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למיצוי יכולות במרחב  הגישה ההיברידית  – נכסיםמבוסס חרום ניהול 

 האזרחי בחרום

 טרם נדפס  -  2021 –  פיקוד העורף – ואמיר בן דוד  לירז טאוב  ,שי בן יוסףד"ר 

   " )שרה לוי תנאי(אור קטן וכולנו אור איתן הוא כל אחד  "

 תקציר 

ניהול החרום, בסביבה משובשת ודינמית, מרובת שחקנים, מחייב את ארגוני החרום והרשויות  

המקומיות לפתח יכולת אג'ילית, המבוססת על חיבור זריז וגמיש בין כלל ה'צרכים' לכלל  

יישם גישה היברידית המאפשרת למנהלי  מכוונת ל  ניהול חרום מבוסס נכסים'היכולות'. גישת 

פעולה   ,הוהשניי הפעלה שיטתית ומערכתית של ארגוניהם  ,האחת :לפעול בשתי דרכיםהחרום, 

    .מגוון היכולות הזמינות במרחב האזרחישל גמישה וזריזה למיצוי מיטבי 

ארגון והתארגנות המרחב  פותחה על בסיס סקירת מחקרים על 'ניהול חרום מבוסס נכסים' גישת 

  2013שלג מקרים:  ארבעהפעולת פיקוד עורף, בשל רוע יחקר א האזרחי במצבי אסון. ועל בסיס 

, הפעלת מרכז הסיוע הלאומי  2008-ב הפעלת יחידת קישור לרשות המקומית )יקל"ר( בירושלים,

והפעלת 'מטה סיוע עירוני' )מס"ע( במהלך    2020לאזרח )מרס"ל( להתמודדות עם הקורונה במרץ 

2020  . 

הקמת   ,האחת :שתי דרכים ליישום הגישה ההיברידית ה שיטת ניהול חרום מבוסס נכסים, מציע

שילוב 'מטה    ,יחידת קישור לתיווך יכולות בין ארגונים, כדוגמת היקל"ר וארגון 'לב אחד'. השניה

 כחלק ממרכז ההפעלה, כדוגמת המרס"ל והמס"ע. רב ארגוני מרחב אזרחי' 

אתגר המשמעות   :עקרונות פעולה 17מתוך סקירת מקרי הבוחן זיהינו חמישה אתגרים ו  

 אתגר המחוברות ; המעניק משמעותמשותף אג'נדה משותפת ויצירת סיפור  –  תכליתהו

(Engagement  )– אתגר המשימתיות ;בין המעורבים  תקשורת פתוחה ורציפה ובניית אמון  To (

)Deliver – ארגון   –  אתגר השיטתיות ;  גישת 'כל המשימות', סגירת מעגלים קצרה, סיוע הדדי

;  , מדדי תהליך ולמידה מתמדתמשותפת ולוגיתעוגן, שגרת לו"ז, הנמכת מחיצות, תשתית טכנ 

בהמשך ראינו כי עקרונות   ', ענווה, אמון וערכים משותפים.משותפת 'מנהיגות   – אתגר המנהיגות

  האוכלוסיי השדרה המרכזית של עקרונות העבודה עם  עולים בקנה אחד עם'ניהול מבוסס נכסים' 

 במצבי חרום. 

אנו מקוים כי מאמר זה יתרום לשיפור היעילות והמועילות בהתמודדות במגוון מצבי החרום  

 ולחיזוק החוסן בשיגרה. 

 

  



2 
 

 בגישת ניהול חדשה עלית המורכבות של מצבי החרום והצורך  

. מצב בו  VUCAשזכה, בשנים האחרונות, לכינוי  במה  ן מצבי חרום נרחבים מאופייהמרחב האזרחי ב

(, מורכבות   Uncertainty(, חוסר ודאות )Volatilityהשפעתם המצטברת של שינויים תכופים ) 

(Complexity( וקושי בהערכת מצב )Ambiguity  מחייב אימוץ גישות ושיטות פעולה המאפשרות )

גמישות, זריזות ושיתופי פעולה.  דרישה זו עומדת במתח עם הרציונל של 'פיקוד ושליטה' הנהוג בחלק  

 מארגוני החרום. 

גורסת כי תפקיד גורמי הסיוע: רשויות מקומיות,  ה טיפולית'גישת 'גישת 'פיקוד ושליטה' מבוססת על 

לנהל  הוא  ,ארגוני החרום )פקע"ר, מ"י, כב"ה, מד"א(, ארגוני החברה האזרחית ומשרדי ממשלה 

. כך למשל מבצע 'משמרות  ים בהתאםה ולגבש מעני לזהות את צרכי האוכלוסיולהסדיר את המצב, 

,  ה נזקקת ע"י משרד הרווחה ומתן מענהי לוסיבעת קורונה התבסס על איתור אוכלחלוקת מזון הזהב' 

. דוגמא נוספת לכך היא חילוץ לכודים  והרשויות המקומיות  ע"י פיקוד העורף עד רמת הפרט הבודד, 

 באתרי הרס המתבצע על ידי יחידות יעודיות.  

יש תחושה של שליטה במצב,  כך  ',ה הטיפוליתל'גישהנטיה הטבעית של גורמי הסיוע היא להישאב 

המחיר של  . דה 'מקצועית' יותר, יעילות בביצוע המשימות ובוודאי שזה טוב גם לאגו ולגאוות יחידהעבו

ושת  היות, חוסר מיצוי של משאבי הקהילה הנפגעת, חיזוק תחעלול ל  פיקוד ושליטהשימוש יתר בגישה 

שניתן היה  כך למשל יתכן תלות ורצון לרווחים משניים, אצל האוכלוסיה הנפגעת. ה ו אוניםהחוסר 

לקיים חלוקת מזון בבני ברק, בימי הקורונה, על ידי ארגוני חסד מקומיים, אך צה"ל העדיף לבצע זאת  

פגיעה ממשית   להיווצרעלולה  דומים,במצבים . ובכך לייצר וודאות במענה ישירות לבית הלקוח

מתנדבים  קשו נתבבמקרים מסוימים , כך למשל ביכולתם של ארגונים והתארגנויות מקומיות לפעול

כך נגרמה פגיעה ברציפות תפקודית של  ובעירוניים שהוצאו לחל"ת,  106למלא את מקומם של מוקדני 

היא בקושי ליצור התאמה   גישה זופגיעה נוספת של . המערכת ובתחושת החיוניות של העובדים

 חלוקת מצות לאוכלוסיה ערבית בפסח. לדוגמא בתרבותית,  

גורסת כי תפקיד  ה גישת ה'חוסן', מתחזקת גישה המותאמת יותר למצבים מורכביםבשנים האחרונות 

'לעזור  לתמוך את יכולת הפעולה העצמאית הקיימת במרחב האזרחי   , ככל האפשר,הואגורמי הסיוע 

חלוקת מזון לנצרכים המתבססת על מנגנונים קהילתיים וארגוני חברה  להם לעזור לעצמם'.  כך למשל 

א נוספת לכך היא הקמה של צוותי סע"ר )סיוע עצמי ראשוני( על בסיס אזרחים מתנדבים  דוגמאזרחית.  

מחקרים רבים מלמדים כי התבססות על  ברשות המקומית, המסוגלים לחלץ לכודים, ברמה מסוימת. 

