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הסוגיות  בצד  ומעורפל.  כללי  מושג  היא  חירום  למצבי  מוכנּות 
התרחישים  ובעומק  בסוג  באיכות,  העוסקות  המהותיות 
שאליהם יש להתכונן, ניצבת גם השאלה איזו מידה רמת מוכנּות 
מסוימת מספיקה? ארגוני חירום ומגיבים ראשונים, שתכליתם 
נדרשים  וקיצוניים,  שגרתיים  בלתי  אירועים  עם  להתמודד 
למוכנּות בשתי רמות: האחת, כארגון פורמלי מסורתי, רציונלי 
והיררכי, המנהל משאבים בהיקפים גדולים כתקציב, כוח אדם 
משכה  שגודלה,  משימה  עם  המתמודד  כארגון  השנייה,  וציוד; 

ומורכבותה משתנים מתרחיש לתרחיש וממקרה למקרה.
עליו  שחלות  מיוחד  חירום  ארגון  הוא  פקע"ר  זה  בהקשר 
משמעויות צבאיות. החל בשיוך למטכ"ל והיותו פיקוד מרחבי 
האזרחית  לאוכלוסייה  בסיוע  במעורבותו  וכלה  העורף,  של 
היא  כפקע"ר  צבאי  ארגון  מוכנּות  לפיכך,  המקומיות.  ברשויות 

סוגיה ייחודית ומעניינת לבחינת סוגיית היערכות ארגוני חירום 
למצבי חירום שונים.

במענה  לצורך  הובילה  בישראל  הקורונה  מגפת  התפשטות 
נרחבים.  בהיקפים  לאוכלוסייה  ובסיוע  לאומית  ברמה 
צו  תחת   - שבאחריותו  הבריאות,  ומשרד  הממשלה  ראש 
על  הטילו  הציבור,  בריאות  בנושא  הטיפול   - העם  בריאות 
שנדרשו  בעיקר,  ולוגיסטיות  תפעוליות  משימות  פקע"ר 
הקמת  כללו  המשימות  המגפה.  התפשטות  את  לבלום  כדי 
אפידמיולוגיות  חקירות  ביצוע  ותפעולם;  בדיקות  מתחמי 
לקטיעת שרשראות ההדבקה; ניהול מלוניות הבידוד לשבים 
חלוקת  בביתם;  בידוד  למלא  ביכולתם  שאין  ולאלו  מחו"ל 
הכללית  לאוכלוסייה  והסברה  סגר;  תחת  לתושבים  מזון 

ולאוכלוסיות ייעודיות.

מוכנּות למענה בחירום של 
ארגוני חירום: מקרה השתלבות 

פקע"ר במאמצי ניהול מגפת 
הקורונה בישראל ולקחיה

ולשיפור  לצמיחה  פקע"ר  עבור  הזדמנות  הייתה  בישראל  הקורונה  מגפת  התפשטות 
להמשך  חיונית  השונים  הארגונים  בין  המשותפת  הפעולה  כי  ההבנה  בעיקר  המענה, 

ביסוס יצירת קשרים ושיתופי פעולה בין גופים אזרחיים, שלטון מקומי ושלטון מרכזי

ד"ר כרמית רפפורט, המרכזת האקדמית של התוכנית לתואר שני ב"ניהול אזורי אסון ומצבי חירום"
באוניברסיטת חיפה, ומנהלת המכון לרגולציה של מצבי חירום ואסון במרכז האקדמי למשפט ועסקים

סא"ל יסמין חן, רע"ן תוה"ד וחילוץ בפקע"ר
תא"ל איציק בר, רמ"ט פקע"ר

הפעלת חפ"ק עורף לאומי משולב במסגרת אירוע קריסת החניון ברמת החייל, תל-אביב, ספטמבר 2021. מצב זה, שבו 
פקע"ר מתפקד כמסייע לניהול מצב חירום אזרחי, העלה סוגיות משמעותיות בנוגע למהות הסיוע, ניהולו, היקפו, משכו, יעדיו ו"היום שאחרי"
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מצב זה, שבו פקע"ר מתפקד כמסייע לניהול מצב חירום אזרחי, 
העלה סוגיות משמעותיות בנוגע למהות הסיוע, ניהולו, היקפו, 
זה  מאמר  לשגרה.  החזרה  עם  שאחרי"  ו"היום  יעדיו  משכו, 
יעסוק במוכנּות פקע"ר לסיוע לאוכלוסייה במצבי חירום שאינם 

מלחמתיים, כמו גם באירוע מתמשך. 

מוכנּות וניהול סיכונים בארגוני חירום
גישות מוכנּות לחירום

ההתייחסות  ממסגרת  חלק  היא  לאסון  או  לחירום  "מוכנּות" 
לאסון, הרואה בו תהליך מעגלי שמרכיביו הם: מוכנּות, מענה, 
שלב  במוכנּות  רואה  זו  מסגרת  סיכונים.  ואפחות  שיקום 
המתקיים בטרם התרחשות האסון ושכולל פעולות המקדמות 
אירוע  בהינתן  להגיב  כלשהי  חברתית  יחידה  של  היכולת  את 
 WHO – World Health( אסון. על־פי ארגון הבריאות העולמי
אחודה  מסגרת  מהווה  לחירום  מוכנּות   )Organization
של  היישום  ותהליכי  התכנון  צעדי  מוגדרים  בה  ואסטרטגית 
המענה הנדרש בעת חירום או אסון. בתוכנית המוכנּות, הארגון 
יינתן  או המדינה, מגדירים למעשה את תעדוף הנושאים בהם 

המענה ולאור זאת יפותחו היכולות האופרטיביות.1
החורגים  ויכולות  משאבים  שמצריך  אירוע  הוא  אסון 
על  ולהגן  חיים  להציל  שניתן  ככל  לפעול  כדי  מהקיימים, 
להיות  יכול  קטן  בהיקף  שאירוע  בשעה  ורכוש.2  תשתיות 
מטופל ברמת המקומית, על־ידי ארגוני חירום מקומיים, אירוע 
פתאומי רחב היקף ורב עוצמה יצריך תגובה מאורגנת מראש 
על  לשמור  כדי  ופרטיים  ציבוריים  גורמים  על־ידי  ומתואמת 
הרציפות התפקודית של הקהילה. אירוע כזה יקשה על יישום 
תגובה מאורגנת, אף כזאת שארגוני החירום התאמנו והתכוננו 
לקראתה. לשם כך יהיה צורך במענה אדפטיבי, שתלוי במידת 

