רווחים ו

  ?מהו החזון המנחה את הקואליציה הישראלית לטראומה

  ;חוסן בישראלבאיגוד וארגון העוסקים בטראומה ו �

  ;דדות עם טראומה ועם השפעותיהפיתוח גישה שיטתית ומקיפה למניעה ולהתמו �

  ;ה והקהילההמשפח,  הפרטתקידום תכניות לסיוע ולשיקום נפגעי טראומה ברמ �

 ;בניית רצף שירותים לטיפול בטראומה �

 ;לאומיים- וביןקידום ויישום פרויקטים לאומיים, פיתוח �

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

  ?מהי השליחות של הקואליציה הישראלית לטראומה

בפריסה בעלי ידע רב הפרוסים מאות אנשי מקצוע ואלפי מתנדבים פועלים תחת ארגוני הקואליציה 
בשדרות ובארבעת . מענה מקצועי ראוי לצרכים העולים מן השטחומגויסים למתן , ארצית רחבה

, היזה מספר שנים בטיפול ישיר באוכלוסי מעורבת הקואליציה מ,המועצות האזוריות בעוטף עזה
 פי-על בהכשרה ובהדרכה של צוותים והיא הגוף המקצועי המפעיל חמישה מרכזי חוסן יישוביים

, בנצרת,  בנהריה–ארבעה מרכזים נוספים מפעילה כמו כן הקואליציה . 746החלטת הממשלה מספר 
 ומקשר בין הארגונים והעמותות מתאםהגוף כמשמשת  הקואליציה ,בנוסף. בצפת ובקריית שמונה

  . ממשלהההשונות העוסקים בתחום לבין פיקוד העורף ומשרדי 

  תחומי הפעילות 

 פי תחומי עניין- עבודתה הישירה של הקואליציה מחולקת על– טיפול ישיר בנפגעי טראומה �
אזרחי  ,עולים חדשים, קשישים, ילדים: וארגוניה נותנים טיפול ישיר לאוכלוסיות הבאות

  ;צרכים מיוחדיםובעלי , חיילים משוחררים, יהודי-המגזר הלא

עזרה 'ההדרכה וה, בתחום ההכשרה – הכשרות והדרכות לאנשי מקצוע בתחום הטראומה �
קווים 'בו, במערכת החינוך והגיל הרך, לעובדים בבתי החוליםמסייעת   הקואליציה,'לעוזרים
ידי מומחי הקואליציה -ת עלכל הכשרה נבני. מתנדבים ומסייעים ראשוניםב, 'חמים

  ; ומרכיב של עזרה עצמיתהתערבות/בטיפול ומאפשרת שדרוג מיומנויות

הטמעת מודל מוכנות לשעת חירום הכוללת הקואליציה מסייעת ב – פיתוח רשויות מקומיות �
מרכיבים ל  התייחסותפיתוח תכנית חירום פרטנית לרשות הכוללת, הדרכת צוותים

  ;וייעוץ לראש הרשות, יחודיים לרשות ידמוגרפיים וגיאוגרפיים

הקואליציה עובדת בשיתוף פעולה עם  – טראומה ברמה הבינלאומיתההתערבות בתחום  �
הכשרת , פסיכולוגים חינוכיים בבסלאן בהכשרת צוותיוהייתה מעורבת ל "ארגונים בחו

לנקה - בסרימערך קהילתי וארצי והכשרת  בניית תפיסת חוסן, ניה'צ'פסיכולוגים קליניים בצ
אשונים ם רמסייעי  היום עובדת הקואליציה עם צוותי חינוך וצוותי.הצונאמילאחר 

 בשיתוף עם תחוסן מקומיתפיסת בונה תכנית לבניית ו, ה לאחר ההוריקן קתרינ,במיסיסיפי
 .גורמים מקומיים
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   הישראלית לטראומההעקרונות לפיהם עובדת הקואליציה

  ;יימיםחבירה לגופים מקצועיים ומערכתיים ק �

  ;בניית תכניות בשיתוף מומחים ואנשי שטח �

  ;העצמת אנשי מקצוע �

  ;רגישות תרבותית �

  ;בניית רצף שירותים ושאיפה למניעת כפילות בשירותים �

   ; השימוש במשאביםמקסום �

  ;שיתוף בידע מקצועי והנחלתו �

 .ובתקציב שקיפות בתוכן �

   הישראלית לטראומההערך המוסף של הקואליציה

 ידי-להמשאבים הקיימים עמנת למנף את -  הפועל עלרגון יחידי במינו בארץהקואליציה היא א
השירות הטוב ביותר בתחום  למען מתן  הגופים המקצועיים והמשאביםלרת סינרגיה בין כלייצ
   .טראומהבניית חוסן וטיפול  ב, ערכות לחירוםיהה

