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   צבא ההגנה לישראל
רת קו י הב ת  ו ל ו  פע

נערכה ביקורת בנושא סדרי המיו  והשיבו  לתפקידי  של מיועדי  לשירות 
 הפרופיל  נבדקו בעיקר תהלי  קביעת הכושר הבריאותי לשירות . ביטחו 
הביקורת נערכה במפקדת . ומערכת המיו  לקביעת דירוג האיכות, הרפואי

במפקדת בסיס ; כות הגיוס הכפופות להמינהל הגיוס ובשלוש מבי  חמש לש
הכפופי  למפקדת , במחלקת בריאות הנפש ובענ# מיו  רפואי; הקליטה והמיו 

ובמחלקת מדעי ההתנהגות שבאג# כוח אד  שבמטה ; קצי  הרפואה הראשי
בדיקות השלמה נעשו בחטיבת התכנו  ומינהל כוח האד  ). א"אכ(הכללי 
 . א"שבאכ

, נבדק בעיקר מיצוי פוטנציאל הנשי  בשירות הצבאיל "בנושא שירות נשי  בצה
. כולל מקצועות לחימה, שבא לידי ביטוי בהרחבת שיבוצ  למקצועות חדשי 

באג# הטכנולוגיה והלוגיסטיקה ; )ת"אג(באג# התכנו  ; א"הביקורת נערכה באכ
; )2001עד לפירוקה באוגוסט (במפקדת קצינת חיל הנשי  הראשית ; )ל"אט(

במפקדת ; )י"מז(במפקדת הזרוע לבניי  הכוח ביבשה ; האווירבמפקדת חיל 
בדיקות השלמה נעשו באג# . ובשני בסיסי הדרכה; הפרקליט הצבאי הראשי

 .ובמשמר הגבול)  "אמ(ל "המיבצעי  שבמטכ
המצויה ,  ביחידה צבאית2002 1999נבדקו תהליכי ההפעלה והתקינה בשני  

הביקורת . גרת משרד הביטחו שפועלת במס, ל"מחו  לסדר הכוחות של צה
במפקדת היחידה שבאג# , בקרה ומינהל,  באג# ארגו  נערכה במשרד הביטחו  

ל ומשימות "באג# הנוער והנח, באג# הכספי , באג# התקציבי , משאבי אנוש
 .א"ת ובאכ" באג ל "ובצה; לאומיות וביחידת היוע  המשפטי למערכת הביטחו 

הביקורת ). י"מז(זרוע לבניי  הכוח ביבשה נבדק נושא ניהול תקציב מפקדת ה
במחלקת תכנו  וארגו  ובמחלקת , במחלקת תקציבי  ובקרה: ל"נערכה בצה

עוד נערכה הביקורת באג# התקציבי  ; י"הקשר והמחשוב שבמז, אמצעי לחימה
בי  היתר נבדקו תהלי  בניית תכניות העבודה השנתיות . של משרד הביטחו 

, הבקרה השוטפת; התקציביי  העומדי  לרשותהבמסגרת המקורות , י"במז
תהלי  ; שעורכי  גורמי מטה בזרוע על ביצוע תכניות העבודה המאושרות שלה

 . שאינ  כלולות בתכנית העבודה השנתית והמעקב אחר ביצוע , אישור פעילויות
. נבדקו תהליכי הבקרה שמערכת הביטחו  מקיימת על תהלי  של קניות בהקפה

במינהל , באג# התקציבי ,  באג# הכספי   במשרד הביטחו  הביקורת נערכה
ל " באט ל "ובצה; ההרכשה והייצור ובאג# למחשוב ולמערכות מידע לניהול

 .ובחיל האוויר
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ביחידה לשיתו# פעולה שבחיל האוויר נבדקו מספר נושאי  הקשורי  
הגדרת ; ההכנות למעבר מעת רגיעה לשעת חירו : להיערכותה לשעת חירו 

; שמירת  והפיקוח על תהלי  זה, הקניית , רויות נדרשות לשעת חירו כשי
הביקורת נערכה ביחידה . ושילוב היחידה בהדרכה הניתנת ליחידות שדה

;  "בחטיבת התורה וההדרכה שבאמ; במפקדת חיל האוויר; לשיתו# פעולה
במפקדת פיקוד הדרו  ובמפקדת ; )י"מז(במפקדת הזרוע לבניי  הכוח ביבשה 

בדיקות השלמה נעשו באחת ממפקדות הגיס ובשתי אוגדות . ד המרכזפיקו
 .מילואי 

  
 סדרי המיו  והשיבו  לתפקידי  של 

 מיועדי  לשירות ביטחו 
 תקציר

קובע הוראות בדבר קריאה , 1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[חוק שירות ביטחו  
 התאמתו לבדיקה רפואית ולבדיקה לש  קביעת כושרו הכללי ומידת, להתייצבות

וכ  את , )ב" מלש להל  (למילוי תפקיד בשירות ביטחו  של כל מיועד לשירות ביטחו  
) א" אכ להל  (הכפו% לאג% כוח אד  , מינהל הגיוס. ב להתייצב לבדיקה"חובת מלש

לביצוע בדיקות רפואיות , באמצעות לשכות הגיוס הכפופות לו, אחראי, במטה הכללי
כפופות למינהל הגיוס ומונחות מקצועית על ידי מפקדת ה, ועדות רפואיות. בי "למלש

ב "קובעות את כושרו הבריאותי של כל מלש) ר" מקרפ להל  (קצי  הרפואה הראשי 
כמו כ  אחראי מינהל הגיוס לביצוע אבחו  ).  מיו  רפואי להל  (לשירות ביטחו  
 מיו   להל  (ל "בי  לש  קביעת מידת התאמת  לתפקידי  בצה"פסיכומטרי למלש

 ).איכותי
להל  הממצאי  העיקריי  מביקורת שער& משרד מבקר המדינה על סדרי המיו  

 :בי "הרפואי והמיו  האיכותי למלש
, בי  שנבדקי  בוועדות הרפואיות"ר קבעה את המכסות היומיות של מלש"מקרפ . א

בלי שבחנה את מש& הזמ  הדרוש בפועל לרופאי  לבצע את האבחו  הרפואי לכל 
 . ב"מלש

בי  אינ  מחזירי  ללשכות הגיוס שאלוני  רפואיי  שקיבלו " מהמלש60% כ . ב
אשר נועדו לסייע לוועדות הרפואיות בקביעת כושר  , ע  הזימו  להתייצבות 

היעדר האכיפה של החזרת השאלוני  פוג  באיכות סיכו  הפרופילי  . הרפואי
 .המצבומחייב למצוא דרכי  לשינוי , בי "הרפואיי  של המלש

בי  שקיבלו " קיימת מגמה רצופה של עלייה במספר המלש2000 1998בשני   . ג
כי חלק , ל"וכ  בשל תחושה בצה, בעקבות זאת. פטור משירות ביטחו  מסיבות נפשיות

ניכר מהמקרי  שבה  נקבעי  פרופילי  רפואיי  ע  סעיפי ליקוי נפשיי  נובעי  
ולא מגיעה לכדי הפרעה ,  המצב הנפשיל המשליכה על"ממוטיבציה נמוכה לשרת בצה
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ר המלצות להתמודדות ע  "הוציאה מחלקת בריאות הנפש במקרפ, נפשית מובהקת
א יבח  את "כי מ  הראוי שאכ, משרד מבקר המדינה העיר. בי "הנשר בקרב המלש

מערכתית ע  כלל הגורמי   המלצות מחלקת בריאות הנפש בראייה משולבת רב
 . ורמי  מתאימי  מחו, לצבאלרבות ג, המטפלי  בפרט

המבצע , במינהל הגיוס פועל צוות בראשות רופא ראשי מאחת מלשכות הגיוס . ד
כי בעבודת , מדוחות הצוות עולה. בקרה מקצועית על איכות עבודת הוועדות הרפואיות

