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אתגר מדינתי, מגזרי, היא התגברות שכיחותם של אירועי חירום קיצוניים דוגמת רעידת אדמה 

מענה במקרים של רעידות לם לסיוע וייותר מבעבר, נהיר לגופים האחראי ,יוםכקהילתי ואישי כבד. 

אינם מסוגלים לתת מענה שלם למכלול  -ממשלתיים וצבאיים  -אדמה, כי גופי ההצלה המדינתיים 

בה הוא חי, כמו גם ש. לאזרח ולקהילה התעורר במקרים אלצפויים לההצרכים והאתגרים ש

יש תפקיד מכריע בהספקת מזון ושתייה, מקום לינה, ביגוד, עזרה  ,למוסדות מקומיים וקהילתיים

הראשונים לאחר מקרה אסון. כיוון שארגוני רפואית, סעד ורווחה נפשית, בשעות ואף בימים 

בו תתרחש רעידת אדמה, הרי לחברי הקהילה שככל הנראה, להגיע לכל מקום ואזור  ,החירום יתקשו

ביכולת לסייע ולהגיש עזרה לנפגעים. אחת הקהילות  חשוב חלקולארגוני הצלה מקומיים יש 

תות חירום היא יה וסיוע בעמערך משוכלל של ארגוני הצל בה פועלהמשמעותיות בישראל ש

 הקהילה החרדית, לגווניה השונים.

משקלו בציבור הישראלי הולך וגדל,  1.מיליון איש 1.26־מיעוט המונה כ אהציבור החרדי בישראל הו

מכלל האוכלוסייה. זוהי קהילה מגוונת מאוד, בעלת מאפיינים תרבותיים וחברתיים  12%־ועומד על כ

ונבדלותה מאופיינת הקהילה החרדית כבעלת חוסן חברתי גבוה,  ייחודיים. על אף הסתגרותה

שאמורים לסייע לה בהתמודדות עם משברים ואסונות, ובכלל זה רעידות אדמה. עם זאת, מסיבות 

שונות שיובהרו בהמשך, מידת המוכנות של קהילה זו לרעידות אדמה נמוכה מאוד, וכך גם מידת 

ובהם המשטרה והצבא, האמונים על מידת המוכנות של האמון של ציבור זה במוסדות המדינה, 

האוכלוסייה ועל מנגנוני הצלה וסיוע שאמורים לפעול בעקבות מקרים מסוג זה. מאידך, קהילה זו 

רב, המושרשים היטב בעולם החסד היהודי־ מאופיינת בערכים כגון מתן עזרה לחבריה ובסיוע הדדי

ים וייחודיים העשויים לספק שירותים מתקדמים לגורמי חרדי, ופועלים בה ארגוני חירום והצלה שונ

 החירום וההצלה הרשמיים בפיקוד העורף ומחוצה לו. 

ארגונים כמו "איחוד הצלה", זק"א ו"עזר מציון", לצד התארגנויות ייעודיות במסגרות קהילתיות 

גרת, מובחנות )כציבור החסידי, למשל(, הם חלק בלתי נפרד מתשתיות הקהילה החרדית המסו

ומספקים סעד ורווחה לציבור הישראלי בכלל ולציבור החרדי בפרט. על בסיס הגישה ה"מרחיבה" 

)שתתואר בהמשך( ובאמצעות היערכות מוקדמת, ניתן יהיה בעת אסון לרתום את המשאבים, 

היכולות, כוח האדם והניסיון המוכח של ארגונים אלה כדי להקל על האוכלוסייה בעת צרה. בהמשך 

ו התועלות שעשויה להצמיח הפעלה שיטתית של ארגוני חירום והצלה חרדיים במהלך יפורט

ההתמודדות המורכבת עם הצורך בהכנה מיטבית של הציבור בקהילה מסוגרת למצבים של רעידות 

 אדמה ונזקיהן. 

למאמר זה שתי תכליות משלימות: ניסיון לצפות את תגובת האוכלוסייה החרדית לנוכח רעידת 

בהתאם למידת המודעות הקיימת, המוכנות בפועל, ואופן ההתמודדות המשוער, בהתבסס  -אדמה 

באמצעות בחינת האפשרות לגייס  –על ידע וספרות עדכנית בתחום; הצעה לפיתוח מענים מעשיים 

ולרתום כוחות ויכולות מקצועיים מוכחים בארגוני חירום והצלה חרדיים, לצורך מתן סיוע באופן 

 פיקוד העורף במצבי אסונות המוניים כתוצאה מרעידות אדמה חמורות. שיטתי לכוחות 

בהתאם לכך, הסוגיות המרכזיות שייבחנו נוגעות לבחינת מידת המוגנות והמוכנות של הציבור 

החרדי והרשויות החרדיות לתרחישי סיכון אלה. כמו כן, תיבחן השאלה, האם וכיצד אפשר לרתום 

יים, וכן תשתיות קהילתיות נוספות, לצורך הכנת התשתיות את ארגוני החירום וההצלה החרד

 הנדרשות להתמודדות עם רעידות אדמה וטיפול בנפגעים. 