  הערך המוסף מתבטא בתחומים הבאים

 ;תורמים בתחוםהממשלתיים והם גופיה, רישות ארגוני המגזר השלישי �

טיפול פתוח הידע והמודלים העדכניים בתחום ה,  המחקרהמומחים המובילים בתחוםאיגוד  �
  ; המקומית והלאומיתמוכנות ברמהלפתוח ושימור מענים ומתן ההכשרות וההדרכה , ישירה

וזמות ממשלתיים והובלת יהמוסדות הפי פעולה בין ארגוני המגזר השלישי ובין יצירת שיתו �
  ; משותפות ביניהם

פיתוח  תוך  מכלול הצרכים והשירותים ברמה הלאומית והגדרת יעדי שירותה של והבנהראיי �
בטראומה עבור הציבור ברמה בניית חוסן וטיפול , הערכות לחירוםתכניות בתחום ה

פיתוח פרוטוקולים ונהלי עבודה מקצועיים לאנשי מקצוע בתחום הטראומה  והלאומית
 ;גופים המקצועיים ברחבי הארץוהטמעתם ב

בניית חוסן , ערכות לחירוםיההייצוג המגזר השלישי אל מול משרדי הממשלה בתחום  �
 ;הטיפול וההתמודדות עם טראומהו

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

 ;מערכת איסוף מידע �

 ;יית כלי הערכה ומדידה לבדיקת יישום התוכניות ויעילותן על מקצועית ומערכתית ובנהראיי �

ם לפיתוח ידע חדש והטמעתו בישראל ילאומי-לאומיים ובין- יכולת ליצור שיתופי פעולה דו �
 .ובעולם כולו
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   שאלות ותשובות- ראּותמכון : 'נספח ב

  ?מה המעמד והמבנה המשפטי של מכון ראּות

הוקם בינואר המכון . פועל על פי חוק העמותותה) עמותה (מכון ראּות הוא מוסד ללא כוונת רווח
ל "ועד המנהל למנכומערכת היחסים בין ה. ל"מנוהל על ידי ועד מנהל ועל ידי מנכ והוא 2004

  . 2007החזון והערכים של מכון ראּות מעוגנים בחוקה שאושרה בינואר .  העמותהמוסדרת בתקנון

  ? מי הקים את מכון ראּות ומדוע

. ל הראשון שלו"אּות הוא פרי יוזמה של גידי גרינשטיין שהוא גם מייסד המכון והמנכמכון ר
  . שוהם- שותפתו של גידי להקמת מכון ראּות היא נועה אליאסף

  ?ראּותמהו החזון המנחה את מכון 

, ביטחונה, חזונו עוסק בקיומה. מכון ראּות הוא ארגון ציוני: "כפי שקובעת החוקה של מכון ראּות
, מדינה משגשגת; מדינה שקיומה מובטח ותושביה בטוחים: ה ואיכותה של מדינת ישראלשגשוג

מדינה שרוב תושביה יהודים ; שהיא אחת המדינות המובילות מבחינת איכות החיים של תושביה
שהיא ליבו של העם היהודי ותורמת תרומה משמעותית , המציעה חוויה יהודית איכותית ייחודית

מדינה דמוקרטית המבוססת על ערכים אנושיים ; ל חיים יהודיים בתפוצותלקיומם ולשגשוגם ש
   ."השואפת לכונן חברה ערכית שהיא מופת במשפחת העמים, םאוניברסליי

הסוגיות המרכזיות על , בעת הנוכחית, לטעמנו. '21 -ציונות של המאה ה'חזון זה נושא את הכותרת 
  : סדר היום של חזון זה הן

ביטחון תושביה , הלגיטימציה הבסיסית שלה, טחת קיומה של המדינההב: ביטחון לאומי �
  ; וקיומו של רוב יהודי תחת ריבונותה

 ; בישראלשחותר לקפיצת מדרגה כלכלית וחברתית ' 15חזון ישראל ' �

 ; חתירה לחברה שהיא אור לגויים ועוסקת בתיקון עולם �

 ; שראליהודי במרחב הציבורי של החברה היהודית בימרכיב ההעשרת ה �

  . כתנאי להגשמת החזוןר הממשל בישראל ופיש �

  ? מהי שליחותו של מכון ראּות

מהותית , השפעה משמעותית להשפיע: "שליחותו של מכון ראּות הוגדרה בחוקה של המכון כדלקמן
 ולהטביע טביעת עיללזכר החזון הנ ומתמשכת על עיצוב עתידם של מדינת ישראל והעם היהודי ברוח

   ". וישראלית על עתיד העולםאצבע יהודית 

מתייחסת לטיב הסוגיות שהן מושא ' משמעותית' המילה '?משמעותית'מהי השפעה  
שאוצרים בחובם את ) 'תחומי מיקוד'(אנו מתמקדים בנושאים . פעילותו של מכון ראּות