, טעויות בשיקול הדעת הרפואי: כגו , הוועדות הרפואיות קיימי  ליקויי  חוזרי 
 בי  וכ  אי"בבירור ההסטוריה הרפואית של המלש, ת הגופניותבביצוע הבדיקו

כי , צוות הבקרה מצא ג . כנדרש, הקפדה על מילוי טופסי הבדיקות הרפואיות
ונקבעי  בה פרופילי  , שהיא הגדולה מבי  לשכות הגיוס, השומר בלשכת הגיוס תל

ת הגיוס של נקבע השיעור הנמו& ביותר מבי  כל לשכו, בי " מהמלש45% רפואיי  ל
ר "במינהל הגיוס ובמקרפ. הגברי  הכשרי  מבחינה רפואית לשירות ביחידות השדה

לא הייתה למידה ארגונית ולא הופקו , לא פורסמה התייחסות לממצאי הצוות
משרד מבקר המדינה הצביע על החשיבות הרבה של הבקרה . הלקחי  הנדרשי 

 .ור תהלי& המיו  הרפואיהמקצועית על עבודת הוועדות הרפואיות ככלי לשיפ
בי  הוא ציו  דירוג ראשוני כללי "אחד מהשלבי  העיקריי  במיו  האיכותי למלש . ה
ובו נבחנות התכונות , המופק על סמ& ריאיו  אישי הנער& לה , )כ" צד להל  (

ציו  זה מהווה אומד  למידת התאמת  של . האישיות וההתנהגותיות שלה 
כ נער& רק לגברי  ואינו "כי ריאיו  הצד, נמצא. מהבי  לשרת בתפקידי לחי"המלש

בתפקידי  , א% על פי שבשני  האחרונות שולבו נשי  במקצועות, נער& כלל לנשי 
משרד מבקר המדינה המלי, . ובקורסי  איכותיי  שבעבר שובצו בה  גברי  בלבד

  ובשלב הראשו  , כ במיו  האיכותי לנשי "א לבחו  את השימוש בריאיו  צד"לאכ
 .לנשי  המיועדות לתפקידי לחימה
ואילו לנשי  נער& , נער& מיו  רפואי מלא, לגברי : ג  במיו  הרפואי נמצאו הבדלי 

, כתוצאה מכ&. כיוו  שרוב  מיועדות לתפקידי מינהלה, מיו  רפואי פחות יסודי
הרופאי  בוועדות הרפואיות נוקטי  במדיניות מחמירה בקביעת הפרופילי  

שאותרו כמתאימות לתפקידי לחימה והביעו רצונ  , רק לנשי . י הרפואיי  לנש
כי שיטת , משרד מבקר המדינה העיר. נער& מיו  רפואי מלא, לשרת בתפקידי  אלה

שנקבע לה  פרופיל רפואי , המיו  הרפואי לנשי  עלולה למנוע מראש מחלק מהנשי 
כיוו  , ידי לחימהאת האפשרות להיכלל בקבוצת הנשי  בעלות פוטנציאל לתפק, נמו&

יתכ  כי לחלק  היה סיכוי להיכלל בקבוצה , שא  היו עוברות מראש מיו  רפואי מלא
 . זו
התאמה לשרת  בי  ציו  ניבוי המבטא אי" מלש5,000  קיבלו כ2000בשנת הגיוס  . ו

מחצית  נמצאו . בתפקידי לחימה ועקב כ& נשלחו לאבחו  של גורמי בריאות הנפש
כ הנמו& שלה  "והצד, אול  ציו  הניבוי לא נבח  מחדש, ות צבאיללא כל מגבלה לשיר

כדי לאפשר מיצוי טוב , משרד מבקר המדינה המלי, לשקול עניי  זה. נותר על כנו
  . בי "יותר של אות  מלש

♦  
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קובעי  , והתקנות מכוחו)  החוק להל   (1986 ו"התשמ, ]נוסח משולב[חוק שירות ביטחו   . 1
ב " מלש להל  (לרישו  ולבדיקה של מיועדי  לשירות ביטחו  , ה להתייצבותהוראות בדבר קריא

ב נקרא "כל מלש. ל"ואת כל הכרו" בגיוס  לשירות סדיר בצה,  1ושל יוצאי צבא) בי "או מלש
להתייצב לבדיקה רפואית ולבדיקה לש  קביעת כושרו הכללי ומידת התאמתו למילוי תפקיד 

לפי תוצאות הבדיקה קובעת ועדה רפואית בנוגע לכל . יצב לבדיקהוהוא חייב להתי, בשירות ביטחו 
א  הוא בלתי כשר , ) כשר לשירות להל  (א  הוא כשר מבחינה רפואית לשירות ביטחו  , ב"מלש

או בלתי כשר ארעית מבחינה רפואית לשירות , ) בלתי כשר לשירות להל  (מבחינה רפואית לשירות 
 ).  בלתי כשר ארעית לשירות להל  (

ל ישרתו רק יוצאי צבא "כי בצה, בי  השאר, בהוראת הפיקוד העליו  בנושא הכושר הבריאותי נאמר
הפרופיל . הכושר הבריאותי מבוטא על ידי הפרופיל הרפואי וסעיפי הליקוי. שה  כשרי  לשירות

הפרופיל . 97  ל31הרפואי של כל כשר לשירות מסומל על ידי מספר בסדרת המספרי  שבי  
 . 24   ושל הבלתי כשר ארעית לשירות 21אי של הבלתי כשר לשירות סימולו הרפו

, בי  השאר, במטה הכללי נאמר) א" אכ להל  (בהוראת הפיקוד העליו  בנושא אג) כוח האד   . 2
ובי  תפקידיו לפעול למיצוי , ל"א נושא באחריות המטה לנהל ולטפח את משאבי האנוש בצה"כי אכ

מינהל הגיוס ובסיס הקליטה . ל מבחינה איכותית ומבחינה מספרית"צהפוטנציאל כוח האד  ב
) א" תומכ להל  (הינ  גופי ביצוע של חטיבת התכנו  ומינהל כוח האד  )  " בקו להל  (והמיו  
 .ל"למיו  ולשיבו( כוח האד  המיועד והמגויס לשירות חובה בצה, א לאיתור"שבאכ

, למיונו, )גברי  ונשי (לאיתור כוח אד  , ו  שלולפי פקודת הארג, מינהל הגיוס אחראי . א
  מינהל הגיוס מזמ  . א"ל בהתא  להוראות החוק ולהוראות אכ"לתכנו  ולביצוע של גיוסו לצה

  בחיפה ובטבריה , בבאר שבע, השומר בתל, באמצעות חמש לשכות הגיוס הממוקמות בירושלי 
ולביצוע )  מיו  רפואי להל  (ת רפואיות לבדיקו, 17 16.5בדר" כלל בגילי  , בי "את כל המלש

כ  עוסק . ל"לש  קביעת מידת התאמת  לתפקידי  בצה)  מיו  איכותי להל  (אבחו  פסיכומטרי 
באיתור מועמדי  לתפקידי  , בי  לשיבו( ובעיבוד "מינהל הגיוס באיסו) העדפות המלש

: למשל(חידות ההתנדבות בי  שנמצאו מתאימי  למיוני  לי"ובזימו  מלש, ולמקצועות השוני 
בי  להתייצבות "בבוא העת מזמ  מינהל הגיוס את המלש). ל"קורס חובלי  וסיירת מטכ, קורס טיס

 . ל "לגיוס לשירות סדיר בצה
בי  של כל שנתו  לידה בצו שירות "מינהל הגיוס מזמ  למיו  רפואי ולמיו  איכותי את המלש

ילידי ינואר עד יוני בשנתו  הלידה נקראי  ).  ביטחו לבדיקות ולשירות, התייצבות לרישו (ביטחו  
צפי המיצוי של שנתו  לידה מתפרס על פני ". צו תשרי"וילידי יולי עד דצמבר נקראי  ב, "צו ניס "ב