תלות בגורמי סיוע והגישה הסלוטוגנית של עמידות והתמודדות על  ה המפחיתה אתמשאבי הקהילה, 

 .   1לה, בטווח הקצר והארוך יהמפתח להתמודדות יעילה ומוע   מקומיים הינם נכסיםבסיס כוחות ו

 :יהול חרום המאפשר, ניהול היברידיהאתגר המרכזי, אפוא, הוא לעצב גישה ושיטה לנ ם כך, א

ת  הכוללת את ארגוני החרום, הרשויו  (System'המערכת' )  הסדיר ולנהל היטב את ל  – מצד אחד

 . וארגוני חברה אזרחית 'מפעלים חיוניים'  המקומיות, ובמידה מסויימת גם

  ,(Ecosystem)  אקוסיסטםבולהשפיע על התנהלות להשפיע על התנהלות ולמצות יכולות  – מצד שני

  . ארגונים והתארגנויות רביםאזרחים,  פועלים האזרחי בו 

וכל זאת בדרך שתאפשר התמודדות מיטבית עם אתגרי הגמישות, הזריזות והרשתיות המועילים בפעולה  

 . VUCAבמצב ה 

 

 
ושם מקורות נוספים, על הגישה הסלוטוגנית ראו    2017על חוסן וניהול חרום בסביבה מורכבת ראו בן יוסף,  1

Rowland, 2008; Mittelmark et al. 2017 
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 ניהול חירום מבוסס נכסים 

. גישה זו מבוססת על מה שלמדנו  נכסיםמבוסס לניהול חרום אנו מציעים כאן גישה  ךלצורך כ

האישי של  סיון  י עים, כולל הנו ריועל חקר מקרה של ארבעה א על ניהול מצבי אסון בעולם  ממחקרים 

. ניהול חרום  2020התמודדות עם מגיפת הקורונה בשנת  כותבי המאמר ששירתו בפיקוד העורף, בעת  

רשת של שיתופי פעולה ועזרה הדדית. היכולת של שחקנים   יצירתהכרוכה ב   מנותואהוא  מבוסס נכסים,

הם ומגבלותיהם למרחב משותף ולסגור מעגלים  נכסי ליצור תקשורת פתוחה ומועילה, להביא את   רבים,

בניית   כאוס. לניווט בין סדר , בין צרכים למענים חיבור יצירתי  באופן זריז וגמיש. בנית רשת זו מחייבת

להפעיל סמכות, לצד הפעלת   בלתי אפשריאף  ואולי  אפקטיבי לא אמון ושיתוף פעולה במקום שבו 

תכנון סדור   'מעגל הפו"ש' המאפשרהתאמת דרכי הפעולה בין  סמכות במקום בו היא נדרשת ואפשרית.

תנועה סימולטנית, שיתוף פעולה,   – וביצוע מאורגן על פי כוחות, משימות ולוחות זמנים לבין 'אג'יליות' 

שיטות הפעולה של 'ניהול חרום   (.2017בן יוסף, ) סיוע הדדי והתארגנות גמישה וזריזהלמידה מהחיכוך, 

 Collective Impact -וה  Agileמבוסס נכסים' מבוססות על חשיבה רשתית, מאמצות גישות מעולם ה

 סוגי הון: חמישה ומכוונות למצות  

 . יצירת משמעות, חיבור לסיפור מועדף משותף – הון סימבולי ותרבותי .1

 . טיפוח קשרים חוצי מערכת, חיזוק האמון  – הון חברתי .2

 המסוגלות לחבר בין תשומות לתפוקות, בין צרכים למענים.  – הון ארגוני .3

 . התשתיות, המבנים, הציוד, המצרכים והטכנולוגיות הנדרשים  – הון חומרי ופיננסי .4

 . הנעה, קשרים ויכולות אישיות התורמים לביצוע מיטבי של משימות –אנושי  הון .5

 

בצע היתוך בין 'מערכות החרום' הפועלות יכולת לכ מציעים להגדיר את ניהול חרום מבוסס נכסים אנו

(, על מנת  Ecosystem( לבין כלל הגורמים הפעילים במרחב האזרחי ) Systemבאופן שיטתי וארגוני ) 

למתן המבוססות על חמשת סוגי ההון שפורטו מצות את מגוון היכולות הזמינות במרחב האזרחי  ל

 . מענה לאתגרי החרום באופן היעיל והמועיל ביותר

 

 

   מה למדנו מהמחקר? על פעולה באקוסיסטם האזרחי בחרום

 

... יש 'אי ספיקה' במערכות הארגוניות.  קטלני  נגיףמופיע כשקורה אסון, פורצת מלחמה, מגיע השטפון, 

להצלת חיי אדם  עליה מהירה בהיקף ובמגוון המשימות המחייבות טיפול, חלקן קריטיות   ,מצד אחד

הצפה של רצון טוב, ארגונים מתגייסים, מתנדבים מתייצבים, רשויות ממשל שולחות   ,ורכוש. מצד שני

  המשחק.וברקע, הנחיות ורגולציות המתחדשות מידי יום ומשנות את כללי   נציגים, קהילות מתעוררות

והרצון הטוב של שפע   נכסיםלמצות את ה, יכולת, לזהות ולתעדף משימותנדרשת הניהול החרום, ב

, להגיב בגמישות ובזריזות להתפתחויות דינמיות ולעשות את כל אלו תוך ניהול  ארגונים והתארגנויות

באמת עובד? עד  זה   האם. סיכונים מחושב. נדרש כאן ניווט זהיר בין סדר לכאוס ובין שליטה והשפעה

ומה   ?י לסמוך על יכולת ההתארגנות העצמית של ארגונים אזרחיים ואוכלוסיהכמה אפשר וראו

 כל אלו על חוסן האוכלוסייה? ההשלכות של 

 מאפיינים מרכזיים להתארגנות וניהול מצב חירום: 3להלן  

של ניהול חרום הוא 'פיקוד ושליטה' )פו"ש(   ןיש הסבורים, כי עיקרו  - הרציונל של 'מעגל הפו"ש' .1

דיווחים מה'שטח'  מ הניזון מטרה לעשות סדר במרחב האזרחי. מהלך הפו"ש מצטייר כמעגל ב
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  נקבעת הערכת מצב, ומכאן,  תמציירים 'תמונת מצב' ב'מטה', תמונת המצב הכוללת מאפשרה

ל פי גישה זו הצלחת המשימה  פקודות והנחיות ל'שטח' וחוזר חלילה. ע , נגזרות  הקצאת משאבים 

כראוי את 'מעגל הפו"ש', לאכוף ביצוע, לוודא שכל הגורמים  ולתזמן תלויה ביכולת המטה לארגן  

 מתפקדים כראוי ושהכל עובד לפי הנהלים וההנחיות.  

 

 גישת 'מעגל הפו"ש' מבוססת על מספר הנחות: 

תואם את קצב זרימת המידע מהשטח למטה וזרימת ההנחיות    םהאירועיקצב התרחשות   .א

 . מהמטה לשטח 

 . האזרחית ההאוכלוסיילמטה יש תמונת מצב עדכנית על כלל הצרכים של  .ב

 . למטה יש שליטה בכלל המשאבים הרלוונטיים, הזמינים ל'שטח' .ג

 . למטה יש יכולת לחבר בזמן ובאופן מיטבי את המשאבים לצרכים בשטח .ד

 שטח מצייתים לפקודות והנחיות המטה. כלל גורמי  .ה

 

הנחות אלו, אינן מאפיינות את התנהלותו של המרחב האזרחי בשגרה ובוודאי לא מתקיימות במצבי  

אסון ומלחמה. גורמי הממשל מקיימים רגולציה מסויימת, משפיעים במידה רבה על התנהלות המרחב  

בין סיסטם  נעה ר פעילות המרחב האזרחי, קיימים יחסי 'פיקוד ושליטה'. עיקתהאזרחי אך לא באמת מ

אקוסיסטם, כולל אזרחים, עסקים, קהילות, וארגונים שונים  . כאשר הלאקוסיסטם בשגרה ובחרום

 .  םביניההמקיימים השפעות גומלין מרובות 

קרנטלי ודיינס, מאבות המחקר על מצבי אסון, טוענים כי גישות לניהול, רציונלי, סדור  דראבק, 

 ,Dynes, & Quarantelliהמבוסס על שליטה ובקרה, אינן מתאימות לניהול מצבי חרום אזרחיים )

2008; Drabek, 2010  ,מתרחש 'בלגן מאורגן' )  (. במרחב הפעולה האזרחי בחרוםOrganized-

Disorganization),  לשלוט עליהם או  גורמים רבים, אשר אין דרך  מתפתחים דפוסי התארגנות בין

למנהלי החרום הוא לשפר את יכולת ההשפעה ולסייע להתארגנות יעילה ומועילה,   האתגר . נהםלתאם בי

 ככל האפשר במרחב.  