מאמר זה נסמך על סקירת ספרות עדכנית בתחום, ובכלל זה תורת ההפעלה של פיקוד העורף בנוגע 

ת שבחנו את למעורבות האוכלוסייה והרשות המקומית במקרים של רעידות אדמה, וכן על מקורו
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מידת המודעות והמוכנות של הציבור החרדי לתרחישי הסיכון הנלווים לרעידות אדמה. נוסף על 

כך, כדי לבחון את מידת המסוגלות של ארגוני החירום החרדיים לסייע במקרים של רעידות אדמה, 

י חירום קיימנו סדרה קצרה של ראיונות עומק אישיים עם מנהלים ובעלי תפקידים בכירים בארגונ

 והצלה חרדיים ובפיקוד העורף. 

 פיקוד העורף: משימות הסברה, מתן סיוע ושיתופי פעולה 

משימותיו של פיקוד העורף )להלן: פקע"ר( לטיפול באירועי רעידות אדמה כוללות, בין היתר: הסברה 

סעד והנחיות להצלת חיים; סיוע לרשויות מקומיות בהפעלת סיוע לאוכלוסייה הנפגעת; שירותי 

וקליטה לאוכלוסייה הנפגעת, ובכלל זה פינוי אוכלוסייה; סיוע לגופי ממשל אזרחיים בקיום שגרת 

חיים. כדי לתת מענה הולם ומיטבי לאוכלוסייה הנפגעת, פיקוד העורף משתף פעולה עם מגוון גופים 

ד לסיוע וגורמים, בהם משרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים פנים־פיקודיים כמו כוחות הפיקו

 לעורף האזרחי. 

נוסף על כך, בשל מיקומה הגאוגרפי הרגיש של ישראל לאורך הבקע הסורי־אפריקני והיותה מועדת 

לרעידות אדמה קטלניות, ומכיוון שאין דרך לחזות את מועד התרחשותן של רעידות אדמה, יש 

מצים ומשאבים חשיבות רבה למוכנות לקראת רעידות אדמה. בשנים האחרונות השקיע פקע"ר מא

רבים כדי להגביר את מידת המוכנות של הציבור להתמודדות עם תרחישים של אירועי רעידות 

אדמה. פקע"ר הכשיר ואימן יחידת חירום והצלה ארצית )להלן: יחצ"א( במסגרת גדודים אורגניים 

זו נעזרת  בעלי יכולות גבוהות, ציוד מכני כבד לחילוץ והצלה, צוותי רפואה ומנהלה ועוד. יחידה

ביחידות קישור לרשויות המקומיות )להלן: יקל"רים(, המקשרות בין גופי המטה של פקע"ר ובין 

הרשויות המקומיות ומאפשרות שיתופי פעולה עם גורמים מקומיים ועם כלל הגורמים המסייעים 

 בשעת חירום. 

לל המורכבות עם זאת, בשל העובדה מכוחות שיחצ"א מבוססים בעיקר על אנשי מילואים, ובג

עד הגעת הכוחות למקום האירוע  2שצפויה לגרום רעידת אדמה קשה, ההנחה היא כי יעברו שעות

ועד שתוגש עזרה ויסופקו מזון ומים, ביגוד, טיפול רפואי, מגורים ומחסה, אמצעי חימום וצינון 

מכריע וכדומה. לפיכך, לרשויות המקומיות, לארגוני המתנדבים ולאזרחים עצמם יהיה תפקיד 

בהגשת עזרה וסיוע בשלבים הראשונים לאחר רעידת האדמה. שלבים אלה יכולים להימשך שעות 

 ואף ימים, והם קריטיים להצלת חיים ולטיפול בפצועים. 

כדי להיערך לתרחישים אלה כראוי גיבשה הוועדה הייעודית האמונה על הנושא תפיסת הפעלה, 

אחידים לגורמים השונים של פיקוד העורף, ארגוני  שלפיה "בזמן אמת יוקמו בשטח צוותי פיקוד

החירום והרשויות המקומיות. בעזרת נציגות כלל הארגונים באזור הפגוע ניתן יהיה לפעול ביעילות 

 3המרבית, תוך ניצול היתרונות של כל ארגון ואיחוד משאבים".

של פקע"ר ושל בשל הפתאומיות המאפיינת התפרצויות של רעידות אדמה קובעת תורת ההפעלה 

לארגוני התנדבות קהילתיים ולרשות המקומית מקום מרכזי רשות החירום הלאומית כי לאזרח, 

הציפייה היא כי אזרחים שלא ייפגעו יתפנו לסייע  4בהתמודדות הן במאמצי שגרה והן בחירום.

לעצמם ולסובבים אותם באופן פעיל ומשמעותי, באמצעות גופי ההצלה והמערכות התומכות 

עטפת שירותי החירום השונים. ציפיות אלה מחייבות להערכתנו הכנה שיטתית, הכוללת פיתוח במ

תורת הפעלה סדורה וגיבוש מתווים ותיאומים בין פקע"ר לארגוני חירום מוכרים בקהילות שונות, 

 בהתאם למידת החוסן החברתי של קהילות מובחנות. 
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רתי מלכד גבוה וחזק, אפשר יהיה להסתייע הואיל שלציבור החרדי יש רשתות חברתיות והון חב

באופן יעיל ביכולות הארגוניות הייחודיות לציבור זה. עם זאת, בגלל מאפייניה התרבותיים 

אם  –והחברתיים הבדלניים של קהילה זו, יש לא מעט אתגרים העומדים בפני מקבלי ההחלטות 

רדיים את ההירתמות למלאכת אכן יבקשו להטיל על פרנסי הקהילה ומנהלי ארגוני החירום הח

 ההכנה הדורשת התמודדות עם רעידות אדמה ולסיוע הנדרש בעת התרחשותן.