 30% כ, 18 מהגברי  ילידי כל שנתו  לידה מתגייסי  בגיל 50% ובמהלכ  כ, חמש שנות גיוס
 . תגייסי  כלל אינ  מ20%  וכ21 19מתגייסי  בגילי  

ה  בקרב הגברי  , קיימת מגמה של עלייה בשיעור הפטור משירות ביטחו , על פי נתוני מינהל הגיוס
להל  בטבלאות נתוני  של מינהל הגיוס על שיעור הפטור משירות ביטחו  . וה  בקרב הנשי 

גיוסי  שמוצה ב, 1979בשנתו  לידה ; 1997 1993שמוצה בגיוסי  בשני  , 1976בשנתו  לידה 
שגיוסו העיקרי היה בשנת , 1982ושיעור הפטור הצפוי בשנתו  לידה ; 2000 1996שהיו בשני  

 :2001נכונה לאוקטובר , לפי תחזית של מינהל הגיוס למיצוי השנתו , 2000
__________________ 

שהוא אחד , יוצא צבא הינו אזרח ישראלי או תושב קבוע בישראל החייב בשירות ביטחו  לפי החוק 1
 . 38 עד 18 או אישה מגיל 54 עד 18גבר מגיל : מאלה
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  גברי 
Ô¯ÂÚÈ˘Â ¯ÂËÙÏ ˙Â·ÈÒ‰ 

ÂÁ· ‰ÈÈ‰˘"Ï ÒÂÈ‚ ÛÒ (*) 
ÈÏÈÏÙ ÌÂ˘È¯Â Â˙Â ÓÂ‡ Â˙¯Â˙ Ù¯È‡Â  ¯ÂÚÈ˘

¯ÂËÙ‰ ÔÂ˙ ˘ 
4.6% 3.1% 5.1% 4.9% 17.7% 1976 
3.9% 3.4% 6.5% 5.5% 19.3% 1979 

3.4% 4.0% 8.4% 6.0% 21.8% 1982  
  . ל"ס  גיוס הוא מדד הקובע את הגבול האיכותי המזערי של המתגייס לצה (*)

  נשי 
Ô¯ÂÚÈ˘Â ¯ÂËÙÏ ˙Â·ÈÒ‰ 

ÂÁ· ‰ÈÈ‰˘"Ï ÒÂÈ‚ ÛÒ 
ÈÏÈÏÙ ÌÂ˘È¯Â Â˘ ˙Â‡  ‰¯Î‰

˙È˙„ È‡ÂÙ¯  ¯ÂÚÈ˘
¯ÂËÙ‰ ÔÂ˙ ˘ 

4.1% 5.1% 1.9% 20% 1.5% 32.6% 1976 
3.3% 4.6% 1.6% 25% 1.7% 36.2% 1979 

3.0% 4.0% 1.2% 28% 2.0% 38.2%  1982  
לקליטה ולחיול , בי  שאר תפקידיו, 1997על פי פקודת הארגו  שלו ממאי ,   אחראי"בקו . ב

מדיניות השיבו  מבוססת על . הכשרה הראשוניתל של כל המתגייסי  ולשיבוצ  ליחידות ול"לצה
לשיבו  כלוחמי  את הכשרי  לכ  מבחינה רפואית , הקובע עדיפות עליונה, מדרג יעדי השיבו 

למער  ההתרעה בחיל : ולאחר מכ  בסדר יורד; ביחידות ההתנדבות וביחידות השדה, ואיכותית
למקצועות נהיגה ;  תומכי הלחימהבעיקר במקצועות, למער  הקורסי ; למער  הטכני; המודיעי 

שבו נלקחי  בחשבו  , "משולש שיבו "כמו כ  מבוססת מדיניות השיבו  על . ולמקצועות המינהלה
שלושה גיוסי  : כל שנת גיוס כוללת שישה גיוסי גברי . נתוני המתגייסי  ורצונותיה , ל"צורכי צה

, באוקטובר(ל "גיוסי  לכלל צהושלושה ) בנובמבר ובמארס, באוגוסט(מרוכזי  ליחידות שדה 
  נער  מיו  רפואי נוס  "בבקו. גיוס הנשי  נער  ברציפות לאור  השנה). בפברואר וביוני

 . כדי לוודא את כשרות  הרפואית, למיועדי  ליחידות שדה
 ער  משרד מבקר המדינה ביקורת על סדרי המיו  הרפואי והמיו  2002 עד ינואר 2001ממאי  . 3

ועל סדרי התאמת  ושיבוצ  , לפני גיוס  ובמהלכו) גברי  ונשי (בי  "המלשהאיכותי של 
 הפרופיל !תהלי  קביעת הכושר הבריאותי לשירות : נבדקו בעיקר. הראשוני ליחידות השונות

מערכת המיו  לקביעת ;   למיועדי  ליחידות שדה"המיו  הרפואי הנוס  הנער  בבקו; הרפואי
הביקורת נערכה . עות המיו  הרפואי והמיו  האיכותי על השיבו והשפ, דירוג האיכות ומרכיביה

; חיפה ובאר שבע, ירושלי : במפקדת מינהל הגיוס ובשלוש מבי  חמש לשכות הגיוס הכפופות לה
במחלקת בריאות הנפש ובענ  מיו  ;  ענ  תגבורת סדיר!ובעיקר באחד מענפיה ,  "במפקדת בקו

ובענ  פיתוח מערכות מיו  ; )ר" מקרפ!להל  (הראשי הכפופי  למפקדת קצי  הרפואה , רפואי
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, א"בדיקות השלמה נערכו בחטיבת תומכ. א"שבאכ, )ה" ממד!להל  (שבמחלקת מדעי ההתנהגות 
 .סדיר) א" עתכ!להל  (בעיקר בענ  תכנו  כוח אד  

ל החליטה שלא להניח ע, בהתייעצות ע  מבקר המדינה, הוועדה לענייני ביקורת המדינה של הכנסת
 17בהתא  לסעי  , שולח  הכנסת ולא לפרס  נתוני  מפרק זה לש  שמירה על ביטחו  המדינה

   ]. נוסח משולב [1958!ח"התשי, לחוק מבקר המדינה
 בי  בלשכות הגיוס"המיו  הרפואי למלש

 פעילות הוועדות הרפואיות. 1
שתיי  ;  בחיפה!ש שלו; השומר!שש ועדות בתל:  ועדות רפואיות14בחמש לשכות הגיוס פועלות 

תפקיד  של הוועדות להערי  את . וועדה רפואית אחת בטבריה; שבע! בבאר!שתיי  ;  בירושלי !
ב ולקבוע לו פרופיל רפואי על פי ספר התקנות לקביעת כושר בריאותי "מצבו הרפואי של כל מלש

שכות הגיוס הרופאי  בוועדות הרפואיות כפופי  למפקדי ל. ר"שפרסמה מקרפ, )ספר הפרופילי (
, 2001לפי נתוני ענ  מיו  רפואי מפברואר . ר"ומונחי  מקצועית על ידי ענ  מיו  רפואי במקרפ

 סווגו ככשרי  69.8%: כלהל ) גברי  ונשי (בי  " פרופילי  רפואיי  למלש2000סוכמו בשנת 
יחידות  סווגו ככשרי  לשרת ביחידות שאינ  20.9%; )97!72פרופיל רפואי (לשרת ביחידות שדה 

 21פרופיל רפואי , קבוע וארעי( סווגו כבלתי כשרי  לשירות 9.2%!ו; )64!45פרופיל רפואי (שדה 
 ). בהתא , 24!ו

