
 

 

 2020 מאיב 5

 אזרחיים שילובו של צה"ל במשברים לגבולות 

 שפרן גיטלמןמאיר אלרן, עמיחי כהן, כרמית פדן, עידית 

גיבש עמדה, לפיה  *לדמוקרטיה הישראלי והמכון לאומי ביטחון למחקרי מכוןה לשמשותף  צוות

 ולמדינהצריך לסייע בכל יכולותיו המגוונות לאזרחים  - פיקוד העורף באמצעות בעיקר –צה"ל 

 גורמיםפעולות הלחזק ולהשלים את  האמורהת תומכת רכזאת, כמע .ת הקורונהבמאבק עם מגפ

, מוגדריםאו של תחומים  המשבר של כוללני להיגרר לניהול"ל לצהאל לו זאת,  ועם. יםהאזרחי

. הדמוקרטיהלמנוע התנגשות עם עקרונות  כדיכלכליים וחברתיים, החורגים מתחומי סמכותו, 

 של קיצוןבמקרה  רק בקפידה הישקלל צריכה"ל לצהאסונות המוניים  לניהולאחריות  העברת

 פיקוח ךותהמדיני  לדרג מובהקתובכפיפות  ,תפקדל חדלההמדינתית  המערכתכש, לאומי אסון

 . הדוק ומשפטיפרלמנטרי 

הוודאות -משבר הקורונה מאיים לערער מושגי יסוד ותפיסות עולם בתחומים רבים ומגוונים. אי

מדינות העולם שנאלצו להיאבק בהתפשטות  מרביתשולטים בשיח הציבורי. כך קורה ב מבוכהוה

הנגיף. מטרת מאמר זה הינה להציע כיוונים והגבלות לשילוב צה"ל בהתמודדות עם אירועי 

אירועי חירום אזרחי(, כלקחים מטיפול במגפת  -אסונות המוניים בישראל )ובלשון החוק 

לא על  מתנגיף, המאייה התפשטותכה. ואכן, ישראל מתמודדת בהצלחה יחסית עם הקורונה עד 

משבר מ נחלצתבריאות הציבור בלבד אלא גם על הכלכלה הלאומית והחברה. בו בזמן, ישראל 

. אלה בימים המוקמת הממשלה יציבות לגבי ספק קיים ועדיין, ומורכב ממושךפוליטי וחוקתי 

ההתמודדות מול מגפת הקורונה, שחשפה חולשות ניכרות  אופןין המשבר הפוליטי לב ןחיבור ביה

ההיבטים המדאיגים  אחדדמוקרטיה הישראלית. ה את אתגרשל המערכת האזרחית, עלול גם ל

 של אתגר זה קשור בהפעלת צה"ל במסגרת ההתמודדות עם הקורונה.

 הנחות היסוד

  במלחמה.  נהניצחואת קיומה ולהבטיח את , ת ישראלעל מדינן הגהוא לייעודו של צה"ל

"מטרת צה"ל היא להגן על קיומה של מדינת : מגדיר זאת כך מסמך ייעוד וייחוד צה"ל

 . ישראל, על עצמאותה ועל בטחון אזרחיה ותושביה"

 .זאת, על פי  כפיפותו המוחלטת של צה"ל לדרג המדיני הנבחר צריכה להישמר בקפידה

" לישראל הוא צבאה של המדינה הגנה צבא" ר כי( הקובע בין הית1976חוק יסוד: הצבא )

 ". הצבא נתון למרות הממשלהוכי "

 עשות על פי הסמכה מפורשת בחוק. הסמכה כזו יהפעלת צה"ל בתווך האזרחי צריכה לה

פיקוד העורף( בלבד, המוסמכים  -)כיום  הג"אקיימת בחוק ההתגוננות האזרחית לכוחות 
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טחונית. הסמכה חוקית לכלל יגם בנושאים שאינם כרוכים בסכנה ב ותלפעול להצלת נפש