המוכנּות שהתקיימה טרם האירוע. 
גיוון  מבחינת  יותר,  מורכבת  שהקהילה  ככל  מקרה,  בכל 
והסביבה  בה  הפועלים  הארגונים  גודלה,  וצרכיה,  האוכלוסייה 
ומצריכה  יותר  מורכבת  לחירום  המוכנּות  גם  כך  נמצאת,  שבה 
באופן  יותר.  רבים  גורמים  בין  יותר  משמעותי  פעולה  שיתוף 
בין  קשר  קיום  עקרונות:  כמה  על  מושתת  המוכנּות  כללי, 

שיסייעו  הגורמים  ובין  האסון  את  החווה  המקומית  הקהילה 
בתהליכי  צורך  יש  לפיכך  לאחריו.2  והשיקום  האירוע  בניהול 
הלוקחים  סיכונים,  הערכות  על  המבוססים  מורכבים  תכנון 
בעבר  והניסיון  מאפייניה  המקומית,  האוכלוסייה  את  בחשבון 
עם מצבי חירום. עקרון נוסף הוא כי המוכנּות היא מערכתית - 
מערכת  כגון  שונות  מערכות  בין  פעולה  ושיתוף  שילוב  מערבת 
כן,  כמו  ואחרות.  הביטחון  התשתיות,  החינוך,  הבריאות, 
המוכנּות לחירום אינה מתקיימת במנותק מהקשרים פוליטיים 
ובין־ מקומיים  ארגונים  בין  שותפות  ומצריכה  ומוסדיים 

לאומיים, ציבוריים, פרטיים וארגוני חברה אזרחית.
פיתוח  כי  טוענים  רוברט3  ובנואה  המונד  יאניק  החוקרים 
לשם  מוכנּות  סוגים:  לשני  נחלק  לחירום  המוכנּות  נושא 
 ,)response capability( בחירום  המענה  יכולות  קידום 
חירום  אירוע  התרחשות  עם  תפקודית  לרציפות  ומוכנּות 
)operational continuity(. קידום יכולות המענה בחירום 
רצוי  מענה  לשם  הדרושות  היכולות  בחינת  על  מתבסס 
קונוונציונליים  טרור  אירועי  עם  בהתמודדות  לרוב  בחירום, 
ובלתי קונוונציונליים.4 לעומת זאת, גישת המוכנּות לרציפות 
תוצאות  לחיזוי  ניהוליים  כלים  לבניית  מתייחסת  תפקודית, 
הצורך  בכל תרחיש.  שיינתן  רצוי  ובניית מענה  חירום  אירועי 
של  מקדים  לתכנון  מביא  תפקודית  רציפות  על  בשמירה 
הצעדים הדרושים לשם כך.5 גישה שלישית מתייחסת לשילוב 
יכולות  על  לשמור  כדי  ויכולות,  מענים  וגיבוש  תכנון  של 

הרציפות התפקודית.6
מציעים  לינדל7  ומייקל  פרי  רונלד  טיירני,  קתלין  החוקרים 
אסון,  בעת  להגיב  היכולת  את  המאפשרים  גורמים  שלושה 

כלומר שלושה מרכיבים למושג המוכנּות: 
תכנון אסטרטגיות פעולה. כיצד יש לנהוג בהתרחש אירוע . 	

החירום,  ארגוני  את  כולל  הפעולות  טווח  מהשגרה?  חורג 
הקהילות  העסקיים,  הארגונים  הציבוריים,  הארגונים  את 

ועד המשפחות והפרטים.
ארגון המשאבים. לאחר קביעת סוג המשאבים הדרושים, . 	

המוכנּות כוללת הצטיידות והשגת מלאים או תוכניות כדי 
להשתמש באמצעים שונים בעת הצורך.

המענה . 	 כוחות  ואימון  הדרכת  כוללת  המוכנּות  תרגול. 
מאפשר  התרגול  בחירום.  הרצויה  להתנהגות  ואזרחים 
תוך  מראש,  שנקבעו  הפעולה  אסטרטגיות  ביישום  אימון 
וניצול המשאבים שהוקצו לשם כך. מחקר בנושא  שימוש 
פיתוח  בעקרונות  עוסק  חירום  רפואת  צוותי  אימוני 
שיטות  וחבריהם,  השונים  מהצוותים  הנדרשות  היכולות 
באמצעות  אימון  ואף  התנסויות  )תיאורטיות,  האימון 

טכנולוגית מציאות מדומה.8
למרכיבים הללו מעלים מחקרים אחרים שלושה נוספים: 

תקשורת בין ארגוני חירום שונים הפועלים בזירת האירוע. . 	
בעת התרחשות אירוע חירום, המגיבים הראשונים נדרשים 
להפעיל את מרכיבי המוכנּות העומדים לרשותם בסביבה 
מרובת אי-ודאות, בתנאי לחץ וחוסר זמן וריבוי משימות. 
בנפגעים  מידי  טיפול  כלומר  עצמו,  האירוע  ניהול  מלבד 
בסיכון  אנשים  או  והצלה(  חילוץ  ראשונה,  עזרה  )כולל 

פקע"ר הוא ארגון מיוחד שחלות 
עליו משמעויות צבאיות. החל בשיוך 

למטכ"ל והיותו פיקוד מרחבי של 
העורף, וכלה במעורבותו בסיוע 
לאוכלוסייה האזרחית ברשויות 

המקומיות. לפיכך, מוכנּות ארגון צבאי 
כפקע"ר היא סוגיה ייחודית ומעניינת 

לבחינת סוגיית היערכות ארגוני חירום 
למצבי חירום שונים
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והפסקת הגורם המסוכן )כדוגמת התפשטות אש, דליפת 
בניהול  גם  צורך  יש  טרור(  באירוע  מפגע  או  מסוכן  חומר 
הקהילה הנמצאת בסמיכות לאזור האירוע שעלולה להיפגע 
ההסברה  מאמצי  את  לציין  חשוב  זה,  בהקשר  היא.  אף 
שמטרתם  המועדים-לפגיעה  באזורים  בעיקר  לאזרחים, 
חומרתו  הסיכון,  קיום  העלאת  באמצעות  המוכנּות  שיפור 
שיינקטו  מנת  על  וזאת  האזרחים  למודעות  והשלכותיו 

בפעולות מוכנּות המקדמות את התמודדותם.
והתאמתה לצרכי . 	 קביעת מדדים למדידת רמת המוכנּות 

לממצאי  קשורים  המדדים  האזור.  וסיכוני  האוכלוסייה 
תחקירים והפקות לקחים מאירועי עבר. 