איום מהווים , או לחילופין, ההבטחה לשיפור גדול במצבם של מדינת ישראל או העם היהודי
 איננו עוסקים .'מנהיגות'ו' הסתגלות'שמחייב ' פער בסיסי' וזאת משום שקיים בהם חמור

 . בנושאים שוטפים שאין בכוחם לחולל שינוי כזה

מתייחסת לתדירות ולאופי מופעי ההשפעה של ' מתמשכת' המילה '?מתמשכת'מהי השפעה  
נה במשך שנים כוונתנו היא שההשפעה של מכון ראּות תתרחש לכל אורך הש. מכון ראּות

' גדולים'זאת בשונה מארגונים שפעילותם והשפעתם מנוקזות למספר קטן של אירועים . רבות
 .ח או כינוס ועידה"כגון פרסום ספר או דו

מתייחסות ליומרה ולאמונה כי בידינו להשפיע על ' עיצוב עתיד' המילים '?עיצוב עתיד'מהו  
הבנת ההווה או , יתנו איננו ניתוח העברמוקד עשי. עתידם של מדינת ישראל והעם היהודי

 . חיזוי העתיד גם אם אנו עוסקים בכך מידי פעם
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 מכון ראּות מחויב לרתום – '?הטבעת טביעת אצבע ישראלית ויהודית על עתיד העולם'מהי  
חלק מיכולותיו כדי לסייע להתמודדות עם האתגרים הניצבים לפתחה של האנושות בשירות 

, אכן. ובדרך שהיא ייחודית בישראליותה' אור לגויים'ו' תיקון עולם'הערכים היהודים של 
 . גם אותהאך אנו מאמינים שבבוא היום נגשים , זוהי מטרה שאפתנית מאוד

שליחותו של מכון ראּות היא החוליה המקשרת בין החזון של הארגון לבין האסטרטגיה והערך 
  . המוסף הייחודיים שלו

  ?תמהי האסטרטגיה של מכון ראּו

  :נשענת על שלושה נדבכיםחזונו ולשירות ש שליחותו ומיהאסטרטגיה של מכון ראּות למ

 מכון ראּות – לביטחונה ולשגשוגה, השפעה בסיסית בסוגיות שהן מרכזיות לעתיד המדינה 
במחקר ממוקד ; עוסק בזיהוי תחומים שבהם מתהוות הזדמנויות או הפתעות אסטרטגיות

  .להשפיע על המדינה בהתאםובניסיון ; של תחומים אלה

 שיהיה מושא לחיקוי 21 - פיתוח מודל ארגוני חדשני שמתמחה בעיצוב מדיניות במאה ה 
 מכון ראּות רואה בעצמו מודל ארגוני חדשני שמתמחה בזיהוי סוגיות – בידי ממשלת ישראל

 ; מודל זה מותאם למציאות המשתנה בקצב שאין לו תקדים. אסטרטגיות ובעיצוב מדיניות

 קבוצה של אנשים לעמדות של מנהיגות אסטרטגית במרחב הציבורי היהודי תהכשר 
 מכון ראּות מגייס ומכשיר אנשים שמחויבים למסלול חיים של תרומה למרחב –והישראלי 

אנו מאמינים שלנדבך זה של האסטרטגיה שלנו תהיה התרומה . הציבורי היהודי והישראלי
 . ות החזון שלנוהרבה ביותר למימוש שליחותנו ולשיר

  ?מהו מחזור הפעולה של מכון ראּות

  :כולל שישה שלבים כדלקמןבתהליך ההשפעה הבסיסית מחזור הפעולה של מכון ראּות 

מכון ראּות מתמחה  –) 'תחומי מיקוד'(זיהוי תחומים שבהם קיימים פערים אסטרטגיים  
 ה איניסה הקיימתהתפפער כזה מתגבש כאשר . 'פער בסיסי'בזיהוי תחומים שבהם קיים 

בתחומים כאלה יש לסגור .  להתמודדות עם האתגרים וההזדמנויות הניצבים בשערמהמתאי
 של ת המתודולוגיהישום של חבילימכון ראּות מבצע עבודה זו באמצעות . את הפער הבסיסי

  .קסיסחברת פר

ער מכון ראּות עוסק במחקר ממוקד של הפ, מיקודה מיזיהוי תחו לאחר –מחקר ממוקד  
בתהליך זה הצוותים של מכון . בניסיון לגבש אסטרטגיה שתאפשר לסגור את הפערוהבסיסי 

גם עבודה . מראיינים מומחים ועוסקים בתהליכים של יצירת ידע חדש, ראּות מנתחים ספרות
 . ישום של החבילה של חברת פרקסיסיזה מבוצעת באמצעות 