רוע יכוחות צה"ל לסייע בעת משבר מצויה גם בפקודת המשטרה, שם נקבע כי בעת "א

מה שמכונה  -רוע יאהחירום אזרחי" רשאי צה"ל לסייע לכוחות המשטרה המנהלים את 

רוע ית סמכות ניהול הא. במקרים קיצוניים, רשאי ראש הממשלה להעביר אאסון המוני

רוע חרום אזרחי לתקופה העולה על שבעה ימים דורשת החלטת ילידי צה"ל. הכרזת א

מגפת הקורונה לא הוכרזה עד כה, טחון של הכנסת. יממשלה ואישור של ועדת החוץ והב

 כזה. כאירוע 

  בריאות, הכלכלה והחברההבתחומי  משבר חריףבישראל ייצרה  כברמגפת הקורונה ,

במלחמה, באסון המוני או אין מדובר לפי שעה עם זאת, . ל להימשך ואף להחמירהעלו

  השימוש במסגור המלחמתי אינו מועיל להבנת האירוע ולניהולו. שלה מאפיינים אחרים.

  ,לה עד כה רמה גבוהה יגעל מרבית הקבוצות המרכיבות אותו, הציבור הישראלי ככלל

הממשלה בכל הנוגע להתנהלותו במסגרת המשתנות של נות להוראות היעשל למדי 

 מדיניות הריחוק החברתי וההגנה מפני הידבקות ותחלואה. 

 בתווך האזרחי מאפייני המעורבות הצבאית 

, שהרשויות ל אזרחי המדינההשונים שצרכים הבאספקת סיוע נרחב ומגוון לחלץ במהירות צה"ל נ

הביקוש הגובר, בעיקר מצד עקב או האזרחיות התקשו לספקם בשל היערכות מקדימה חסרה, 

 השתתפוחיילים  18,000) רחב היקף ישיר בסיועבעיקר התמקדה ו פעילותאוכלוסיות מוחלשות. 

הסיוע גבוהה של תחלואה. הרמה ה במוקדי ולקשישים לאזרחים נזקקים ,מאמץ(השיאו של ב

בחירום, כמו גם אוכלוסייה ניסיון בסיוע לבעל הבעיקר על ידי מערך פיקוד העורף, התבצע 

רשת של יחידות ב תוך שימושתשתית רחבה של נוכחות קבועה ברשויות המקומיות )באמצעות 

של ו לכך נוספה נוכחות מתוקשרת היטב של מפקדים בכיריםהקשר לרשויות המקומיות, יקל"ר(. 

 . בנוסף לכךבזירות ההתמודדות העיקריות גדודים 14 עד בהיקף של ,מחוץ לפקע"ר כוחות צבא

בסיוע אישי ו שיעור תחלואה גבוהשבהן נמצא קצינים בכירים לשעבר בניהול ערים השתלבו 

ר עם צה"ל והממשלה, תוך שימוש כולל הקשהמקומיות,  רשויותניהול המשבר על ידי הל

 בניסיונם הניהולי בתווך אזרחי ייחודי )בעיקר בערים חרדיות(. 

יור, בידוד ס ,ע למשטרה באכיפת ההסגריל לסיגויסו חיילי צה" םבצד המגע החיובי עם האזרחי

נראה כי הצבא הקפיד על נוכחות  .הצורךעל פי בישובים  חסימות ציריםושטחים ואבטחתם 

  תחום חשוב נוסףמחיכוך בלתי רצוי עם אזרחים. תרחקות ועל הבמשימות אכיפה לטת פחות וב

עיבוד  ,יותקשובתהטכנולוגיות, היכולות הקשור בהעמדת  ,שהובלט על ידי צה"ל והתקשורת

כמו גם של השב"כ והמוסד, בעיקר של יחידות אגף המודיעין,  של צה"ל,אילתור הונתונים ה

 לרשות המאמץ הלאומי. 