מלמדים כי לצד מערך הפעילויות המאורגן של גורמי   מחקרים - האזרחי  במרחב עצמית התארגנות .2

הממשל, מתפתחת התארגנות עצמית מקבילה של פעילים קהילתיים, ארגוני חברה אזרחית ועסקים.   

 Emergent Aidשל ארגונים וקהילות לפעולה משותפת )  נכסיםהתארגנות ספונטנית, המחברת 

Organizations ) ו( 2010בן יוסף, היא דפוס אופייני במצבי חרום ;Dynes, 1970; Drabek 2005  קרפס .)

  ותורמיםרועי חרום ומצאו ארבע גורמים המקדמים שיתופי פעולה בין ארגונים יא  1090וחבריו חקרו 

להתארגנות: תחום פעולה, פעילות משותפת, משאבים משותפים ומשימה המחייבת שיתוף  

 (. Kreps et al. 1994פעולה)

 דוגמאות:מספר   להלן

. בעקבות ההתקפה   9/11/2001רע בדרום מנהטן ב יהמודרנית, א   הבהיסטוריהפינוי הימי הגדול ביותר, 

במבצע ימי,   פונו ממנהטן  מאות אלפי אנשיםנתיבי התחבורה במנהטן נחסמו. על מגדלי התאומים,  

בל החלטה  שהתארגן כמעט מעצמו. משמר החופים שהיו לו סמכות  ואחריות לנהל את הארוע, קי

תוך   יט ולתת למבצע הענק הזה להתנהל מעצמו ימושכלת להסתפק במתן הנחיה כללית, על נתיבי הש

של מאות רבות של ספינות שפעלו בתאום מלא, אך ללא תכנון או שליטה מרכזית   נכסיםמיצוי ה

(Kendra et al. 2003  .) 

בקנדה בלהבות. רבים מהתושבים עבדו באותה עת בשדות   הוקפה העיר פורט מקמארי 2016במאי  17ב 
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תושבים, בהתארגנות עצמית   90,000מקמארי למעלה מ  טרנפט מרוחקים. תוך שעות ספורות התפנו מפו

הגיעו המפונים לאדמונטון מצאו אלפי מתנדבים  ובסדר מופתי, תוך דאגה לילדים ולמבוגרים. כאשר  

וכל זה תוך שעות   ארגנו בגדים, מזון, מקלחות, מקומות לינה  ערוכים לקלוט אותם. אנשי אדמונטון 

 כל זאת, כמעט ללא שליטה מרכזית. ספורות וללא יד מכוונת.

 

שיתוף   יכולתהתפתחות הרשתות החברתיות האיצה את     - להתארגנות כמאיץ החברתיות  רשתות .3

הפעולה, מעבר למרחב גיאוגרפי וכמעט ללא צורך בארגון מרכזי. התארגנות תושבים בשכונות ירושלים  

, התבססו במידה רבה על תקשורת דיגיטלית )בן  )יתואר בהמשך( 2013ופעילות ארגון לב אחד, בשלג 

 (.  2017יוסף, 

ה אחריה כמליון תושבים, הזקוקים  חלפה סופת ההוריקן 'הרווי' באיזור יוסטון והותיר 2017באוגוסט 

, על בסיס  בהתארגנות עצמית של תושבים  לחילוץ מבתיהם המוצפים. רוב פעילות החילוץ בעיר נעשתה

. דנהם ובייקר חקרו את המתח שבין ניהול  וכך פעולות סיוע חרום רבות נוספות  Google Mapמידע מ 

צו למנהלי החרום להפסיק לחשוש מפעילות  חרום סדור לבין התארגנות עצמית בהוריקן הרווי והמלי 

לפעול בגמישות ובשיתוף  ולמצוא דרכים   והשליטה  יקודלהשתחרר מכבלי הפ אזרחית 'לא מאורגנת'  

 . (Denham & Baker, 2019) פעולה עם התארגנויות וארגונים אל מול האתגרים המשותפים בחרום

שנה מאוחר יותר בספטמבר   32פקדה רעידת אדמה קשה את איזור מקסיקו סיטי. בדיוק  19/9/1985ב 

  ,הפך להיות לאתר התארגנות עצמית  Parque España, פקדה את האיזור רעידת אדמה נוספת.   2017

: חילוץ לכודים, אספקת ציוד למחלצים, אספקת מזון ומים, ארוח  למשימות  ,למאות רבות של מתנדבים

רעידת האדמה ועוד. כל אלו פעלו בסנכרון מופלא, ללא ניהול מרכזי והתערבות מעטה של גורמי  נפגעי 

הייתה זו הוכחה   . (Semple, 2017) , במידה רבה על בסיס מידע ותקשורת ברשתות החברתיותהשלטון

 , בעת חרום.וזריזה  ספונטניתהתארגנות  תפקידן של רשתות חברתיות כמאיץ נוספת ל

 

   מה מאפשר הצלחת התארגנות עצמית במרחב האזרחי?

, תוך ארבעה ימים מהקמתו, הפעיל מאות מתנדבים ועשרות  2005ארגון 'למען אחינו' נולד, בקייץ  

ארגונים, שפעלו לסיוע לאנשים שפונו מבתיהם באיזור חבל עזה. למען אחינו הקים מוקד שטיפל בכל  

רך שעלה מן השטח: כביסה, טיפול בילדים, ייעוץ משפטי, תמיכה פסיכולוגית, הובלה,  סוג של צו

אספקת ציוד לחדרים, פירוק חממות ועוד. כל זאת, תוך שיתוף פעולה עם ארגוני סיוע אחרים ועם  

 במחקר שנעשה על פעולת 'למען אחינו',   מינהלת הסיוע הממשלתית.  

 

 (: 2010, הם )בן יוסף, הגורמים התורמים להתהוות ארגון סיוע מיידינמצא כי 

 אג'נדה משותפת וקריטית  –תחושת דחיפות      -

 המארגנים מקושרים היטב בינהם ועם אחרים  – הון חברתי זמין  -

 היכולת להביא סיוע רלוונטי בזמן הנכון לאנשים הנכונים  –נגישות  -

 מנהיגות מוערכת המאפשר מיצוי הכישורים והיכולות של האנשים  –הון אנושי  -
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   דרכי הפעולה המאפשרות לארגון מיידי להצליח הן:עוד נמצא כי 

 חיבור זריז וישיר ככל האפשר בין צורך למענה.  – פשטות תפעולית -

 , קרוב ככל האפשר למוקדי הסיוע ניהול הפעילות מתבצע בשטח – ביזור -

מוקד פניות מרכזי, ומערך דיווח סדור מהשטח, איפשרו לארגון לעבד מידע   -  ריכוז המידע -

 ולהשתמש בו לשיפור מתמיד של הפעילות.