על . 	 המשפיע  נוסף  משמעותי  מרכיב  סיכונים.  ניהול 
המוכנּות, או על צעדי מזעור הפגיעה, הוא ניהול סיכונים. 
השפעתם  הערכת  וניתוחם,  זיהויים  כולל  הסיכונים  ניהול 
בתנאים שונים ובחירת ההתמודדות והשליטה בהם.9 זיהוי 
מוקדם של סיכונים, או של שילוב של פגיעות אוכלוסייה 
הסיכונים,  מזעור  תכנון  יאפשר  מחולל  עם  יחד  מקום  או 
חיזוק הפגיעות או במקרה ובלתי ניתן לעשות כן – מענה 

מותאם לתרחישים של התממשות הסיכון.
החירום  לאירוע  למענה  מלבד  נוסף  חלק  יש  לחירום  למוכנּות 
עצמו כפי שתואר עד כה, והוא מוכנּות לשיקום לאחר האירוע.10 
גישות כגון "בנייה מיטיבה מחדש" מדגישות את הצורך בשילוב 
נושא השיקום בתכנון לחירום,11 למשל נושאי דיור חלופי, פינוי 
הריסות וטיפול באוכלוסיות פגיעות אשר יתקשו לחזור לשגרה 
לאחר האסון. מלבד השיקום המיידי, ישנה חשיבות גם לתכנון 
השיקום ארוך הטווח אשר במסגרתו צעדי הבניה מחדש מחויבי 
המציאות בעקבות האסון, יהוו הזדמנות לבניה משופרת, עמידה 

יותר של מבנים ושל הסביבה כולה.
המתווך  משמעותי  כגורם  החוסן  נושא  עולה  האחרונות,  בשנים 
הקהילה  יכולות  ובין  החירום  ארגוני  ידי  על  החירום  ניהול  בין 
הגדרת  שנושא  בעוד  והשלכותיו.  החירום  אירוע  עם  להתמודד 
בשנים  החירום  בתחום  ויכוח  בלב  נמצאים  ומדידתו  החוסן 
מתייחסת  הולינג12  קרופורד  החוקר  של  הגדרתו  האחרונות, 
במסגרת  פיתוחה  אשר  חירום  אירועי  בניהול  נוספת  ליכולת 
המוכנּות היא קריטית, אך בעייתית. הגדרה זו מציעה כי חוסן הוא 
היכולת להוביל רציפות קיומית על ידי הכלת שינוי.13 יכולת זו היא 
מאולתר,  גמיש,  מותאם,  מענה  ומתן  שונים  למצבים  הסתגלות 
בעוצמתו,  בעיקר אם מפתיע בהתרחשותו,  אירוע,  לכל  אד־הוק 
במשכו או בסוגו. תכנון למענה מסתגל כזה מצריך סדרת יכולות 
בשלוש  ביטוי  לידי  ובא  מאידך  ניהולית  וגמישות  מחד,  מענה 
תצורות:14 יישום תגובה קיימת וזמינה לפתרון בעיה; יישום מענה 

קיים בהקשר חדש; יישום מענה חדש בהקשר חדש. 
לפיכך, אתגר מהותי טמון ביכולות ארגוני החירום לגבש יכולת 
מגובשות  מוכנּות  תוכניות  בתוך  גם  גמיש  ומענה  הסתגלות 
סדורות המבוססות על תהליכים סדורים וידועים מראש. ככל 
שלארגון תהיינה יותר יכולות מענה מבחינת אמצעים, כוח אדם, 
ניסיון בעבר ושיטות כך, יעמדו לרשותו מגוון רחב של אפשרויות 
בבואו לנהל אירוע כאשר התוכניות שהוכנו לא מתאימות או לא 
לא  אך  חשובים,  הארגוניות  והיכולות  המשאבים  קיימות.  היו 

פחות חשוב מכך הוא ההקשר החברתי, הן ברמה הארגונית, בין 
המגיבים הראשונים ובין עצמם, וברמה החברתית, בין הקהילה 
ובין המגיבים הראשונים. מכאן שיש צורך במעבר מ"הון אנושי" 
ולא  הסתגלות  היא  נדרשת  משמעותית  ויכולת  חברתי"  ל"הון 

בהכרח יכולת טכנית להגיב.

מדידת מוכנּות ארגוני חירום ואפקטיביות המענה
המוכנּות לחירום בקרב ארגוני חירום, כפקע"ר, קשורה לגורמים 
ארגוניים ולגורמים בין־ארגוניים.15 הגורמים הארגוניים כוללים: 
ניסיון בעבר בהתמודדות עם מצבי חירום, קיומם של משאבים 
מותאם  ארגוני  ומבנה  חירום,  מצבי  לניהול  ועתודות  פיזיים 
מבחינת היכולת לחלק משימות בחירום ולהקצות אנשי מקצוע 
מיסוד  הם:  הבין־ארגוניים  הגורמים  ולביצוען.  בהן  להכשרה 
שיתוף פעולה בין־ארגוני, כלומר קשר ישיר וברור בין ארגונים 
שונים כולל חלוקת עבודה ומשאבים לפי אירוע וחליפין מידע 
בניהול  בין ארגוניים  בין־ארגוני. במחקר שבחן שיתופי פעולה 
הארגונים  שמנהלי  ככל  כי  נמצא  בארצות־הברית  חירום  מצבי 
תפסו את הסביבה כמורכבת יותר ומציבה בעיות חמורות יותר 

כך גבר הסיכוי לשיתוף פעולה בין־ארגוני.16
מוכנּות  תוכנית  לבניית  מוצעת  הסיכונים"  "כלל  גישת 
של  היוגו  מסגרת  על־פי  המענה.  אפקטיביות  את  המדגישה 
האו"ם,17 קהילות מקומיות חשופות למספר סיכונים בו בזמן, 
ולכן יש צורך להתייחס לרמת הסיכון המצרפית ולא לכל סיכון 
לסיכונים  בנוגע  ידע  ולקשר  לתרגם  הגישה מאפשרת  בנפרד. 
כולל  לחירום,  המוכנּות  בתהליך  שונים  חירום  ולאירועי 
המשאבים הנדרשים - לרבות הפוליטיים, הכלכליים והטכניים 
זו  גישה  לפי  לחירום  המוכנּות  ויידועה.  האוכלוסייה  ושיתוף 
בין  בין־מגזרי,  פעולה  ושיתוף  משאבים  איגום  על  מתבססת 
היכולות  אזרחית.  חברה  וארגוני  עסקיים  ציבוריים,  ארגונים 
סיכונים,  ותקשורת  הסברה  התרעה,  הן:  הדרושות  הגנריות 
תיאום, ניהול שרשראות אספקה וניהול שוטף לבחינת התכנון 

