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 הקורונה מגפתהצבא בהתמודדות הלאומית עם  מעורבות

 כרמית פדןו מאיר אלרן, גדי איזנקוט

יום מתר והמאתגרים ביאחד האירועים מסתמנת כהקורונה עם מגפת מדינת ישראל התמודדות 

במשבר מרובע: בריאותי, כלכלי, תודעתי ופוליטי. נוכח  מדובר ,כפי שמסתמן כעתהקמתה. 

החל גם צה"ל להיערך להשתתפות אקטיבית ונרחבת  והצפי להסלמתו בישראלעוצמת האירוע 

צעדים ראשונים כבר ננקטים . לניהול החירום שנוצר עקב התפשטות המגפה במאמץ הלאומי

לבחון את ההשלכות של הינה זה  אמרמטרת מפיקוד העורף )פקע"ר(. בעיקר על ידי  ,בשטח

 הנרחב.  הצות לקראת יישומולהציג המלהמערכה ניהול מעורבות הצבא ב

 להפעלת צה"ל באירוע נמשך הנחות יסוד

  והלאומי , החברתילביטחון האישיחמור סיכון לבעל פוטנציאל  ,מתגלגלמדובר באירוע .

גם  ,נרחביםלהתרחב לממדים  עלול ודאות, אף-, המתרחש בתנאים חריפים של איהאירוע

 .וארוך טווח עד כדי אסון המוני משבר חריףתכן י. יכאלה שאינם צפויים או מוכרים

 אמץ הלאומי. להתגייס למ נדרשכל משאב לאומי  ,הבנתונים אל

  הגנה ו: עודייועל פי  על פי חוק ,פי הנחיות הדרג המדיניל ע וחייב להמשיך לפעולצה"ל פועל

 . וניצחון במלחמה מהקיובטחת ה ,על המדינה

 תהעומד לרשות מדינביותר משמעותי פוטנציאלי ההמשאב ההוא  "צבא העם"צה"ל כ 

בניהול מצבי  מיומן, ות תפעוליתגמישמתאפיין בעתיר משאבים ויכולות, הוא  :ישראל

לפיכך,  ישראל.על אזרחי  אמין ביותרכמוסד הציבורי הנתפס ו חירום ברמה הלאומית

 . תרום למאמץ הלאומי על פי יכולותיועמוד לרשות המדינה ולצה"ל צריך ל

נגיף הקורונה. התפשטות עם צה"ל בהתמודדות  מעורבותלהתפתחות  מסלולימספר  קיימים

 עדיפויותהסדרי ת אקחת בחשבון ליש  ,המסלולים המפורטים מטההתאמה לנדרש בכל אחד מב

 : במרחב אזרחי והפעלתאופן לגבי מדינית צריכים להנחות כל החלטה אשר  צה"להפעלת ל

 הביטחוניות, על כל  יכולותיוכי הצבא יוכל לשמר את חשוב להבטיח  ,בראש ובראשונה

יתרה נודעת חשיבות  .של מערכיו הקריטיים הםתפקודיאת רציפות תוך כך בו ,רכיביהן

למלא  ,בכל מצבו, כך שיתאפשר ל הצבאשורות ב הנגיףהתפשטות בלימה של להכלה ול

 .ייעודו הביטחוניאת  יםמיטביאופן ובמידה ב

  המתבטאת גם  –דה ושומרון ביהווהייחודית  אחריותו הישירהלקיים את צה"ל מחויב

שם יש לצה"ל  אחריות  ,מול רצועת עזהכן ו – על החוק והסדר במרחבבמשימות של שמירה 

נגד לצד ניהול המערכה הצבא נדרש להמשיך לממש את תחומי האחריות הללו  .ביטחונית

 השלטון ברצועה.בשיתוף פעולה עם הנהגת והתפשטות הנגיף ברשות הפלסטינית 
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 סיכוני ת ורחבתהבמאמץ הלאומי מול אקטיבי באופן וך תמלעשוי להידרש צה"ל  ,בו בזמן

 .הקורונה

צה"ל יהיה מסוגל כי  אפשר להעריך המאמצים הללו במקביל.ידרש לבצע את שלושת עשוי להצה"ל 

אופן ויסיט מאמצים ב מדוקדקתכנון יבצע גיוס המילואים, אם ירחיב את זה משולב לעמוד במאמץ 

לקראת  ,זאתכל . הסיוע למאמץ האזרחיאת בהדרגה ל יצה"ל להיערך כבר עתה להפעעל מושכל. 