 האוכלוסייה החרדית: התבדלות חברתית לצד התגייסות קהילתית 

הציבור החרדי איננו עוד מיעוט קטן ומוחלש. על אף התמורות הרבות שחלו בקרב קהילה ייחודית 

מדובר עדיין בציבור בעל הנהגה איתנה ותפיסות עולם  5מתמשכים,זו ולמרות משברי הנהגה 

נוקשות אך כוללניות. הקהילה החרדית היא קולקטיבית במהותה ומאופיינת בכך שהחלטות 

אינדיווידואליות של הפרט מושפעות באופן ברור ממעגלים חברתיים קהילתיים ומהכרעות ההנהגה 

יבטים אלה יתרונות וחסרונות, שאף יודגשו אם וכאשר הרבנית־רוחנית וזו המקומית־קהילתית. לה

 יידרש ציבור זה ומנהיגיו להתמודד עם אירועי אסון קולוסאלי בדמות רעידת אדמה. 

אלף  750מיליון נפש )לעומת כ־ 1.26, מונה הציבור החרדי בישראל למעלה מ2021על־פי הערכות מ־

קהילה זו,  6בישראל וכחמישית מכלל היהודים.מכלל האוכלוסייה  13%(, שהם כ־2009נפש בשנת 

על כלל גווניה וזרמיה, מעלה על נס את ערך לימוד התורה לשמה, ואת עולם הישיבות שבו מתקיים 

בחברה  7ללא הרף לימוד זה במסגרת מה שהוגדר על־ידי הסוציולוג מנחם פרידמן כ"חברת הלומדים".

וכישוריהם, ללימודי קודש אינטנסיביים ומלאים כלל הגברים, ללא קשר ליכולותיהם  זו מחויבים

לאורך שנים רבות, על חשבון כל שאר משלחי היד, בעוד נשותיהם מסייעות בפרנסת המשפחה 

ואחראיות לחינוך הדור הבא. גם למדינת הרווחה הישראלית תפקיד מכריע בתמיכה בעולם התורה 

אי־ספרדי בישראל. בדומה לקהילות החרדי ובמבנה חברתי זה, המאפיין בעיקר את הציבור הליט

פונדמנטליסטיות, מסורתיות ודתיות דומות בעולם, גם הקהילה החרדית בישראל חוששת ונמנעת, 

ככל הניתן, מהשפעותיה המזיקות וערכיה הפסולים והְמַחלנים כביכול של המודרנה. החרדים 

גנות בדוקטרינת "דעת מונהגים על־ידי הנהגה רוחנית־רבנית שמרנית וזהירה שפסיקותיה מעו

כדי לשמר אורח  8תורה", לפיה הנחיות ופסיקות של גדולי הדור מחייבות ציות מלא ללא עוררין.

חיים זה הפכה החרדיות הישראלית לקהילה בדלנית ומסוגרת שהקיפה את עצמה מרצון ב"חומות 

חוצה לו נתפס של קדושה" בתוך קהילת "מובלעת" הדוגלת באורח חיים טהור ומוסרי, שכל מה שמ

 9כפסול ולא רצוי. 

התבדלותו של הציבור החרדי באה לידי ביטוי גם במרחב הגאוגרפי. שני מוקדי האוכלוסייה 

מכלל  %30 10אלף(. 183אלף( ובני ברק ) 250הוותיקים והגדולים ביותר של קהילה זו הם ירושלים )

במחוז תל אביב.  22%שמש( ו־החרדים בישראל מתגוררים במחוז ירושלים )רובם בירושלים ובבית 

למעשה, כשני שלישים מהחרדים חיים בשבע ערים בלבד: ירושלים, בני ברק, בית שמש, מודיעין 

עילית, אשדוד, בית"ר עילית ואלעד. עם זאת, בעקבות סיבות הקשורות לגידול הדמוגרפי הגבוה 

הגירה ממוקדי אוכלוסייה של אוכלוסייה זו ובשל העלייה בעלויות הדיור, החלה בשנים האחרונות 

אלה לעבר ערים פריפריאליות שונות, בהן הערים שהוזכרו לעיל, אך גם ליישובים נוספים כמו 

 47%אלף,  15.7מכלל התושבים, צפת ) 10%אלף חרדים המהווים  19.5נתניה, שבה מתגוררים כ־

(, 19%אלף,  8.4יה )בהתאמה(, טבר 82%אלף,  9.7בהתאמה(, רכסים ) 10%, 14.6בהתאמה(, רחובות )