,  בד בבד עם שלב המחקר הממוקד–ההשפעה והסמכות , זיהוי ומיפוי קהילת המנהיגות 
 (leadership)מנהיגות , (influence)מכון ראּות ממפה את קהילת האנשים בעמדות השפעה 

אנשים אלה יכולים לבוא מקרב הפוליטיקאים ופקידי .  בתחום המיקוד(authority)וסמכות 
 אקדמאים ,פילנתרופים, מקרב אנשי עסקים, הציבור בשלטון המרכזי וברשויות המקומיות

 . מהעולם היהודי או ממדינות העולם, מהמגזר השלישי, וחוקרים

 בשלב זה מכון ראּות מעצב את האסטרטגיה שמטרתה להביא – בניית אסטרטגיית ההשפעה 
מימוש . אסטרטגיה זו תחולק למערכות שיש להן הגיון ברור. לסגירת הפער הבסיסי

רטי שעליו אנו נסמכים בשלב זה הוא הבסיס התיאו. האסטרטגיה אורך חודשים ואף שנים
 . (leadership without authority)ר רון חפץ אודות מנהיגות ללא סמכות "עבודתו של ד

שינוי 'בשלב זה מכון ראּות נוקט פעולות שמטרתן לחולל  –של השינוי הבסיסי ' זרז'להיות ה 
) 3(; ביחס לשינוידחיפות יצירת תחושת ) 2(; מיתוג החזון שאליו יש לשאוף) 1: (כגון' בסיסי

ארגונים ואנשים שונים שרתומים למימוש החזון , קישור בין קבוצות) 4(; מחקר ממוקד
; בקידום השינוי הבסיסיהגדלת עוגת המשאבים העומדת לרשות כלל העוסקים ) 5(; החדש

ת בסיס ידע יבני) 7(; ושכפולםתיעודם , מחקר ממוקד שלהם, זיהוי מודלים של הצלחה) 6(
 . הרגולציה והתקינה, פעילות לעדכון החקיקה) 8(; בדמות פורטל אינטרנטלמשל שותף מ
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אם נכשלנו .  מכון ראּות יפעל בתחום המיקוד כל עוד יש לו ערך מוסף ייחודי– (exit)יציאה  
 אנו נוטשים את תחום המיקוד תפיסותאו כשעבודתנו מצליחה ואנו מחוללים שינוי ב

    .ומחפשים תחום מיקוד חדש

  ? מה הערך המוסף הייחודי של מכון ראּות

פיתוח מודל ארגוני ייחודי ,  השפעה בסיסית–כל אחד מהנדבכים של האסטרטגיה של מכון ראּות 
 מייצג ערך מוסך ייחודי במרחב הציבורי הישראלי – אסטרטגים-והכשרת קבוצה של מנהיגים

  :בנוסף. והיהודי

ת וארוכת מערכתיצב את המדיניות מנקודת מבט הדרג שמעמכון ראּות מתמחה בשילוב בין  
  ). 'הרמה האופרטיבית'(דרגי השטח לבין ) 'הרמה האסטרטגית' (טווח

  . מכון ראּות מסוגל לספק תשומות לתהליכי קבלת החלטות בפרק זמן קצר מאד 

תחומי ומסוגל לטפל בנושאים שמשלבים מספר רב של תחומי - מכון ראּות פועל במרחב הבין 
 . עמחקר ויד

 . מכון ראּות מתמחה ביצירת ידע חדש בסוגיות שמחייבות עיצוב אסטרטגיה חדשה ויישומה 

  ?ויחידות אסטרטגיות) Think Tanks(מה ההבדל בין ראּות לבין מכוני מחקר 

 ויחידות (think tanks)מכון ראּות מאורגן בהתארגנות ייחודית בהשוואה למכוני המחקר 
  : האלהטים אסטרטגיות בארץ ובעולם בהיב

קרי ' נטיותווהרל'אתגר הוא מכון ראּות עבור האתגר המרכזי בתהליכי קבלת ההחלטות  
בסגירת רואים מרבית מכוני המחקר האחרים . הגדרה של הבעיה הניצבת על סדר היוםה

  . את האתגר המרכזי פערי ידע שמקורם באיסוף מידע ובעיבודו

ליטתו בשיטת החשיבה שמתמחה בעיצוב מענה הערך המוסף הייחודי של מכון ראּות טמון בש 
 הייחודי של מרבית מכוני המחקר האחרים נובע ףהערך המוס. לאתגרים אסטרטגיים

לעיתים מכונים אלו מחזיקים . משליטתם בתחום ידע כלשהו כגון כלכלה או ביטחון לאומי
  . בהשקפת עולם כלשהי כגון שמאל או ימין

זהותם של עובדיו של מכון ראּות . ון ושיטת העבודהמכון ראּות הוא המותג בזכות הארג 
המותג של מרבית מכוני המחקר . אמורה שלא להשפיע על איכות התשומה למרחב הציבורי