משך של מתעל משימותיו הקבועות, המחייבות מאמץ בראש ובראשונה שצה"ל אמון יוזכר 

נגיף הקורונה. פני חייליו ומפקדיו מעל  להגןעליו לצורך זה . ביטחון שוטף, אימונים ובניין הכוח

חלת ידה ניכרת עם המ)והחלה להצטמצם ב למדינרחבת יתה אמנם יהמעורבות הצבא על כן, 

הימנע לעיקר על מנת בבאופייה, זהירה ו משימה יתה ממוקדתיה, אולם מדיניות ההקלות בסגר(

כך מצא  .גבוהה רגישות ציבוריתעם אזרחים או כניסה לתחומים העשויים לעורר  יתרחיכוך מ
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אירוע אזרחי, לא ב"( כי מדובר באפריל 8 ,ידיעות אחרונותלמפקד פיקוד העורף להדגיש )בראיון 

הבריאות  שרדהמל"ל ומ אש הממשלה,צבאי. זה אירוע מקצועי ששייך בבסיסו לאנשי רפואה...ר

מה הישראלית מאפשרים הנורהן החוק והן כי יצוין . "מנהלים אותו, והשאר מונחים על ידם

ניתן וצריך . )ולא על יחידות אחרות( חופש תמרון נרחב בהטלת משימות אזרחיות על פיקוד העורף

פינוי בין היתר  ,להשתמש בו בכל מקום שיש לו יתרון יחסי על פני מערכות אחרות שקרסו

 .הקמת בתי חולים זמנייםו ספקת מזון, הקמת מתחמי מגורים ארעייםאיה, יאוכלוס

לאהדה רבה ולאשראי ניכר ובהשקעה לא גדולה,  ,צה"ל כברזכה  ומתו למאמץ האזרחיתרעקב 

, הצה"לי ריכוז המאמץכ"צבא העם למען העם". הבלטתו שעולה בקנה אחד עם מה  – בציבור

דיאלוג עם אוכלוסייה המדירה עצמה לבתוקף הנסיבות, באוכלוסייה החרדית, יצר הזדמנות, 

בסבר פנים יפות את הסיוע המוענק לו ככלל , המקבל יבור הערביצהקרב בכך גם מזיקה לצבא. 

 . ביישוביו על ידי פיקוד העורף

במאבק נגד המגפה. על גבולות מעורבותו בתווך האזרחי שצה"ל השכיל עד כה לשמור ואכן, נראה 

מהסמכות האחריות שלנו גדולה ( כי "2020אפריל  8כך הדגיש מפקד פיקוד העורף, תמיר ידעי )

זוהי תמציתה של תפיסת "האחריות המרחיבה" שצה"ל . אנחנו נענים לכל בקשת סיוע" ;שלנו

 8) י צה"ללגלבראיון  הדגיש גישה זו בציינוגם הרמטכ"ל מצא לנכון לשוקד להדהד בציבור. 

: "הקורונה היא איום עם סכנות גדולות... זו משימה לאומית... היא מאפשרת לצה"ל כיבאפריל( 

חת אחריות ... לבטא את היכולות... צה"ל צריך להיות בחזית )זו(... הכול תחת הנחיות לק

  הממשלה ומשרדי הממשלה".

בהקשר של התפרצות מחודשת של , מול צדדים חיוביים אלה ראוי להציב כמה תמרורי אזהרה

ת שימוש ביחידות צבאיות מלבד פיקוד העורף במשימות, ישא. רבהקשרים אחרים וא מגפהה

גם לצד המשטרה אכיפה, אופי של הנושאות אלה אזרחית, ובייחוד היה יאוכלוסלהמשיקות 

על צה"ל ועל המערכת שנית,  .ורצוי להימנע ממנובעל פוטנציאל בעייתי הינו וכסיוע לה, 

ושלישית, , לניהול המשימה. לאזרחים סיועקרה יעמעורבות שמזהר מאוד במעבר יהפוליטית לה

החרדית החברה רגישים, במיוחד בפעולותיו בריכוזי אוכלוסייה זהירות  עלד פיקעל צה"ל לה

 . הערביתו

ייתכן שחוסר הבהירות או טשטוש התחומים בין סיוע לאזרחים לבין ניהול אירוע חירום קשורה 

על ניהול המאבק גם לרעה המשפיעות העוסקים במלאכה, ה ממשלקרב משרדי הגם למחלוקות ב

ובעיקר בין ראש הממשלה  ,המתנהל בממשלהפוליטי/אישי המאבק הקע על רהקורונה. בנגיף 

נאלץ כנראה הפיקוד הבכיר של צה"ל, כמו סוכנויות אחרות  ,ומשרד הבריאות לבין שר הביטחון