מול השגת היעדים.18 
בהתייחסות  הקושי  מלבד  שונים.  מבקרים  זו  לגישה  זאת,  עם 
חוקרים  אחד,  מערכתי  פתרון  ולספק  כשווים  שונים  לסיכונים 
לכל  הדיפרנציאלי  במענה  להיות  צריך  המיקוד  כי  טוענים 
קירש  תומס  בודס,  מורן  החוקרים  הסיכון.19  באזור  אוכלוסיה 
הנוכחית,  הסיכונים"  "כלל  גישת  את  מבקרים  פלג20  וקובי 
בתהליך  לדעתם,  על".  "סיכוני  גישת   - חדשה  גישה  ומציגים 
ניתוח סיכונים מקצועי ומדעי ברמה  לייצר  יש  התכנון לחירום 
המקומית, כדי לתעדף את הסיכונים בעלי ההסתברות הגבוהה 
וכן  להם,  התגובה  יכולת  חומרתם,  על־פי  להתרחש,  ביותר 
השפעתם וגורמי תוצאה נוספים כמשתני בריאות וכלכלה. גישה 
לסיכונים  החלטות  מקבלי  בקרב  התייחסות  תאפשר  כזאת 
סיכונים  עם  בשילוב  מתגברים  או  יותר  מקומיים  שהם  שונים 
אחרים, וכן תאפשר להתאים את יתרונות גישת "כלל הסיכונים" 
מבחינת המענה המותאם, איגום המשאבים ויחס עלות-תועלת. 

מגפת נגיף הקורונה וניהול מצבי חירום
התפשטות הקורונה ברחבי העולם העלתה סוגיות בנוגע למוכנּות 
מדיניות וארגוני החירום לספק מענה לצרכי האוכלוסייה. גישת 
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"כלל הסיכונים" עומדת במרכזו של דיון בנוגע להתאמתה לניהול 
האירוע המתגלגל והמתמשך. בעוד שחוקרים בארצות־הברית18 
כי  בישראל  אחרים  טוענים  מתאימה,  זו  גישה  אכן  כי  טוענים 
הסיכונים"  "כלל  גישת  תומכי   21 העל".  "סיכוני  גישת  עדיפה 
מתארים את המגפה כמחולל שגרם למצב החירום, שהוא עצמו 
אספקת  כמו  שונות,  לוגיסטיות  בבעיות  בפועל  ביטוי  לידי  בא 
זאת,  עם  לציבור.  מידע  והעברת  המתנדבים  ניהול  מיגון,  ציוד 
ואסונות  חירום  באירועי  שהופיעו  ומוכרות  ידועות  בעיות  אלה 

בעבר ולא ייחודיים למגפה.18
הקורונה  כי   טוענים  אחרים21  וחוקרים  פלג  קובי  זאת,  לעומת 
ההתרעה  יכולת  מבחינת  בעיקר  אחרים.  חירום  מאירועי  שונה 
תחילתה,  את  שאפיינה  הוודאות  אי  רבות;  למדינות  המוקדמת 
ושגררה שינויים תוך כדי ההתמודדות עימה לעומת צורך בטיפול 
בפצועים בבת אחת באירועי חירום ואסון אחרים )כרעידת אדמה 
והתפשטותה;  המגפה  של  הבין־לאומי  הממד  הוריקן(;  סופת  או 
והמעורבות הפוליטית הניכרת במדינות שונות בניהול המגפה על 
ידי אנשי מקצוע הרפואה. מתוך כך הם מציעים כי המוכנּות לחירום 
ניהול סיכונים מקומי, ותעדוף הצרכים בכל  צריכה להתבסס על 

מקום ומקום בנפרד לשם בנית תוכנית המענה לאותם סיכונים.

פקע"ר כארגון חירום בישראל
על־פי חוק ההתגוננות האזרחית )תשי"א-1951( פקע"ר עוסק 
פיקודו  )כפיקוד צבאי( תחת  כוחותיו  הן של  במוכנּות לחירום 
של הרמטכ"ל, והן של המרחב האזרחי בכפיפותו לשר הביטחון. 
המפקדות  הן  בשגרה,  הקיימים  כוחותיו  על  מתבסס  פקע"ר 
בסדיר, ועל אימונים ותרגילים המתקיימים לכוחות המילואים. 
על־פי החוק, האחריות הכוללת של פקע"ר היא בתחומי המיגון, 

ההתרעה וההסברה לאזרחים. 
מאמצים  שלושה  על  מבוססים  ומשימותיו  פקע"ר  ייעוד 
כלל  את  ומלווה  קבוע  תפקוד  המהווה  נוסף  ומאמץ  עיקריים, 

הפעולות והמאמצים - מאמץ הפיקוד והשליטה: 22
על 	  הגנה  בעורף לשם  בטיפול  עוסק  מאמץ הצלת החיים. 

העורף.  על  התקפה  בעת  ונזק  פגיעה  ומזעור  אזרחים  חיי 
ההתגוננות  של  היסוד  אבני  חמש  על  מבוסס  זה  מאמץ 
מיגון;  התרעה;  ההתגוננות;  מדיניות  קביעת  האזרחית: 

הסברה והנחיית האוכלוסייה; פעולות החילוץ וההצלה.
מאמץ שגרת החירום. מתמקד בניהול המשימות הקשורות 	 

לאוכלוסיה  סיוע  באמצעות  חירום  בעת  השגרה  לרציפות 
קיום  על  ולמנגנונים האזרחיים. הרשות המקומית אמונה 
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רציפות  על  לשמור  כדי  בה  תומך  ופקע"ר  החירום,  שגרת 
התפקוד בה.

מרחבי 	  כפיקוד  מוגדר  פקע"ר  בחזית.  התמיכה  מאמץ 
ההצלה  החילוץ,  בתחום  ראשי  וחיל  העורפי,  המרחב  של 
וההתמודדות עם אירועים בלתי קונוונציונליים. על כן הוא 
בחילוץ  התמחותו  בתחומי  המרחביים  לפיקודים  מסייע 
ובאב"כ, וכן בטיפול באוכלוסייה בעיתות לחימה. נוסף על 
האזרחי  במרחב  לסיוע  יחידות  פועלות  פקע"ר  תחת  כך, 

כמו: מורות-חיילות, כלבנים ועוד. 
פקע"ר  של  למוכנּותו  הבסיס  את  מהווים  המאמצים  שלושת 
למענה למצב חירום, המוגדר כאירוע מלחמתי שבו צה"ל הוא 
האחראי על הפו"ש )פיקוד ושליטה(, או כאירוע שבו נדרש סיוע 
של צה"ל למרחב האזרחי בהקשרי הצלת חיים או סיוע אזרחי 
לרשויות המקומיות. חוק ההתגוננות האזרחית )תשי"א-1951( 
מסדיר שני מצבי חירום: "שעת התקפה" - מצב עובדתי הנקבע 
מיוחד  "מצב  אזרחית;  התגוננות  אירוע  של  התרחשותו  מעצם 
בעורף" - מצב משפטי המוכרז על־ידי הדרג המדיני בעת קיומה 
אפשרות  יש  כאשר  או  האזרחית,  האוכלוסייה  על  התקפה  של 
כי  זה  בהקשר  לציין  חשוב  זאת.  מעין  התקפה  של  לקיומה 
)מד"א  העזר  ארגוני  כלפי  כלליות  סמכויות  מוענקות  לפקע"ר 
מוכוונות  אלה  סמכויות  והצלה(.  לכבאות  הלאומית  והרשות 
לתרחיש מלחמתי, ובהן סמכות להדריך ולכוון את ארגוני העזר 
ואת  אותם  ולהפעיל  בשגרה,  ההג"א  בתחום  תפקידם  למילוי 

הציוד שברשותם בעת מצב מיוחד בעורף או בתרגילים.
בניין  מרכזיים:  צירים  בשני  פועל  פקע"ר  ביעדיו,  לעמוד  כדי 
לזרועות  בדומה  פועלים  הצירים  שני  הכוח.  והפעלת  הכוח 
ציר  יש  שלהם  המרחביים,  מהפיקודים  ושונה  האחרות  צה"ל 
בניין כוח נפרד על בסיס זרוע היבשה. שני הצירים מתבססים 
על אותם הכוחות הסדירים ועל אותן המפקדות הקיימות. עם 
כמו מחלקת אוכלוסייה בפקע"ר, שפועלות  יש מחלקות,  זאת 
יחידות כמו מרכז  - עם הפעלת  הן בציר הפעלת הכוח  בשגרה 
הלאומי(  החירום  פורטל  )כולל  הפיקודיים  והמדיה  ההסברה 
וביצוע  בניין הכוח בכתיבת תורות, תפיסות, הכנה  בציר  והן   -
של אימונים לכוחות המילואים ואימונים לרשויות המקומיות, 
תיאום מול המרחב האזרחי ליצירת מוכנּות והיערכות לחירום. 

והתוכניות  התורות  על  מתבססות  והמוכנּות  ההערכות  כלל 
באמצעות  אותן  מיישם  ופקע"ר  בשגרה,  הנכתבות  המבצעיות 
קיום  אישורי  המקומיות,  ברשויות  תפקידים  בעלי  אימון 
ההתרעה  מערכות  ותפעול  התקנת  מוגנים,  מרחבים  ותקינות 
והדרכת תלמידים, בני נוער ועובדים בארגונים בנוגע להתנהגות 
הרצויה בחירום וכן הכשרה מעשית בחילוץ קל )לדוגמת קורס 

סע"ר – סיוע עצמי ראשוני(. 
במצבים שבהם יש אירועים לא צפויים )לדוגמת אירועי השלג 
כלל  על  פקע"ר  מתפתחים,  אירועים  או  ב־2013(  בירושלים 
יחידותיו ומפקדותיו פועל לפי התהליכים המבצעיים הקיימים 
בצה"ל, שעיקרם תהליכי פו"ש - פתיחת מפקדות, גיבוש תמונת 
מצב וביצוע הערכת מצב - וכן על בסיס התהליכים המבצעיים 
שהגדיר פקע"ר כמפקדה ראשית וכחיל עורף, ובהם סוגי הערכות 
אוכלוסייה,  מצב  הערכת  כמו:  האזרחי,  למרחב  ייעודיות  מצב 
שהיא  מרכזית  תכונה  גם  כוללים  אלה  כל  וכדומה.23  רפואה 
התאמה מרבית לשם התמודדות עם האירוע על־ידי הכרזה על 

מוכנות צבאית לכוחות, סיוע של אמצעים מתוך צה"ל ועוד.
בפועל, מדידת המוכנּות לתפקוד במצבי חירום בצה"ל מבוססת 
על מדדים שונים במערכת הכש"ם )כשירות מבצעית(. מערכת 
והמוכנּות  הכשירות  את  להעריך  מפקדה  לכל  מאפשרת  זאת 
כמו  פעילותה,  לתחומי  הקשורים  מבצעיים  פרמטרים  על־פי 
ותרגולים.  האדם  כוח  תכנון  שונים,  במשאבים  הצטיידות 
לרמטכ"ל,  המוגשים  שנתיים  בדוחות  מפורטות  ההערכות 
הצבאית  הכש"ם  הערכת  השונים.  הממשלה  לדרגי  ולעיתים 
הרשויות  כגון  אחרים  גופים  של  המוכנּות  להערכת  קשורה  לא 
של  הכללית  המוכנּות  ולכן  ישראל,  משטרת  או  המקומיות 
באירוע  ותלויה  ומסובכת,  מורכבת  לחירום  המענה  מערכת 

החירום והתפתחותו.
של  תהליך  מתבצע  הצבאי,  הכש"ם  מילוי  על  נוסף  בפקע"ר, 
מדידת כשירות ומוכנּות של המרחב האזרחי, הכולל מרכיב של 
מוכנּות הרשויות המקומיות שנמדדות לפי האמצעים העומדים 
הכוללת  למוכנּותן  בנוגע  והערכה  לחירום,  במענה  לרשותן 
הסברה  יכולת  הרשותי,  החירום  מטה  כשירות  של  מרכיבים 
מערך  חיוניים,  שירותים  אספקת  יכולת  מיגון,  לציבור,  ומידע 
סובלת  נמוך  כש"ם  ציון  בעלת  מקומית  רשות  ועוד.  מתנדבים 
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ולפיכך,  חלקם  של  נמוך  תפקוד  או  המרכיבים  כלל  מהיעדר 
מסתמן כי יכולתה לתפקד בחירום נמוכה, או במינוח המקצועי 
של פקע"ר מוגדרת כ"רשות מתקשה".24 עבור פקע"ר, ממצא זה 

מצריך טיפול ממוקד בעת שגרה, ובמיוחד בחירום.

מוכנּות פקע"ר למענה לאוכלוסייה בעת חירום
והפעלה  חירום  למצבי  למוכנּות  בפקע"ר  המקובלת  הגישה 
לידי  הגישה באה  "כלל הסיכונים".  גישת  לפי  היא  בזמן אמת, 
המענה  גורמי  כלל  עם  משותפים  ותרגילים  באימונים  ביטוי 
הקיימים במרחב העורף, בניית מערכות שליטה ובקרה אחודות 
מענה  לספק  המסוגל  כוח  בניין  בניית  אירוע,  לכל  הרלוונטיות 
לאירועי חירום שונים )לדוגמה בתחומי חילוץ ורפואה(. עיקרי 
הגישה בהפעלה במצב חירום מבוססים על מענה גנרי במספר 
שונים  חירום  במצבי  שיופעלו  מרכזיים  מבצעיים  תהליכים 
בצה"ל,  בכלל  המתקיימים  מבצעיים  תהליכים  על  הנשענים 
מצב  תמונת  גיבוש  כמו  פקע”ר,  מפקדות  לכלל  ורלוונטיים 
למרחב  ייעודיים  מבצעיים  תהליכים  וחלקם  מצב,  והערכות 
האזרחי כמו גיבוש מדיניות ההתגוננות לעורף או גיבוש מדיניות 

הפצת ההתרעה.
הבין־ארגוני  המיסוד  הוא  המוכנּות  במרכיבי  נוסף  מרכיב 
וחלוקת האחריות והתפקידים. אחת הבעיות המרכזיות בתחום 
החוקית  ההסדרה  מבעיית  נובעת  בישראל  לחירום  המוכנּות 
של אחריות וסמכויות הגורמים השונים הפועלים בניהול מצבי 
העיסוק  התרחב  האחרונות  בשנים  האזרחי.  במרחב  החירום 
בכך באופן משמעותי בכלל הדרגים ובעיקר בין פקע"ר, משטרת 
שני  בין  ההסדרה  הלאומית(.  החירום  )רשות  ורח"ל  ישראל 
הראשונים מתמקדת בהקשרי הפו"ש באירועי חירום שבשגרה 
עוסקת  ופקע"ר  רח"ל  בין  ההסדרה  אדמה(.  רעידת  )לדוגמה 
גבולות  על  משיח  ובמעבר  הגופים,  שני  בין  האחריות  בחלוקת 
ומתואמת.  משותפת  פעולה  על  לשיח  ארגון  כל  של  האחריות 
הייתה  ואף  הצורך  את  המחישה  בישראל  הקורונה  התפשטות 
פקע"ר  נקט  כה  עד  למעשה.  הלכה  לממשו  נדירה  הזדמנות 
גישה מרחיבה, ולפיה יירתם לסייע בכל תחום לו יידרש במענה 
עם  בהתמודדות  ואחריות.  סמכות  לו  אין  בו  כזה  גם  לעורף, 
מגפת הקורונה הרחיב פקע"ר את משימותיו תחת הנחיות מרכז 
השליטה של משרד הבריאות, תוך פעולות משותפות עם גורמים 
 .2020 שונים בעיקר עם הקמתה של מפקדת "אלון" באוגוסט 
שיתוף הפעולה החדשני היה גורם מרכזי בניהול האירועים, ולכך 

יש השלכות מהותיות על המוכנּות העתידית לחירום.

התפשטות  עם  בהתמודדות  ופועלו  פקע"ר 
הקורונה בישראל

עם גילוי הימצאות הנגיף בישראל, כאירוע חירום אזרחי, ניהול 
ואולם  בפרט.  ופקע"ר  בכלל  צה"ל  במעורבות  היה  לא  המגפה 
לוגיסטי  ־  מערכתי  בסיוע  צורך  נוצר  כי  התברר  מהרה  עד 
כדי למנוע מן המגפה להתפשט באזורים שונים, בעיקר  נרחב 
באמצעות ארגון בידוד של השבים מחו"ל ואזרחים ללא יכולת 
גם  כמו  הארץ  ברחבי  המלוניות  הפעלת  בביתם.  בידוד  לבצע 
חלוקת המזון בבני ברק היו תחת אחריות פקע"ר. בהמשך, החל 
באוגוסט 2020, הוקמה בפקע"ר מפקדת "אלון" במטרה לסייע 

ההדבקה.  שרשראות  וקטיעת  התחלואה  התפשטות  במניעת 
פינוי  נרחב,  המפקדה עסקה בחקירות אפידמיולוגיות בהיקף 
דגימות  איסוף  מרכזי  הפעלת  וכן  למלוניות  ומבודדים  חולים 

לבדיקת מעבדה.
עם  בהתמודדות  האזרחי  למרחב  לסיוע  פקע"ר  הירתמות 
לידי  באה  בישראל  הקורונה  בנגיף  התחלואה  התפשטות 
בין־ארגוני;  פעולה  שיתוף  מרכזיים:  מישורים  בשלושה  ביטוי 
בכלים  שימוש  טווח;  וארוך  היקף  רחב  מורכב,  לוגיסטי  סיוע 

טכנולוגיים דיגיטליים לניהול מידע וידע.

שיתוף פעולה בין־ארגוני
הארגונים  בקרב  התקופה  במהלך  שעלתה  מרכזית  תובנה 
הפעולה  שיתוף  חשיבות  הייתה  האירועים,  בניהול  המעורבים 
אזרחיים  חירום  מאירועי  כבר  מוכר  כזה  שאמנם  הבין־ארגוני 
אולם   ,2016 בנובמבר  בחיפה  השריפה  בעת  לדוגמה  קודמים, 
תחומי  לחלוטין.  ברור  ואינו  בחוק  מוסדר  אינו  הפעולה  שיתוף 
האחריות בתרחישים עם נזק מהותי המשפיעים על כלל האזרחים 
במדינה או מרביתם אינם משורטטים במדויק, כך שיש "תחומים 
ההחלטות,  קבלת  אופן  מבחינת  לאומיות  במשימות  אפורים" 

כיצד הן מתקבלות החלטות ובעיקר על־ידי מי.25
שיתוף הפעולה הבין־ארגוני בניהול מגפת הקורונה לא היה חלק 
מפעולות המוכנּות הארגונית )של כל ארגון( או הלאומית. עם 
וביעילות. מהות  להגיב במהירות  ִאפשר  בזמן אמת, הוא  זאת, 
ארגוני  כל  של  ביכולות  שימוש  סביב  נסבה  הפעולה  שיתוף 
וארגוני  המקומיות  הרשויות  הממשלתיים,  המשרד  החירום, 
חברה אזרחית. בהתאם להתפתחות המצב עלה הצורך במציאת 
הדרישות  על־פי  ומסתגלים  יצירתיים  אד־הוק,  פתרונות 
מכאן  שונים.  יישובים  או  מסוימות  אוכלוסיות  של  המתהוות 
לכלול במאמצי המוכנּות את  ניתן  כיצד  עולה שאלה מהותית: 
ולייצר פתרונות  חירום,  בזמן אמת בעת  פעולה  היכולת לשתף 

"יש מאין" הנשענים על מוכנּותו ויכולותיו של כל ארגון?
עם  התמודדות  של  שנתיים  לאחר  לחירום,  המוכנּות  מבחינת 
תורחב.  ואף  תישאר  המשותפת  הפעולה  כי  התברר  המגפה 
שיתוף המידע ומערכות השו"ב )שליטה ובקרה( המאגדות את 
בין  והשיח  וישופרו,  יפותחו  השונים  מהמקורות  המצב  תמונת 
המפקדים והמנהיגים למציאת היתרון היחסי של כל גוף יועמק 
חומות"  "שומר  במבצע  לראות  היה  ניתן  לכך  ביטוי  הוא.  אף 
במאי 2021. המבצע, שהתרחש תוך כדי אירועי מגפת הקורונה, 
הנדרש  השיח  אודות  על  הלמידה  את  למעשה  הלכה  המחיש 
אחודות  מידע  במערכות  השימוש  על  השונים,  הגופים  בין 
ומשותפות כדי לייצר תמונת מצב, על העדכון ההדדי בנתונים 

ועל זיהוי הצרכים המתהווים. 
ועמוק  מהותי  שינוי  נוצר  הבין־ארגוני  הפעולה  שיתוף  לנוכח 
לא  הפעולה  שיתוף  בישראל:  חירום  אירוע  מנוהל  שבו  באופן 
מתמקד  אלא  השונים,  הגופים  בין  האחריות  בחלוקת  עוסק 
המשותף,  העבודה"  "שולחן  אל  מביא  גוף  שכל  היחסי  ביתרון 
ואל המענה לצורכי האוכלוסייה. כל אחד מהארגונים המעורבים 
מציג את המשאבים העומדים לרשותו ואת יתרונותיו היחסיים, 
פערים  שלמה.  מענה  לתמונת  חוברים  המשאבים  שכלל  כך 
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גורמי  בין  משותף  שיח  באמצעות  מיידי  באופן  מתמלאים 
החברה  ונציגי  צה"ל  מפקדי  מקומי,  שלטון  מרכזי,  שלטון 
אזרחית, והפעלת הגורם המתאים ביותר למילוי המשימה. זאת 
למשל  המסורתיות.  או  העיקריות  משימותיו  לא  אלה  אם  גם 
והדרכת  שטח  הסברת  וביצע  מקומיות,  לרשויות  סייע  פקע"ר 
אוכלוסייה בנושא ההתמודדות עם הקורונה כ"גוף השטח" של 
נוספת  דוגמה  לאוכלוסייה.  ההסברה  לתחום  הבריאות  משרד 
היא סיועו המהיר של צה"ל למשרד הבריאות, בבניית מערכות 

המחשוב לניטור התחלואה ברמה הארצית.

סיוע לוגיסטי מורכב, רחב היקף וארוך טווח
עם הימשכות האירועים עלה הצורך בביצוע משימות לוגיסטיות 
מורכבות במרחב האזרחי - בתוך הרשויות המקומיות. המשימות 
אלון"  ו"מפקדת  הפיקוד  מחוזות  באמצעות  פקע"ר  נשא  בהן 
התחלואה  רמת  בהן  לרשויות  סיוע  כללו  כך,  לצורך  שהוקמה 
הייתה גבוהה וקצב ההדבקה מהיר )"רשויות אדומות"(, קטיעת 
אפידמיולוגיים,  תחקירים  באמצעות  ההדבקה  שרשראות 
יחצ"בים  פתיחת  מעורבות,  בערים  שליטה  מפקדות  פתיחת 
בכל  בדיקות  ניהול מתחמי  וכן  חולים(  צבאיות בבתי  )יחידות 

רחבי הארץ. 
המשימות שקיבל פקע"ר מהדרג המדיני לא תמיד היו ברורות, 
בניית  אלתור:  תוך  לראשונה  בוצעו  וחלקן  מתוכננות  לא 
מפקדות אד־הוק, וביצוע משימות תוך כדי התפשטות המגפה 
לכוחות  סיכון  ואף  ודאות,  אי  של  ובתנאים  שונים  באזורים 
הממשלה  ומשרדי  המקומיות  הרשויות  האוכלוסייה,  בשטח. 
השונים, העלו צרכים מקומיים ולאומיים והציפו פערים ונושאים 
הנדרשים לטיפול מיידי. פקע"ר ידע תוך זמן קצר להתאים את 
החלטות  התקבלו  קצר  זמן  ובטווח  הללו,  לצרכים  יכולותיו 
להסברה  ייחודי  מענה  בניית  לשליטה,  מפקדות  פתיחת  על 
ההחלמה  מלונות  ניהול  על  אחריות  מיוחדות,  לאוכלוסיות 

אפידמיולוגיות,  לחקירות  "אלה"  יחידת  והקמת  והבידוד 
המאויישת על־ידי מאות חיילים שהוכשרו לביצוע תשאול לשם 
מניעת קטיעת שרשרת ההדבקה. בשלבים מאוחרים יותר )בגל 
למצות  המקומיות  לרשויות  פקע"ר  סייע  ולאחריו(,  השלישי 
פורומים  הקמת  בעצמה:  המגפה  ניהול  מבחינת  יכולותיהן  את 
בין־רשותיים )ברמת ראשי רשויות ומנכ"לים( ללמידה והפקת 
ניהול  הרשותי;  הקורונה  ממונה  תפקיד  בהקמת  סיוע  לקחים; 

קידום ההתחסנות ברשויות.
המשימות השתנו במהלך הגלים השונים, כתגובה לעליות ברמות 
התחלואה, ואילצו את פקע"ר לשנות את המענה במהירות תוך 
מפקע"ר  הדרישה  למעשה,  והמתפתח.  הקיים  למצב  התאמה 
הייתה לעבודה במתכונת של חברת סטארט־אפ, שבו הוא נדרש 
תוך  ובעיות  לפערים  יצירתיים  פתרונות  ולפתח  מענה  להקים 

יישום מהיר ובמקביל למשימות שכבר מתנהלות.