 הדירות, השכונות והערים החרדיות צפופות מאוד: 11( ולערים ויישובים נוספים.26%אלף,  6.7ערד )
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. מקור: (60-18)בקרב רוכשים בני  2017-1999: גיל ממוצע של דירה ראשונה בעת רכישה, לפי מגזר, 1איור 
שוק הדיור החרדי ופרישתה הגיאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בישראל. (. 2020רגב, א' וגורדון, ג' )

 המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

נפשות בחדר בדירה בבעלות יהודים  0.8נפשות לעומת  1.4בדירה חרדית ממוצעת גרות בחדר 

אלף נפש בקמ"ר למגורים, לעומת הממוצע הארצי העומד  54שאינם חרדים. בבני ברק, למשל, חיים 

  12אלף נפש לקמ"ר. 18.8 על

זאת ועוד, בעקבות היעדר יכולות כלכליות, הדירות שמצליחים חרדים לרכוש ישנות בהרבה מאלה 

עמד "גיל הדירה הראשונה" הממוצע בציבור החרדי  2017שרוכשים יהודים שאינם חרדים. בשנת 

. מדובר במגמה מדאיגה שכן מדובר, בדרך שנה בציבור היהודי הלא־חרדי 21שנה, לעומת  28על 

כלל, בדירות שאינן עמידות בפני רעידות אדמה קשות. נוסיף לכך את צפיפות הדיור הגבוהה 

שתוארה לעיל ואת רגישותם של מוקדי אזורי המגורים החרדיים )ירושלים, צפת, טבריה(, וניווכח 

 13נו מוגן כראוי מפני רעידות אדמה. לדעת שהציבור החרדי נמצא ברמת סיכון גבוהה למדי וכי אי

יתר על כן, מחקרים עדכניים מלמדים כי החרדים גם אינם מודעים באופן מיטבי לרעידות אדמה 

ואינם מכירים דיים את דרכי ההתגוננות וההתנהגות הנדרשות בעת התרחשותה של רעידת אדמה. 

ת רעידת אדמה במדינה בדומה לאוכלוסייה הכללית, "החרדים תופסים את הסיכוי להתרחשו

המחקר  14נמוך, אך תופסים את הסיכון לגבי עצמם ומשפחתם כנמוך מאוד".-וביישוביהם כבינוני

( מהחרדים מעריכים כי הראשונים שיסייעו להם בעת רעידת אדמה יהיו שכנים, 26%מלמד כי כרבע )

( דיווחו 57%ים )בני משפחה ומכרים בקהילה וגם ארגוני הצלה אזרחיים. למעלה ממחצית מהחרד

כי במצבי חירום יפנו בראש ובראשונה לארגוני הצלה. ביישובים קטנים ובקהילות מגובשות כקהילה 

החרדית, המאופיינת בלכידות חברתית גבוהה ובעזרה הדדית, ניכרת נטייה לפנות בשעת חירום 

 לקהילה עצמה ולארגוני חירום והצלה מקומיים שהם חלק מציבור זה. 
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 י של הקהילה החרדית: משאב חשוב לסיוע ולשיקום ההון החברת

הון חברתי הוגדר על־ידי חוקר מדע המדינה רוברט  15הציבור החרדי מאופיין כבעל הון חברתי גבוה.

פטנאם כ"מאפיינים של ארגון חברתי, דוגמת רשתות חברתיות, נורמות ואמון חברתי, המאפשרים 

מדובר במגוון קשרים הנוצרים בין אנשים,  16".תיאום ושיתוף פעולה למטרת השגת רווח משותף

ומאפשרים להפיק תועלות מסוגים שונים. הון חברתי כמשאב עשוי לסייע לאנשים ולקהילות 

  17להשתקם ממצבי אסון וחירום שונים.

  

 18הספרות מתארת שלושה סוגים עיקריים של הון חברתי:

וקהילתיים, המסייעים לפרט מחוץ לקהילה התשתית שעליה נבנים מוסדות חברתיים  .הון מלכד

ובעיקר בתוך הקהילה. סוג זה של הון חברתי הוא המאפיין העיקרי של הקהילה החרדית. קהילות 

בעלות הון חברתי מלכד חזק נהנות מרשתות חברתיות ענפות ויעילות, הנבנות הודות לקשרים 

. מבנה זה אופייני לקהילות קטנות, ראשוניים והדוקים המסייעים לחיזוק האמון בין חברי הקהילה

מסורתיות והומוגניות, דוגמת מרבית הקהילות החרדיות וחלק מקהילותיהם של יוצאי אתיופיה 

בישראל, שבהן מתקיימים יחסי פנים אל פנים, חברי הקהילה מכירים זה את זה מילדות, מקושרים 

ם זה בזה אמון רב. בקהילות בקשרי נישואים ובקשרים חברתיים אחרים, חיים בסמיכות ונותני

מסוג זה צומחים מוסדות התורמים לקהילה כולה, כגון עמותות חסד, בתי ספר, מוסדות דת, אגודות 

  של עסקים קטנים וכדומה.

מבוסס על קשרים חיצוניים לאלה של הקהילה ומסייע בקבלת מידע ועזרה שאינם  .הון מגשר

דורשים אמון פנימי הדוק והיכרות הדדית. קשרים אלה מסייעים במציאת מקום עבודה, בקבלת 

 שירותים שונים ובאפשרות להיחשף להזדמנויות שונות במגוון תחומים. 