הסמכויות ונוהלי העבודה של , ההרכב, בי  השאר,  נקבעו1999בהנחיות ענ  מיו  רפואי מיולי 
בי  "בריאותי למלשועדה רפואית לקביעת כושר : הוועדות הרפואיות הפועלות בלשכות הגיוס

להל  עיקר . ועדה רפואית מיוחדת והוועדה הרפואית העליונה לערעורי , ) ועדה רפואית!להל  (
 :סדרי פעילות  של הוועדות

בודק את ; ב"חבר הוועדה מזהה כל מלש. ר וחבר"יו: ועדה רפואית מורכבת משני רופאי  ) א(
, ב" תולדותיו הרפואיי  של המלששואל על; הימצאות  של מסמכי  רפואיי  בתיקו האישי

ב "ב במקו  המיועד לכ  בטופס בדיקה רפואית למלש"ומחתי  את המלש, האישיי  והמשפחתיי 
ב עובר בדיקות שגרה "כל מלש. על הצהרה בדבר נכונות הפרטי  שמסר)  טופס הבדיקה!להל  (
ב בדיקה גופנית "לשחבר הוועדה עור  למ. ובדיקות מעבדה) דופק ולח  ד , משקל, גובה: כמו(

את ממצאי בדיקות השגרה ואת , ורוש  בטופס את ממצאיה, על פי המפורט בטופס הבדיקה, מלאה
בסיו  הבדיקה חות  חבר הוועדה על טופס הבדיקה ומעביר את תיקו של . ממצאי בדיקות המעבדה

 .ב בדיקה רפואית נוספת"שאצלו עובר המלש, ר הוועדה"ב ליו"המלש
בסיו  . דה מחליט במידת הצור  על בירור רפואי נוס  באמצעות רופאי  מומחי ר הווע"יו ) ב(

, ב את הפרופיל הרפואי ואת סעיפי הליקוי בהתא  לספר הפרופילי "ר למלש"הבדיקה קובע היו
ב את תוצאות הבדיקה הרפואית בנוסח של כשר לשירות או בלתי כשר ארעית "ומודיע למלש

,  לתקופה העולה על שישה חודשי 24 או פרופיל 21 פרופיל במקרה של המלצה למת . לשירות
 .כי עליו לעמוד בפני ועדה רפואית מיוחדת, ב"ר הוועדה למלש"ימסור יו

סעיפי הליקוי (ב ורושמת את החלטתה "הוועדה הרפואית המיוחדת בודקת את המלש ) ג(
לתי כשר ארעית ב שנמצא בלתי כשר לשירות או ב"למלש. בטופס הבדיקה) והפרופיל שנקבע

לשירות תימסר הודעה בכתב ותובהר לו זכותו לערור על ההחלטה לוועדה הרפואית העליונה 
 .ל"ועל האפשרות שיוכל להתנדב לשירות בצה, בי  בתו  חודש ימי "לערעורי  למלש
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˙ . א È ‡ Â Ù ¯  ‰ „ Ú Â Â ·  Ì È ˜ „ ·  ‰  ˙ Ò Î Ó ! ענ  מיו  רפואי קובע את המכסות היומיות 
 90!נקבעה בתחילת שנות ה, בעקבות עבודת מטה.  בכל ועדה רפואיתבי  שנבדקי "של המלש

, בעקבות גל העלייה הגדול ממדינות חבר העמי . ביות" מלש35!בי  ו" מלש30מכסה יומית של 
לאחר פרסו  ספר הפרופילי  החדש . בי " מלש40 מכסה יומית של 90!קבע הענ  באמצע שנות ה

אשר היו , קבע ענ  מיו  רפואי מכסות יומיות חדשות, המאפשר אבחנות מדויקות יותר, 1996!ב
 !שנער  לה  מיו  רפואי מדרגי (ביות " מלש50בי  ושל " מלש45של , נהוגות בתקופת הביקורת

 תיקי  נוספי  25!כמו כ  נקבעה מכסה לסיכו  הפרופילי  הרפואיי  ב). ראו פירוט בהמש 
כי בנוס  לכ  , יצוי .  שוב למטרה זאתבי  שזומנו"בנוכחות המלש, הנמצאי  בטיפול שוט 

שלא בנוכחות , שהטיפול בה  לא הסתיי , מסכמות הוועדות הרפואיות פרופילי  רפואיי 
 . לפעילות זאת לא נקבעה מכסה יומית. בי "המלש

כי קביעת המכסות נעשתה שלא בעקבות עבודת מטה שבחנה את מש  הזמ  , הביקורת העלתה
בפגישות ע  רופאי  בוועדות . ב"ע את האבחו  הרפואי לכל מלשהדרוש בפועל לרופאי  לבצ

כי המכסות הקיימות גבוהות מדי , ציינו חלק  בפני צוות הביקורת, רפואיות בלשכות הגיוס שנבדקו
יושבת ראש של הוועדה הרפואית בלשכת הגיוס בטבריה . ועלולות לפגוע באיכות  של הבדיקות

 25!לבצע בדיקה באיכות טובה ולקבוע פרופיל רפואי ל" סבירהרופא ה"כי ביו  אחד יכול , טענה
צוות הבקרה של מינהל הגיוס על איכות העבודה של הוועדות הרפואיות , יתר על כ . איש בלבד

כי ,  בלשכת הגיוס בבאר שבע2001מצא במהל  ביקורת שער  ביולי ) בנושא זה ראו בהמש (
 איש 68 לבי  51ומספר הנבדקי  נע בי  , עהמהמכסה שנקב, לעתי  משמעותית, הייתה חריגה
כי החריגה מהמכסות באה על חשבו  איכות הבדיקות ואיכות , צוות הבקרה קבע. לוועדה אחת

ושיוקפד על עמידה , והמלי  שייקבעו מכסות קטנות מאלה שנקבעו, קביעת הפרופילי  הרפואיי 
 . ודרתכדי לאפשר לוועדות הרפואיות לבצע עבודה יסודית ומס, בה 

כי המכסות נקבעו על פי הנורמה , ר הסבירה לצוות הביקורת"ראש ענ  מיו  רפואי במקרפ
וה  מתאימות לשעות העבודה , עשר דקות לכל נבדק, המקובלת לגבי זמ  בדיקה אצל רופא

כי רופאי  בלשכות , היא ציינה, בהתייחסה לטענות הרופאי  שהוזכרו. ל בכל יו "המקובלות בצה
בשעות אחר הצהרי  המוקדמות כל יו  בתו  בדיקת , בדר  כלל, ימי  את עבודת הגיוס מסי

. שעל פיה  נקבעו המכסות, ל"ולא לפי שעות העבודה המקובלות בצה, בי  שהופנו אליה "המלש
בי  הדבר בא על חשבו  איכות "כשרופאי  מסיימי  בשעה מוקדמת את בדיקות המלש, לדעתה

 .הבדיקות
שסוגיית המכסות ושגרת העבודה של הרופאי  בוועדות ייבחנו על ידי , המלי משרד מבקר המדינה 

 . ותבוצע בקרה שוטפת על פעילות הוועדות, ר"א ובמקרפ"הגורמי  המוסמכי  באכ
נבדקה , כי בעקבות המלצת משרד מבקר המדינה, בי  השאר, ל" מסר צה2002בתשובתו מאפריל 

ל השונות "דקו המדדי  המקובלי  במרפאות צהנב. שוב מכסת הנבדקי  בוועדות הרפואיות
ועל כ  סביר שבמש  שמונה ,  דקות10!המסקנה היא שבדיקת רופא נמשכת כ. ובקופות החולי 

כי ג  א  עשר דקות מספיקות , משרד מבקר המדינה מעיר. בי " מלש50שעות עבודה ייבדקו עד 
לקרוא את השאלו  , קות שעשהלעבור על כל הבדי, ב על תולדותיו הרפואיי "לתשאל את המלש