  .  המומחים שבשירותיהםמתבסס על

מרבית מכוני . 'סימני שאלה'והצבת ' שאלות'מכון ראּות מוביל ומנהיג באמצעות הצפת  
 באמצעות פירוט הפעולותקרי ' תשובות'ת מתן המחקר האחרים מובילים באמצעו

  .   היו עושים לו הסמכות הייתה בידםשהמומחים במכון

  ? מה הממשק ומערכת היחסים בין ראּות לבין מכוני מחקר אחרים

אנו מחויבים לפעול ברוח . מכון ראּות מחויב להשאת היעילות והאפקטיביות של המרחב הציבורי
עבורנו זהו ערך מרכזי . 'משחקי סכום אפס'ולהימנע ממעשים שיש בהם ' הגדלת העוגה'העיקרון של 

  . שאמור לבוא לידי ביטוי בכל הרבדים של פעילותנו

 יכולות םמכון ראּות רואה במכוני המחקר האחרים שותפים פוטנציאליים וישויות שיש לה
וי בעיות מכון ראּות שולט ומיישם מתודולוגיה לזיה, מצד אחד. שמשלימות ליכולות שלו

במכוני מחקר , מצד שני.  בעלי שםמומחיםלא כולל מכון צוות ה. אסטרטגיות ולעיצוב המענה
לכן . לטיפול בנושאים אסטרטגייםמשוכללת  אך ברובם אין שיטת עבודה ,אחרים יש מומחים רבים

בסיס לשיתופי פעולה בכל תחומי להם שיש ' מוצרים משלימים'מכון ראּות ומכוני מחקר הם 
  . הם פועליםיקוד שבהם המ

גיון של י מבוסס על ה– org.institute-reut.www –אתר האינטרנט של מכון ראּות , לאור עקרון זה
מאמרים של גופים אקדמאיים ומכוני למסמכים ול, קרי הוא נותן מקום של כבוד לעבודות, פורטל
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חלון 'י האינטרנט של מרבית מכוני מחקר האחרים בנויים על העיקרון של אתר. מחקר אחרים
  .של עבודת הארגון' ראווה

  ?מי קהל היעד של מכון ראּות

השפעה או סמכות שפועלים בתחומי , קהל היעד של ראּות מורכב מכלל האנשים בעמדות מנהיגות
קהילה זו .  או בעם היהודיבישראל' שינוי בסיסי'המיקוד שבהם אנו עוסקים ויכולים לתרום ל

וכן במגזר ; כוללת נבחרי ציבור ופקידים ברמה הלאומית בכנסת ובממשלה וברשויות המקומיות
  . ובעולם היהודי; והאקדמיה, העסקים, הפילנתרופיה, העמותות

  ?מי מממן את מכון ראּות

ישראלים ע רובם המכרי – רשת של תורמים וקרנות פרטיים דייל מכון ראּות ממומן ונתמך ע
כל תרומה שמעלה חשש של ניגוד עניינים .  המאמינים בחזון שלנו וביכולתנו לממש אותו–ויהודים 

  .מחייבת דיון והחלטה רשמית ופומבית של הוועד המנהל של מכון ראּות

  ?וראּות לא גובה תשלום עבור שירותימכון מדוע 

לאנשים בעמדות , ללא תמורה, שירותיו שמספק את, )ר"מלכ(מוסד ללא כוונת רווח הוא מכון ראּות 
 לא גובה כסף עבור מכון ראּות,  ככלל.קבלת החלטות או השפעה במרחב הציבורי הישראלי, מנהיגות

 :השירותים שהוא מספק בשל הסיבות הבאות

. גופים ציבוריים בישראל חייבים לקיים מכרזים בטרם התקשרות בחוזה – זמני תגובה 
ברוב המקרים . ארוכים ומייגעים שאורכים שבועות ארוכיםמכרזים אלה הם תהליכים 

 . שבהם אנו פועלים זמני התגובה הנדרשים מאיתנו קצרים מאוד

מתמחה בטיפול  מכון ראּות –  ולכן לא יכולים לשלםהלקוחות לא ידועים שהם לא יודעים 
ם  ההשהמדיניות שבלא מודעים לכך החלטות ה ימקבלבפערים בסיסיים שנובעים מכך ש

הלקוחות הפוטנציאליים של ראּות , לכן. משתנההמציאות ה אינה רלוונטית אל מול יםנוקט
  . בתחומים אלהולא יפנו לבקש עזרה ולכן ' לא יודעים שהם לא יודעים'

ואת העם היהודי ישראל מדינת  מכון ראּות משרת את – ראּות מחויב לנושא ולא ללקוחמכון  
עבודה זו מחייבת . י שהוא חיוני לעתיד המדינה ולשגשוגהומחויב לנסות ולחולל שינוי בסיס