סובך   כללים פשוטים אלו אפשרו להפעיל מאות מתנדבים במגוון רחב של תחומי סיוע, ללא מנגנון מ

 ובלי היערכות מוקדמת. 

 

  למצבי   דפוס אופייניעצמית של האוכלוסיה וארגונים אזרחיים היא כי התארגנות סקירה זו מלמדת 

  ההאוכלוסייבעידן הרשתות החברתיות. מפגש מוצלח בין ההתארגנות העצמית של המתעצם ,  חרום

לבין הממשל המקומי, ארגוני ההצלה והסיוע, פקע"ר, משטרת ישראל, מד"א,   חברה אזרחית ארגוניו

ניהול חרום   לעמידת המרחב האזרחי במצבי אסון וארועי חרום.  כב"ה יכול להיות סינרגטי ומועיל

מבוסס נכסים מיועד לאפשר למפגש הזה, בין הסיסטם לאקוסיסטם להיות מנוף לשיפור התמודדות 

 המרחב האזרחי בחרום. 

 

  

הפעלת רשת  •
קשרים מסועפת  

ורלוונטית  
שהתפתחה מבעוד  

מועד

מובילי ההתארגונות  •
הינם דמויות  

אמינות  , מוכרות
.  ומקושרות

מטרה משותפת  •
ברורה וצמצום צורך  

בתיאום פורמלי

-קלה ופשוטה •
,  תקשורת חינם

נציג  , מוקד מאויש
מזוהה

נגישות
תחושת  
דחיפות

הון  
חברתי  

זמין

הון אנושי  
מנהיגות  )

('שדה'ב
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 חקר מקרים   –  נכסיםניהול מבוסס 

 

 ארבעה מקרי בוחן:    תוך התבססות על ''ניהול מבוסס נכסיםבחרנו לבדוק את גישת 

 .  2013רוע שלג בדצמבר יבא  עיריית ירושליםטיפול  -

 יחידת הקישור לרשות מקומית של פיקוד העורף   – היקל"רתפקיד ותפקוד  -

   2020מאי -ת עם נגיף הקורונה מרץ )מרס"ל( להתמודדו  מרכז הסיוע הלאומי לאזרחהקמת  -

בפיקוד העורף כחלק מהתמודדות עם   האוכלוסיי)מרכז סיוע עירוני( בהובלת מחלקת   מס"ע פרויקט -

 2020נגיף הקורונה בשנת 

 

 .  2013טיפול עיריית ירושלים בארוע שלג בדצמבר 

ירושלים התכסתה במעטה שלג  ו  התחוללה סערה ברחבי ישראל 2013 בדצמבר 11-15בתאריכים 

צירי תנועה נחסמו, נגרמו הפסקות ארוכות באספקת חשמל ומים, אלפי אזרחים נתקעו  . כבד

. אנשים שנזקקו לסיוע רפואי התקשו לקבל אותו ובבניני האומה נוצר ריכוז  במכוניותיהם

ארגוני  ו'פליטים', אנשים שלא היתה להם דרך לחזור לביתם. עיריית ירושלים פתחה מטה חרום 

 החרום, פיקוד העורף וצה"ל נחלצו לעזרה.  

ם בעיר. פעילים  הייתה זו שעתן היפה של קהילות ירושלים ושל המינהלים הקהילתיים הפרושי

נחלצו לסייע בחילוץ    4X4קהילתיים ארגנו צוותי מתנדבים לסיוע הדדי בקהילה. נהגי רכב  

כל זאת תוך  הלכודים בשלג ובהסעת חולים ויולדות. ומתנדבים התארגנו לסייע ברמה השכונתית.  

  ההתרחשות המבורכת הזו עוררה תחושה של חוסר נחת .רשתות החברתיותשימוש אינטנסיבי ב 

העירייה    ,פועלות בירושלים במקביל שתי מערכות נפרדות. האחתש היה נראה במטה העירוני. 

מאמץ אדיר של אלפי מתנדבים המבצעים   ,וארגוני החרום הפועלים לפי נהלי החרום. השניה

נוצר הקשר. רוע השלג, ייום השני לאב. מאות משימות עם קשר רופף למאמץ העירוני הסדור

עיריית ירושלים הכניסה לתוך המוקד העירוני את מטה ארגון 'לב אחד'. 'לב אחד' הוא ארגון  

משימות התנדבות  על בסיס תכנת ניהול  אזרחי המתמחה בהפעלת מתנדבים במצבי חרום.  

, הפזורים  מתנדבים  1000עלה מ את המטה העירוני ישירות עם למ 'לב אחד'חיברו אנשי  חו שפית

לטפל   'לב אחד' . החיבור עם מטה העירייה איפשר לובאופן עקיף אלפים נוספים בכל רחבי העיר 

  5,850ל   פניות נוספות ובסך הכל לסייע 600 - ו פניות מהמוקד העירוני  1,250בשלושה ימים ב 

כל זאת בהתארגנות ספונטנית שלא תוכננה   'פליטים' ששהו בבניני האומה. 700ולפנות משקי בית  

 : הבאות התובנות ולותע,  2013 דצמבר השלג 'ארוע   לאחר  שבוצעו וראיונות מתחקיריםמראש.  

 .חרום במצבי בהתמודדותהיטב בכוחות עצמה,  מתארגנת, ההאוכלוסיי -

ארגוני החברה האזרחית ופעילים    ,החרום  ארגוני, המקומית הרשות יכולות  שילוב -

 ומתנדבים מהקהילה מהווה 'מכפיל כח' משמעותי להתמודדות במצבי חרום. 

  היכולות להפעלת  הבסיס הינההמינהלים הקהילתיים, הקיימת בשגרה,   תשתית -

 . בחרום הקהילתיות

המחשבתית והתפעולית שגילתה עיריית ירושלים בשילוב פעילי 'לב אחד'   הגמישות  -

 . הצדדים שני  שלבמטה העירוני איפשר מיצוי טוב יותר של המשאבים 

 .השותפים  בין סינרגיה מאפשרת אחודהעם מערכת ניהול משימות ממוחשבת   עבודה -
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הנכסים   מגוון, מובילי המטה העירוני בירושלים פעלו בגישה של ניהול משותף של  ולענייננ

המצויים במרחב העירוני, היתוך כלל המאמצים לרשת המאפשרת, שיתוף מידע, שילוב 

 יכולות ואף ביצוע משימות משותפות.  

יועד המספונטני. לפיקוד העורף יש מנגנון  עאירוחיבור 'לב אחד' ועיריית ירושלים, היה 

"ש וזהו היקל"ר עליו נספר  ו הנגשת נכסים הדדית, מחוץ לשרשרת הפ –לאותה המטרה בדיוק 

 בפסקה הבאה. 

 

 יחידת הקישור לרשות מקומית של פיקוד העורף  –תפקיד ותפקוד היקל"ר 

קישור לרשות  יחידת   –פיקוד העורף מצמיד לכל רשות מקומית בישראל יחידת קישור )יקל"ר 

 בעיר ובוודאי לא לכוחות פיקוד העורף.   המקומית(. ליקל"ר אין סמכות לתת פקודות והנחיות

 ייעוד היקל"ר הוא:  

  צרכי להוות יחידה המקשרת בין . לסייע לרשות המקומית בביצוע משימותיה בחירום  

 לסייע לרשות המקומית בשלב   ולהיפך . הרשות המקומית לצרכי פיקוד העורף  

 , פיקוד העורף( 2008)ספר היקל"ר  . ההתכוננות למצבי החירום השונים  

נתפסים כמפתח להצלחת פיקוד העורף במשימותיו    ,היקל"רים בכלל ובתקופת הקורונה בפרט

והפיקוד הבכיר של פיקוד העורף. כל זאת כאשר  וזוכים להכרה והוקרה רבה מצד ראשי הרשויות  

חלק משרשרת הפו"ש, אין להם סמכות או אחריות לא כלפי הרשויות ולא כלפי יחידות  אינם 

 פיקוד העורף. 