 התמודדות עם רעידות אדמה  3מערכות עורף 
 

מדינה ומוסדותיה. חלק ניכר מהחרדים מסתייגים מבוסס על הקשר שבין האזרחים ובין ה .הון מקשר

החרדים אמנם  19ואינם נותנים אמון במוסדות המדינה כגון בתי המשפט, המשטרה, והכנסת.

אך לרוב התרומה  20מתנדבים ותורמים בשיעור גבוה מזה של האוכלוסייה שאיננה חרדית,

הסיבה לכך, נוסף על  21וההתנדבות נותרות במסגרת הקהילה ומיועדות למי שמזוהה כחרדי.

מהמשפחות החרדיות מוגדרות כעניות ונזקקות לסיוע  43%סגירותה של קהילה זו, היא העובדה ש־

 22באמצעות גמ"חים ומוסדות סעד קהילתיים שונים. יודגש כי בשונה מהציבור הכללי המתנדב,

יינים שיעור גבוה מהחרדים מתנדבים בארגונים המספקים שירותי בריאות והצלה. בשל מאפ

ייחודיים אלה, נראה כי בהינתן הכשרה והתאמות ייעודיות אפשר יהיה בעתיד לרתום את ארגוני 

החירום וההצלה החרדיים לסייע באופן אקטיבי לאוכלוסייה החרדית בעת התרחשות רעידת אדמה. 

ול ארגונים אלה אמורים להיות חלק מהאמצעים והמנגנונים הציבוריים־מדינתיים האמונים על הטיפ

בפצועים והרוגים. זאת ועוד, בשל ייחודה התרבותי־חברתי של קהילה זו, ועל סמך הניסיון שהצטבר 

ניתן יהיה להסתייע בארגונים אלה גם כדי לשפר את מערכי ההסברה  23בעת משבר הקורונה,

 וההדרכה לציבור זה, כחלק ממערך ההכנה להתנהלות הנדרשת בעת התרחשותן של רעידות אדמה. 

 י חירום והצלה: יזמות חרדית וערכי נתינהארגונ

לאור ערכי הנתינה והחסד בציבור החרדי, והשפעתה של נורמה חברתית אלטרואיסטית, נוסדו 

בישראל בעשורים האחרונים ארגוני סעד, רווחה והצלה רבים על־ידי יזמים חרדים. ארגונים כמו יד 

זכרון מנחם, איחוד הצלה, הצלה ישראל וזק"א שרה, עזר מציון, חסדי נעמי, מאיר פנים, קופת העיר, 

מנוהלים על־ידי חרדים, וחלק הארי של המתנדבים בהם חרדים. כמה מהארגונים עשויים לתרום 

 רבות במקרה של אסון המוני כמו רעידת אדמה. שניים מהם הם זק"א ואיחוד הצלה: 

 405יהודה משי זהב לאחר הפיגוע בקו  על־ידי 1989הוקם בשנת  –זק"א: איתור, חילוץ, הצלה" "

ירושלים. ארגון זק"א )זיהוי קורבנות אסון( הוכרז על־ידי שר הביטחון כארגון עזר –בכביש תל אביב

לחירום, והוא פועל בשיתוף עם פיקוד העורף ועם רשות החירום הלאומית. לצד הטיפול בהבאת 

ן־לאומית, והוא מפעיל יחידות ייעודיות, קורבנות אסון לקבורה מכובדת, לזק"א פריסה ארצית ובי

בהן יחידות ג'יפים, יחידת כלבנים וצוללנים, יחידות בני מיעוטים, יחידות הצלה והסברה ועוד. 

אופנועים המופעלים על־ידי מאות מתנדבים. לנוכח  160אמבולנסים ו־ 30בבעלות הארגון כ־

למנוחה אחרונה מכובדת וראויה,  ההתמחות בטיפול בקורבנות אסון, בזיהוי הרוגים ובהבאתם

משמש הארגון חלק בלתי נפרד ממערך ארגוני החירום האמורים לספק שירותים ולסייע לשאר 

כוחות החירום וההצלה במקרה של רעידת אדמה קשה. המשימות כוללות פינוי פצועים ונגעים, וכן 

צועיות ייחודית, ומעטים ביצוע קבורה ארעית במצב של ריבוי נפגעים. לטיפול בחללים נדרשת מק

  24.הם הגופים בישראל שלהם הידע המקצועי והחוסן המנטלי הנדרשים לכך

מתנדבים בפריסה ארצית, כולל  6,200ומונה כיום כ־ 2006הארגון הוקם בשנת  –"איחוד הצלה" 

ביישובים לא־יהודיים. איחוד הצלה מגיש עזרה, סיוע רפואי וסיוע חירום. פיקוד העורף עורך 

תנדבי הארגון הדרכות והכשרות חילוץ והצלה. על אף העובדה שארגון זה נוסד ומנוהל על־ידי למ

( אינם חרדים. הארגון זוכה לקבלה ולהכרה רבה בציבור 70%הנהלה חרדית, מרבית מתנדביו )כ־

אופנועים  400אופנועי אמבולנס, כ־ 1,000בכלל, ובקהילה החרדית בפרט. הוא מפעיל למעלה מ־
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צוותי חירום והצלה בפריסה  340סניפים ו־ 90רכבי הצלה נוספים,  90אמבולנסים,  40, חשמליים

 רחבה מאוד.

ארגונים אלה יכולים לשמש כוח עזר משמעותי בכל תרחיש של אסון, החל משלב ההסברה וההדרכה 

הנדרש לצורך מוכנות למקרה של אסון, דרך טיפול בנפגעים וכלה בהבאה לקבורה מסודרת. 

פריסה ארצית תיהם עשויים לסייע לכוחות הצלה נוספים ולגופים הממלכתיים, בהם פקע"ר: יתרונו

; צוותי מתנדבים מקצועיים וזמינים; ציוד הצלה רפואי מתקדם; רחבה ומסועפת, כולל יכולות שינוע

 מתנדבים מתוך הקהילה והיכרות מעמיקה עם צורכי קהילות מגוונות.  ;ארגון מטה ארצי

האחרון הוא המרכזי ביותר, בפרט בעת התרחשותן של רעידות אדמה. היתרון המובהק המאפיין 

של ארגונים כגון זק"א ואיחוד הצלה בטיפול באירועים נובע מהעובדה שלצד האוניברסליות 

שמאפיינת את פעילותם, יש להם גם קשר הדוק עם הקהילות שמהן מגיעים המתנדבים, חרדים 

עצמם הם חלק בלתי נפרד מהקהילה, למומחיות הייחודית של כל  ואחרים. מכיוון שהמתנדבים

 ארגון נוסף ערך שהופך את הפעילות המשותפת ליעילה ומהירה יותר.

 תיווך ושיתוף פעולה: המתנדבים, הגיבוי וראשי הקהילה

הואיל וחלק ניכר מהאחריות לטיפול המורכב הנדרש במקרה של רעידת אדמה נתון בידי פיקוד 

לבחון תרחישים שלפיהם חלק מהסמכויות לסיוע אזרחי יינתנו לארגוני חירום והצלה  העורף, יש

של הקהילה החרדית. למתנדבים ובעלי תפקידים בקהילות החרדיות, בפרט אלה הפעילים בארגונים 

כמו זק"א, איחוד הצלה ודומיהם, יש יתרון בכל הנוגע לטיפול הנדרש במצבי חירום כגון רעידת 

( תיווך וגישור 2מההכנה המוקדמת לרעידות אדמה; ) (1ולל שלושה ממדים כדלקמן: )אדמה קשה, וכ

( סיוע בשיקום 3אל מול הנהגת הקהילה כגורמי הצלה מוסמכים המכירים את הקהילה וצרכיה; )

 לאחר התרחשות אסון בקהילה ומחוצה לה. להלן פרוט קצר של שלושת ממדים אלו: 

, וביכולתו לצמצם לשלב זה השפעה מכריעה על התגובה לרעידת אדמה .שלב ההתכוננות וההכנה

נזקים ונפגעים. לנוכח מידת המוכנות והמודעות המועטה בקרב הציבור החרדי בנוגע לרעידות 

אדמה ולכללי התנהגות מצילי חיים, יש לבחון אפשרות למבצעי הסברה והכנה שיופעלו על־ידי 

פייני ההון החברתי הייחודי של הציבור החרדי ומידת לכידות כוחות מתוך הקהילה החרדית. בשל מא

קהילתית גבוהה, החרדים סומכים יותר על עצמם ועל קהילתם במצב חירום כגון רעידת אדמה, 

בהשוואה לאוכלוסייה הכללית. על כן, גם בשלב ההכנה חשוב להכין מערכי הדרכה ולימוד מותאמים 

במסגרות חינוך )תלמודי תורה, ישיבות, סמינרים לנשים  וייעודיים לציבור החרדי, אשר יונחלו

וכדומה(, על־ידי גורמים ובעלי תפקידים שנתפסים כמקצועיים ובעלי סמכות מחד, ומזוהים ומוכרים 

 בתוך הקהילה עצמה מאידך. 

לנוכח תפקידם הייחודי של המתנדבים החרדים בארגוני החירום וההצלה, ובשל העובדה שהם זוכים 

והסכמה רבנית וחברתית רחבה, הם יכולים לשמש גורם מתווך רב־עוצמה במישור זה. רק לגיבוי 

מעורבות קהילתית וציבורית שיטתית ויסודית יכולה לסייע לשמירת המוכנות לאירועים מסוג זה. 

מעורבות זו תתאפשר אם מידע חשוב יתּווך על־ידי גורמים מהקהילה שלהם ידע מקצועי בתחום 

והם נתפסים כבני־סמכא בעיני הציבור החרדי לגווניו השונים. בשלב זה לרבנים  הסיוע וההצלה,

 ולמנהיגות הקהילתית יש תפקיד מרכזי מאוד בהעברת מסרים לציבור זה. 