שאינו , השפעה או סמכות, חופש לפעול מול מגוון רחב של אנשים וארגונים בעמדות מנהיגות
 . עולה בקנה אחד עם מערכת יחסים שבין ספק ללקוח

מנסה לחולל שינויים בסיסיים במרחב הציבורי ראּות מכון  –חופש לחשוב ולהמליץ  
סדרי , שינויים אלה כרוכים בבחינה של מרקם הערכים ,כאמור. אלי והיהודיהישר

 ראּותבמיזמים רבים של מכון . תבניות ההתנהלות וההרגלים במרחב הציבורי, העדיפויות
 ישמור על החופש ראּותחשוב ביותר שמכון , לכן. צריך להשתנות' הלקוח'מתברר שגם 

   . להמליץ ולפעול ברוח המלצות אלה, לחשוב

 יקבל תמורה בעבור עבודתו וזאת כאשר העבודה מכון ראּותלכלל זה יתכנו יוצאים מן הכלל שבהם 
 היה מבצע את הפרויקט מכון ראּות ומשרתת אותם ומכון ראּותמשתלבת עם החזון והשליחות של 

  .  בכל מקרה וגם ללא תמורה או כנגד תמורה חלקית בלבד

  

 . סוף
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  ותרשימת מקור: 'נספח ג

  דוחות ומסמכים רשמיים

בראשות סגן שר , איגרת סיכום של מפגש שולחן עגול שני בנושא מצב החירום בדרום הארץ 
 .2009 ,תל אביב, הביטחון מתן וילנאי

  .2006 ,ירושלים,  דוח ראשוני–הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום , ועדת אילון 

 .2007 ,ירושלים,  דוח  שני–עורף במצבי חירום הוועדה לבחינת מוכנות ה, ועדת אילון 

  .2009 ,ירושלים,  דוח  סופי–הוועדה לבחינת מוכנות העורף במצבי חירום , ועדת אילון 

האקדמיה הלאומית : בזכרון יעק(, סדנה חמישית, בנושא חוסן לאומי' מחשבה'דוח  
  .)2007, הישראלית למדעים

 .2007: ירושלים,  ותפקודו במלחמת לבנון השנייההיערכות העורףבנושא דוח , מבקר המדינה 

 המשותפת במהלך מגזרית-הבין הפעילות לסיכום המפגש איגרת, ד ראש הממשלהמשר 
 .2009 , מרץ,ירושלים, הארץ בדרום החירום מצב

החברה האזרחית והקהילה , לת ישראלממש", האגף לתכנון מדיניות, משרד ראש הממשלה 
  .)2008 פברואר :משרד ראש הממשלה: ירושלים(, "העצמה ושקיפות, שותפות: העסקית

החלק . (2006אפריל , בראשות דן מרידור, דוח הוועדה לגיבוש תפיסת הביטחון של ישראל 
  ).הגלוי שפורסם בעיתונות הישראלית

  .2007, בראשות דוד ברודט, דוח הוועדה לבחינת תקציב הביטחון 

  .2008 ,ירושלים, 2006דוח הוועדה לבדיקת אירועי המערכה בלבנון , ועדת וינוגרד 

יוחד בסוגיית מוכנות העורף לאיומים בלתי דוח מ, ועדת משנה לכוננות וביטחון שוטף 
  .2007,  כנסת ישראל,ירושלים, ועדת החוץ והביטחון, קונבנציונליים

 :ואישיים חברתיים לשירותים האגף, )"י"צח(צוות חירום ישובי  "והרווחה העבודה משרד 
  .2002יוני , קהילתית לעבודה השירות

 לשירותים האגף, " תיק אב–) ש"צח(צוות חירום שכונתי ", משרד העבודה והרווחה 
  .2004יולי , קהילתית לעבודה השירות: ואישיים חברתיים

 לשירותים האגף, "  חלק שני–) ש"צח(תיק צוות חירום שכונתי ", משרד העבודה והרווחה 
 .2004מאי , קהילתית לעבודה השירות: ואישיים חברתיים

  .1951 – א" תשי,זרחיתאוננות הגתההחוק  

 .1986יולי , 1716החלטת ממשלה ,  משק לשעת חירום–ח "הוראות מל 

  .1967 –ז "התשכ, חירום-חוק שירות עבודה בשעת 

   ומאמריםניירות עבודה

בתוך שלמה ברום וענת , "הפערים בין הצרכים למענים: מוכנות החזית האזרחית", . מאלרן 
המכון למחקרי ביטחון : תל אביב(, 2009הערכה אסטרטגית לישראל , )עורכים(, קורץ
 .33 -25'  עמ,)2009, לאומי

 משמעויות -אתגר מוגבל  תפקוד נאות מול: 'עופרת יצוקה'זירת העורף במבצע ", .אלרן מ 
 .)2009פברואר , INSS: תל אביב(, 4 גיליון, 11 כרך, עדכן אסטרטגי, "לעתיד

תל (, 87 גיליון , מבט על, "סיכום ביניים: 'עופרת יצוקה' במבצע זירת העורף", .אלרן מ 

  .)2009ינואר  ,INSS: אביב
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  ).2009 ינואר ,INSS: תל אביב( ,87 גיליון , מבט על, .אלרן מ 

כרך , עדכן אסטרטגי, "?סיכוי חדש או עוד מאותו הדבר: לאומיתרשות החירום ה", .אלרן מ 
  .)2007נובמבר , INSS : תל אביב(,3גיליון , 10

: תל אביב(, 2גיליון , 10כרך , עדכן אסטרטגי, "בל נפנה עורף לחזית האזרחית", .אלרן מ 
INSS,2007  אוגוסט(. 

, "לקחים עיקריים:  תרגיל העורף הגדול–? זירת העורףבמוכנות ) 2(נקודת מפנה ", .אלרן מ 
 . )2008יוני , INSS: תל אביב(, 1גיליון , 11כרך , עדכן אסטרטגי

המרכז , ואסטרטגיה למדיניות המכון, "פטריוטיות וחוסן לאומי בישראל", .אלון ג, .ארד ע 
 .2006, כנס הרצליה השישי,  הרצליה -הבינתחומי

ת אפשרויות והשלכות של הפצצות אסטרטגיו -  חשיבה על הבלתי ניתן לחשיבה ",.ביאלר א 
' עמ, 1977, 11, ל"מדינה ממשל ויחסים בינ: מתוך, "כנגד העורף הישראלי במלחמה הבאה

71 – 84. 

המכון הישראלי , " יעילות מול ייצוגיות–המשבר ברשויות מקומיות ", .דהן מ, .בן בסט א 
  .2008יולי , 16- פורום קיסריה ה, לדמוקרטיה

  .2008יולי , אתר ניווט במורכבות, "חוסן קהילתי", .ש, יוסף- בן 

ל "מחקר ארגון נט, השפעותיו של מצב הדחק המתמשך בשדרות ,. מגלקופףו.  רברגר 
  .ל"החלקים הגלויים שמופיעים באתר נט. 2007, בשדרות

, "היבטים כלכליים לנוכח השינוי באופי העימותים: ף כחזיתהעור", .מרידור ד, .ברודט ד 
 .2007יוני , 15-פורום קיסריה ה, המכון הישראלי לדמוקרטיה

מועצה אזורית הגליל , דוח מיוחד: התנהלות המועצה במלחמת לבנון השנייה, .גרינפלד ג 
 .2007פברואר , העליון

דוח מסכם של הוועדה לבדיקת תפקידי המגזר , המרכז הישראלי לחקר המגזר השלישי 
 .)2003 ,אוניברסיטת בן גוריון: באר שבע(, השלישי בישראל והמדיניות הננקטת כלפיו

המרכז הבינתחומי , " כיוונים להתחדשות והתעצמות חיזוק עוצמות הארגון–ל "צה", .חושן ג 
 .2007, 7- כנס הרצליה ה, נייר עבודה, הרצליה

המגזר השלישי במלחמת " ,.רביב ע, . אלוינסון, .יעקובי מ, .יוגב ה, .גדרון ב, .אלון י, .כץ ח 
חברה אזרחית ומגזר שלישי , "מגבלות ויחסיו עם הממשלה, יתרונות: לבנון השנייה

  .)2007 ,גוריון-אוניברסיטת בן, המרכז לחקר המגזר השלישי: באר שבע( ,)1( א ,בישראל

מוכנות עירונית וחוסן אזרחי אל מול אסון : 'תעצומות'ודל אודות מ", .ספירמן ס, .לאור נ 
  . 2008יוני , האריס-ש כהן"מרכז חוסן להתערבות בטראומה ואסון המוני ע, "המוני

  .2005, )1(' ב, דין ודברים, " בין הפרטה להפרדה- קהילות מגורים חדשות בישראל ", . אלהבי 

פיתוח חוסן קהילתי וארגוני באמצעות מודל החוסן ", .שחם י, .שחם מ, .זיגלמן י, .להד מ 
 .ללא תאריך, משאביםמרכז , "ממדי- הרב

  .)ללא שנה, מכון התקנים הישראלי: תל אביב(,  תקן ישראלי–ניהול חוסן ביטחוני , .לנדאו ד 

, רופיה בישראלתהמרכז לחקר הפילנ: ירושלים(, סדרת מאמרים, קרנות יהודיות, .'מון גסולו 
2008(. 

