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למדעים,  הלאומית  האקדמיה  נשיאת  כהן,  נילי  פרופ'  מינתה   2020 יולי  בחודש 

ועדה שיועדה לבחון את הסוגיה של מערכת האיזונים בעיתות משבר לאומי� בין 

ולצדק  כלכלי  לביטחון  האוכלוסייה  של  והנפשית  הפיזית  בריאותה  על  שמירה 

נמנו  הוועדה  חברי  עם  הפרט.  לחירויות  הציבור  בריאות  על  הגנה  ובין  חברתי 

פרופ' משה הלברטל - יו"ר )האוניברסיטה העברית בירושלים(, פרופ' רות גביזון 

העברית  )האוניברסיטה  הד  דוד  פרופ'  בירושלים(,  העברית  )האוניברסיטה  ז"ל 

ליברמן  נירה  פרופ'  אביב(,  תל  )אוניברסיטת  הלפמן  אלחנן  פרופ'  בירושלים(, 

)אוניברסיטת תל אביב(, פרופ' יהודה לינדל )אוניברסיטת בר–אילן(, פרופ' פייסל 

ופרופ'  אביב(  תל  )אוניברסיטת  פישר  טליה  פרופ'  חיפה(,  )אוניברסיטת  עזאיזה 

גידי רכבי )אוניברסיטת תל אביב(.

נושא   .2020 ודצמבר   2020 יולי  בין החודשים  )בזום(  הוועדה התקיימו  ישיבות 

עבודתה של הוועדה, הנוגע לכלל הציבור בישראל, זכה לחשיבות רבה בחודשים 

להביא  ברצוננו  גם בעתיד.  רבה  בעל חשיבות  יהיה  כי  להניח  וניתן  האחרונים, 

את דוח הוועדה לידיעת הציבור בכלל ולידיעת מקבלי ההחלטות בפרט. יישום 

המלצותיו בעקבות מסקנותיו ייבחן בהמשך.
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מצבי חירום הם מעין צילום רנטגן החושף את חולשותיהן ואת חוזקותיהן של 

ותעיד על  נגלות אלא בשעת משבר,  ושל חברות, שלעיתים רבות אינן  מדינות 

כך המילה היוונית "אפוקליפסה", שפירושה המילולי הוא הסרת המסווה. מעצם 

ומאורחות החיים  ניכרת מפעילות השגרה  טבעם מצבי חירום מחייבים חריגה 

של חברה. היקף הפגיעה והחריגה שתיּכָפה על החברה והיכולת שלה להתמודד 

ובחשיבה  החברה  של  המוכנות  ברמת  היתר  בין  תלויים  הללו  המצבים  עם 

ובארגון שהושקעו מראש להיערכות לקראת משברים אפשריים. החירום כמצב 

קיצוני ויוצא דופן קשור בטבורו למרחב אי–הוודאות, ואכן קשה לעיתים לחזות 

אחרים,  טבע  ופגעי  אדמה  רעידות   - החירום  שעת  את  שיחוללו  הגורמים  את 

ריכוזי  על  נרחבות  אויב  התקפות  מגפות,  של  התפרצויות  אקלימיים,  משברים 

אוכלוסייה אזרחיים, משברים כלכליים אזוריים ועולמיים ועוד - ואת המועדים 

החירום  מצב  של  אופיו  בדבר  הגדולה  אי–הוודאות  למרות  יתחוללו.  שבהם 

תשתית  קיימת  שונה,  תגובה  מצריך  מהם  אחד  שכל  כשברור  ומקורו,  המסוים 

המשותפת למצבים הללו שראוי לתת עליה את הדעת. מסמך זה מיועד לעסוק 

הערכיות,  השאלות  יהיה  העיסוק  כשמוקד  חירום,  למצבי  המשותפת  בתשתית 

התרבותיות והחברתיות העולות במצבי חירום, ולנסות ולהתוות כיוון של מענה 

ואין  אלו,  לשאלות  כאמור  מתייחסות  הוועדה  של  המלצותיה  הללו.  לשאלות 

ומנהליות, כדוגמת  ישירות בשאלות אחרות שהם מעלים, ארגוניות  נוגעות  הן 

עבודת מטה, תיאום בין גופים שונים ועוד. 
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להקשרי  משותף  מצע  יחד  המהווים  עיקריים  נושאים  ארבעה  זיהתה  הוועדה 

חירום שונים, ובהם עסקה� 

אמון וחירום א. 

מצבי חירום מחייבים פעמים רבות הירתמות של כלל החברה כדי להתמודד   

עם האתגרים. הצלחתו של שיתוף פעולה מקיף כזה תלויה בין היתר במידת 

לבין  הקהילות  ובמידת האמון שבין  המדיניות  בקובעי  האזרחים  האמון של 

אמון  את  בונים  אפוא  כיצד  החברה.  מורכבת  שמהן  היחידים  בין  וכן  עצמן 

וכיצד מונעים את  הציבור, שהוא חיוני לשיתוף פעולה רחב בשעות חירום, 

התערערותו?

ערך החיים ושיקולים כלכליים בשעת חירום ב. 

בשעת חירום עולים מתחים בין הדחיפות העצומה להצלת חיים ואפשרות   

מנותקים  שאינם  כלכליים  צרכים  לבין  הבריאות  מערכת  של  תפקודה 

אלו?  מתחים  בין  מאזנים  כיצד  רחבות.  ופסיכולוגיות  חברתיות  מהשלכות 

ההיערכות  דפוסי  ומהם  הכלכלית?  המציאות  על  חירום  מצב  משפיע  כיצד 

להשפעה זו?

פערים כלכליים והבדלים תרבותיים בשעת חירום ג. 

הנטל הבריאותי, הכלכלי, החברתי והחינוכי אינו מתחלק באופן שווה בין כל   

מרכיבי החברה, ובמצבי חירום קבוצות שונות באוכלוסייה פגיעות מאחרות - 

כיצד אפוא נערכים היערכות הוגנת והולמת אל מול הפערים הגדולים הללו? 

החברה  את  המרכיבות  שונות  קהילות  בין  תרבותיים  להבדלים  ועוד,  זאת 

ניכרת על התגובה למצבי החירום - כיצד ראוי להתחשב בהבדלים  השפעה 

הללו בעיצובה של מדיניות מושכלת? 

חירום וזכויות הפרט ד. 

מצבי חירום מחייבים לעיתים הטלת מגבלות על חירויות של אזרחים ומעקב   

 - מצבם  על  עדכני  מידע  והשגת  סביבתם  עם  שלהם  השונים  המגעים  אחר 

כיצד מאזנים בין האינטרס החשוב של הגנה על הציבור והתמודדות עם מצב 

החירום לבין חירויות האזרח והגנה על פרטיות? 

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי
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הזיקות  את  לציין  ראוי  אולם  בנפרד,  ונושא  נושא  בכל  דיון  מציג  הזה  המסמך 

מנותקת  אינה  כלכליים  ושיקולים  החיים  ערך  שאלת  הנושאים.  בין  הפנימיות 

בניית  כן  כמו  חירום.  בשעת  תרבותיים  והבדלים  כלכליים  פערים  של  מהנושא 

היוצרים  תרבותיים  בהבדלים  לעיתים  להתחשב  צריכה  פעולה  ושיתוף  אמון 

פערים בגישה למידע ובמקורות סמכות. האיזון בין ההגנה על הציבור לחירויות 

הנזקים  ולמידת  ובבריאות  אדם  בחיי  הפגיעה  להיקף  היתר  בין  קשור  הפרט 

הכלכליים שהמשבר גורם. בדיונים על הנושאים השונים הובאו בחשבון הקשרים 

הפנימיים שבין הנושאים הללו. 

הוועדה הוקמה בלב המבוכה והמצוקה שהתעוררה בעקבות מגפת הקורונה, ועל 

כן ההתייחסות למגפה מלווה את הדיונים בכל ארבעת הנושאים. אולם ארבעת 

הנושאים הללו, שטופלו מתוך אופק התייחסות רחב, נוכחים במרביתם במצבי 

במעט  ולו  לסייע  נוכל  הבאים  שבדברים  מקווים  אנו  לפיכך  השונים.  החירום 

למדינת ישראל להיערך בעתיד לאתגרי החירום.
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אמון הוא קריטי כשרוצים שציבור שלם יעשה דבר–מה שמנוגד להרגלים שלו 

בסיס  על  להתנהלות  חלופה  היא  יעילה  שאכיפה  לחשוב  אפשר  בו.  ושפוגע 

אמון. אולם בדרך כלל, ובייחוד במצב של משבר, גם אכיפה יעילה מושתתת על 

אמון הציבור. במצבי חירום בכלל ובמגפות בפרט הצורך בציות להנחיות הוא 

חיוני, ולעיתים יגבר על זכויות בסיסיות שהן ברורות מאליהן בזמנים שאינם 

עיתות חירום. אמינות ההנהגה ואמון הציבור חיוניים בנסיבות אלו.

אלה  אם  גם  לעשות  להם  שאומרים  דברים  לעשות  מוכנים  אנשים  בעיקרון, 

דברים קשים )מצריכים משאבים או גורמים להם נזק( אם יש להם אמון בהנהגה 

שאומרת להם לעשותם. במובן הזה, אמון הוא המשאב של ההנהגה בעת משבר. 

מהם מרכיבי האמון בהנהגה?