 ?  של היקל"ר מה סוד ההצלחהאם כך,  

,   העורף פיקוד ביכולות  עזרי לה  המקומית לרשות מאפשר הוא., 'נכסים של'סוכן "ר הוא היקל

  בתקופת למשל כך. בחירום נתקלת הרשות  בו רךבכל צו אליהם הקשורים נוספים וארגונים"ל צה

  יצירת, לרשות "ל צה של האזרחי   הסיוע ניתוב, בדיקות מתחמי הקצאת  בתאוםסייעו  קורונה

 ' וכו   מידע למערכות נגישות 

גם בכיוון ההפוך. במידה ויחידות פקע"ר מבצעות חילוץ לכודים באתר   תפקיד דומה יש ליקל"ר

הרס, היקל"ר הוא זה שמחבר אליהם את כל יכולות העירייה, כגון: מידע, לוגיסטיקה, טיפול  

 במשפחות הנפגעים. 

לסיכום, יחידה הקישור לרשות המקומית, מהווה 'סוכן של נכסים' המאפשר שילוביות מיטבית  

למדנו מכאן כי 'ניהול מבוסס נכסים' פועל  רף לרשות וכלל הגורמים הפועלים בעיר. בין פיקוד העו

תפקידו להיות 'סוכן הנכסים', עוגן לשת"פ עבור אחרים. את התפקיד  שבהצלחה כאשר יש גוף 

 הבאה.   בפסקה , עליו מסופר שקם בתקופת הקורונה הזה בדיוק מילא המרס"ל

 .  2020מאי -)מרס"ל( להתמודדות עם נגיף הקורונה, מרץהקמת מרכז הסיוע הלאומי לאזרח  

הקמת 'מרכז  , תמיר ידעי, כשהיה ברור שהקורונה כבר כאן, יזם אלוף פיקוד העורף  18/3/20 ב

 סיוע לאומי לאזרח' )מרס"ל( בפיקוד. ההנחיה שלו למובילי המהלך הייתה:

רשויות מי  פקע"ר ורח"ל, "קחו את כל ארגוני המתנדבים, משרדי הממשלה, מחוזות   

 " ו, מה שצריך לעשות תעשושנדרש!! שבו יחד, מה שעובד לא להפריע! מה שנדרש סיוע תסייע 
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תוך ארבעה ימים הפך המרס"ל מרעיון, לארגון שעסק בשמרטפיות, מזון, תרופות, היסעים,  

 סיוע כספי, ציוד תקשוב, מענה רפואי, קטיף הדרים ...   תמיכה רגשית, תובלה, ניתוב

תפקידו המרכזי של המרס"ל היה לחבר בין שפע הצרכים הנדרשים בכל מקום ולכל סוגי  

ני החרום, משרדי ממשלה  ושל ארג  נכסיםהאוכלוסיות )שלא מצאו מענה במקום אחר( לבין כלל ה 

 וצה"ל    ורשויות מקומיות, חברה אזרחית ומגזר עיסקי

 עמותות מזון ;   200רשויות מקומיות ;  250מתנדבים ביום ;    85,000קצת מספרים:  

 מסגרות חינוך לילדי עובדים חיוניים ;  48משאיות צבאיות ;  50החברות הגדולות במשק ;  56 

 .משרדי ממשלה 10ארגונים ;   47 

ים לצד תקשורת לא  נבנתה פלטפורמה דיגיטלית ייחודית, נוצרו נהלי עבודה סדור המשימהלצורך 

  פורמלית הדוקה ורצופה, מרכז הענינים היה אוהל גדול בתוך מחנה פיקוד העורף ובו: תא שליטה

צה"ל, תמיכה מנטלית,   נכסי: מחוזות, משרדי ממשלה, ארגוני חברה אזרחית, של ודסקים

ועדים,  עבדו בקפסולות, חגגו ימי הולדת, ציינו מ . לכל אורך התקופהאספקת מזון וצרכי מחיה

לא התחבקו.  מרחק ו שמרו

 

 משותף איך זה עבד? אוסף נקודות שמצטרפות לקו

המרס"ל טיפל בכל נושא וצורך שהגיע אליו, ממש לא משנה מי הפונה. לאחר בירור   – הכל כלול

עיתים הייתה תשובה שלילית למשל במקרה שלא היה מיצוי יכולת מקומי, אך בכל מקרה אין  ל

 דחיה על הסף. 

'.  היררכיהמשתתפי המרס"ל פעלו בגבה העיניים ללא 'הנחתות' 'פקודות' או ' – שותפות ושקיפות

כשעלה צורך הוא הופץ לידיעת כולם, הרבה סיוע הדדי ופעולה משותפת גם עם גופים שפעלו מחוץ  

פשוט   –למרס"ל כמו מרכז תאום החברה הערבית בשפרעם. 'דף נקי, נטול חשבונות עבר ועתיד 

 ם יחד. עובדי
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: מתקן מסודר, לוגיסטיקה  שכללה פעולת המרס"ל הונחה על תשתית מוצקה, – תשתית מבטון

 לוח זמנים יומי/שבועי )'שעון לחימה'( קבוע.   -, תשתית תקשוב משותפת, סדר צבאי מוקפדת

הייתה כמו להתנהל על   אמיר מפקד המרס"ל אומר כי הובלת המרס"ל –  ניהול 'על מזרון ים'

 מוכנות מתמדת להיות מופתע...  ויש  מזרון ים בלב ים סוער, אין שליטה, אין יציבות

דימוי של בית )לא מפקדה, לא משל"ט, לא 'חדר מצב', לא חמ"ל (, הדלת פתוחה,  – 'בית מרוקאי'

עיניים.  בה ה גודברים בכולם מוזמנים, חוגגים ימי הולדת, הכיבוד נגיש לכולם כל הזמן , מ

ל נציגים בכירים של מאות ארגונים: עמותות, משרדי  ש נהלות זו הביאה לשותפות במרסלהת

ללא פקודות או   ממשלה, צה"ל, חברות עסקיות ועוד. כל אלו נמשכו לפעול במרס"ל מרצונם הטוב

 הנחיות מחייבות. 

חלק מתחושת הקונטקסט הייתה ציון ברור של מועדים כגון: פסח, יום   – (טקסים וסמלים

השואה, יום הזכרון לחללי צה"ל ויום העצמאות. על האוהל נתלה שלט ענק עם סמלי 'הלוגו' של  

 .כולם רצו לקחת חלק בסיפור המשותף )הון סימבולי( כל הארגונים השותפים

 

וללא תיווך. כך למשל כשסופרמרקט בעיר    קרטיהבירוהמרס"ל פעל בלא  – עגלים קצרהסגירת מ

  נציגתו תוך פחות משעה אורגנו מתנדבים מארגון ידידים – חבילות מזון   10מסויימת מוכן לתרום 

  חיברה את היזמים לאגף הרווחה שהגדיר מי הנזקקים שיקבלו את הסיוע.  משרד הרווחה

בצינורות הרגילים פעולה זו הייתה עוברת מחוזות ונפות בפיקוד העורף ובמשרד הרווחה וכל  

 'תחנה' הייתה מאשרת ובודקת.