גם בשלב זה יש למתנדבים ולארגונים חרדיים יתרון חשוב, הודות  .שיקום רב־תחומי וחזרה לשגרה

ל ארגוני החירום החרדיים לסיוע בשתי רמות משלימות: למבנה הקהילתי הייחודי ולהירתמותם ש
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ארצית, המתבטאת בפריסתם הרחבה של ארגונים כמו זק"א ואיחוד הצלה; רמה מקומית־־רמה כלל

קהילתית, פנים־חרדית. משימה זו תהיה מורכבת מאוד ותחייב שיתופי פעולה בין כלל הרמות, 

רשות המקומית והצבא, וכלה בדרג המדיני מהפרט והמשפחה, דרך הארגון, הקהילה, היישוב, ה

קהילה אשר נשענת על חוסן חברתי איתן ומשמרת אותו גם בעיתות מצוקה ואסון עשויה לצלוח 

טוב יותר את המשבר, ולשמור על חלוקה שוויונית של המשאבים הקיימים, תוך כדי דאגה ומתן 

 עזרה לחלש. 

לה בתוך קהילה" מהווה יתרון משמעותי בשני כאמור, היותם של מתנדבי הארגונים החרדיים "קהי

מישורים מקבילים, בתוך הקהילה החרדית ומחוצה לה. נקודה נוספת שראויה להתייחסות היא 

העובדה שלעיתים קרובות, מתנדבים חרדים פעילים בכמה ארגונים במקביל, ועל כן ניתן יהיה לשנע 

ים ופצועים, טיפול בחללים והבאה חילוץ נפגע –אותם בעת הצורך לפי סוג הפעילות הנדרש 

לקבורה ראויה, מתן סיוע קהילתי בהספקת מזון, מים, מחסה, לבוש וסעד נפשי ועוד. לעובדה זו 

חשיבות רבה כיוון שסביר להניח כי לאחר רעידת אדמה חמורה אף ארגון או רשות מקומית 

ב־תחומיים יהיו מחויבי וממשלתית לא יוכלו לספק בעצמם את כל הצרכים, ולכן שיתופי פעולה ר

המציאות, גם בין ארגוני החירום השונים וגם בינם ובין הרשויות המקומיות, משרדי הממשלה 

 ופקע"ר. 

 

 פיתוח מודל חירום קהילתי: יעדים והמלצות 

יש לשים דגש על שיתוף של מתנדבים מכמה ארגוני חירום והצלה, ושל נציגים מובילים מקהילות 

יצטרכו לעבוד יחד תחת רשות מקומית המספקת מסגרת עבודה אחידה  חרדיות שונות. אלה

בהנחיית מפקדי מחוזות ומפקדי נפות מפקע"ר. כדי לחזק שיתופי פעולה אלה, ניתן יהיה להיעזר 

ברבנים סמכותיים המקובלים על מרבית הציבור, ואשר יכולים לגשר על פערים בין קהילות 

ורך מקסום תפקודם של מתנדבים אלה מומלץ להכשיר וארגונים בעת מצבי חירום ואסון. לצ

חשוב להכשיר ולהסמיך קציני  באמצעות פקע"ר מתנדבים ופעילים מתאימים בקורס חילוץ בסיסי.

בדומה להכשרה שלה זוכים  25התנהגות קהילתיים מקרב המנהיגים והפעילים החברתיים החרדיים,
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בוש תמונת מצב עדכנית בעת חירום ושגרה קציני התנהגות אוכלוסייה. קצינים אלה יסייעו בגי

 ויהיו חלק בלתי נפרד מהצוות המייעץ לגופי הביצוע ברמה המקומית. 

לשם פיתוח המודל ויישומו מומלץ לגבש צוות חשיבה אסטרטגי בהובלת רמ"ט הפיקוד ובשיתוף 

רציף  גורמים בפקע"ר, ובכלל זה תא חברה ישראלית, במכלול התנהגות אוכלוסייה המקיים קשר

 עם ארגונים חרדיים ומנהיגי קהילות חרדיות.

 סיכום

־יש קושי מהותי בניהול מרחב אזרחי כאוטי באירועי חירום רבי לכוחות פקע"ר השוניםשהואיל 

 ,מים ,ניהול והספקה של מזוןהדורשים שעות הראשונות( ה 72-24בטווחי זמן קצרים )נפגעים, בפרט 

הסתייעות בארגונים ומתנדבים מקצועיים או  נחוצה בוודאות ,נפשיפיזי ורווחה וסעד  ,הלנה ,ביגוד

 .ויכולות לוגיסטיות מוכחות בעלות הנהגה מקומית וארצית ,מובחנות למחצה בקהילות מקצועיים

קהילות לנציגי יהיה לחזק ולקדם שיתופי פעולה בין ארגונים  בעת חירום אפשראנו מניחים כי 

 לא ייווצרו יש מאין.  הברמה המקומית יותר מאשר ברמה הארצית. עם זאת, שיתופי פעולה אל

היכולות של הקהילה החרדית בעת התרחשות רעידת אדמה שניתן יהיה למקסם את שלל  כדי

כלל את היכולת להפעיל את כלל הארגונים ונציגי ְתתַ משמעותית, חיוני לפתח משנה סדורה אשר 

, ההקהילות ברמה המקומית. הקמתו של חדר מצב אחוד ברשות המקומית ושיתופם של ארגונים אל

חייבים לעבור  ה. גופים אלאות בעת אסון המוניהם כורח המצי ,בהנחיית הדרגים השונים בפקע"ר

לקיים שגרת חיים תואמת תרבות גם שאפשר יהיה ידי פקע"ר כדי ־אימונים והכשרות סדורות על

העשויה לצאת נשכרת  ,בעת אסון, הן עבור החברה החרדית עצמה והן למען כלל החברה הישראלית

 מפיתוח מודל חירום קהילתי זה. 