אמון ביכולתה ובמקצועיותה של ההנהגה.   .1

אמון האזרח בכוונותיה הטובות של ההנהגה כלפיו, אמון המורכב מההנחות   .2

האלה� 

ההנהגה מודעת למצבו.  א.   

האולמות  בעלי  חשבו  הקורונה  במשבר  )למשל�  בטובתו  רוצה  ההנהגה  ב.    

לא  שהם  מניחים  אנו  אבל  מספיק,  עליהם  חשבה  לא  שההנהגה  בוודאי    

סבירה.  פעולה  היא  מודעות  העלאת  ולכן  נגדם,  היא  שההנהגה  חשבו    

להיות שחלק מהאזרחים הערבים חושבים שהמנהיגים  יכול  זאת  לעומת    

אינם רוצים בטובתם(.   
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קל להרוס אמון, אך קשה לבנותו. כמו כן אמון נוטה להישחק עם הזמן. השחיקה 

גדולה יותר ככל שההקרבה הנדרשת מהציבור גדולה יותר, וִמשכה רב יותר. צריך 

 - ניהול  שמצריך  משאב  הוא  אמון  האמון.  בשמירת  אקטיבי  מאמץ  להשקיע 

שימור ומילוי - בזמן משבר מתמשך.

 מה משפר אמון ומה הורס אמון? 
מה גורם לציבור להאמין ביכולתה ובמקצועיותה של ההנהגה?

במצבי חירום חייבים להפעיל מערכים ותרגולות שהוכנו מראש. קיימים גופים   .1

הבריאות,  במשרד  למגפות  המחלקה  חירום,  לשעת  הרשות  כמו  מקצועיים, 

לצורך  שהוקמו  וכדומה,  הייעודיים  המוניציפליים  השירותים  העורף,  פיקוד 

טיפול יעיל במשברים לאומיים. חשוב לא להזניח גופים אלו בתקופות רגיעה, 

באמצעות  ראויה  מוכנות  ולהבטיח  המקצועית  רמתם  ועל  היקפם  על  לשמור 

תרגולים ובקרות. הפעלת גופים אלו לפי התרגולות שהוטמעו תיתן את המענה 

בנטייה  להילחם  צריך  גדולים.  משבר  מצבי  עם  להתמודדות  והנכון  היעיל 

להמציא ולאלתר פתרונות בזמן משבר חריף ולא לנצל את הגופים המקצועיים 

מפי  מתואמת  הסברה  מערכת  כולל  סדורות,  תרגולות  הפעלת  והמתורגלים. 

אנשי מקצוע מעוררי אמון ולא מפי פוליטיקאים, היא ערובה לתפקוד אופטימלי 

ולבניית אמון הציבור, שהוא חיוני להתמודדות עם משבר.

העקרונות להתמודדות עם מצב חירום רב–מערכתי דומים מאוד לאלו המנחים   .2

כמה רופאים בחדר מיון בטיפולם בפצוע הסובל מפגיעה רב–מערכתית� צריכה 

)ברפואה,  השונים  הרלוונטיים  המקצוע  מאנשי  אחד  כל  של  דעתו  להישמע 

בכלכלה, בטיפול ברווחה ובבריאות הנפש, בחינוך ובביטחון(, אבל על כל אחד 

מהם לפעול ולהתבטא בתחום שלו בלבד. 

יש לקבוע מתחילת המשבר, מיהו מנהל האירוע. המנהל ייעזר באנשי המקצוע   .3

מכל תחום, אך הוא שיתכלל את ההחלטות ויוביל את ביצוען.

אמון גובר כשקורה במציאות מה שהמדיניות מנבאת. למשל, נקבע סגר שנועד   .4

את  שיפר  הדבר  בהדבקה.  לירידה  הוביל  אכן  והוא  הדבקה,  שיעורי  להוריד 

האמון. לעומת זאת אירועים שבהם ההוראות מופרות ואין קורה דבר יכולים 

לפוגג את האמון )אלא אם יש הסברה יעילה(. 

אמון גובר כשהמדיניות עקיבה )אם המדיניות אינה עקיבה, נראה לאנשים שהיא   .5

אינה יכולה להיות נכונה, וגם כאן - אלא אם הסברה יעילה שכנעה אותם אחרת(.

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי
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את  לפועל  להוציא  ההנהגה  של  שבכוחה  מאמין  כשהציבור  גובר  אמון   .6

מי  יש  אם  באמון�  נוספות  פגיעות  גוררת  באמון  פגיעה  לכן  שלה.  המדיניות 

שאינם נשמעים להוראות, אחרים מסיקים שלהנהגה אין יכולת להוציא לפועל 

את המדיניות שלה, ולכן אמון הציבור מוסיף ומתכרסם. 

אמון גובר כשההסברה יעילה.  .7

כמה עקרונות להסברה�  

21
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אמירת אמת. את המידע צריך למסור בנימה חיובית ואופטימית ככל האפשר, ועם  א. 

זאת להקפיד מאוד על אמינות. מסירת מידע שאינו אמיתי תפגע קשות באמון.

ביסוס המסר על נתונים אמינים ומדויקים.  ב. 

דוגמה אישית. הקהילה הרפואית וההנהגה הפוליטית חייבות לשמש דוגמה  ג. 

ישכנע אדם להפסיק לעשן, כך מוליכי דעה  ראויה. כשם שרופא מעשן לא 

למלאן,  ציבור  ישכנעו  לא  ההוראות  מילוי  על  מקפידים  שאינם  ומנהיגים 

ולכן עליהם להקפיד על עטיית מסכות ועל הוראות בידוד כדי שגם הציבור 

יעשה זאת.

חלקי,  יהיה  שמידע  צפוי  משבר  במצבי  ובהתלבטות.  באי�ודאות  שיתוף  ד. 

בנוגע לצעדים הנכונים. חשוב מאוד לשתף את הציבור  וקיימות התלבטויות 

ישונו  לו שקיימת אפשרות שההנחיות  ולהבהיר  ובהתלבטויות  באי–הוודאות 

לפי הצורך, כשתתבהר התמונה.

אפשרויות  בין  ומתלבטים  אי–ודאות  כשקיימת  משבר,  במצבי  החלטי.  מסר  ה. 

שונות, על ההנהגה הרפואית ועל ההנהגה הפוליטית להסביר מהי לדעתן הדרך 

הנכונה לשעתה ולשתף בעובדה שההחלטה התקבלה בתנאי אי–ודאות, וייתכן 

שיהיה צורך לשנותה ולעדכנה בעתיד.

הסברה ממקור אחד ומוסמך. ו.  

הסברה רציפה, על כל היבט והיבט של המצב.  ז.  

הסברה שמגיבה בזמן אמת לאירועים.  ח. 

הסברה שמדברת לכל ציבור בשפתו ומקפידה על דרגות שונות של מורכבות  ט. 

ופירוט. 

הגוף האחראי להסברה צריך להעסיק מומחים שמתבטאים כל אחד בתחומו.  י.  

הגוף האחראי להסברה צריך לפתח דרך התמודדות עם דיסאינפורמציה ועם  יא. 

ריבוי מומחים, עם מומחים שמתבטאים שלא בתחומם ועם מומחים�לכאורה. 

מדיניות  לביסוס  ובמחקרים  בסקרים  להיעזר  יכול  להסברה  האחראי  הגוף 

הסברה מבוססת–מידע. 



מה גורם לציבור להאמין בכוונותיה הטובות של ההנהגה?

מיוצגת  לו  הדומים  של   / שלו  הקבוצה  אם  יגבר  בהנהגה  אדם  של  אמונו   .1

בהנהגה. אם יש למשל בהנהגה ערבים, יהיה לציבור הערבי קל יותר להאמין 

המשבר  את  שמנהל  הצוות  משבר  בעת  ההנהגה.  עיני  לנגד  עומדת  שטובתו 

של  הגדולות  הקבוצות  את  ובוודאי  עיקריות,  מיעוט  קבוצות  לכלול  חייב 

הציבורים� חרדים וערבים. 

יש להכריע לאור הנסיבות המיוחדות של כל מצב�    

אילו קבוצות חשוב לייצג. א.   

באיזו רזולוציה לייצג קבוצות אלה. ב.   

מסוימת  בפעולה  אמון  שמייצרים  הקבוצות  בתוך  ההשפעה  בעלי  מיהם  ג.    

ללכת  אנשיו  על  שישפיעו  החרדי  במגזר  ההשפעה  בעלי  מיהם  )למשל�    

להתחסן(.  

נוסף על מתן ייצוג לקבוצות מיעוט, על ההנהגה לדאוג להן כפי שהיא דואגת   .2

לאזרחי קבוצות הרוב, להצהיר על כך בגלוי ולנהוג כך. במילים אחרות, הדאגה 

לקבוצות המיעוט היא לא באחריות הנציגים של קבוצות אלה אלא באחריות 

המנהיגים. 

אנשים נוטים לחשוב שהם נפגעו יותר מאחרים. כל מגזר חושב שהפגיעה בו   .3

במגזרים  הפגיעה  קרובות  לעיתים  ומוזנח.  מקופח  ומרגיש  במיוחד,  חמורה 

מסוימים אכן חמורה יותר. ההנהגה צריכה לנסות להקטין את חוסר השוויון 

בפגיעה כדי לייצר תחושת סולידריות. 