  .2008 ,מערכות, " האתגר והמענה–רעידת אדמה בישראל ", .סופר ח 

מרכז , "ל לאתגרים עתידיים"היערכות צה? מה קרה לחשיבה הישראלית הצבאית", .קובר א 
 .)2008יולי , אילן- אוניברסיטת בר: גןרמת (, בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים
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נייר עבודה עבור צוות , המועצה לביטחון לאומי, "מערך העורף במדינת ישראל", .שי ש 
  .2008אפריל , בראשות השר עמי אילון

צוות בחינה בראשות האלוף , "ישראל-ארגון ותפעול מערך העורף במדינת"', ואח. שפיר ה 
 .1992, וןאגף התכנ, ל"צה, הרצל שפיר' במיל

מאזן  :מסמך עבודה מתוך, "היערכות ומבט לעתיד,  איומים–מערך העורף "', ואח. שפיר ה 
 .2002, שלישיכנס הרצליה ה, החוסן והביטחון הלאומי

כנס המכון הישראלי  ,התנהלות התקשורת בעת סיקור המלחמה –! ?שקט יורים 
  .2006אוגוסט , לדמוקרטיה

ת דוח לסיכום כשלי הטיפול בעורף במלחמת לבנון השנייה מנקודת אזרחים בחזי, ל"שתי 
  .2007 ,מבט אזרחית

 ספרים וחוברות

המכון : תל אביב(,  סיכום כנס–מוכנות החזית האזרחית בישראל למלחמה , )עורך(,.מאלרן  
  . )2009יוני , למחקרי ביטחון לאומי

תל  (,תהישראלי  על החברההשפעת האינתיפאדה השנייה: חוסן לאומי בישראל ,. מאלרן 

  ).2006, א" אוניברסיטת ת,INSS : אביב

: תל אביב(, התפשטותה הגיגים על מקורות הלאומיות ועל:  מדומיינותתקהיליו, .אנדרסון ב 
 ).1991, האוניברסיטה הפתוחה

כנס חיפה , פיתוח מודל של חוסן בארגונים קהילתיים במצב של מלחמה בעורף, .ם אבה 
  .)2008, אוניברסיטת חיפה: חיפה(, השני לאחריות חברתית

משרד הרווחה (, החוסן הקהילתי של יישובי מטה בנימין, .סורקראוט ש, .ביליג מ 
  .)2008, והשירותים החברתיים

חיבור , 1948-1956בין השנים  חון הלאומי בישראלמעמד העורף בתפיסת הביט, .ביצור א 
  .)2003, אילן-אוניברסיטת בר: רמת גן(, לשם קבלת התואר דוקטור בפילוסופיה

 .)1971, מערכות: תל אביב(, דברים על ביטחון ישראל, יחוד וייעוד, .גוריון ד- בן 

  .)1994, הוצאת משרד הביטחון :תל אביב(, ביוגרפיה: בן גוריון, .בר זהר מ 

  .)2004,  ידיעות אחרונות:תל אביב( ,המדע החדש של רשתות: קישורים, .ברבאשי ל 

הוצאת דקל בשיתוף מפקדת פיקוד , היחיד והחברה בלחץ החירום: שעת הזהב, .גרנות ח 
  .1994, העורף

  .)2005, הוצאת כרמל: ירושלים(, ישראלי-ציוני-איגרת למנהיג יהודי, .דרור י 

  .)1996 ,הוצאת דביר :אור יהודה( ,מעטים מול רבים: ביטחון לאומי, .טל י 

ארגוניות - מדריך לפיתוח ולניהול שותפויות בין, .אמסל ח, .בן יאיר ש, .ידין א, .טליאס מ 
 .2008, וינט' ג–א "אלכ,  במגזר הציבורי

, פרסום מיוחד בנושא ביטחון, ?!רשות מקומית חזית ועורף, מרכז השלטון המקומי בישראל 
  .2007, א"ת תאוניברסיט

 המרכז הערבי לייעוץ והדרכה –עטאא , החברה הפלסטינית בישראל במצבי חירום, .נביה ב 
 .2007, במצבי חירום

, הרצלייה, ניתוח מדיניות ועיצוב מחדש: משילות השלטון המקומי בישראל, .נחמיאס ד 
  .2004, הבינתחומי הרצלייה  המרכז–מפעלות 

קתדרת חייקין : חיפה(,  איום על ישראל–אביב מדינת תל , .ביסטרוב י, .סופר א 
  .)2006, אוניברסיטת חיפה, סטרטגיהאאוילג
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מכון : ירושלים(, 1967-2002התמודדות מול טרור בירושלים , .פרליגר א, .פדהצור ע, .פארן ג 
  .)2005, ירושלים לחקר ישראל

אריה : תל אביב(,  החיים במציאות חדשה–העולם הגלובלי : העולם הוא שטוח, .פרידמן ת 
  .)2006, ניר
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