  –המרס"ל לא היה עוד שולחן עגול / משל"ט או אוסף של שליחים   – )ההון האנושי( בכירים

ירים ובעלי השפעה בארגונים המרכזיים היו במרס"ל. כך יכולים היו 'לסגור דברים' בינהם,  בכ

להשפיע בארגונים ששלחו אותם. למשל כשהחלטת ממשלה מסויימת פגעה ביכולת המתנדבים  

 לפעול, פעלה נציגה בכירה ממשרד רוה"מ שהייתה במרס"ל, באופן מיידי לשינוי ההחלטה. 

 

 על התנאים המקדימים  

, אמנם לא תכננו מראש את הקמתו ובוודאי לא צפו את 'משבר  הארגונים השותפים במרס"ל

הקורונה', אך רבים מהם ידעו מראש שבעת חרום, יזדקקו אלו לאלו בדרך כלשהי. מערך 

האוכלוסיה בפיקוד העורף, נמצא בימי שגרה בקשר רציף עם כלל הרשויות המקומיות, משרדי  

יכה המשותפת לפרוייקט לא ברור צמחה  ממילא ההל ולכן הממשלה, ארגוני חברה אזרחית וכו'  

 על רקע יחסים קודמים.

 מסקנה, שני תנאים מקדימים חשובים:  

תת את התשתית התפיסתית, הארגונית,  במקרה זה פיקוד העורף, מסוגל ל – ארגון עוגן. 1 
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בפיקוד, אמונה על הכוונת הסיוע   האוכלוסייהלוגיסטית והתקשובית להקמת הפרוייקט. מחלקת 

כך נשמר רצף תפקודי לצד ההסתגלות הנדרשת  ווהמשיכה לעשות זאת גם מול המרס"ל,   האזרחי

   לאתגרי המצב החדש.

. מחלקת  של אמון מסוימתהכרות המוקדמת )גם ברמה האישית( ומידה  –  רשת קשרים. 2 

בפיקוד העורף מקיימת קשר שוטף עם: משרדי הממשלה, רשויות מקומיות וארגוני   האוכלוסיי 

בהמשך   זרחית. ממילא כאשר נקראו לשותפות במרס"ל המשימה נתפסה כמהלך טבעיהחברה הא

 להכנות בימי שגרה. 

בסביבה    נכסיםהיטב פעולה מבוססת    מדגימהפעילות המרכז הלאומי לסיוע לאזרח )מרס"ל( 

חשוב להבין כי בסביבה מורכבת, כל מצב הוא ייחודי, וכל פתרון נכון לשעתו. כך שמה  מורכבת. 

שאנחנו מציעים כאן, אינו למסד את המרס"ל, אלא לאמץ את העקרונות שאיפשרו לו להתרחש,  

אמץ  השני בקורונה, פותח מודל מס"ע, המ גללקראת ה תוך התאמה הנדרשת לכל מצב. ברוח זו,  

 עליו בפסקה הבאה.שהתאים טוב יותר לעת ההיא, לרמה העירונית, המרס"ל   עקרונותאת 

 

 בפיקוד העורף  האוכלוסייפרוייקט מס"ע )מרכז סיוע עירוני( בהובלת מחלקת  

למסד   ככל שהתגבשה ההבנה כי ההתמודדות עם הקורונה מחייבת הערכות ארוכת טווח, נדרש

לצורך מיצוי משאבי הקהילה, בדרך שיטתית    ברשויות המקומיות.מנגנוני פעולה מתאימים 

מרכז סיוע עירוני הוא   –. מס"ע ולטווח ארוך, פותח במח' אוכלוסיה בפיקוד העורף מודל מס"ע

מנגנון קהילתי בין מגזרי, בהובלה ותכלול של הרשות המקומית שמטרתו לאתר, לגייס ולמצות "

  "היחסי של מרכיבי הקהילה את מירב משאבי הקהילה לטובת תושביה, תוך מיצוי היתרון

 )מצגת מס"ע(. 

 :תהליכים שלושה על מבוססת"ע מס הקמת

משאבי סיוע בקהילות, בארגוני מגזר שלישי, בעסקים, בגורמי הרשות   – 'נכסים' איתור .1

יצירת מנגנון למעקב רציף לצורך בניית 'תפריט' סיוע. במידת הצורך פיתוח  –המקומית 

 'שירות חדש', כגון: לקיחת כלבים של מבודדים לטיול. 

עירוני ו/או  חיבור שיטתי בין מקורות המידע על צרכים לבין 'מטה'  – 'צרכים' ניתוב .2

קהילתי, המסוגל לשלח 'משימות'. מקורות המידע על צרכים יכולים להיות: מוקד  

 עירוני, פעילים קהילתיים, מוקדי פניות של ארגוני סיוע. 

כגון מתנ"ס שכונתי( המסוגל להניע   –מטה קהילתי )בארגון עוגן  –'משימות'  ניהול .3

  שליחויות מארגנת הנוער תנועת: לדוגמא'משימות' המחברות בין הצרכים והנכסים, 

 . המשימות  ביצוע סטטוס   אחר עוקב המטה. מבודדים לבתי מהסופרמרקט

 הכין משרד הרווחה תשתית תפעול ממוחשבת בשם 'טריביו'. לכל האופרציה הזו  

מטה מס"ע ברשות המקומית הוא הדרך לחבר בין ה'סיסטם' העירוני לבין ה'אקוסיסטם' של  

 . המקומי  המרחב האזרחי
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 'נכסיםמבוסס ניהול חרום  'פרקטיקות ל -מסקנות והמלצות  

 ארבעת המקרים שנחקרו לעיל מלמדים על שתי דרכים משלימות לניהול נכסים במצבי חרום: 

מנגנון ל'ניהול נכסים' הכללת האקוסיסטם של המרחב האזרחי כ  – פעולה היברידית .1

על כך מצביעות הדוגמאות  –מפקדה  המנוהלת בגישת 'פיקוד ושליטה' לתוך הסיסטם, 

 של מרס"ל ומס"ע. 

 –שילוב יחידת קישור במפקדה המהווה 'סוכן נכסים' של מערכת אחרת  – הנגשת יכולות .2

 על כך מלמדות הדוגמאות של היקל"ר ו'לב אחד'.

גישת ניהול הנכסים: חמישה אתגרים בסקירת הספרות ומקרי המבחן שנסקרו כאן מלמדים על  

אתגר המשמעות והתכלית, אתגר המחוברות, אתגר המשימתיות, אתגר השיטתיות ואתגר 

. לצורך הצגת חמשת האתגרים ועקרונות הפעולה המסייעים להתמודד איתם, ניעזר  המנהיגות

רת נשען  ניווט מוצלח בסביבה סועעל פי 'עוגני המנהיגות' . (2020)בן יוסף,  במודל 'עוגני המנהיגות' 

ם: משמעות ותכלית, מחוברות, משימתיות ושיטתיות. המודל מבוסס  על איזון בין ארבעה עוגני

;   2012ס, אדיג' ;Owen 1997; Quinn, et al. 1996על תאוריות מוכרות מתחום הפיתוח הארגוני )

 (. 2018סינק, 

  

   :'עוגני המנהיגות'נתאר כאן את ממצאינו על ניהול על פי נכסים בהתאם לארבעת היסודות של 

 משמעות ותכלית אתגר ה[ 1

  זה מה שאיפשראג'נדה משותפת, ברורה היוצרת תחושת דחיפות היא המנוע המאפשר חיבור. 

הפעלת אלפי מתנדבים ע"י ארגון 'לב אחד' בשלג בירושלים וזה מה שהביא עשרות רבות של  

ארגונים אזרחיים לחבור לעשרה משרדי ממשלה ולצה"ל כאשר משימת הסיוע לאזרח הייתה  

הדרך של ארגונים רבים    כאשר הופעל הגיון ה'רמזור' היתה ההצטרפות למס"ע ברורה וחשובה.

 . רשות המקומית להיות 'ירוקה'ללסייע 

'סיפור משותף', במרס"ל התקיימו   הקשור למשמעות ותכלית' הוא היכולת ליצור  עניין נוסף  
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, ניתלו הלוגואים של הארגונים השותפים, ציינו ברבים 'הצלחות' וניהלו יחד טקסי  טקסים יומיים

 יום השואה ויום העצמאות.

 

 

 

 

  –(  Engagment) מחוברותאתגר ה[ 2

מחוברות היא איכות וכמות הקשרים בין השותפים. הנעת שיתוף פעולה במרחב האזרחי מחייבת  

מידה רבה של אמון, תקשורת פתוחה, כבוד הדדי. כל זכות קיומו של היקל"ר בחיבור שלו לעיר  

ולעירייה. האמון בין מפקד היקל"ר לראש הרשות הוא הנכס העיקרי שלו. הפעלה של ארגוני  

בירושלים, במרס"ל ובמס"ע מושתת על תחושת מחוייבות ואמון בין השותפים,  חברה אזרחית 

מקבלים בברכה כל ארגון,  'משאירים את האגו בש"ג', אין כאן 'סמכות' במובן הארגוני. במרס"ל  

כולם משוחחים עם כולם בגובה העיניים, כולם רצויים,  רגישים לרגישויות של ארגונים שונים 

סגירת מעגלים באופן  פתוחה ורציפה מאפשרת  תקשורת, משותפתו"ב כולם מחוברים למערכת ש

 לא פורמלי.  ישיר 

 

 

 

 

 

 

   To Deliver)) משימתיות אתגר ה[ 3

 יצירת תחושה של יכולת לסגור מעגל בין 'צורך' ל'מענה'.  

אין חלוקה מדרגית או   'הכל כלול'בשיטת  ומרס"ל פעל המתנדבים בירושלים, הארגונים ב

. עניין נוסף  למלא כל משימה ות נכונולא שולחים למישהו אחר לחפש תשובה, יש  פונקצינלית

הפלת מחיצות וחומות בירוקרטיות   , סגירת מעגלים קצרהשעובד גם במרסל וגם במס"ע הוא  

למוקד העירוני היא   . כך למשל כאשר מגיעה קריאה מסוג מסוייםארגוניות ת היררכיוושיטוח 

מופנית ישירות לטיפול המטה השכונתי. הפלת המחיצות איפשרה את המוטיב המרכזי  

. בכל המקרים, רוב המשימות הצליחו בזכות שיתוף פעולה בין ארגונים.  ייוע הדד סבמשימתיות 

כאשר כל ארגון רואה מחובתו לסייע להצלחת כלל המשימות. הצבא נתן משאיות להובלת חבילות  

מתנדבי 'ידידים' סייעו בתפעול מרכזי לוגיסטיקה עירוניים ומתנדבי 'לב אחד'   מזון של 'לתת'

 הביאו את רכבם הפרטי כדי לסייע לעירייה לפנות את בניני האומה. 

 

 שתי עצות מעשיות לניהול מבוסס נכסים:

 . רת פתוחה, רציפה בגובה העיניים היא תנאי להצלחת ההשפעה במרחב האזרחיושתק – תקשורת ✓

כשהוא אוזל אפשר לפרק את  אמון הוא הנכס העיקרי של גישת הניהול מבוסס נכסים.  – אמון ✓

 החבילה. 

 

 :נכסים לניהול מעשיות עצות שתי

 .העשיה של  והתכלית המשמעות את, המשותפת'נדה האגולחדד את  להבליט  - משותפת'נדה אג ✓

,  טוב סיפורבערוצים רבים תחושה שיש כאן  לקדםו 'סיפור'  ליצור - ומפרגן חיובי נרטיב יצירת ✓

 . לשותפים קרדיט ולתת הצלחה   סיפורי להבליט 
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 שיטתיות  אתגר ה [4

הפעולה של השפעה  יסוד מוצק.  הגמישות, הזריזות, התקשורת והאמון לא היו מתרחשים ללא  

. 'ארגון עוגן' המספק תשתית ארגונית, פיזית וטכנולוגית  באקוסיסטם נוצרת מתוך סיסטם

המטה העירוני ומטות קהילתיים הם העוגן של מס"ע, פיקוד העורף, הוא העוגן של    –להתארגנות 

, של דיווח ותיאום.  מרס"ל והיקל"רים. בסיס קריטי נוסף הוא יצירת שגרות יומיות ושבועיות

נולוגית משותפת, נגישה לשיתוף במידע, התארגנות  בכל המקרים שנסקרו כאן הייתה תשתית טכ 

למשימות ובקרת הביצוע. כפי שתארנו לעיל לב השיטה היה הנמכת מחיצות בין ארגונים ובתוכם  

 לצורך חיבור ישיר ומהיר בין צורך למענה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   –מנהיגות [ אתגר ה5

חן שבדקנו הוא סגנון המנהיגות. כאשר סגן ראש  לחת מקרי המבהרכיב החמישי שתרם להצ

עיריית ירושלים זיהה את היכולות של 'לב אחד' בארגון מתנדבים הוא איפשר להם להיות חלק  

רכז ההפעלה העירוני. כאשר עיריית כפר סבא הקימה מס"ע היא לא נרתעה מלגייס  מאינטגרלי מ

ן דוד על תפקידו במרס"ל הוא לא אמר  סא"ל אמיר ב כשנשאלחבורת מתנדבים כדי להפעיל אותו. 

 'מפקד' או 'מנהל' אלא דימה זאת לתפקיד של 'מארח' 'אב בית'.  

 ,Pearce) מנהיגות משותפת מאפייני המנהיגות בניהול מבוסס נכסים הינם מאפיינים של

Conger & Locke. 2008 ) תהליך ההשפעה הוא דינאמי ואינטראקטיבי בין כל  . בסגנון זה

 :נכסים לניהול מעשיות  עצות חמש

ברמה הארצית, העירונית והקהילתית ארגון אשר משמש כפלטפורמה ליצירת  – עוגן ארגון ✓

 . שיתופי הפעולה, מספק תשתיות פיזיות, ארגוניות וטכנולוגיות לכלל השותפים

 . לוח זמנים יומי/שבועי מחייב – "זלו רותשג ✓

ידידותית המאפשרת: יצירת תשתית טכנולוגית משותפת לכולם, נגישה,    –  טכנולוגית תשתית  ✓

 שיתוף במידע, התארגנות למשימות, סיוע הדדי ומעקב ביצוע.

 .חיבור ישיר ומהיר ככל האפשר בין צורך למענה  – מחיצות הנמכת ✓

חוסר הודאות והשינוי המתמיד, מחייבים יכולת שיפור   –  למידה ומנגנוני( KPIהצלחה )  מדדי ✓

והתאמה מתמדת. אלו מושגים באמצעות תרבות של למידה מתמדת וקביעת מדדי תהליך כגון  

 קיצור משך הזמן בין קריאה למענה.

 

 :נכסים לניהול מעשיות עצות שלוש

 כל סוג של משימה אפשרית וכל מגוון היכולות, בסל אחד מתוך אחריות משותפת.  – 'כלול הכל' ✓

תקשורת ישירה, חיבור ישיר בין צורך למענה ללא התחשבות במבנה    – קצרה מעגלים סגירת ✓
 . ארגוני פורמלי

כל ארגון רואה כמשימה שלו לסייע לאחרים ולהסתייע באחרים, זו לא חולשה זו   – הדדי סיוע ✓
 עוצמה. 
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, שבמקרים  הכולל   העל  "השחקנים שבמגרש" כשהמטרה היא להוביל האחד את השני ליעד

לכל הצרכים שעולים במרחב  מגוון , על פי הנכסים היחודיים של כל גוף , מתן מענה    שתוארו היה 

עיונות  , בשיח משותף, כאשר הרהמשימה בוצעה רק ע"י חיבורים בין הארגונים .  האזרחי 

 שטח. והפתרונות נוצרו ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :גישת 'ניהול מבוסס נכסים' ועקרונות עבודה עם אוכלוסיה בחרוםהחיבור בין 

כנכס ולא כנטל, מיישמים את עקרונות הפעולה הבסיסיים,  ההאוכלוסיי כאשר מתייחסים אל 

עבודה עם ( ל2011והם חלק מתורת ההפעלה של פיקוד העורף )פלץ,   המוכרים במחקרים

ישת  'ניהול חרום לג  מרכזייםקרונות עכאן את זיקתם של נציג  בחרום ובמצבי אסון.  האוכלוסיי 

  : מבוסס נכסים'

מודדים  ככל שאנשים נוטלים תפקיד פעיל בהתמודדות עם המצב כך הם מת – עקרון ההפעלה[ 1

למיקוד שליטה פנימי, לגישת 'מעגל ההשפעה' ולגישה הסלוטוגנית    טוב יותר. עקרון זה מתקשר

 ( ;Antonovsky, 1997,2016קולינס והאנסן, ; 2011פלץ, )

ככל שהסיוע מוגש ע"י אנשים מוכרים, בסמוך ככל האפשר    סלמון מצא כי כי –עקרון הקמ"צ [ 2

 ( Salmon, 1919)לארוע כך קטן הסיכוי להפרעות דחק כרוניות 

 רציפות תפקודיתהפעלת הגורמים הקיימים במרחב האזרחי משמרת  –שימור רציפויות [ 3

חיוניות: רציפות התפקיד והתפקוד, רציפות נראטיבית   רציפויותארבע  לשימור ותורמת  

כך נשמרת גם   (1994, )עומר ואילון רציפות הקשרים החברתיים ורציפות תודעתית, (הסטורית)

 (.Hartman & Squires, 2006התורמת ליעילות הסיוע במצבי חרום )   התאמה תרבותית

המפתח להתמודדות  הם  תוף פעולה קשרים, אמון ושימחקרים רבים מלמדים כי  –הון חברתי [ 4

)בן   צוי וטיפוח הון חברתי י. הבסיס לפעולת שיטת 'ניהול חרום מבוסס נכסים'  הוא מושיקום

 ( ;Aldrich, 2012  2010יוסף, 

 ( : Doors, 2015) מנהיגות להתארגנות במרחב האזרחי בחרום  תנאים להצלחה 4זיהינו 

ערך הייחודי  המבוססת על יצירת תחושת שותפות ופתיחות בין כל הארגונים תוך הכרה ב  -ענווה  ✓
"ר היה במתן התשתית  פקעתורפה של כל אחד. כך לדוגמא, הערך המוסף שהביא עמו ה ודותנקו

)הפיזית והפו"שית( וביצירת החיבורים בין הגופים והבאתם לאותו מרחב. ואילו הארגונים הביאו עמם  
סיוע נפשי, מזון, חינוך ועוד( ומשרדי הממשלה   –ים, ידע ונכסים ספציפיים .משאבים ) אנשים, משאב

 עמם את מנגנוני המדינה והיכולת להנחות גופי מדינה.    הביאו

, תוך מתן גיבוי כשנדרש   יכולותיוהכולל את היכולת לסמוך על הידע של האחר ולהאמין ב  -אמון  ✓
להצלחות הקטנות כגדולות. האמון בין הגופים במרסל התקיים מהיום   והבעת סולידריות ופרגון 

 הראשון שבו כולם האמינו שלבד זה לא יכול להצליח.  
 . משימתיות וחתירה למגע וסיוע בכל מחירבניהם    - ערכים משותפים ✓
 .שוטף לסיפור העל  חיבורהמשגת המשמעות, הערך וההישגים לצד  - הסימבולי   חיבור להון ✓
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 להמשך למידה  

על מנת לבצע 'ניהול מבוסס נכסים ' מיטבי בחרום, יש לבנות תשתית תרבותית וארגונית בימי  

 שגרה. בנושא זה נדרש פיתוח ולמידה, כמו גם באיתור מודלים נוספים לפעולה.  

 

 סיכום

בצע היתוך בין 'מערכות החרום' הפועלות יכולת לכ להגדיר את ניהול חרום מבוסס נכסים מציעים אנו

(, על מנת  Ecosystem( לבין כלל הגורמים הפעילים במרחב האזרחי ) Systemבאופן שיטתי וארגוני ) 

למתן המבוססות על חמשת סוגי ההון שפורטו מצות את מגוון היכולות הזמינות במרחב האזרחי  ל

   .מענה לאתגרי החרום באופן היעיל והמועיל ביותר

מנהלים ומנהיגים, הפועלים במצבי אסון וחרום במרחב האזרחי, נדרשים לפעולה היברידית. מצד אחד  

יצירת השפעה אפקטיבית   ,מערכתית של הרשות המקומית וארגוני החרום, מצד שני-הפעלה שיטתית

ל  ניהושיטת לקידום היעילות והמועילות של כלל הארגונים והתארגנויות במרחב האזרחי ובקהילות. 

  יחידת קישורשתי דרכים ליישום הגישה ההיברידית. הדרך האחת הקמת  ה , מציענכסים חרום מבוסס

'מטה מרחב אזרחי'  לתיווך יכולות בין ארגונים, כדוגמת היקל"ר וארגון 'לב אחד'. הדרך השניה שילוב 

 כחלק ממרכז ההפעלה, כדוגמת המרס"ל והמס"ע. 

   עקרונות פעולה: 17תגרים ו  מתוך סקירת מקרי הבוחן זיהינו חמישה א

   ; אג'נדה משותפת ויצירת סיפור המעניק משמעות –   תכליתהאתגר המשמעות ו 

   ; תקשורת פתוחה ורציפה ובניית אמון –(  Engagement) אתגר המחוברות

 ;   גישת 'כל המשימות', סגירת מעגלים קצרה, סיוע הדדי – )To Deliver) אתגר המשימתיות 

   ולמידה מתמדתידה ולוגית, מדארגון עוגן, שגרת לו"ז, הנמכת מחיצות, תשתית טכנ – אתגר השיטתיות 

   וחיבור להון הסימבולי  ערכים משותפים, 'מנהיגות משותפת', ענווה, אמון – אתגר המנהיגות

השדרה המרכזית של   מתכתבים באופן ישיר עם בהמשך ראינו כי עקרונות 'ניהול מבוסס נכסים' 

 במצבי חרום. האוכלוסייעקרונות העבודה עם 

כלל הגורמים , ים כי מאמר זה יתרום לשיפור היעילות והמועילות בהתמודדות ו אנו מקו

 לחיזוק החוסן בשיגרה.  יסייע  מתוך כךבמגוון מצבי החרום ו ההתארגנויות והארגונים הפועלים 
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