אמון גובר כשמניעיה של ההנהגה שקופים וברורים.   .4

אמון נפגע כשעולה חשד שהמניע לפעולותיה של ההנהגה אינו טובת הציבור   .5

למנהיג  הנאה  טובת  או  פוליטי(  יריב  ניגוח  )למשל  פוליטי  הון  צבירת  אלא 

עצמו, למי ממקורביו )למשל האישור בזמן סגר הקורונה הראשון לפתוח את 

"איקאה"( או לסקטור שאליו הוא שייך )למשל אם שר הבריאות ידאג במיוחד 

לעיירת מוצאו(. חשוב שההתנהלות בעת משבר תהיה "מרחב מקודש" מחוץ 

להשפעות מסוג זה, בדומה למה שקורה )כך אנחנו מקווים( בעת מלחמה. 

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי
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מהציבור  דורש  שהוא  לזו  דומה  הקרבה  עצמו  על  שגוזר  במנהיג  יאמין  ציבור 

המחיר  את  משלמים  אינם  כשהמנהיגים  נפגע  האמון  ממנה.  גדולה  אף  או 

שהמדיניות שלהם משיתה על הציבור. כדי להגביר את האמון ראוי שהמנהיגים 

יקריבו משגרת חייהם כשאר הציבור. 
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רקע 

אינה  התופעה  הגדול  בחלקה  נמנעת.  בלתי  טבעית  תופעה  הוא  חיים  אובדן 

)במלחמה,  לשליטה  ניתנת  היא  ובחלקה  טבעית(,  )תמותה  החברה  בשליטת 

מסוכן  תעשייתי  זיהום  מוקדי  להסרת  השקעה  של  במדיניות  דרכים,  בתאונות 

ומכריעה,  הכריעה  החברה  לשליטה  הניתנת  תמותה  של  בקטגוריה  ועוד(.  ועוד 

ביודעין או שלא ביודעין, הכרעות הרווחות בחיינו, ואנו משלמים את המחיר של 

אובדן חיים כחלק מתפקודה של החברה כמעט בלי להתאבל. ואולם מגפה היא 

תופעה נדירה שאין אנו מוכנים לה, ולכן אין לנו כלים להערכת שֹוויָים של החיים 

בהקשר של הכרעות בדבר שימור החיים שיש להן מחיר כלכלי כבד. 

על כן אין להתפלא על תהליך מובהק של שחיקה בערך החיים בחודשים שחלפו 

מאז פרוץ מגפת הקורונה. הבהלה הציבורית הראשונית לנוכח עשרות מתים מן 

המגפה התחלפה בקהות חושים לנוכח אלפי אנשים שמצאו את מותם מן הנגיף 

- הציבורית  והן  המוסדית  הן   - הלב  תשומת  והתפשטה.  הלכה  שהמגפה   ככל 

הדברים  מטבע  פנתה  היומי,  המתים  במספר  הדרך  בתחילת  שהתמקדה 

לפרמטרים אחרים שנחשבו לרלוונטיים יותר למטרות שימור התנאים הכלכליים 

והחברתיים הנדרשים לתפקודה של החברה� מניעת ה"הצפה" של בתי החולים 
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בחולים קשים ובמונשמים, האטת קצב ההדבקה היומי והורדת שיעור ההדבקה 

)מדד R(. כמו כן ככל שחלף הזמן והמחיר הכלכלי של המגפה התברר כגבוה ללא 

תקדים, הצטמצם בדיון הציבורי והפוליטי מקומו של עצם אובדן החיים המוצנע 

מנגנון  שימש  הנפטרים  של  הגבוה  הגילים  טווח  בתחילה  התקשורת.  באמצעי 

לא  שמספר  שהתגלה  לאחר  גם  אך  חיים,  אובדן  של  התודעה  נגד  חלקי  הגנה 

מבוטל מן הנפטרים הוא מקבוצות גיל צעירות יותר, מנגנון ההגנה פעל, והחברה 

ישראל,  למלחמות  בניגוד  הנפטרים.  מספר  של  בתלילות  העולה  לגרף  התרגלה 

שכמעט כולן היו קצרות, המגפה נמשכת זמן רב, ורוב קורבנותיה מבוגרים, ולכן 

סף הסבילות למספרים גדולים של מתים עלה עם הזמן. מסמך זה מבקש להתריע 

מפני האפשרות של קהות חושים זו בדיון הציבורי ובהתנהלות המוסדית.

הבעיה 

שחיי  משום  במינו  ייחודי  הוא  אחרים  טובין  לעומת  אדם  חיי  בתמחור  הקושי 

לו  שאין  ערך  לבעלי  לקדושים,   - היהודית  במסורת  בוודאי   - נחשבים  אדם 

שיעור )priceless(, בלא תלות בתוחלת החיים )חיי שעה שווים לחיי עולם( או 

ספק  אין  אך  נפש(,  )פיקוח  מחיר  בכל  כמעט  ראויה  הצלתם  כן  כמו  באיכותם. 

שעקרון קדושת החיים, שעשוי להנחות פעולה של פרטים )בין השאר של רופא 

כלפי מטופל שלו(, אינו יכול לשמש יסוד לפעולה של המדינה או של מוסד )כמו 

למשל משרד הבריאות והממשלה(. אין הללו יכולים או רשאים להתחמק מתמחור. 

קושי נוסף הוא במתח שבין שני מושגים של "חיים" - חיים ביולוגיים של פרט 

וחיים חברתיים של קהילה שלמה במובן של התנאים לתפקודה הכלכלי ולשגשוגה 

)"יש לאפשר לחיים להימשך"(. 

דרכי התמודדות 

המדינה נוהגת לשקול את המחיר הראוי להצלת חיים� כך בקידום בטיחות בדרכים, 

בנגיף  במלחמתה  גם  עושה  היא  כך  ועוד.  למלחמה  ביציאה  הבריאות,  בתקציב 

ואולם, כמו בהקשרים אחרים, אין הממשלה עושה זאת במודע מתוך  הקורונה. 

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי
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תכנון ושליטה, וגם כאשר היא עושה זאת היא נמנעת מלחשוף את שיקוליה, שכן 

כל שיקול שיוכרז כאמת מידה לתמחור החיים תוטח בו מייד ביקורת ציבורית )או 

מגזרית( חריפה. מכאן הקושי המיוחד להקפיד על שקיפות בהיבט המסוים הזה 

מספר  להיות  צריך  מה  לציבור  מודיע  הקורונה  פרויקטור  בקורונה.  המאבק  של 

הנדבקים היומי או מספר החולים קשה שרק לאחריו יוסרו ההגבלות, אך אין הוא 

גורל  גזרת  נוצר הרושם שמספר המתים הוא  כך  ביום.  מציין את מספר המתים 

ולא תוצר של הליך מודע של קבלת החלטות. אי–השקיפות היא דרך להדחיק את 

המחיר ולהופכו לתופעת טבע בלתי נמנעת שיש להשלים עימה.

ככל שחולף הזמן, כך גוברת הנטייה לדאוג לחיים במובן הרחב - החברתי )חיים 

יותר   - חברתיים(  וקשרים  תרבות  צריכת  ייצור,  עבודה,  של  שגרה  המקיימים 

מלחיים במובן הצר - הביולוגי - לפחות כל עוד לא נחצה גבול הסבולת של בתי 

בקהילה  תורה  לימוד  של  וכן  ופרנסה  ייצור  עסקים,  של  לשגרה  חזרה  החולים. 

החרדית - מאפילה על הסכנה של אובדן חיים.

המלצות 

אדם  בחיי  למחיר  והפוליטית  הציבורית  הרגישות  של  השחיקה  סכנת  בשל 

אופן  בשום  כי  אף  עליון,  כיעד  הצלתם  את  ולהציב  לחזור  לנכון  מוצאים  אנו 

הפעילות  לקיים את שגרת  בין המאמץ  איזון  למצוא  יש  מוחלט.  או  בלעדי  לא 

לבין  אחד  מצד  החינוך  מוסדות  של  פעילותם  המשך  ואת  המשק  של  הכלכלית 

הדאגה להגנה על קבוצות האוכלוסייה הפגיעות לנגיף מצד אחר. העיקרון העומד 

מאחורי אסטרטגיה זו הוא שיש לטפל באוכלוסייה הפגיעה ובשאר האוכלוסייה 

טיפול דיפרנציאלי. עובדת היותה של הפגיעה באורח חייהם של המבוגרים רבה 

כדי שמבוגרים  יש לעשות הכול  כן  ועל  נמנעת,  היא בלתי  מן הפגיעה בצעירים 

יתפנו משאבים  כך  ולפעול,  להמשיך  למשק  ככל שיתאפשר  בחייהם.  ישלמו  לא 

עד  צורכיהם  הספקת  כמו  בדרכים  יותר  הפגיעים  לאזרחים  לדאוג  המדינה  של 

לדלת הבית, טיפול רפואי מוגבר, שעות מיוחדות לביקורים בחנויות ובמשרדים, 

מתן שירות של תקשורת בינם לבין בני משפחתם, אכסון אנשים מבוגרים החיים 

בדירות צפופות עם בני משפחה צעירים במלוניות וכמובן מתן קדימות בחיסון 

לחיות  הצעירים  לבני החברה  ביניים, שמצד אחד תאפשר  דרך  זו  הקורונה.  נגד 
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את חייהם, לפרנס את משפחותיהם וללמוד במוסדות החינוך השונים, ומצד אחר 

תבטיח כבוד ובעיקר ביטחון בריאותי למבוגרים, אף כי עליהם יוטל עול של בידוד 

לפרק הזמן הדרוש עד להשגת חיסון העדר. אך יש לזכור שפגיעה מופרזת בשגרת 

אסור  זאת  ומלבד  שלהם,  בתמותה  לעלייה  לגרום  עלולה  המבוגרים  של  חייהם 

שאר  של  נוחה  חיים  ושגרת  כלכלי  שגשוג  לטובת  מבוגרים  אנשים  חיי  להקריב 

בני החברה.