 . 11. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. עמ' 2021(. שנתון החברה החרדית 2022כהנר, ל' ומלאך, ג' ) 1
שעות להגיע למקום האסון.  72ההערכות הן כי בשל קריסה והרס של כבישים, גשרים ודרכים, ייקח לכוחות החילוץ  2

 . 34–31ם הערכה זו מופיעה בדוח "תפיסת חוסן חברתי בתרחיש רע"ד", עמודי
  (. "היערכות פיקוד העורף לרעידת אדמה", ועדת ההיגוי הבין־משרדית להיערכות לרעידות אדמה.2021בליץ, א' ) 3
 . 83–82, עמ' תורה לטיפול באירוע רעידות אדמה וצונמי(. 2012פיקוד העורף ) 4
 . מכון ון ליר.מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחקרה (.2012קפלן, ק' ושטדלר, נ' ) 5
בשנה, גדל חלקו של ציבור זה מכלל  4%(. בשל ריבוי טבעי גבוה מאוד של ציבור זה העומד על כ־2022כהנר ומלאך ) 6

. אם קצב גידול דמוגרפי זה יימשך, תכפיל את עצמה האוכלוסייה 2021בשנת  13%ל־ 2009בשנת  10%האוכלוסייה מ־
עצומות ורבות בכל מעגלי החיים של הציבור החרדית אשר שנים. לגידול הדמוגרפי הניכר ישנן השלכות  16החרדית כל 

 יתוארו במאמר זה בקמרה. 
 . מכון ירושלים לחקר ישראל. (. החברה החרדית: מקורות, מגמות ותהליכים1991פ' )פרידמן,  7
 . המכון הישראלי לדמוקרטיה.(. המדריך לחברה החרדית2017ב' )בראון,  8
 . 98–45(, עמ' 4, )אלפייםת. (. תרבות המובלע1991סיון, ע' ) 9

ומבוססים על שנתון "על נתוניך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי", מכון ירושלים  2022נתונים אלה מעודכנים לשנת  10
מכלל היהודים. בבני ברק החרדים  48%מכלל התושבים בעיר ו־ 29%למחקרי מדיניות. בירושלים מהווים החרדים כ־

  התושבים בעיר.מכלל  88%מהווים 
. המכון הישראלי שוק הדיור החרדי ופרישתה הגאוגרפית של האוכלוסייה החרדית בישראל(. 2020רגב, א' וגורדון, ג' ) 11

 לדמוקרטיה. 
. המכון החרדי למחקרי מדיניות. על קורונה, צפיפות וערים חרדיות (.2000ישי, א' )אפריל -קסיר )קלינר(, נ' וצחור 12

אלף נפש לקמ"ר(, בהשוואה  36אלף נפש לקמ"ר( ומודיעין עילית ) 37גבוהה נמדדה בערים אלעד ) צפיפות מעט פחות
  .100,000-20,000אלף נפש לקמ"ר בערים בגודל שבין  9.6לממוצע של 

הכולל דגשים הנדסיים של בניית מבנים כך שיהיו חזקים ועמידים יחסית  413נכנס לתוקף תקן  1980רק בשנת  13
ים יותר, מפני רעידות אדמה.  על כן, מבנים ישנים יותר עלולים להינזק באופן משמעותי יותר לעומת למבנים ישנ

 מבנים חדשים. 
. מוסד שמואל נאמן, . מוכנות האוכלוסייה החרדית לרעידות אדמה ומצבי חירום(2020גל, ר', רפפורט, כ' ופרק, ח' ) 14

 .2חיפה, עמ' 

כתב מלחי, א' )תשע"ד( מתנדבים חרדים בשירות האזרחי בישראל: הון חברתי ומניעים לבחירת מסגרת התנדבותית.  15
 Bick, E. (2014). The Tal Law: A Missed Opportunity for “Bridging Social;41–21עמ'  1, עת לחקר החברה החרדית

Capital” in Israel. Journal of Church and State, 52 (2): 298–322 
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16 Putnum, D. Robert (January 1995). Bowling Alone: America's Declining Social Capital. Journal of Democracy 
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 המכון הישראלי לדמוקרטיה.
 22%התנדבו במסגרת ארגונית, לעומת  15%מהחרדים דיווחו על פעילות התנדבותית, מהם כ־ 35%־כ 2017בשנת  20
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תפקידיו הוא טיפול בחללים וקבורתם. משטרת ישראל היא זו האחראית, באמצעות פתולוגים, סעד וחללים(, שחלק מ
 לזיהוי חללים. 
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