, הרי שג  בהנחה של עבודה במתכונת יו  עבודה מלא, ולבדוק אותו בדיקה גופנית מלאה, שמילא
ולא נלקח בו בחשבו  הזמ  הנדרש , במכסת הנבדקי  בלבד, לפי התחשיב האמור, נית  לעמוד

בי  וה  שלא " ה  בנוכחות המלש!לטפל בסיכו  פרופילי  בתיקי  הנמצאי  בטיפול שוט  
 . בנוכחות 

˘ . ב Ï Ó Ï  Ô Â Ï ‡ ˘"Ï Ù Ë Ó ‰  ‡ Ù Â ¯ Ï Â ב מקבל ע  הזימו  להתייצבות " כל מלש! · 
תכלית השאלו  . ולהחזירו ללשכת הגיוס, שעליו למלא, הראשונה בלשכת הגיוס שאלו  רפואי

: השאלו  מורכב משני חלקי . ב"לכוו  ולשמש כלי עזר בקביעת כושרו הבריאותי של המלש, לסייע
. מיועד למילוי ולחתימה על ידי רופא המשפחה, והשני; ב למלא בחתימתו"שעל המלש, חדהא

שכ  , כי יש חשיבות רבה להחזרת השאלו , ר מסרה לצוות הביקורת"ראש ענ  מיו  רפואי במקרפ
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, ב"ככל שיש בידי הוועדה הרפואית מידע רפואי מלא יותר על מצבו הבריאותי הכללי של כל מלש
 . רפואית מדויקת יותרצפויה אבחנה 

א "התשס" צו תשרי"ב, כי שיעור החזרת טופס זה,  עולה2002ממסמ  של מינהל הגיוס מינואר 
עמד אצל הגברי  על ) 2001 ועד מארס 2000בי  שנקראו להתייצבות החל מאוקטובר "מלש(

בי  אינ  מחזירי  את "כשני שלישי  מהמלש, כלומר.  בלבד33.2% ואצל הנשי  על 38.2%
כי תמונה זו רווחת בשני  , במינהל הגיוס ובענ  מיו  רפואי נמסר לצוות הביקורת. השאלו 

רופאי  , כי בשל חוסר במידע רפואי הנמסר בשאלו , צוות הבקרה של מינהל הגיוס קבע. האחרונות
, דהיינו קובעי  פרופיל רפואי נמו  יותר, בוועדות הרפואיות נוטי  לסכ  פרופיל רפואי לחומרה

 נאמר בעניי  2001 ומינואר 1998בהנחיות של ענ  מיו  רפואי מנובמבר . בי "די להג  על המלשכ
שיש להמשי  לסכ  פרופיל ג  ללא שאלו   ,הנחה) ר" קרפ!להל  (כי קצי  הרפואה הראשי , זה

בי  יגיעו ע  שאלו  רפואי "יש להשתדל שהמלש; ולציי  שהפרופיל סוכ  ללא השאלו , רפואי
 .יש להתייחס לממצאי  המופיעי  בו, ובמקרי  שהשאלו  הגיע לאחר סיכו  הפרופיל, אכשהוא מל

¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,‰ˆ ÚÂ„Ó ¯Â¯· ‡Ï ÈÎ"ÔÂÏ‡˘‰ ˙¯ÊÁ‰ ˙‡ ÛÂÎ‡Ï ÏÚÂÙ Â È‡ Ï ,
Â· ¯ÒÓ ‰ È‡ÂÙ¯‰ Ú„ÈÓ‰ Ï˘ ˙Â·È˘Á‰ ÁÎÂ  .ÈÁÎÂ ‰ ·ˆÓ‰ , ÌÈ˘ÈÏ˘ È ˘Î Â·˘

˘ÏÓ‰Ó"¯‰ ÔÂÏ‡˘‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓ Ì È‡ ÌÈ·È‡ÂÙ , È‡ÂÙ¯‰ ÏÈÙÂ¯Ù‰ ÌÂÎÈÒ ˙ÂÎÈ‡· Ì‚ÂÙ
Ì‰Ï˘ ,Î‡ ˙‡ ·ÈÈÁÓÂ"Ù¯˜Ó ˙‡Â ‡"·ˆÓ‰ ÈÂ È˘Ï ÌÈÎ¯„ ÔÂÁ·Ï ¯ , ÌÈ‡ÙÂ¯‰ È„È·˘ È„Î

˘Â¯„‰ ‡ÏÓ‰ Ú„ÈÓ‰ ‡ˆÓÈÈ. 
˘ . ג Ù  ‰  ˙ Â ‡ È ¯ ·  Ì Â Á ˙ ·  È ‡ Â Ù ¯ ‰  Ô Â È Ó בכל לשכת גיוס פועל מדור בריאות  - ‰

למדור מופני  חלק . ר"  במקרפ"ההמונחה מקצועית על ידי מחלקת בר, ) " ברה!להל  (נפש 
בנושא המיו  האיכותי (בעקבות המיו  הרפואי והמיו  האיכותי , לפי הצור , בי  לאבחו "מהמלש

ב "ובסיומו נית  למלש, ) " קב!להל  (אבחו  זה מתבצע על ידי קצי  בריאות נפש ). ראו בהמש 
, ותו ותפקודו הצפויי  בשירותהמשק  הערכה למידת הסתגל, )ס" קה!להל  (ציו  קושי הסתגלות 

ותכליתו , נית  רק לגברי , 80!שהונהג מאמצע שנות ה, ס"ציו  הקה. שלא בהקשר לליקוי נפשי
ולהגדיל את , להסיר תווית רפואית במקרי  שאי  חולי נפשי, לשפר את תהלי  המיו  והאבחו 

שמשמעותו , "00"מציו  טווח הציוני  נע . בי  לתפקידי  ולמקצועות"אפשרויות השיבו  של מלש
שמשמעותו היא שהחייל לא יסתגל , "60"עד ציו  , היא שאי  קושי הסתגלות המגביל את השירות

מטילי  ) 41, 40(ציוני הביניי  . התאמה!לצבא ומומל  לפטור אותו משירות צבאי מסיבת אי
 .מגבלות לשיבו  בתפקידי לחימה ותומכי לחימה ביחידות שדה

לבדיקה אצל , ס"שקיבלו ציו  קה, בי "מלש, במידת הצור ,  "פנה הקבבהמש  לתהלי  זה מ
אשר קובע א  יש מקו  להמלי  על סעי  ליקוי נפשי ועל פרופיל רפואי ,  "פסיכיאטר במדור ברה

מקרי  ) א: בי  בעלי סעיפי ליקוי נפשיי  מתחלקת לשתי קבוצות"אוכלוסיית המלש. בהתאמה
ב טר  תהלי  הגיוס ואשר גוררת הערכה "שהייתה אצל מלש, שבה  אובחנה הפרעה נפשית קשה

או של , מקרי  שאובחנו בה  סימפטומי  של חרדה או דיכאו ) ב; כשרות לשירות!רפואית של אי
וגוררי  התאמה של סעיפי ליקוי נפשי , אשר מושפעי  ג  ממוטיבציה שלילית, הפרעות אישיות

 . בטווח הכשרות לשירות
להל  בטבלה השוואה .   בלשכות הגיוס"די שנה את פעילות מער  הברה  מסכמת מ"מחלקת ברה

לפי , 2000!1998  בשני  "שער  משרד מבקר המדינה בי  הפעילויות העיקריות של מער  הברה
   : "נתוני מחלקת ברה
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˙ÂÏÈÚÙ‰ Û˜È‰  ÏÂ„È‚‰ ¯ÂÚÈ˘
 ˙ ˘·2000 

Ï ‰‡ÂÂ˘‰·-1998 2000 1999 1998 ˙ÂÏÈÚÙ‰ 
 כמות בדיקות פסיכיאטריות 9,550 9,547 10,734 12.0%