שיקולים כלכליים 

בעקבות מצבי חירום חמורים במיוחד, כגון מגפות או עימותים צבאיים בהיקף 

נרחב, עלולה להיעצר הפעילות הכלכלית בחלקים ניכרים של המשק, לעיתים 

לפרקי זמן ממושכים, ולדבר השלכות קשות בדמות ירידה בתוצר ועלויות גדולות 

מלמד  הקורונה  מגפת  עם  ישראל  של  ניסיונה  וחברתיים.  כלכליים  במונחים 

שתיתכן ירידה בתוצר המקומי הגולמי )תמ"ג( בהיקף העולה על תקציב החינוך, 

וזה מדגים במונחים קונקרטיים פגיעה אפשרית בפעילויות שאנו מייחסים להן 

בעקבותיו  גורר  הכלכלית  בפעילות  ניכר  צמצום  מזאת,  יתרה  גדולה.  חשיבות 

שלל תוצאות שליליות נוספות, על השלכותיהן הכבדות.

במדינות  אירע  כפי שאכן  האבטלה,  בהיקף  חריג  גידול  הוא  להן  וראשון  ראש 

רב בשל  זמן  ונמשכת  וכשהאבטלה מתרחבת מאוד,  רבות בחודשים האחרונים. 

תעסוקה  כישורי  מאבדים  אנשים  הכלכלית,  הפעילות  שיתוק  של  התמשכותו 

העבודה  ממעגל  וההיפלטות  הכישורים  אובדן  העבודה.  ממעגל  ונפלטים 

משפיעים גם בטווח הארוך - הם מקשים על הכלכלה לשוב ולהתאושש גם לאחר 

שמצב החירום מסתיים. במצבים מעין אלו אנשים רבים מסתמכים על קבלת דמי 

להיפלטות  בדרך  צעד  זהו  הנכות  קצבאות  עבור מקבלי  נכות.  וקצבאות  אבטלה 

הנפשית  בבריאות  גם  פוגעות  אבטלה  של  ממושכות  תקופות  העבודה.  ממעגל 

ומשבשות יחסים בין בני משפחה. 

בשל כל אלה חשוב לגבש ולבצע מדיניות המושתתת על צמצום ממדי האבטלה 

מצד אחד, ועל מתן סיוע המיועד להקל את הקשיים הכלכליים, מצד אחר. הדבר 

חשוב במיוחד במדינה כמו ישראל, שאי–השוויון החברתי–כלכלי בה גדול, מפני 

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי

30



שהתכווצות הכלכלה מחריפה את אי–השוויון, ומפני שהיא פוגעת קשה במיוחד 

אלה  אנשים  לרוב,  ההכנסה.  התפלגות  של  התחתון  בקצה  הנמצאים  באנשים 

משכילים פחות משאר קבוצות האוכלוסייה ומצב בריאותם ירוד יותר, ולכן הם 

זקוקים לעזרה רבה יותר מצד הממשלה.

עלולים  אלה  קטנים.  עסקים  בעלי  בעצמאים  כשמדובר  גם  נכונים  אלה  דברים 

לאבד את העסק, מקור פרנסתם, ולאובדן זה השלכות קשות עליהם ועל עובדיהם.

כלכלי  סיוע  תוכניות  גיבוש  מצריכה  חירום  מצבי  לקראת  היערכות  בתמצית, 

שיש בהן כדי לרכך את המהלומות שסופגים האנשים הפגיעים ביותר בחברה 

בבעלי  תמיכה  תוכניות  לגבש  יש  העבודה.  ממעגל  עובדים  היפלטות  ולמנוע 

עובדים  של  מקצועית  והסבה  מקצועית  הכשרה  ותוכניות  קטנים  עסקים 

מגבשים  כאשר  פקודה.  ביום  יׂשימות  שתהיינה  עבודתם,  מקום  את  שאיבדו 

תוכניות כאלו, חשוב לזכור כי לצעדים הננקטים בעת חירום לטווח קצר עלולות 

יש  זה  בעניין  ההחלטות  קבלת  בעת  לפיכך  הארוך.  בטווח  גם  תוצאות  להיות 

לשקול היטב גם את התוצאות ארוכות הטווח כי לא פעם בלהט העשייה בזמני 

חירום נוטים להתעלם מהן.

פעילות כלכלית בעיתות חירום עלולה להיפגע במיוחד ממחסור בציוד ומחסימת 

ובמיוחד במדינה  רבה,  זה הוא בעל חשיבות  גם היבט  חיוניות.  גישה לתשומות 

יכולות להחזיק מלאי חירום של  יבוא. ממשלות  כמו ישראל, הנסמכת רבות על 

מוצרים חיוניים, כגון סוגי מזון מסוימים, ציוד רפואי וכן חומרים וציוד הנחוצים 

לייצור חשמל או מוצרים חיוניים אחרים.

פתרונות במצבי חירום מחייבים קבלת החלטות על הקצאת משאבים וחלוקתם 

בין קבוצות האוכלוסייה השונות זו מזו בהכנסה, בהשתייכות האתנית, המגדרית 

או באזור המגורים. אלו החלטות קשות, אך טוב יעשו מקבלי ההחלטות אם יתוו 

קדימויות  ולהתוות  לנסח  יש  חירום.  בעיתות  עליהם  שיקלו  ברורות  קדימויות 

יותר הן החלטות הכרוכות  אלו כחלק מן התוכניות לשעת חירום. קשות אפילו 

וחברתיים  כלכליים  חיי אדם או על היבטים  - על  בהתלבטות על מה להתפשר 

מסוימים - אך ממשלות מקבלות החלטות כאלו דבר יום ביומו. למשל, החלטות 

גם  זה.  בפשרות מסוג  כרוכות  או תרופות  חולים  קופות  חולים,  בתי  על תקצוב 
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האוויר,  זיהום  בצמצום  או  בכבישים  השקעות  כגון  פחות,  דרמטיות  החלטות 

גוררת  החלטות  מקבלת  הימנעות  גם  ולמעשה,  התמותה.  שיעורי  על  משפיעות 

למשל  חירום,  בזמני  יותר  בולטות  כאלו  פשרות  אולם  נמנעות.  בלתי  פשרות 

כשמתפרצות מגפות או כאשר טילים פוגעים בריכוזי אוכלוסייה בזמן מלחמה. 

חשוב לציין כי בעת גיבוש תוכניות להיערכות לשעת חירום יש לתת את הדעת 

על פשרות בלתי נמנעות. 

אנשי  כגון  מומחים,  הם  זה  מסוג  אפשריות  פשרות  על  להצביע  שבכוחם  מי 

רפואה, אנשי צבא, מומחים לשירותים חברתיים או כלכלנים. מומחיות זו לרוב 

יש  חירום  לשעת  תוכניות  גיבוש  בעת  לכן  ההחלטות.  מקבלי  של  נחלתם  אינה 

להציג  יוכלו  הם  ההחלטות.  למקבלי  לייעץ  שיוכלו  מומחים  של  קבוצות  להקים 

שתצמחנה  ולתועלות  אחרת  או  זו  במדיניות  הכרוכות  לעלויות  באשר  הערכות 

ממנה - בכל האמור בהיבטים כלכליים, חברתיים, היבטי איכות חיים או אובדן 

לעומת אלה שבטווח הארוך. אף שמומחים  ולתוצאותיהן בטווח הקצר   - חיים 

אינם יכולים לתמחר את כל התוצאות, יש בכוחם להתוות קווי מדיניות חלופיים, 

לרבות עלויותיהם ותועלותיהם בכל תחום ותחום, ומהם יוכלו מקבלי ההחלטות 

בדבר  שלהם  עמדתם  על  בהתבסס  ביותר,  המתאימות  האפשרויות  את  לבחור 

התוצאות האפשריות בכל מתווה ועל אילוצים תקציביים ופוליטיים.
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פערים כלכליים 
והבדלים תרבותיים 

 והשפעתם
בשעת חירום





מבוא 

שאלת השפעתם של פערים תרבותיים וחברתיים–כלכליים בעיתות חירום תקפה 

מבחינה  נבדלים  ומשבטים  מקבוצות  המורכבת  ישראל,  במדינת  שאת  ביתר 

הלם  של  ההשלכות  חיצוני.  הלם  מעין  היא  החירום  שעת  וכלכלית.  תרבותית 

חיצוני זה על כל אחת מהקבוצות הללו הן דיפרנציאליות, וכך גם יכולתן לגייס 

אמצעים פרטיים להתמודדות עם המצב ואתגריו ולהתגייס למען המאבק הכללי. 

ועל  כלכליים  ניתן להביט על פערים  פריזמה שדרכה  היא  ממילא שעת החירום 

הבדלים תרבותיים בחברה. היא מאירה את מגוון צורות אי–השוויון בחברה גם 

בימים כתיקונם. 

עשויות  גם  אלא  הקיימים,  הפערים  את  רק משקפות  לא  עיתות משבר  אולם 

משאבים  של  מחדש  חלוקה  של  פוטנציאל  בהן  גלום  להחלישם.  או  להעצימם 

והן לטווח הארוך. עיתות משבר עלולות  הן לטווח הקצר  וסימבוליים,  ממשיים 

להוביל  בכוחן  בעת  בה  ואחרים.  תרבותיים  כלכליים,  פערים  להעמיק  אפוא 
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ולחלוקה  בחברה  הפעולה  שיתוף  להגברת  השונים,  במישורים  פערים  לצמצום 

פרוגרסיבית. כך למשל בהקשר של הקורונה - בחלק מהמדינות הנחשלות הובילה 

על  דומות  השפעות  העבודה.  בשוק  נשים  של  מוגברת  להשתלבות  הקורונה 

הראשון  מהגל  נוספת,  דוגמה  העולם.  מלחמות  מתקופות  זכורות  הנשים  ציבור 

שרבים  והפארא–רפואיים,  הרפואיים  הסגלים  עם  ההזדהות  היא  הקורונה,  של 

מהם מהמגזר הערבי, אשר סייעה במלחמה בדעות קדומות בחברה הישראלית. 

פעמים  אולם  חלוקתית.  מבחינה  חיובי  פוטנציאל  אפוא  גלום  המשבר  בעיתות 

רבות מסתמנת בפועל המגמה ההפוכה� עיתות משבר מחזקות מגמות רגרסיביות 

על  וכלכלית.  חברתית  מוחלשות  קבוצות  של  לשוליים  הדחיקה  את  ומעמיקות 

כך נבקש לעמוד בדברינו. חלקו הראשון של הדיון יוקדש להשלכות החלוקתיות 

של עיתות המשבר, ואילו בחלקו השני נעמוד על תפקודם של חלקי האוכלוסייה 

השונים בזמן המשבר על רקע פערים כלכליים ותרבותיים ביניהם. חקר המקרה 

שישמש אותנו בדיוננו בשני החלקים יהיה משבר הקורונה.

 ההשלכות הדיפרנציאליות של המשבר ושל המאבק בו 

על קבוצות נבדלות מבחינה חברתית, כלכלית ותרבותית

ניקח  אם  דיפרנציאלית.  פגיעה  באוכלוסייה  שונות  בקבוצות  פוגעים  משברים 

חברתי– ממעמד  קבוצות  העולם  רחבי  שבכל  הרי  כדוגמה,  הקורונה  משבר  את 

כלכלי נמוך )שהן בדרך כלל קבוצות מיעוט בחברה, מהגרים ופליטים( סבלו יותר 

מאחרים מנחת זרועה של המחלה. לפי ברוקדייל, משבר הקורונה פגע פגיעה קשה 

למחלה  מוגברת  חשיפה  אלה�  בגלל  בעוני,  החיים  ובמשפחות  ביחידים  במיוחד 

ההוצאות  הגדלת  וסיכון;  חשיפה  אגב  עבודה  או  בתעסוקה  פגיעה  ולסיכוניה; 

גוברת  תלות  הלימודי;  הפער  הרחבת  הציבורית;  התחבורה  צמצום  הנוספות; 

ולמסגרות  הרווחה  לשירותי  הגישה  וצמצום  דיגיטליים  ובאמצעים  בבירוקרטיה 

ובהן  יותר בקבוצות אוכלוסייה פגיעות במיוחד,  זו פגעה עוד  תומכות. מציאות 

דומות  תוצאות  רחוב.  ודרי  חוקיים  לא  יחידני, שוהים  הורה  משפחות שבראשן 

מתו  שחורים  למשל  הברית  בארצות  בעולם.  אחרים  במקומות  גם  הסתמנו 

מקורונה בשיעורים גבוהים כמעט פי שניים וחצי מלבנים; היספנים ואמריקנים 

ילידים - בשיעורים של פי אחד וחצי מלבנים. 

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי
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גורמים פוליטיים, מבניים וכלכליים המנציחים אי–שוויון, אפליה ושוליות מוצגים 

בספרות כגורמים העיקריים ליצירת פער לא מידתי של תוצאות בריאות שליליות 

)חולי ותמותה מנגיף הקורונה(. עם אלה נמנים� גישה מצומצמת למתקני בריאות 

ולמרכזי בדיקות בשכונות חלשות; דיור ציבורי צפוף אשר עלול להקטין את היכולת 

להתרחקות חברתית הנדרשת במגפה; תעסוקה בשכר הכנסה נמוך המונעת קבלת 

חופשות מחלה - מציאות המחייבת קבוצות אוכלוסייה חלשות להמשיך בעבודתן 

בשפה  הקורונה  לנגיף  רלוונטי  למידע  גישה  היעדר  החשיפה;  סיכון  למרות 

המותאמת לקהילות השונות אגב שמירה על קודים תרבותיים חשובים. 

בריאות  השכלה,  מבחינת  בעצמו  משקיע  אדם  כל  האישי,  ההון  תאוריית  לפי 

בין  וגם  ימים  אריכות  לבין  אישית  הרגשה  בין  קשר  יש  מניעתיים.  וטיפולים 

השכלה לבריאות. הגישה למתקני בריאות שונה ממקומות מסוימים לאחרים. אם 

המערכת החיסונית טובה, הסיכוי לשרוד גבוה יותר בתנאי שאין מחלות רקע. 

נתוני משרד הבריאות אפשר לראות קורלציה של בעיות בריאותיות בחתך  לפי 

באזורים  והצפיפות  העוני  ששיעורי  מכיוון  וחרדיים,  ערביים  לאזורים  גאוגרפי 

אבל  הנגיף,  של  המוביליות  את  מצמצם  הסגר  אחרים.  מבאזורים  גבוהים  אלו 

כל  הקורונה  הגל השני של  ערב  שונים.  אזורים  בין  אנשים  תנועה של  יש  עדיין 

עשרת היישובים שבראש רשימת המקומות שבהם שיעור התחלואה הגבוה ביותר 

)חולים מאומתים לכל 10,000 תושבים( היו חרדיים או ערביים.

החשיפה  על  וכלכליים  תרבותיים  פערים  של  השפעותיהם  על  עמדנו  כאן  עד 

ובפגיעות  בתוצאות  לדון  נפנה  עתה  גופה.  המחלה  של  ולנזקיה  לסיכוניה 

הדיפרנציאליות שהן תולדה של ניסיונות ההתמודדות עם המשבר, בהדגשת הכלי 

העיקרי שננקט - הטלת סגר. הסגרים העמיקו את הפגיעות הקיימת ממילא של 

קבוצות אוכלוסייה חלשות. נושאים חברתיים ומדיניים כמו חוסר ביטחון תזונתי, 

קשיים כלכליים, אבטלה ופערי השכלה, שקדמו למשבר הקורונה, החמירו אגב 

הניסיונות להתמודד עם המגפה. כך למשל בני קבוצות אוכלוסייה חלשות פוטרו 

מעבודתם ביחס לא פרופורציונלי לחלקן באוכלוסייה הכללית; ילדים ממשפחות 

תשתיות  בהיעדר  מרחוק,  הלמידה  במערך  להשתלב  התקשו  אמצעים  דלות 

טכנולוגיות ראויות ומערכת תמיכה עוטפת; ההתרחקות החברתית הגבירה את 

הסיכון לבדידות, בייחוד בקרב קשישים, ולאלימות במשפחה כלפי נשים וילדים. 

37

פערים כלכליים והבדלים תרבותיים והשפעתם בשעת חירום



מערכת  השבתת  היא  האחת  עיקריות�  נקודות  שתי  להדגיש  נבקש  זה  בהקשר 

החינוך בתקופות הסגר - בשיאו של משבר הקורונה הושבתו לימודיהם של יותר 

שיבושים  יש  זה  דוח  כתיבת  ליום  עד  העולם.  ברחבי  תלמידים  וחצי  ממיליארד 

וארוכות  מיידיות  השלכות  הללו  לשיבושים  בישראל.  החינוך  במערכות  ניכרים 

טווח, הן במישור האקדמי והן במישור הבריאותי והנפשי. על פי תחזיות של קרן 

מהלימודים  לנשור  צפויים  ילדים  מיליוני  )יוניסף(,  האו"ם  של  לילדים  החירום 

בעקבות השבתות הלימודים בתקופת הקורונה. יש עדויות מצטברות על מצוקות 

בשנים  במיוחד  שנפערים,  אקדמיים  פערים  ועל  סגר  בתנאי  ילדים  של  רגשיות 

הללו  ולמצוקות  לסיכונים  התיכון. החשיפה  או שלהי  א-ב  כיתות  כמו  מכוננות 

גדולה יותר בקרב ילדים ממשפחות במעמד חברתי–כלכלי נמוך, בין היתר משום 

המשפחתית  ברמה  הן  טכנולוגית,  תשתית  על  נסמך  מרחוק  הלמידה  שמערך 

רבים  לילדים  מהם.  רבים  של  חלקם  מנת  הייתה  שלא  המוניציפלית,  ברמה  והן 

אפקטיבית.  למידה  שיאפשרו  אינטרנטי  לחיבור  גישה  או  אישי  מחשב  אין 

מערכי הלמידה מרחוק נסמכו גם על תיווך הורי ועל מעטפת תמיכה משפחתית 

שמשפחות קשות יום, מרובות ילדים או חד–הוריות התקשו לספקם. 

הנקודה השנייה היא הפרגמנטציה של חיים קהילתיים - חברות קהילתיות, כמו 

קבוצות החרדים והערבים בישראל, נושאות מחיר חברתי ואישי מיוחד בתנאי 

ידי קהילותיהם, המספקות  סגר, שכן בני חברות אלה נתמכים במידה רבה על 

להם טובין ושירותים. נוסף על זה, בקרב שתי החברות הסגר חייב מעבר מחיים 

של  בתנאים  אמותיו,  בד׳  לחיים  הבית  לכותלי  מחוץ  רבה,  במידה  המתנהלים, 

צפיפות רבה ומגורים בין�דוריים. 

המכון  של  קורונה  סקר  דיפרנציאלית�  היא  הסגר  בשל  הכלכלית  הפגיעה  גם 

הישראלי לדמוקרטיה מיולי 2020 מראה כי על רקע הסגר פגיעותם של החרדים, 

ביישובי  המתגוררים  ושל  חופשיים  מקצועות  בעלי  שאינם  מי  של  הערבים,  של 

האוכלוסייה  בקרב  היו  יוני  לחודש  נכון  למשל,  אחרים.  משל  רבה  הפריפריה 

היהודית  האוכלוסייה  בקרב  משיעורם  מכפול  יותר   - מפוטרים   9.3% הערבית 

)3.7%(. עוד בולט בקרב הערבים שיעור השכירים שעברו למשרה חלקית - 20%, 

מהמשפחות  מ–50%  יותר  המגפה  פרוץ  לפני  היהודים.  בקרב  כ–13%  לעומת 

הערביות חיו מתחת לקו העוני. נתוני המוסד לביטוח לאומי באשר למדד העוני 

בכ–9  עלתה  בישראל, אשר  העוני של משפחות  נסיקה בתחולת  מלמדים שחלה 
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נקודות האחוז. זוהי עלייה של כ–40%. גם תחולת העוני של ילדים עלתה בכ–33%. 

מדד ג'יני לאי–שוויון בהכנסות משקי הבית עלה גם הוא ב–14%. עוד נמצא שרמת 

תקנית,  לנפש  הממוצעת  בהכנסה  מתבטאת  שהיא  כפי  המשפחות,  של  החיים 

ירדה בכ–6% ריאלית גם לאחר הוספת דמי האבטלה בתנאים המשופרים. 

חברתי–כלכלי  ממעמד  שכבות  של  והסגר  המחלה  לפגעי  יותר  הרבה  הפגיעות 

נמוך ושל קבוצות המיעוט בחברה צפויה להישאר בעינה עוד תקופה ממושכת, 

בשל רמת ההסתגלות הנמוכה יחסית שלהם לצרכים המשתנים של שוק העבודה 

והמשק, בשל ניידותם המוגבלת ובשל הקושי שלהם לבזר סיכונים.

 פערים תרבותיים וכלכליים והיכולת להתגייס

למאבק במשבר ולשתף פעולה

ההתמודדות  ולנזקי  הישירים  המשבר  לנזקי  הדיפרנציאלית  החשיפה  מלבד 

עימו, פערים תרבותיים וכלכליים משליכים על יכולתם של קהילות ושל יחידים 

הפועלים בהן להתגייס ולשתף פעולה, בין היתר מטעמים אלה�

התשתיות  בשל  הללו  הציבורים  בקרב  יותר  מכבידה  הפעולה  שיתוף  עלות   .1

תורים  הקורונה,  של  בהקשר  הרגרסיבית.  המשאבים  חלוקת  ובשל  הרעועות 

ארוכים לבדיקות גם בערים חרדיות וגם ברשויות ערביות הרתיעו רבים מלהיבדק.

היעדר אמון בדרג הפוליטי ובדרג המקצועי מצד קבוצות מיעוט תרבותיות   .2

קבלת  מתהליכי  מודרים  הללו  הקבוצות  חברי  כתיקונם  בימים  גם   - ודתיות 

ומגלים  פוליטי  או  חברתי  מהון  נהנים  אינם  השונים,  במעגלים  ההחלטות 

חשדנות כלפי הצבא או המשטרה. מנתוני מדד הקול הישראלי של מרכז גוטמן 

באוגוסט  שפורסם  לדמוקרטיה  הישראלי  במכון  ומדיניות  קהל  דעת  לחקר 

עולה למשל ששיעור הערבים שהביעו אמון בתהליכי קבלת ההחלטות בניהול 

הקורונה נמוך מהשיעור, הנמוך ממילא, בקרב היהודים )18% מול 23%(

לחץ של ההנהגה של קהילות המיעוט בשל התמורות שמצב משברי מחולל -   .3

דווקא בגלל הפוטנציאל לשינוי סדרי עולם מתעורר חשש מצד מנהיגי הקהילות 

ורצון לחזק מעמדם גם על חשבון שיתוף פעולה עם רשויות המדינה. 
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קווים מנחים להמשך חשיבה

מהאמור עד כה עולה כי בעת התמודדות עם עיתות משבר חיוני להידרש לשאלות 

מבחינה  נבדלות  קבוצות  בין  מתחים  למנוע  כדי  מהר  זאת  ולעשות  חלוקה  של 

תרבותית וחברתית–כלכלית. 

יש להיות ערים למתח שבין הצורך להגיב דיפרנציאלית לבין יצירת הזדהויות   .1

מקומיות שעלולות לייצר עודף סקטוריאליות.

יש להיות ערים למתחים האפשריים בין ההשלכות המיידיות או קצרות הטווח   .2

של המשבר ושל הכלים להתמודדות עימו לבין ההשלכות ארוכות הטווח. 

יחידות  של  האופטימלי  ההיקף  שאלת  על  הדעת  את  לתת  יש  זה,  על  נוסף   .3

 )cross subsidization( הסולידריות ועל תמיכה הדדית והעברת משאבים

בין הקבוצות השונות. 

בעיתות משבר וחירום יש לתת עדיפות להמשך תפקודה התקין של מערכת   .4

החינוך, גם במחיר של הטלת מגבלות אחרות על החברה ועל המשק, בשל 

הפיזית  הבריאות  הנפשית,  הרווחה  לשימור  החינוך  מערכת  של  חיוניותה 

והפוטנציאל האקדמי של התלמידים לטווח הקצר והארוך. 

בימים כתיקונם  גם  רגישות תרבותית  בנושא  יש לפעול להרחבת ההכשרה   .5

ולשקול צעדי מנע דוגמת פישוט הליכים בירוקרטיים, שיפור הגישה לתשתיות 

ולטכנולוגיה וטיפוח מנגנונים פנים�קהילתיים להתמודדות עם עיתות משבר. 

בחינת איזונים בשעת משבר לאומי

40

חלק ג



חירום וזכויות הפרט

41





לפני דיון מפורט באיזון בין הפרטיות לבין ביטחון הציבור יש להבין היטב שני 

עקרונות חשובים�

העיקרון הראשון� אין שום אפשרות להגן לחלוטין על המידע ולהבטיח שלא 

ידלוף לעולם ובשום מצב. במילים אחרות, אין אבטחת מידע מושלמת. דליפות 

מידע עלולות להתרחש בשל טעויות, בשל מעשי זדון של אנשים "מבפנים", בשל 

התקפות מתוחכמות שמבצעים גופים מדינתיים ועוד. לכן כאשר משווקי מוצרי 

מתקפות  לחלוטין"  "מונע  שלהם  המוצר  כי  ללקוחותיהם  מבטיחים  האבטחה 

ובגופים  בארגונים  אבטחה  מומחי  וחלק.  חד  הלקוחות  את  מטעים  הם  כאלו, 

שונים, וכן במשרדי הממשלה, אשר טוענים כי יש בכוחם למנוע כל דליפה - או 

מטעים או שהבנתם את תפקידם ואת מגבלות כוחם במובן זה לוקה מן היסוד. יש 

דוגמאות רבות לכך, בישראל ובעולם כולו.

כיוון שכך, בעת איסוף המידע יש לפעול, בראש ובראשונה, על פי העיקרון הזה� 

יש לאסוף את מינימום המידע הבסיסי האפשרי, ורק אם הוא באמת נחוץ. גישה 

זו הפוכה לגישה הרווחת, הגורסת כי יש לאסוף כל מידע שאפשר ולמחוק רק מה 

ידלוף,  כי המידע  נפעל לאור העיקרון שקיים סיכוי סביר  שמוכרחים. אולם אם 

נוכל להביא זאת בחשבון ולהבין אילו נזקים עלולים להיגרם מכך.
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הציבור,  ביטחון  לבין  פרטיות  בין  הקיים  שבמתח  נכון  לא  השני�  העיקרון 

הוא  ההפך  בשטח  למעשה,  הפרטיות.  פני  על  ִמְקדימּות  נהנה  תמיד  הביטחון 

הנכון, למשל על מנת שהמשטרה תוכל להיכנס לביתו של אדם, לחפש במכוניתו 

זאת במרחב הדיגיטלי אין  צו חיפוש. לעומת  וכדומה, עליה לקבל מבית משפט 

הגנות מיידיות כאלו� פעמים רבות האנשים אינם חשים בפריצות למחשביהם או 

לטלפונים החכמים שלהם, ועד שהם מגלים זאת ומתגוננים, כבר נפגעה פרטיותם 

פגיעה קשה. 

היא  אזרחינו  ביטחון  על  להגן  מנת  על  הפרטיות  את  להקריב  שהכרחי  הטענה 

לוותר  להניעם  מנת  על  אנשים  להפחיד  ביותר  הקלה  הדרך  זו  מאוד.  בעייתית 

על הצורך שלהם בפרטיות. אלא שרק לעיתים נדירות אכן יש הצדקה לגישה זו, 

ובפועל היא מיושמת רק כאשר יש צורך אמיתי בכך. כשהמשטרה מבקשת לבצע 

את עבודתה, היא צריכה להתגבר בכל יום מחדש על מכשול בדמות הצורך לקבל 

לפרטיות.  הזכות  של  חשיבותה  בשל  דומים,  וצווים  חיפוש  צווי  המשפט  מבתי 

האלימות  את  ניכרת  במידה  לצמצם  אפשר  זו�  לדילמה  קיצונית  דוגמה  הינה 

במשפחה אם יוצבו מצלמות וידאו בכל חדר בכל דירה, ואם שוטרים יוזעקו לכל 

בית שבו נחסם שדה הראייה של המצלמה או שתועדו מעשי אלימות. אולם אף 

טרור,  בפיגועי  מאשר  במשפחה  אלימות  ממעשי  נפגעים  אנשים  יותר  שהרבה 

כה  פלישה  הציבור,  ביטחון  על  להגן  הצורך  יצדיק, בשם  קשה להאמין שמישהו 

בצילומי  צופים  "אלגוריתמים"  שרק  הטענה  בחסות  אם  )גם  לפרטיותנו  בוטה 

הווידאו(. עיקרון זה חשוב, מפני שהוא מחייב אותנו לשקול היבטים שונים של 

סוגיות  לפטור  מי שמבקשים  לרגליהם של  ומשמיט את הקרקע מתחת  פרטיות 

אלו כלאחר יד בנימוק שהביטחון קודם לכול.

חשוב להבין שיש הבדל יסודי בין מעקב  נעבור לדון בסוגיה שלפנינו� ראשית, 

אחרי המוני בני אדם לבין מעקב פרטני, ייעודי. כאשר קיימת עילה מסתברת, 

המוני  במעקב  לעומתו, השימוש  רב�חשיבות.  כלי  להיות  יכול  הפרטני  המעקב 

אגב ליקוט ואיסוף של מידע על כל אדם בכל רגע נתון הוא שונה מאוד ומסוכן עד 

מאוד. התומכים במעקב המוני מנמקים זאת בכך שאפשר להגן על המידע שנאסף 

את  עינינו  לנגד  נציב  שאם  אלא  מסתברת.  עילה  קיימת  כאשר  בו  ולהשתמש 

העיקרון הראשון שעליו עמדנו כאן, נוכל להבין שכל מידע שנאסף עלול לדלוף. 

בני אדם לפרטיות,  זכותם של  ייפגע הערך המופשט המוגן, כלומר  ובכך לא רק 
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מידע  דהו  מאן  לידי  יגיע  אם  למשל,  ממש.  של  נזקים  להיגרם  עלולים  גם  אלא 

המלמד על מיקומו של אדם מסוים, הלכה למעשה הוא יוכל ללמוד עליו הכול מן 

המידע הזה� היכן הוא מתגורר, היכן הוא עובד, עם מי הוא נפגש, היכן הוא עורך 

קניות, מי הם חבריו וכן הלאה. במידע זה אפשר להשתמש לשם גנבת זהותם של 

בני אדם, כאמצעי לגנבת סודות מסחריים )ריגול תעשייתי(, ואפילו רק כדי לדעת 

מתי האדם אינו נמצא בביתו על מנת לפרוץ לשם בהיעדרו.

באמצעים  להשתמש  אחר(  ממשלתי  גוף  לכל  )או  לשב"כ  להתיר  שוקלים  כאשר 

שיאפשרו לו לדעת היכן שהה כל אזרח לצורך מעקב אפידמיולוגי ואיתור מיקומו, 

יש להביא בחשבון כי המידע שנצבר בדרך זו הוא מצרך נחשק מאוד בקרב פצחנים 

)האקרים( למיניהם. נוסף על זה, אפילו אם על פי חוק אסור להשתמש במידע זה 

שלא למטרה שלשמה הוא נאסף, קיימת סכנה שזה אכן מה שיקרה, על הנזקים 

הכבדים שיתלוו לכך. למשל, היה מספר לא קטן של מקרים שבהם אנשים עקבו 

אחרי בני/בנות זוגם בהשתמשם במידע חסוי שהם אינם מורשים לגשת אליו. חשוב 

להעריך כמה הימצאות המידע הזה מסוכנת כשהוא מגיע לידיהם של מי שממילא 

פוגעים באלימות בבני משפחתם, או מבקשים לפגוע בהם בדרכים אחרות, במיוחד 

נוכח מספרם הרב של מעשי האלימות במשפחה. וזו רק דוגמה אחת.

עניין אחר שיש לתת עליו את הדעת הוא שהמידע שנאסף אינו תמיד מדויק, 

הטעויות.  את  לתקן  יכולים  אינם  האזרחים  זה,  בעניין  שקיפות  שאין  והיות 

למעשה, במקרים רבים הם אפילו אינם יודעים על קיום הטעויות הללו, וכאשר 

הם כן יודעים, הם מתקשים מאוד לתקן את הטעון תיקון או אינם יכולים לעשות 

זאת כלל. לבני מיעוטים החיים בישראל יש סיבה טובה לחשוש מפני מידע שגוי 

מפני  רק  הביטחון  זרועות  של  למעקב  יעד  להפוך  עלולים  הם  אליהם�  בנוגע 

שהמידע עליהם מעּוות או מסולף, ולא מפני שיש סיבה אמיתית לעקוב אחריהם.

מידע  של  לאנונימיזיציה  והפשוטות  הנאיביות  שהשיטות  להדגיש  המקום  כאן 

אינן פועלות. נניח לדוגמה שיש בידי מאן דהו מידע על מיקומו של אדם כלשהו, 

אך אין לו שום סימן זיהוי אחר שלו. זה לא ימנע ממנו לברר, בקלות רבה, מי הוא� 

די אם ידע היכן הוא ישן בלילה - אם מדובר בבית פרטי ואם הוא מתגורר בבניין 

כי הרי שם הוא שוהה רוב שעות  יוכל לקשר אותו למקום עבודתו,  דירות; הוא 

היום, ובכך לזהות באופן ייחודי מיהו אותו אדם. 
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כל הדברים הללו לא באו לומר שאל לנו לבצע מעקב אפידמיולוגי ועיקוב או לנקוט 

אמצעים אחרים שמטרתם איסוף מידע, אלא שככלל, אל לנו להשתמש כמוצא 

במידה  לצמצם  אפשר  בכולם,  לא  אם  רבים,  במקרים  הקלים.  בפתרונות  ראשון 

ניכרת את החשיפה הפוטנציאלית, גם אם הדבר מחייב מאמץ רב יותר. כך למשל 

על מנת לצמצם את היקפי הלבנת ההון ולוודא את זהותו של אדם המבקש לפתוח 

חשבון בבנק, אין צורך לתת לבנקים גישה גורפת לחיפוש במרשם האוכלוסין כולו 

ולדליית מידע ממנו. חשיבה יצירתית מעט עשויה להוליד את הפתרון הזה� בנק 

עליו במרשם  הנתונים  כי הפרטים שמסר אדם אכן תואמים את  לוודא  שיבקש 

האוכלוסין, יוכל להסתפק במשלוח פרטי האדם שנמסרו לו אל מרשם האוכלוסין 

תהיה  התשובה  שם.  הקיימים  הפרטים  את  תואמים  הללו  הפרטים  אם  ולשאול 

אחת משתיים� הנתונים תואמים, או שאינם תואמים. 

לפרטיות.  הזכות  עמדה  עיניו  כשלנגד  הבריאות  יצר משרד  "המגן"  יישומון  את 

בגרסה הראשונה שלו נשמר המידע רק במכשיר הסלולרי הפרטי של המשתמש, 

והוא  זאת,  לעשות  כאשר התבקש המשתמש  רק  הבריאות  למשרד  הועבר  והוא 

ֲהגנה אופטימלית על פרטיותם של  ֵהגֵנה  זו  נענה מרצונו לבקשה. כלומר, גרסה 

בני האדם )לפחות אלו מהם שלא נדבקו בנגיף הקורונה(. בגרסה השנייה נעשה 

שימוש בשיטות הצפנה מתקדמות, שהונהגו גם בכמה מדינות באירופה, ובזכות 

שיטות אלו היה המידע הרבה יותר מדויק, ובד בבד נשמרה הפרטיות. אחת הבעיות 

בעניינם.  השקיפות  היעדר  היא  ממשלות  שמנפקות  כאלו  ביישומונים  הכרוכות 

גם  כלא–שקופים.  הציבור  בעיני  נתפסים  שהם  ויש  כזו,  שקיפות  אין  שאכן  יש 

היישומון(�  בגרסה הראשונה של  )לפחות  זה פעל משרד הבריאות מצוין  במובן 

הוא אפשר לחוקרי אבטחה בלתי תלויים לבחון את היישומון, ומלכתחילה יצר 

האבטחה  בתחום  המקצוענים  מחוגי  שלבד  הייתה  הבעיה  פתוח.  בקוד  אותו 

בישראל, לא רבים ידעו על כך, ובעקבות זאת היה מספר האנשים שהתקינו אותו 

במכשיריהם זניח. ואם לא די בכך, אמצעי תקשורת שונים, או שמועות, טענו כי 

במידת הצורך תהיה לכוחות אכיפת החוק גישה למידע, ודבר זה רק החמיר את 

המצב. ִמסיבות השמורות עימה העדיפה הממשלה את האמצעים שנקט השב"כ, 

שהם הרבה יותר פולשניים, והמידע שנאסף בעזרתם הרבה פחות מדויק. 

יציאה  שהסדירו  התקנות  במסגרת  "המגן"  ביישומון  שימוש  לחייב  אפשר  היה 

לעבודה, כניסה לחנות או בילוי במסעדה - ובכך להפיק ממנו תועלת רבה יותר. 
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אולם אף שזהו כלי שיצר איזון טוב בין פרטיות לבין המטרה שהוא נועד לשרת, 

יש להעדיף  בעתיד  איש לא עודד את השימוש ביישומון ואכן לא השתמשו בו. 

אמצעים מסוג זה על פני פתרונות אחרים. כמו ״המגן״, עליהם להיות שקופים 

באמצעות  לבצע  יש  האבטחה  בדיקות  ואת  פתוח,  קוד  על  ולהתבסס  לציבור 

מומחי אבטחה בלתי תלויים - רצוי גופים רבים ואנשים רבים. נוסף על זה, יש 

ולפרסמן בכל דרך אפשרית.  לפני הציבור  לחשוף את תוצאות הבדיקות הללו 

ואחרון, על מנת שאמצעים אלו יהיו יעילים, יש ליצור תמריצים לשימוש בהם. 

אלו  כמו   - יותר  פולשניים  מעקב  אמצעי  פריסת  תימשך  ייעשה,  לא  זה  אם 

שבהם משתמש השב״כ - הקלים יותר להתקנה ולשימוש.
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איננו  לנו,  נדמה  לפחות  כך  שגרה,  שבימי  הכרעות  עלינו  כופים  חירום  מצבי 

נזקקים להן. דוגמה מכאיבה להכרעה אפשרית כזאת היא עומס חולים ונפגעים 

בשעת חירום ואסון העלול לחייב צוותים רפואיים בחדרי מיון להחליט החלטות 

טרגיות של דחיית נפש מפני נפש בשל המשאבים המוגבלים העומדים לרשותם. 

שקולה  מדיניות  שינחו  נכונים  איזונים  על  חשיבה  מחייבת  אפוא  חירום  שעת 

המבוססת על הבנה מעמיקה של חלופות ואפשרויות. איזונים מסוג זה עמדו על 

כלכליים,  ושיקולים  החיים  ערך   - בהם  דן  מהנושאים שהמסמך  בשניים  הפרק 

והגנה על הציבור ועל פרטיות. נוסף על ההמלצות המסוימות שנידונו בכל הנוגע 

מושכלת  שהיערכות  ההכרה  והוא  מהן  משותף  אחד  קו  עולה  הללו  לנושאים 

זו  נמוך ככל שניתן. בהיערכות  יהיה  מסייעת לכך שהמחיר שייכפה על החברה 

אין כוונתנו לדרך הניהול היום–יומית של משבר - הוועדה לא עסקה בנושאים 

אלה. המלצותינו הן באשר להיערכות תשתיתית רחבה יותר הנוגעת להשלכות 

הערכיות והחברתיות של מצבי חירום. בתנאי מגפה וחירום הצלת חיים תגבה 

מחיר כלכלי, ויש להביא זאת בחשבון, אולם שיעורו של המחיר הזה יהיה נמוך 

שמצב  הכלכליות  הבעיות  עם  להתמודדות  תוכנית  מראש  תוקם  אם  בהרבה 

החירום יוצר, וגם הפגיעה שתתלווה אליו תהיה קטנה יותר. כמו כן בכיוון שאותו 

ניסינו להתוות הייתה קריאה להימנע ממדיניות מכוונת של הקרבת חיים לשם 

ומנגד, לאמץ את האמצעים שיקטינו את הפגיעה הכלכלית  שמירה על כלכלה, 
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ככל שניתן אגב שמירה על החיים. כך גם בעניין המתח שבין השמירה על הציבור 

למצוא את הפתרון האפשרי שאיננו מקל  ניסינו  זה  בעניין  על פרטיות.  להגנה 

ראש בהגנה על הציבור, אולם הוא מנסה להגן על פרטיות כערך יסוד. 

חשוב  הוא  משבר  בשעת  המדינה  רשויות  עם  הציבור  של  רחב  פעולה  שיתוף 

את  במניעתו  הוא  כזה  פעולה  שיתוף  של  הגדולים  מיתרונותיו  אחד  מאוד. 

הצורך בהכרעה בינרית בין חלופות שמחירה יהיה גבוה. בתנאי מגפה הקפדה 

תאפשר  מהתקהלות  והימנעות  חברתי  ריחוק  על  הציבור  כלל  של  מתואמת 

שמירה על החיים ופגיעה פחותה בהרבה בהמשך הפעילות הכלכלית. מדינות 

במידה  אזרחיהן  לחיי  הסיכון  את  הקטינו  הדרומית  וקוריאה  טייוואן  כמו 

מרשימה, והן עשו זאת בלא לשתק את הפעילות הכלכלית. יכולתן של מדינות 

אלה להתמודד עם המשבר בלא צורך בהכרעה בינרית מכאיבה נבעה מהצלחתן 

לגייס את הציבור להתמודדות עם המגפה. היכולת להניע השתתפות ציבורית 

תלויה  מסוימת,  הקרבה  דורשת  ולעיתים  לכללים  היענות  המחייבת  רחבה 

מושג  פעולה  שיתוף  שכזה  אמון  בלא  ברשויות.  האזרחים  של  האמון  במידת 

רק בנקיטת אמצעי אכיפה שתוצאותיה מוגבלות. המסמך שגיבשנו פתח אפוא 

מצבי  עם  להתמודדות  חיונית  היא  וטיפוחו  שהשגתו  משום  האמון  בנושא 

חירום, ומשום שבשל החרדה וחוסר הוודאות שבמצבי החירום האמון הציבורי 

נעשה שביר מזה שבימי שגרה.

 

בין  הדדי  באמון  גם  מותנית  חירום  מצבי  עם  בהתמודדות  הצלחה  ואולם 

האדם,  של  פגיעותו  את  חושפים  חירום  מצבי  החברה.  של  שונים  סקטורים 

מרכיבי  בין  בשווה  שווה  מתחלקת  אינה  גורם  שמשבר  הפגיעה  מידת  אולם 

ביותר  הגדולה  במידה  נפגעות  החברה  של  החלשות  השכבות  האוכלוסייה� 

משום שבין היתר אין ידן משגת משאבים מספיקים להתמודדות עם המשבר. 

לכך  מודעים  להיות  שיש  הוא  במסמך  שהדגשנו  העיקריים  העניינים  אחד 

מעמיקים  תרבותיים  הבדלים  גם  ולעיתים  כלכליים  פערים  חירום  שבעת 

הסולידריות  לעניין.  רגישות  ולגלות  בחברה  מסוימות  בקבוצות  הפגיעה  את 

החברתית הנחוצה בכל עת ובכל שעה נדרשת אפוא פי כמה וכמה בזמני חירום. 

הציבור  במידה מרובה באמון  היא  גם  ערבות הדדית תלויה  כזאת של  תודעה 

פרטיים  אזרחים  האזרחים,  בקרב  הדדי  אמון  וללא  כזה  אמון  ללא  ברשויות. 

להגן על  בניסיון  כל אחד למען עצמו  וקהילות המרכיבים את החברה עושים 
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בני משפחותיהם ועל קהילתם. שעת חירום היא שעת מבחן שבכוחה להעצים 

חלילה תהליכי התפוררות וחידלון, אולם בכוחה גם לחולל התעלות סולידרית 

בהתעלות  פעם  לא  התנסתה  הישראלית  החברה  וכאב.  מצוקה  עם  ממש  של 

כזאת במצבי מלחמה.

כדברי  וזעקה.  צום  כוללת  ההלכתית  במסורת  ואסון  חירום  למצבי  התגובה 

הרמב"ם בהלכות תעניות� "כל דבר שייצר לכם כגון בצורת, ודבר וארבה וכיוצא 

רק פעולה פסיבית  לפי הרמב"ם אינה  והריעו". הזעקה הזאת  זעקו עליהן  בהן, 

היא  התענית  ציבורי;  נפש  חשבון  מחייבת  גם  אלא  שמיים,  לרחמי  תחינה  של 

ממנהג  זה  דבר  יאמרו  אלא  יריעו  ולא  יזעקו  לא  אם  "אבל  התשובה"�  "מדרכי 

העולם אירע לנו, וצרה זו נקרה נקרית, הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק 

ג(. העמדה  )הלכות תעניות א,  ותוסיף הצרה צרות אחרות"  במעשיהם הרעים, 

הפטליסטית הרואה באסונות כורח הגורל הבלתי נמנע שאין לאדם כל שליטה 

 - האובדן  את  מקבל  שכזה  פסיבי  שפטליזם  משום  אכזרית,  עמדה  היא  עליו 

ובעיקר את אובדנם של הפגיעים בחברה - בשוויון נפש מצמרר. חזקה על עמדה 

כזאת שהיא תגביר את ממדי האסון הבא - "ותוסיף הצרה צרות אחרות". לפיכך 

משבר מחייב חשבון נפש שהוא המפתח לתיקון ולהיערכות. העמדת הנושאים 

כיוונים להתמודדות  להתוות  בו  והניסיון הצנוע שנעשה  ונידונו במסמך  שזוהו 

החשיבה  לתהליך  שותפים  להיות  שלנו  הציבורית  למחויבות  ביטוי  הם  איתם 

והתיקון המוטלים עלינו בשעת משבר.
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