שימוש בכלים טכנולוגיים דיגיטליים לניהול מידע
להכרה,  הוביל  השונים  הארגונים  בין  שנוצר  הפעולה  שיתוף 
מתמשך  חירום  אירוע  של  משותף  בניהול  עיקרי  נדבך  כי 
ותחת אי ודאות הוא איגום נתונים רציף ואיכותי, ממקורות 
יצרו  כך  לשם  עדכנית.  מצב  תמונת  יצירת  לשם  מגוונים, 
בפקע"ר, באמצעות ענף אג"מים )אגירה ומיצוי מידע( מערכת 
שו"ב אחודה המתעדכנת תדיר ברמה הלאומית, ולוח בקרה 
התחלואה  נתוני  את  המתאר  המקומיות  הרשויות  עבור 
היומיים ומצב התחלואה ברשות )נתוני תחלואה בשילוב עם 
המערכת  הרשויות".  "רמזור   - התחלואה  התפשטות  מגמות 
שימשה בסיס לקביעת "ציון הרמזור" של כל רשות מקומית, 

ובעקבותיה הוגדרה מדיניות ההגבלות על האזרחים ברשות.
ניהול המידע השוטף היה חוליה חשובה בחיבור הרמות השונות 
הממשלה(  )משרדי  הלאומית  הרמה   - המגפה  את  המנהלות 
והרמה המקומית )הרשויות המקומיות( - כאשר החיבור העמיד 
המצב  בחינת  החלטות,  לקבלת  ועדכני  מהימן  נתונים  בסיס 
הנוכחי ותכנון קדימה בתנאי אי ודאות. כמו כן, יצירת מערכות 
הנתונים היו בסיס חשוב להקצאת משאבים והפעלת תוכניות 
בהתאמה מרבית לרשות המקומית ולצרכיה, כמו סיוע בחלוקת 

מזון ואמצעים לאוכלוסייה, הסברה והפעלת מרכזי דיגום.

סיכום
עבור  הזדמנות  הייתה  בישראל  הקורונה  מגפת  התפשטות 
פקע"ר לצמיחה ולשיפור המענה, בעיקר ההבנה כי הפעולה 
ביסוס  להמשך  חיונית  השונים  הארגונים  בין  המשותפת 
שלטון  אזרחיים,  גופים  בין  פעולה  ושיתופי  קשרים  יצירת 
תופסת  למשימה  האחריות  סוגיית  מרכזי.  ושלטון  מקומי 
מותאם  מענה  ובניית  ותכלול  תיאום  לעומת  משני,  מקום 
ומיטבי. פקע"ר הוכיח כי עוצמתו בניהול מצבי חירום שאינם 
מלחמתיים, היא ביכולת הקישוריות שלו בין הגורמים השונים 
ביכולותיו  טמונה  והיא  החירום,26  מצב  בניהול  המעורבים 
המקצועיות ולא ההיררכיות. כלומר, פקע"ר מנחה את הרשויות 
"מפקד"  ולא  התמחותו  בתחומי  מקצועי  באופן  המקומיות 
עליהן, כמו גם מהווה זרוע ביצועית של משרדי הממשלה בעת 
הבריאות(.  משרד  עבור  המקומיות  ברשויות  )כהסברה  הצורך 

המשימות השתנו במהלך הגלים 
השונים, כתגובה לעליות ברמות 

התחלואה, ואילצו את פקע"ר 
לשנות את המענה במהירות תוך 
התאמה למצב הקיים והמתפתח. 

למעשה, הדרישה מפקע"ר הייתה 
לעבודה במתכונת של חברת 
סטארט־אפ, שבו הוא נדרש 

להקים מענה ולפתח פתרונות 
יצירתיים לפערים ובעיות תוך 

יישום מהיר ובמקביל למשימות 
שכבר מתנהלות
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להסבר היכולת להתאים את המענה במציאות משתנה על־ידי 
השחקנים  בין  והקישוריות  המצבית  ההבנה  החלטות,  מקבלי 
כלפי  ההחלטות  מקבלי  ובין  עצמם  הארגונים  בתוך  השונים 
הדרג הלאומי.28 במציאות שכפתה הקורונה, שימש פקע"ר ציר 
מרכזי בקידום המענה ותפעולו, באמצעות "ניהוג" מקצועי של 

האמצעים העומדים לרשותו מול הצורך המתהווה.
למענה  פקע"ר  מוכנּות  קידום  עבור  העיקריים  הלקחים 
הפעולה  שיתוף  על  הן  מבוססים  עתידיים  חירום  במצבי 
ובזמן  )מלכתחילה  פתרונות  יצירת  על  והן  הבין־ארגוני, 
ניהול  אחודות,  שליטה  מערכות  כמו  המידע  לניהול  אמת( 
ידע ומערכות שיקוף נתונים בזמן אמת לדוגמת לוח בקרה 

- "דשבורד קורונה".
שהזמן  ככל  שינוי,  עבר  האסטרטגית  ברמה  המוכנּות  ניהול 
השונים  התחלואה  גלי  בין  השתנה  התחלואה  ומצב  עבר 
זאת,  לנוכח  שונות.  ואוכלוסיות  רשויות  בין  וההתפשטות 
ככל שהשתנו הצרכים בקרב האוכלוסייה וברמה הלאומית, 
גבר  קריסה,  מפני  הבריאות  מערכת  על  הגנה  לשם  לדוגמה 
ומסתגלת.  חדשנית  צפויה,  בלתי  יצירתית,  בפעולה  הצורך 
להתכונן  ניתן  כיצד  היא  כעת  שעולה  המרכזית  השאלה 
להסתגלות כזו? האם וכיצד ניתן לאמן גופים שונים לעבודה 
משותפת בתנאי ודאות, כאשר כל צד מוסיף את יתרונותיו 

על פי הצורך וביחד נוצר פתרון "יש מאין" שלא היה קיים או 
מתאפשר קודם לכן.

ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

פעילות חלוקת אריזות מזון בתקופת הקורונה במרכז לוגיסטי גולן )נפת גולן במחוז צפון בפקע"ר(. במציאות שכפתה 
הקורונה, שימש פקע"ר ציר מרכזי בקידום המענה ותפעולו 

עיריית בני ברק מוקירה את פקע"ר על העשייה המשותפת 
בהתמודדות עם נגיף הקורונה