   בתווך האזרחי.מגפה מעורבותו בהתמודדות עם הלגבי מידת ואופי במערכת הביטחון, לתמרן גם 

ת משמעית ביחס לסוגי-דושיכולה להתפרש כעמדה ניתן לזהות גם בקרב מפקדים בכירים בצה"ל 

ישראל ) ולשר הביטחון לראש הממשלהלרמטכ"ל יוחס מכתב שהופנה גבולות מעורבות הצבא. 

שמונה תחומים של העביר לצה"ל מידית אחריות מלאה לל הכביכול הצעו בואפריל(, ב 6, היום

האחריות ממשרד הבריאות את העביר )על רקע דרישת שר הביטחון ל התמודדות עם המגפה

"צה"ל מקיים שיח שוטף עם הדרג המדיני  הזדרז להגיב בציינו כי דובר צה"ל. הביטחון( למשרד

ישראל הבהיר )סגן הרמטכ"ל  , ככל הניתן".אחריות מרחיבהלאורך המשבר, מתוך תפיסה של 

הגופים האזרחיים ואנחנו המצב בו האירוע מנוהל על ידי ..." ,עקרוניתכי ( באפריל 8, היום
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 מגפהגיאוגרפית ונושאית. ככל שה -מסייעים הוא נכון, אבל אנחנו מקבלים על עצמנו עוד אחריות 

 ...תעבור מהתפרצות נשלטת להתפרצות שהיא לא נשלטת אני מניח שיעברו אלינו עוד סמכויות

"צה"ל, : הרמטכ"ל סגן פירטועוד  דרג המדיני".של ה ...אנחנו ערוכים לכל מצב ולכל החלטה

הוא לא יכול לשבת בצד כשכל המדינה  ...בדנ"א שלו, הוא ארגון יוזם וארגון התקפי מול כל איום

המסר שלנו למקבלי ההחלטות הוא שאנחנו נכונים לכל  ..מתמודדת עם אירוע חסר תקדים.

אחריות חשוב מאוד שככל שנקבל אחריות, לא נשחרר את הגופים האזרחיים מה)אולם(  ...משימה

. לא בריא למדינה שהגופים האזרחיים יתרגלו למצב שבו אם צה"ל מגיע, אז הם פטורים ..שלהם

ציטוטים  ."יםמתקש םולסייע במקומות שבהם ה םתפקידנו הוא לתמוך בה.. מהאחריות שלהם.

בו בזמן והצבא מעוניין לשדר מחויבות גבוהה לסיוע לתווך האזרחי בעת צרה, כי אלה מלמדים 

 ולסיכונים הטמונים בהרחבתו.התחום למקומו פומבית מודעות מקפיד להבהיר 

 ניהול אסונות המונייםלקראת אפשרות של העמקת המעורבות של צה"ל ב

הקלות במקביל לבעת כתיבת דברים אלה ניכרת נסיגה ממעורבות צה"ל בתווך האזרחי, 

, של גל שני של הדבקה המוניתצות התפרבתחלואה, או מחודשת בהסגרים. עם זאת, החרפה 

לא על ידי גורמים בולטים שהושמעה חוזרת ) קריאהלאחור ובכלל זאת עשויים להחזיר את הגלגל 

המערכת המשבר על ידי בזמן שהפחד מהקורונה והאכזבה מניהול  ,בציבור ובתקשורתמעטים 

)המהדהדת את קריאה כזו  .צה"לידי התמודדות לניהול הלהעביר את  ,(האזרחית היו בשיאם

 " אצל גורמים שונים בציבור,תפבלובי התניה"מעין  , המשקפתהסיסמא "תנו לצה"ל לנצח"(

, אסון המוני בקנה מידה מדינתיהידרדרות לבתנאים קיצוניים של  חיזוקקבל לואף  רלחזועשויה 

תגרום ש, שהרעידת אדמה קת הקורונה, לדוגמה, עקב מגפשל מצב הנוכחי החורגים מהבממדים 

לא זו בלבד  הישראלית. מציאותזו אינה מנותקת מהכריאה בנפש, ברכוש ובתשתיות. קרב  קנז

המאפשרים  ערכתיים,רכש כלים מגם הוא ניכרת, אלא צבאית עוצמה  צה"ל רכש במשך השניםש

מצד לו אהדה ת האמון בו והמידבנוסף ל. זאת, תווך האזרחינושאים מסוימים בלו לפעול ב

בהרבה של המערך המקצועי האזרחי  נמוכיםמול כישורים . זאת, רחבות של הציבורשדרות 

מתן העדפה ברורה במשך שנים רבות . זו תוצאה בלתי נמנעת של במרבית משרדי הממשלה

 תחומים אזרחיים שונים. על חשבון למערכת הביטחון, בהכרח 

דאי וו ,מהלך חריג וקיצוניהינה בישראל  המוניאסון  לניהולעל הצבא האחריות  טלתה ,על פניו

במהלך אחד, כבאבחת חרב. הדמוקרטיה הישראלית אמורה לא לאפשר התפתחות יינקט אם זה 

גם בדמוקרטיות  .ג אינו תומך בתרחיש כזהההחוק הישראלי הנו מסיבות רעיוניות ומעשיות. כזו

בחלק ממדינות . , גם בשעת חירוםלצבא סמכויות שלטוניותהעברת ממערביות מקובל להימנע 

ירי י, הקרבינצות הבריתהמשמר הלאומי בארדוגמת ביטחוניים )סמי קמו גופים והמערב ה

בכוחות המיועדים  האזרחית לתיגבור המערכתבין השאר  ,(באיטליה והג'נדרמריה בצרפת

גם רחוקה מתן סמכויות אזרחיות נרחבות לצבא לשמירת הסדר הציבורי. נראה כי אפשרות 

של כפיפות לדרג דמוקרטית על מסורת בעיקרן וד של צה"ל ומפקדיו, הנשענות מתפיסות היס

בנטילת אחריות כוללת לניהול אסון המוני  היראהדרג הצבאי הבכיר ש סבירעוד  המדיני האזרחי.

היכולות  בידובשל ההבנה כי דווקא בנתוני קיצון אין בין היתר , עצמו לצה"לראויה  בלתיתופעה 

לקיים את המצופה ממנו בו בזמן ו כלכלית וחברתיתבריאותית, אזרחית,  להתמודד עם קריסה

אם בעת משבר אזרחי חריף ינסה אויב להציב למדינה אתגר זאת, במיוחד . בתחום הביטחוני

 צבאי. 
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הזמן טווח בת העברת סמכויות הניהול של משבר אזרחי רחב היקף לצה"ל נמצאת סכנועם זאת, 

 הקורונה רב שלבית ורב כיוונית של משברחריפה, הידרדרות תתרחש אם  - הבינוני ואולי הארוך

. כמו רעידת אדמה עתירת נזקים ואם בהקשר אסון המוני אחר, זירות הכלכלית והחברתיתלגם 

נטילת לאולי אף ו הקולמעורבות עמ גיוס צה"ללקריאה עלולה להביא לקריסת מערכות אזרחיות 

בנסיבות כאלה . תמדינתיהאו  תמקומיברמה האזרחי  האירועשל  או כוללמסוים אחריות לניהול 

שלב נוסף בתפיסת "האחריות להידרש לניהול בלתי נמנע לכאורה של האירוע, כ צה"לעשוי 

ה להיתפס גם בציבור כ"הכרח עשוי. זו םאזרחיהמחויבותו המוסרית כלפי כביטוי לו המרחיבה"

     .והשלכותיובל יגונה" מול האסון 

 סיכום

החלטות להקלת הסגר המאחורי עומדת ה, מגפהה תהכלשל  מסתמנת עתהלמרות המגמה ה

הקורונה", יש לקחת נוכחות ב מתמשכת פתיחת המשק לקראת "שגרהל םמהלכי תנקיטול

גם . של התחלואה הקשה בשלב כלשהו בעתידניכרת רחבה האף בחשבון התפרצות מחודשת ואולי 

תפקוד של -תתעמוד בפני אפשר שמדינת ישראל ת אחר, אסון המוניהתרחש בתרחיש כזה, או ב

אינה ערוכה  , כמו מדינות אחרות,ישראלזאת, כאשר . ןה של חלקקריסהמערכות האזרחיות או 

 כמו רעידת אדמה קשה.  ,קיצון תרחישילבצורה נאותה 

ש לקחת בחשבון התערערות של דפוסי חשיבה ופעולה המוכרים בארץ מאתגרות כאלה יבנסיבות 

מייחסת יאותגרו וחשיבה והתנהלות רדיקלית יותר וליברלית פחות, הנורמות מקובלות )ובעולם(. 

במצב כזה, גם בישראל, על רקע המשבר. יותר ות הולמתפסו יי, זכויות הפרטעדיפות משנית ל

אין להוציא מכלל  - אחרכל אסון המוני  או –מגפה צליח להתמודד עם השישלטוני בהעדר מנגנון 

הציבור, ליטול אחריות חלק גדול מת בתמיכ מן הסתםהממשלה,  ידי ייקרא על הצבאש חשבון

קיים מדרג של נטילת האחריות על ידי הצבא: החל . לכאורה, ערכהזמנית?( לניהול המחלקית?/)

שלא בכפיפות  ,המדינה כולהניהול זמני של עיר מוכת אסון, וכלה בניהול ללא מגבלת זמן של ב

אתגר חריף ציב י , וודאי הרחב יותר,רחיש כזהתלשלטון המקומי או המרכזי. מובהקת 

בידי ספק אם בסיסית של המערכת האזרחית. החולשה את הישקף לדמוקרטיה הישראלית ו

 צה"ל הכישורים הנדרשים לממש אופציה כזו.

לצמצם את יש לעשות הכול על מנת בפרט בהקשר הנוכחי, על מנת למנוע מצב לא רצוי כזה, 

את  -חור יגם אם בא –יש לבנות לטווח הקצר קריסה בריאותית, כלכלית וחברתית. להסיכון 

יש בה בעת, . יעיל הרבה יותראופן בהקורונה של אירוע הממשלתית הניהול השליטה ומערכת 

משבר  לקחיסמך על גם  -של ניהול אסונות המוניים בישראל עוגן בחוק ומלתכנן מערך מעודכן 

, בכל מקרה. ועל בסיס חיזוקם של המנגנונים האזרחיים גם בהשקעה תקציבית ניכרת הקורונה

קביעת סייגים ברורים  חייבצריכה להטלת האחריות מרחיבה על צה"ל, בלתי רצויה ככל שתהיה, 

ומיצוי מלא של מנגנוני פיקוח הגדרת סמכויות ואחריות הצבא ן, זמתיחום למימושה, כולל בחוק 

 . והדוקים עלי אזרחיים

, לעת אסונותהאזרחיות מערכות מוכנות שלה ואת האת המאד מעבר לכך ישראל צריכה לחזק 

לאורך זמן מורכב אזרחי באופן שתקטן התלות בצה"ל, שממילא כישוריו המקצועיים לנהל אירוע 

שילוב צה"ל לעניין  ייחודי מנגנון החלטהחוקק חוק שימסד יש ל, לכך בנוסף. מוגבלים הם

. תמיכה ציבוריתשל רחב בעל בסיס מנגנון כזה צריך שיהיה  .בפעולות הנדרשות בעת אסון המוני
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פיקוח וודא ול על כך ובאילו נסיבותלשלב את צה"ל חליט ילקבוע בחקיקה מי הגוף שיש 

 . על כל פעילות צבאית בתווך האזרחי פרלמנטרי ומשפטי הדוק

  

גדי איזנקוט, יהודה בן מאיר, ציפי ישראלי, קובי , את נוסף למחברי המסמךהצוות כולל, * 

סף וא לירון ליבמןמהמכון למחקרי ביטחון לאומי ואת  ודנה אגמי ברוך מיכאל, פנינה שרביט

 . פרייורם וסטיוארט כהן  מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. כן חברים בצוות מלחי

 