בי  שקיבלו פטור משירות "מלש 2,365 3,043 3,095 31.0%
 ביטחו  מסיבה נפשית

 ס"כמות בדיקות קה 6,245 6,433 9,073 45.0%
14.5% 393 362 343 

 60ס "בי  שקיבלו ציו  קה"מלש
  )פטור משירות ביטחו (

בדיקות , ה של עלייה במספר הבדיקות הפסיכיאטריותכי קיימת מגמה רצופ, מהנתוני  דלעיל עולה
בולט במיוחד הגידול במספר . ס ובמת  פטור משירות ביטחו  בשל קשיי הסתגלות"הקה

  "כי לפי נתוני מחלקת ברה, יצוי . בי  שקיבלו פטור משירות ביטחו  בשל סיבות נפשיות"המלש
טור משירות ביטחו  מסיבות בי  קיבלו פ" מכלל המלש3.62% 1998בשנת , 2001מספטמבר 

כבר בספטמבר , 2001בשנת . 3.95%! ל2000ובשנת , 3.92%! הגיע שיעור  ל1999בשנת . נפשיות
טר  סוכמו הנתוני  של כל שנת , 2002ינואר , במועד סיו  הביקורת (4.05%!הגיע שיעור  ל, 2001
גדל בהדרגה משיעור , ל"הפוטר משירות בצה, 60ס "בי  שקיבלו ציו  קה"ג  שיעור המלש). 2001
כי לפי , יצוי . 2001 עד ספטמבר 0.58% לשיעור של 1998בי  בשנת " מכלל המלש0.46%של 

 חיילי  נוספי  פטור משירות צבאי בשל סיבות 553 קיבלו במהל  הגיוס 2000בשנת ,  "נתוני בקו
 ). 30 (60ס "ובגלל ציו  קה) 523(נפשיות 
א "שנערכה בהשתתפות גורמי אכ, א עבודת מטה"א שבאכ" סיכ  ראש חטיבת תומכ2001ביוני 

המטרה של ". חלופות למת  סעיפי ליקוי נפשיי  ושיפור המיצוי"בנושא , ר"  במקרפ"וגורמי ברה
צמצו  היק  החיילי  המקבלי  פרופילי  , לפי האמור במסמ  הסיכו  שלה, הייתה, עבודת המטה

בסיכו  . טבי של חיילי  בעלי סעיפי ליקוי נפשיי ומיצוי מי, רפואיי  ע  סעיפי ליקוי נפשיי 
 30%!גידול של כ. א: "כי היא החלה בעקבות התהליכי  הבאי , בי  השאר, עבודה המטה נאמר

כי חלק ניכר מהמקרי  שבה  מסומני  חיילי  ' תחושה'. ב; באופ  יחסי בנשר על רקע נפשי
 ". עה נפשיתמהווי  מקרי מוטיבציה ולא הפר, בסעיפי ליקוי נפשיי 

בי  בעלי ציו  "שובצו מלש, בניגוד להנחיות, כי לעתי , בי  השאר, במהל  עבודת המטה נמצא
  בלשכות הגיוס המליצו על סעי  ליקוי נפשי בנוס  "ולכ  גורמי ברה,  ליחידות קרביות41ס "קה

כי ,  השארבי , בעבודת המטה סוכ . בי  מפני שיבו  לא תקי "כדי להג  על המלש, ס"לציו  הקה
ויוכל להשתב  במקצועות , בכל מקרה לא ישוב  למקצועות הלחימה, 41ס "מי שיקבל ציו  קה

ומי שיקבל ציו  ;  "תומכי לחימה ביחידות שדה רק א  יביע רצו  לכ  ויעבור אבחו  חוזר בבקו
אבחו  אלא א  יביע רצו  לכ  ויעבור מיו  ו, ל"לא ישוב  למקצועות הלחימה ביוזמת צה, 40ס "קה

הקפדה על הנחיות אלה אמורה להביא לצמצו  כמות סעיפי הליקוי .  "חוזר במהל  גיוסו בבקו
בנוס  . ס המטילי  מגבלות על שיבוצ  ביחידות שדה"בי  בעלי ציוני קה"הנפשיי  בקרב מלש

בי  בעלי סעיפי ליקוי "סוכ  למצות את פתיחת המקצועות בתחו  השלישות בפני מלש, לכ 
ני  ולגורמי " הנחיות לקב2001א באוגוסט "עקבות סיכו  זה פרסמה חטיבת תומכב. נפשיי 

מחלקת . 2  ובבסיסי הטירוני  המכשירי  חיילי  למקצוע רובאי "בבקו, השיבו  במינהל הגיוס
 .ייעודו והשימוש בו, ס"ני  באותו חודש יו  עיו  לריענו  בנושא ציו  הקה"  מצדה ערכה לקב"ברה

 21פרופיל (נשר משירות מסיבות נפשיות "שנושאו ,   מסמ "וציאה מחלקת ברה ה2001בספטמבר 
בי  " ה  בהתייחס למלש!ובו ניתחה את הנתוני  ואת התהליכי  בנושא זה בעשור האחרו  , )"24!ו

, היו, שצוינו במסמ  האמור, הסיבות לנשר הנפשי. ל"וה  בהתייחס לחיילי  בשירות החובה בצה
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ובעייתיות , במוטיבציה ובמעמד הצבא, כמו ירידה בער  השירות, רתיותסיבות חב, בי  השאר
בגיל , ההערכה נעשית יותר משנה טר  הגיוס: כלהל , בי "בתהלי  המיו  והניבוי אצל המלש

הפסיכיאטרי  אינ  ; חוסר בכלי  מקצועיי  לניבוי יכולת ההסתגלות לשירות; ההתבגרות הבעייתי
ובמהלכ  , ללא ריאיונות של הורי , פעמיות!ת קצרות וחדהבדיקו; מתחו  הילדי  והנוער

בנושא המיו  (חוסר בריאיו  מסודר של נשי  ועולי  חדשי  ; בי  לעתי  מסתירי  מידע"המלש
  להתמודדות ע  הנשר "במסמ  הובאו המלצות של מחלקת ברה). האיכותי לנשי  ראו בהמש 

בדיקות חוזרות ( הנפש בלשכות הגיוס שיפור האבחו  בתחו  בריאות: כמו, בי "בקרב המלש
שיפור מער  בדיקת ההתאמה לשירות של נשי  ; )חיפוש כלי ניבוי, זימו  ההורי , בסמו  לגיוס

, עוד נאמר. ושיבו  מיטבי של הפרט תו  כדי התחשבות בצרכיו ובציפיותיו, ועולי  חדשי 
רכתית על ידי כלל מע!ראוי שתיעשה בראייה משולבת רב, שההתמודדות ע  הנשר משירות

 .המערכי  המטפלי  בפרט
¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Î‡˘ ÈÂ‡¯ ÈÎ" ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· ˙˜ÏÁÓ ˙ÂˆÏÓ‰ ˙‡ ÔÁ·È ‡

˘ÏÓ‰ Ï˘ ˙ÂÈ˘Ù  ˙Â·ÈÒÓ ¯˘ ‰ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Ï"ÌÈ· ,·¯ ˙·ÏÂ˘Ó ‰ÈÈ‡¯·- ÌÚ ˙È˙Î¯ÚÓ
Ë¯Ù· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ,‡·ˆÏ ıÂÁÓ ÌÈÓÈ‡˙Ó ÌÈÓ¯Â‚ ˙Â·¯Ï . 

שתפקידה להגיש ,  "כי מינה ועדה הכוללת נציג מחלקת ברה, בי  השאר, ל"בתשובתו מסר צה
הוועדה עוסקת בגיבוש דרכי  . שתכלית  הרחבת היק  המתגייסי  והמשרתי , המלצות למהלכי 

עוד . לחיזוק ער  השירות בצבא לצור  הגברת המוטיבציה של הפרט ובשיפור איכות הטיפול בפרט
התחושה שחלק ניכר מהמקרי  נובעי  ממוטיבציה נמוכה "בר כי האמור לעיל בד, ל"מסר צה

אינו מלמד על קיו  פתרו  פשוט לכאורה של הפעלת , ל ולא בגלל הפרעות נפשיות"לשרת בצה
תחיקתי , יכולת זו מוגבלת מאוד בעיד  המאופיי  במסר ציבורי. ב"מרות מצד הממסד כלפי המלש

, בחינת איכות האיזוני  הראויה בי  הפרט. וצרכיומאווייו , ופסיקתי הש  דגש על זכויות הפרט
ל על ידי מעצבי מדיניות בכירי  "העיתונות נבחרי הציבור וממסדי  כגו  צה, מערכת המשפט
בהיותה בעלת ] 2000כינוי לעימות ע  הפלשתיני  מאז ספטמבר [' גאות ושפל'מתבקשת בעיד  

 ". צמצו  הנשר הנפשי והרפואי כאחדפוטנציאל השפעה משמעותי ביותר על השגת הצלחה בתחו 
Â . ד ˜ · ·  È ‡ Â Ù ¯ ‰  Ô Â È Ó ‰"‰ „ ˘  ˙ Â „ È Á È Ï  Ì È „ Ú Â È Ó Ï  Ì -בי  שנמצאו " למלש

נער  מיו  רפואי חוזר , )97!72פרופילי  רפואיי  (מתאימי  לשרת כלוחמי  ביחידות שדה 
ות בדר  כלל כשנה עד כשנה וחצי ממועד האבחו  הרפואי שנעשה לה  בלשכ,   ביו  גיוס "בבקו
האחראית לכל שינוי ,   נעשה על ידי ועדה רפואית ליחידות שדה"המיו  הרפואי בבקו. הגיוס

הוועדות . בקביעת הפרופיל הרפואי של חיילי  ביחידות השדה עד סיו  הכשרת  הבסיסית
בי  ששובצו ליחידות השדה "הרפואיות ליחידות שדה נועדו לקבוע את הכשרות הרפואית של מלש

  במיצוי "ולסייע לבקו, כתוצאה מהשירות, י למנוע פגיעה בה  בעת שירות בעת גיוס  כד
את הפרופיל , במידת הצור , בסמכותה של הוועדה לשנות. הפוטנציאל שלה  בהיבט הרפואי

  את "בסיו  התהלי  מאשרי  גורמי כוח האד  בבקו. בי  בלשכות הגיוס"הרפואי שנקבע למלש
 .א  עולה הצור  בכ  עקב שינוי הפרופיל הרפואיהשיבו  של החייל או משני  אותו 

להל  בטבלה נתוני  השוואתיי  של תוצאות המיו  הרפואי בגיוסי  המרוכזי  ליחידות שדה 
     :  "לפי נתוני בקו, 2001מארס ואוגוסט , 2000במועדי  נובמבר 
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Ò" ÌÈÏÈÈÁ‰ ‰
 Ì¯ÂÚÈ˘Â ÂÏÒÙ ˘

)ÌÈÈ¯‚ÂÒ·(  ÌÈÏÈÈÁ‰ ¯ÂÚÈ˘
 ÂÏÒÙ ˘
 ‰¯˘Î‰·

ÈÒ·‰˙ÈÒ  ÌÈÏÈÈÁ‰ ¯ÂÚÈ˘
 ÂÏÒÙ ˘
 È„È˜Ù˙Ï
‰ÓÈÁÏ  ÌÈÏÈÈÁ‰ ¯ÙÒÓ

 ˙Â„ÚÂÂ· Â˜„· ˘
 ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰

‰„˘‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ÒÂÈ‚ „ÚÂÓ 
 2000נובמבר  4,517 6.9% 6.0% )12.9% (583

 2001מארס  3,732 7.7% 8.9% )16.6% (620
  2001אוגוסט  4,261 6.7% 3.7% )10.4% (443

ר אינו נוהג לנתח את הסיבות לשיעורי הפסילה "מקרפכי ענ  מיו  רפואי ב, הביקורת העלתה
, 2000מארס , ובידיו היה ניתוח כזה רק לגבי מחזור גיוס אחד, בוועדות הרפואיות ליחידות השדה

 מה  נפסלו ליחידות שדה בגלל הסתרת 30%!כי כ, בניתוח זה קבע הענ .  חיילי 285שבו נפסלו 
ובעקבות ממצאי  חדשי  , פואיות בלשכות הגיוסבי  בוועדות הר"מידע מכוונת על ידי המלש

ב ובבדיקה הגופנית שערכה הוועדה הרפואית "שנמצאו בעת תשאול תולדותיו הרפואיי  של המלש
 הורחקו מסיבה ! 12%; ליחידות שדה ושלא התגלו בבדיקות הוועדות רפואיות בלשכות הגיוס

חלה קיימת שאירעה לאחר מועד  בשל מחלה חדשה או החמרת מ!) 58%(ויתר החיילי  , נפשית
 . קביעת הפרופיל הרפואי בלשכות הגיוס

כדי לבדוק א  תהלי  , ר תנתח את הסיבות לשיעורי נשר אלה"שמקרפ, משרד מבקר המדינה המלי 
מתבצע , ובפרק הזמ  מקביעת הפרופיל הרפואי ועד מועד הגיוס, המיו  הרפואי בלשכות הגיוס

 . כנדרש
 תבוצע בדיקה מדגמית לבחינת שיעורי הנשר הרפואי בוועדות הרפואיות כי, ל"בתשובתו מסר צה

בהתא  לבדיקה זאת תתקבל ההחלטה על . ליחידות השדה והתאמת  לממצאי  שהתקבלו בעבר
 .המש  הטיפול בנושא

˘ . ה Ï Ó Ï  ˙ È ‡ Â Ù ¯  ‰ „ Ú Â"‰ Á „   Ì Ò Â È ‚  „ Ú Â Ó ˘  Ì È לפי נתוני מינהל הגיוס  ! ·
ששנת גיוס  העיקרית הייתה כאמור בשנת  (1982בני שנתו  בי  "המתייחסי  למלש, 2002מינואר 
, ב"שגיוס  נדחה בשנה בגלל שלא סיימו את לימודיה  בכיתה י, 18בי  בגיל "שיעור המלש, )2000

כי בשעה שמינהל הגיוס , בביקורת התברר.  בקרב הנשי 7.6% בקרב הגברי  ועל 12.2%עמד על 
לא מצוי בידיו המידע באיזו ,   הרפואי ולמיו  האיכותיב להתייצבות ראשונה למיו"מזמ  את המלש

. ב בפועל בלשכת הגיוס"ומידע זה מתברר לו רק בעת התייצבותו של המלש, ב"כיתה לומד המלש
מגיעי  ללשכות הגיוס ונקבע לה  פרופיל '  הלומדי  בכיתה י17בי  בני "מלש, כתוצאה מכ 

וכ  גדלי  הסיכויי  שעד מועד גיוס  יחולו , ל"לצהלעתי  שנתיי  ויותר לפני מועד גיוס  , רפואי
אשר יחייבו בדיקות חוזרות של ועדות רפואיות ואולי ג  שינוי בפרופיל , שינויי  במצב בריאות 

אינו יכול להתבצע ממילא לפני ) בנושא זה ראו בהמש (כי חלק מהמיו  האיכותי , יצוי . הרפואי
י להתייצב בלשכת הגיוס לפחות פע  אחת נוספת וייתכ  ולכ  הוא צפו, א"ב מגיע לכיתה י"שהמלש

 .א  מסיבות שונות לא נקבע לו פרופיל רפואי בהתייצבות הראשונה, שא  יותר
א ולמינהל הגיוס לבחו  דרכי  להשגת המידע הנחו  ממערכת "משרד מבקר המדינה המלי  לאכ

נ  לבדיקות רפואיות כשיהיו כדי לזמ',  הלומדי  בכיתות י17!בי  בני ה"החינו  לאיתור המלש
, א  נדרש, חייב, מנהל מוסד חינוכי, 1967!ז"התשכ, כי לפי תקנות שירות ביטחו , יצוי . א"בכיתה י

 . ההכשרה בלימודי  ודרגת , ובה  הגיל, בי "למסור פרטי  שוני  על מלש
ויפעל , א"יבי  אלה לכיתה "כי יבח  דחיית מועד הוועדות הרפואיות למלש, ל מסר בתשובתו"צה

 . להשגת הנתוני  ממשרד החינו 
˙  . ו Â È ‡ Â Ù ¯ ‰  ˙ Â „ Ú Â Â ‰  ˙ Â Ï È Ú Ù  Ï Ú  ˙ È Ú Â ˆ ˜ Ó  ˙ È ‡ Â Ù ¯  ‰ ¯ ˜ ·

Ò Â È ‚ ‰  ˙ Â Î ˘ Ï צוות , ר"בתיאו  ע  מקרפ,  הוק  על ידי מינהל הגיוס1997 בנובמבר ! ·
והוטל עליו לבצע בקרה על איכות העבודה של , בראשות רופא ראשי מאחת מלשכות הגיוס
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כדי לשפר את המיו  הרפואי ולהקטי  את , בי  הפועלות בלשכות הגיוס"ות למלשהוועדות רפואי
בכל לשכת גיוס מתבצעת אחת לשנה ביקורת ).  צוות הבקרה!להל  (  ובשירות הצבאי "הנשר בבקו

ובמהלכ  נערכת תצפית על עבודת הוועדות הרפואיות ונבדקי  בה הציוד ותנאי , או שתי ביקורות
נבדקי  רשומות ותיעוד בתיקי  , בי "קה רפואית חוזרת על מדג  של מלשנערכת בדי, העבודה
כמו כ  מועברי  בביקורות אלה שאלוני . ונבדקת המיומנות ורמת העדכו  של הרופאי , רפואיי 

דוחות צוות הבקרה מופצי  לראש . בי  על תהלי  הבדיקה שעברו"משוב למדג  אקראי של מלש
 .פואימינהל הגיוס ולראש ענ  מיו  ר

 2000 ארבעה שנערכו בשנת !מניתוח הממצאי  בתשעה דוחות בקרה של צוות הבקרה  ) 1
כי ליקויי  דומי  חוזרי  ונשני  ,  העלה משרד מבקר המדינה! 2001וחמישה שנערכו בשנת 

 :להל  ממצאי  עיקריי . בלשכות הגיוס השונות או באותה לשכת גיוס
נתגלו ) 57%( מה  203!כי ב, בי  מצא צוות הבקרה"לש תיקי  רפואיי  של מ358בבדיקת  ) א(

) 12%( מה  44!ב, נמצאו טעויות מהותיות בשיקול הדעת הרפואי) 13%( מה  46!ב: ליקויי 
ברישו  ובירורי  ,  טעויות קלות בשיקול הדעת הרפואי!ובשאר , נמצאו טעויות רישו  מהותיות

 .רפואיי  מיותרי 
, רה הצביעו על כי בחלק מהוועדות רפואיות לא נמצאו כנדרששישה דוחות של צוות הבק ) ב(

הנחיות ענ  מיו  : כגו (ר "הנחיות והוראות של מקרפ, או נמצאו בחלק  או לא היו מעודכני 
ר את כושר  "אשר לפיה  קובע היו, )ר ועדה רפואית"ספר הפרופילי  וההנחיות ליו, רפואי

 .בי "הבריאותי ואת הפרופיל הרפואי של המלש
, כגו  קביעת משקל, בשבעה דוחות נמצאו ליקויי  בנוגע לבדיקות השגרה בוועדות רפואיות ) ג(

 . בדיקת עיוורו  צבעי  וראייה, גובה
בתחו  , בעיקר אלה שבמילואי , בכל הדוחות חוזרי  ונשני  ליקויי  בעבודת הרופאי  ) ד(

 שרופא בוועדות הרפואיות חייב ושאלות נוהל, תשאול ההיסטוריה הרפואית האישית והמשפחתית
ניתוח , עיוורו  לילה: בענייני  כגו (ב ולסמ  תשובותיו על גבי טופס הבדיקה "לשאול כל מלש

צוות הבקרה המלי  להוסי  ). לקויות למידה וטיפול נפשי, שימוש בסמי , עיניי  באמצעות לייזר
 .לשאוללטופס הבדיקה את שאלות הנוהל שהרופא בוועדות רפואיות חייב 

הצוות המלי  להקפיד על . בכל הדוחות עלו ליקויי  בבדיקה הגופנית בתחומי בדיקה שוני  ) ה(
 .שלמות הבדיקה הרפואית

שהרופאי  אינ  מקפידי  למלא כנדרש את כל חלקיו של , בדוחות עולה וחוזרת התופעה ) ו(
 .בלתי קריאוהעתק הטופס נמצא , ובטפסי  רבי  חסרו חתימה וחותמת, טופס הבדיקה

‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Â˜È· ,Ù¯˜Ó Ï˘Â ÒÂÈ‚‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï ÈÎ" ¯
ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰ÏÂ ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ È‡ˆÓÓÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÌÒ¯ÙÏ ,ÔÂ‚Î :˙ÂÈÚÂˆ˜Ó ˙ÂÈÁ ‰ ÌÂÒ¯Ù ,

ÌÈÈ˙ÙÂ˜˙ ÌÈÒ Î· Ì˙‚ˆ‰ Â‡ ÒÂÈ‚‰ ˙ÂÎ˘Ï ÏÎ· Ì˙ˆÙ‰Â ÌÈ‡ˆÓÓ‰ È¯˜ÈÚ ÊÂÎÈ¯ . ÌÈ ˘·
2000Â -2001‰ ‰ ˙È  „·Ï· ˙ÂÁÂ„ È ˘Ï ˙ÂÒÁÈÈ˙ .ÏÚÂÙ· , ÏÎ ÂÏÏ‰ ˙ÂÁÂ„‰ ˙Â·˜Ú· ÔÈ‡

Ù¯˜Ó· Ô‰Â ÒÂÈ‚‰ Ï‰ ÈÓ· Ô‰ ‰ËÓ ˙„Â·Ú"¯ , ‰„ÈÓÏ ‰Ê ÔÈÈ Ú· ˙ÓÈÈ˜ ‡Ï˘ Ô‡ÎÓÂ
˙È Â‚¯‡ .¯¯·˙‰ „ÂÚ , ÌÈ‡˘Â · ‰„Â·Ú ˙Â˘È‚ÙÂ ÌÈÙ˙Â˘Ó ÌÈ ÂÈ„ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÈÎ

‚‰ Ï‰ ÈÓ· ÌÈ ÂÓÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÔÈ· ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ ˙„Â·ÚÏ ÌÈ¯Â˘˜‰Ù¯˜Ó·Â ÒÂÈ" ˙ÂÂˆ ÔÈ·Ï ¯
‰¯˜·‰ . ¯·Ó·Â Ó ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ ˘‡¯ Ï˘ ÍÓÒÓ·2001¯Ó‡   ,¯‡˘‰ ÔÈ·" : ˙„Â·Ú Û˜È‰

·Á¯  ‡Â‰ ‰¯˜·‰ , ÌÎÂ˙·Â ÌÈ‡ˆÓÓ ÔÂÈÙ‡Ï ¯˙ÂÈ· ·Â˘Á ÈÏÎ ‰ÂÂ‰ÓÂ ÌÈ Â˘ ÌÈÓÂÁ˙Ï Ú‚Â 
˙ÈÙÂÒ‰ Ô˙¯ˆÂ˙·Â ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ˙„Â·Ú· ÌÈÈÂ˜ÈