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 2008ביוני,  18  
  תשס"ח ,סיוןב ט"ו

 

 נחמו

 (הג"אשירות התגוננות אזרחית )

  הגדרה
אחראי על היערכות העורף במדינת ( והיה 1948הוקם במהלך מלחמת השחרור )' )הג"א( התגוננות אזרחית'שירות 

 1.ווסמכויותי ויתפקיד, אז נקבעו 1951 -ישראל. הגוף עוגן בחוק ב

 רקע
 ,1948במאי  באבי-תלההפצצה המצרית על אחר , למלחמת השחרורבמהלך קם  אזרחית בישראלה גוף ההתגוננות

אזרחים מפני הגן על לשבא  ,'רעשותהשירות התגוננות בפני ' הוקםיה בעקבות נהרגו ונפצעו אזרחים רבים. לכההמב
עם   2.בזמן חירום החילוץ והצלפעולות על ו, ירומהאותקפות לה יםנת האזרחהכעל  אמוןוהיה  מתקפות אויב

  3.)הג"א( 'אזרחיתה ותנונגתהשירות ה'את שמו ל ארגוןהשינה ( 1951) העברת חוק הג"א בכנסת

זאת מתוך תפיסה כי עיקר הלחימה מתנהלת  .חירוםלשעת עורף ה הכנתלא הושקע מאמץ רב ב 60-סוף שנות העד 
שעת בהאזרחים  לות תדרוךיזו, פעתפיסה במקצת השתנתה יום הכיפורים מלחמת ב  .הזירה החשובהא יהבחזית ו

  4.התארגנות בעורףהרמת  ועלתההוהוגברה רום חי

כתוצאה  .מטכ"לל שהייתה כפופה 5מפקדת הג"א עם מחלקת הגמ"ר )הגנה מרחבית( על איחודהוחלט  1977בשנת 
 .)מפקדת קצין חיל ראשי להג"א ולהגמ"ר( מקחל"רהוקמה מכך 

צפון, ב עורףמפקדת ה)פי הפיקודים מפקדות הכפופות לאלובאמצעות שלוש הג"א מערך  פעל 90 -עד תחילת שנות ה
תרגיל הפך מאז ו התגוננות הארצי הראשון במוסדות חינוך בישראלהתרגיל ערך הג"א את  1988-ב .דרום(במרכז וב
 6 .מתקיים מדי שנה בכל בתי הספר במדינהרוע שילאארצי ההתגוננות ה

מערך העורף בחלה נקודת מפנה  יהעורף הישראלטילי סקאד על , וירי (1991מלחמת המפרץ הראשונה )לאחר 
הג"א. בהתאם לזאת,  שירות של בצע את משימותיושי חיל חדשהוחלט על הקמתו של בעקבות המלחמה  בישראל.

משימות  על הכנת האוכלוסייה האזרחית למצבי חירום ועל גורם האחראישהפך ל ,בצה"ל פיקוד העורףהוקם 
   7.הצלת חיים

                                                      
 .פיקוד העורף, ואתר 1951-חוק הג"א תשי"אר'   1
 .מלחמת העצמאות, הערך: לקסיקון המונחיםואתר הכנסת,  פיקוד העורף אתר ר'  2

המרכז למחקר )האם היא ריאלית במציאות הישראלית?,  –תפיסת ביטחון פנים של משרד לביטחון פנים קמחי, יובל ר'   3
 .17-16, עמ' (2007, ינואר המכללה לביטחון לאומי, צה"ל ,אסטרטגי ולמדיניות

לא הושם דגש מיוחד על הכנת העורף. יחידות העורף לא צוידו ולא אורגנו לקראת אפשרות של מלחמה עם פגיעות  1967עד שנת   4
עו גם בכפר סבא בעורף. במלחמת ששת הימים הופגזה ירושלים, והעיר נתניה הופצצה ע"י מטוס עיראקי. פגזים ופצצות פג

תברר כי יש צורך להדריך את ה מלחמת הכיפורים. בובמבואות תל אביב. אירועים אלה הביאו לשינוי גישה בארגון מערך העורף
האוכלוסייה כיצד להתארגן ולפעול בשעת חירום. מדינת ישראל למדה כי במצבים מסוימים כוחות ההצלה לא יוכלו להגיע מייד 

פיקוד , 'פיקוד העורף. )ר' אתר צריכים כל פרט וכל בית להיות מאורגנים ולהתחיל מיד בפעולות הצלהלמקום האירוע, ולפיכך 
 .(2007, יוני 1, גיליון 10, כרך עדכן אסטרטגי), נפנה עורף לחזית האזרחית בלאלרן, ומאיר  'רקע היסטורי להקמה –העורף 

עם הקמת ההתיישבות החקלאית החדשה בארץ ישראל והקמת כוח מגן להגנת היישובים. לאחר  הראשיתהגמ"ר: מחלקת   5
הוכנו ביישובים היוו,  את קו ת ההגנה המרחבית, וכוחות המגן שסהתגברות ההתנכלויות והטרור נגד היישוב העברי גובשה תפי

