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 דינמיקה של גבולות בין כאוס וסדר:  

 בהתמודדות עם מגפת קורונה   מערכת הבטחון בשירות מערכת הבריאות

 2020בספטמבר  14אביב, -אוניברסיטת תל , גיהואנתרופולו  באירוח החוג לסוציולוגיה

 

חרף עדויות לעדכון והעברת מידע מבעוד מועד, נדמה שמגפת קורונה התפרצה לחיינו באחת והובילה לכאוס רב  

 ממדי: מדיני, פוליטי, כלכלי, בטחוני, רפואי, אשר התבטא בקבלת החלטות, בהיבט האינפורמטיבי ובשיח התקשורתי.  

האופי הגלובלי של  תו או לחזות השלכותיו, העדר ידע רפואי אודות הנגיף והאמצעים לטפל בו, לעצור התפשטו

ה  ואת אי הודאות והרחיב מוהעציכל אלה ועוד  –האירוע, הנוכחות המסיבית של כלי תקשורת ורשתות חברתיות 

מעבר לשדה הבריאות לכלל תחומי החיים והחברה. משרד הבריאות, כאחראי לבריאות העם, נדרש לקבלת החלטות  

   העדר ידע מדעי ובמקרה הטוב, ידע חלקי, ארעי ומשתנה תדיר.ולהתוות מדיניות בתנאים של 

אף שישנן בישראל תוכניות מגירה להתמודדות עם מצבי חירום ומשבר, נראה שלא היו פנאי או נכונות ליישמן  

מדיניות  של  כלשונן. משרד הבריאות אחז במושכות ניהול המגיפה והתוויית המדיניות להתמודד איתה. אולם, הוצאה  

, לשיתופי  פועל הצריך את מעורבות מערכת הבטחון, דבר שהוביל לטשטוש גבולות מוסדיים ותפקידייםזו אל ה 

ולתמורות בגבולות התפקידים בתוך מערכת הבטחון ובין מערכת הבטחון ומערכת   פעולה מסוג חדש ובלתי צפוי

ות הסברתית. השוטרים הפכו למחנכים,  מצאה עצמה במצב שמוטלת עליה אחרי  המשטרה הבריאות. כך לדוגמה, 

קיבל    הצבא אלה שצריכים להסביר למה אסור להתרחק מהבית, או למה חשוב לעטות מסכות ולשמור על מרחק פיזי.  

וביצוע מחקר יישומי ומדעי לתמיכה בקבלת   תפקידים חדשים, כדוגמת חלוקה של חבילות מזון לשוהים בהסגר

  ס ורכש ציוד רפואי מרחבי העולם. ולא זו בלבד, המערכת הטכנולוגית הביטחונית הוטל תפקיד גיו  המוסד  על  החלטות.

 גויסה לטובת בקרה, איכון, מעקב ועדכון אודות אזרחים בבידוד וחשודים או/ו חולים בקורונה. השב"כ של 

עם מגפת  היא להציף ולדון בדינמיקת היחסים בין מערכת הבריאות ומערכת הבטחון במהלך ההתמודדות    מטרת הכנס 

קורונה, לזהות דפוסים שאיפשרו סדר בתנאים של אי ודאות וכאוס, לזהות מצבים בהם גבולות בין המערכות הללו  

 ובתוכן הוגמשו, משמעותם והשלכותיהם.     

הבוחנים את הממשקים בין מערכת הבריאות ומערכת הבטחון אנו מזמינים חוקרות וחוקרים לשלוח תקצירים 

 קורונה. בהתמודדות עם מגפת 

שורות(.   5-4מילים. יש לכלול לצד התקציר ביוגרפיה אישית קצרה ) 250התקציר עד היקף  :הגשת תקציר 

כן, במסגרת הכנס מתוכנן  -כמו  התקצירים הנבחרים יפורסמו לקראת הכנס, לכן אנא הקפידו על עריכה לשונית.

ים לשלוח תקציר  ות.ים להציג במושב זה מתבקש ות. דקות להרצאה(. המעוניינ  6) מושב של הרצאות בזקלהתקיים 

 בהתאם להנחיות לעיל ולציין בראש התקציר כי הוא מיועד למושב הרצאות בזק. 

 מבחר מהמאמרים שיוצגו בכנס יעברו שיפוט אקדמי ויכללו באסופה שתצא לאור בהוצאת "מערכות". :  פרסום

  iss.m.s2020@gmail.com לדוא"ל: 7.2014. -יש לשלוח תקצירים )או שאלות אודות הכנס( עד ה   :לוח זמנים

 30.7.20 -ה תשובות תשלחנה מהועדה המארגנת עד 

 נשמח להשתתפותכם 
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