 הבאים: שלביםהתפתחות ה

: במצב זה, העשוי עצמה בכוחותאת האירוע  מנהלתהאזרחית  המערכת בעודו הקצר טווחב

סיוע ולהגביר את ה ,את נכסיו לרשות המדינהעמיד להערוך להיות צה"ל צריך להשתנות במהירות, 

 . במיוחד והלוגיסטיקה תחום הרפואהב

. יש וביל את המאמץ הצה"לי בשל ניסיונו לעבוד עם התווך האזרחימיועד להכמסומן  יקוד העורףפ

בכפיפות למערכת האזרחית ועל , להעמיד את נכסי פקע"ר לרשות המדינה ואזרחיה, כולל בהסברה

בהפעלת  גורמים השונים, כולל מד"א,אלה בסיוע בשטח ל בימיםכבר עוסק  קע"רפ הנחיותיה.פי 

המלונות למבודדים ובהצגת המידע המפורט, כולל של גורמי הממשלה השונים, באתר האינטרנט 

שיידרש ככל סיוע בועל פי החלטה של הממשלה,  לפי הצורך המתפתח ,צפוי שצה"ל יתמקדשלו. 

 . נוספיםגופים , למד"א ולשטרת ישראללמ למשרד הבריאות,

את לרעה  נצללמנסה ישראל אינו  מי מאויבילוודא שנדרשות ת המודיעין של צה"ל והשב"כ ומערכ

 מהלכים עוינים מכל סוג שהוא. כדי להוציא לפעול בישראל השוררים המצב הבריאותי והמבוכה 

ה ניכרת של הרחבל עשוי צה"ל להידרש ,פההמגנוספת של  התפשטותשל  בנסיבותו הארוך בטווח

במסגרת כזו . יותר נרחבלחייב גיוס מילואים  העשויהתפתחות ה – בתווך האזרחי תוהיקפי פעול

לוגיסטיקה, תחבורה, יקוד ושליטה, פהכוללים בתחומים  ,וכסיחלק מנ, באמצעות צה"לסייע י

מור על שלמשטרת ישראל לכדי לסייע כן עשויה להידרש הצבה של חיילים . רפואהוצוותי מתקנים 

בין ואולי חיכוך שלילי בתרחיש זה ייווצר מגע יישום מלא של סגר אפשרי. להבטיח הסדר הציבורי ו

לא התנסה בהם מאז שהתארגנות אופני ד וורגישות רבה מא מהצבאשיחייב  ,הצבא לבין אזרחים

, תארגוניחייב היערכות שי רבה משמעותבעל . מדובר באתגר 2005-רצועת עזה במביצוע ההתנתקות 

יידרשו  אתגר זהעמוד בכדי להן בשורות הצבא והן בקרב האזרחים.  – תופסיכולוגי תחברתי

 גורמים אזרחיים. ישולבו בהם ש ,ופיקוח חשיבהתהליכי 

 על עצמו לקבלידרש להצה"ל עשוי  ,מצב חירום מיוחד בעורףכאשר יוכרז ו המוני אסון של תרחישב

האזרחית שנפגעה במישרין או  המערכתרכיבים נרחבים של על  ,לפחות , חלקיתתפעוליתאחריות 

על הפעלת המשק האזרחי היא משמעות הדבר, הלכה למעשה,  .מגפהיה של הבעקיפין מהשלכות

 .על פי הנחיות הממשלהידי צה"ל ו

, החירוםמצב בניהול צה"ל עם התרחבות אפשרית של מעורבות קל וחומר התרחישים הללו, בכל 

 למערכת סיוע מקסימום: שעיקרם הינו ומגבלותסייגים  מספרעל עצמו  קבלצה"ל יצטרך ל

מקבלת החלטות ימנע יהיה לההצבא על שהיא משמעות ה .ישירה אחריות מינימום – האזרחית

זאת, כל שאיר זאת לדרג המדיני. לה עליוו, וההיקפים של מעורבותו האופנים, התחומיםלגבי 

 כאשר:
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 של הממשלה ושל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת הדוקדרש פיקוח אזרחי יי ,בכל מקרה 

אחר מכלול הפעולות מעקב אלא ב, בלבדמדובר בפיקוח עליון אין . על כל פעולה של הצבא

  עליהן.  בקרהבובתווך האזרחי 

  גם בדרג הפיקוד ולא פחות מכך בדרג החיילים, של הצבא רבה רגישותהבנה ונדרשת ,

 לצרכי קבוצות אוכלוסייהובמיוחד ציבור הרחב הלצרכי  ,המערכות האזרחיותלצרכי 

חשוב בהקשר זה . בסיכוןנוספות אוכלוסיות ו במצוקהאזרחים )חרדים וערבים(,  ותייחודי

ביניהם )מומחי תוכן ואזרחים לחיילות בעבודה בשטח וכן ייצוג מספק ליהיה כי 

בכל ו ,ההתערבותבתכנון ובביצוע פסיכולוגים, אנשי רפואה, אנשי ציבור מקומיים( 

 .הרמות

 תופעות ותקלות כך שלא יהיו ללהיערך , הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע, ידרשצה"ל י

אין לערב  ,לכןתפגע באזרחים בדרך כלשהי. שכזו או ברמה אתית  גבולחציית  הן בבחינתש

 מיוחדים. מעקב  אמצעיהפעלה של ב אובארץ אכיפה וור שיטאת צה"ל במהלכי 

  גם אזרחי. ה-מדיניכפיפות לדרג ה הקובע ,דמוקרטיהעל פי הצו תמיד לפעול צה"ל יידרש

החירום מצב ניהול הפרקטיקה של ו התפיסהעם כרנת נכה להיות מסוהפעלת הצבא צרי

 . האחריםוהמקומיים הפעולות של המוסדות המדינתיים  לצד, הממשלה על ידי

בטא התמודדות עם מצב החירום עקב התפשטות מגפת הקורונה תעת מעורבות צה"ל בבסיכום, 

צה"ל עם זאת, . אזרחי מובהק הנקרא לדגל בעת חירום ,למען העם "צבא העם" צה"ל יותהאת 

חברתי עד כדי מתח עורר יו ,דויימשך מצב החירום ויחריף מא, בפרט אם ברגישותלהתנהל יידרש 

הינה אתגר אקוטית  תנהלות של הצבא מול אזרחים במצוקהההפרות ניכרות של הסדר הציבורי. 

לשנות את נדרשים חיילים בהן שכאלה, מהמדרגה הראשונה. צה"ל אינו ערוך ומאומן למשימות 

כה כרוו מאתגרת מאד הינהזו כהסתגלות . מול הציבור הישראלי להםהמוכרים דפוסי הפעולה 

תכנון  יםמחייבאלה כל גמישות תפקודית. באיפוק וברמת משמעת גבוהה, בינוי קוגניטיבי, שב

להסתמך לא יצטרך צה"ל  ,. בנסיבות אלהברמה שצה"ל לא התנסה בהים רחבונ יםמדוקדקוהכנה 

מסגרות בצמוד  אזרחי מקצועיליווי והדוק  פיקוח אזרחיעצמו ל לקבל עאלא גם , על יכולותיורק 

  בשטח.  פעולה ה

 