המגן העיקרי נגד פלישת מדינות ערב במלחמת השחרור. עד מלחמת ששת הימים היו היישובים מאורגנים במסגרת גושים, שהיו 
בוטלו הגושים, והחבלים הוכפפו לחטיבות המרחביות  1967כפופים ישירות לפיקוד המרחבי ותואמו על ידי קצין הגמ"ר. לאחר 

 (.רקע היסטורי להקמה –פיקוד העורף , פיקוד העורף)ר' אתר  .למחוזות הפרוסות או
הכנת חלק מהתרגיל מהווה . מדי שנה בשיתוף מלא של פיקוד העורף וגורמי חירום שוניםהארצי מתקיים התגוננות התרגיל   6

תרגיל מצגת: חירום. )ר'  מכלל אוכלוסיית מדינת ישראל בתרחישי 25%-לתרגל מעל למאפשר ומערכת חינוך למצבי חירום 
  (.רקע היסטורי להקמה –: פיקוד העורף .פיקוד העורףאתר ו 2008, משרד החינוך, סדות חינוך ארציומ

 .הרקע להקמת הפיקוד הרביעי –מלחמת המפרץ : פיקוד העורףאתר  ר'  7
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 תפקידים וסמכויות 

 8: נקבע הג"א במסגרת חוק

. תחת על מצב מיוחד בעורףלהכריז סמכות נקה העלממשלה הו – ניהוליים וסמכויות ארגוניות םתפקידי ◼
תיאום בין משרדי , תוכניות ארציות להתגוננות אזרחיתשל תכנון וביצוע הג"א נקבעו סמכויות  חוק

 ;צעי התגוננותבאמ תדרוך האוכלוסייה וציודה, הממשלה, השלטון המקומי ומפעלים פרטיים

ליישום האחריות  ומתן סמכויות לתחזוקם. םממיקונקבע חובת התקנת מקלטים בבתים,  – מקלטים ◼
 ;ההוראה הוטלה על הרשות המקומית

וננות החזקת ציוד במפעלים לצורך התגלחייב שר הביטחון  סמכותב – ציוד ואימוני עובדים במפעלים ◼
 ;ין ציוד מיוחד במפעליםני הג"א לעובדיהם ולרכוש ולהתקלקיים אימומחויבים בעלי המפעלים אזרחית.  

החוק נותן רשות לשר הביטחון להכריז על מצב הכן בהג"א. במצב זה  – מצב הכן בהתגוננות אזרחית ◼
 ;המקלטים,  ואיפול לצרכי תמרוניםמתבצעות פעולות כמו פינוי רכוש מ

סוימים כמסוכנים, להורות על אופן להכריז על חומרים מהסמכות לשר הביטחון  – חומרים מסוכנים ◼
 ;ולאסור על העברתם ממקום למקוםחסנתם או טיפול בהם א

 כי עדכוןנבעו מצוררוב השינויים . בחוק שינויים רבים( חלו 1951בכנסת )הג"א וחקיקת חוק הג"א  הקמתמאז 
  9.עורףה על התנהלותהשפיעה שה חדשה המציאותעם  ותהתמודדו

כמו כן, הוענקו סמכויות המאפשרות  10לשר הביטחון הסמכות לביצוע הוראות החוק. הג"א הוענקוק הבמסגרת ח
 ,השלטון המקומי גוןכ להג"א לקיים שיתוף פעולה עם גורמים אזרחיים המופקדים על טיפול באוכלוסייה,

 11.הצלההכבאות וגופי ה, המשטרה 

 12.הג"א לפיקוד העורףשל סמכויות הממשלה את האחריות ואת ה העבירה 1992-עם הקמתו של פיקוד העורף ב
צה"ל(  של ותפקידהלחימה בחזית ) האחריות על פרידה ביןהש הישנה מעבר מהתפיסהלנוסף  ביטוי מהווהמהלך זה 

 הטיפול עלו בחזית הלחימה האחריות עלשבה חדשה היסה תפבין הל ארגון אזרחי( של דותפקיוההגנה על העורף )
  .13ביטחוןמערכת ה בידי רוכזתמ כאחד עורףב

 

 סוף. 

                                                      
 .1951 –תשי"א  חוק הג"אר'    8
דוגמאות לכך ניתן למצוא במקבץ תקנות התגוננות אזרחית תשנ"א. למשל, בפרק א' של אותו המקבץ, מופיעה ההגדרה   9

חוק התגוננות )ר' המעודכנות למושג 'ערכת מגן'. זאת, עקב המתיחות בין ארה"ב ועיראק והסבירות הגבוהה למלחמה עם עיראק. 
 .  ((1, פרק א' )1990 –, תקנות התגוננות אזרחית )ערכות מגן(, תשנ"א אזרחית

המרכז למחקר אסטרטגי האם היא ריאלית במציאות הישראלית?,  –תפיסת ביטחון פנים של משרד לביטחון פנים יובל קמחי,   10
 .2007, תל אביב, ינואר 16-17לביטחון לאומי, צה"ל, עמ'  ולמדיניות המכללה

 שם.  11

 .הרקע להקמת הפיקוד הרביעי –מלחמת המפרץ : פיקוד העורףר' אתר   12

 .2002בדצמבר,  4-2, 3-ה רצליההכנס  ,דוח צוות העבודה  - איומים, היערכות ומבט לעתיד –מערך העורף אל"מ הרצל שפיר, ר'   13
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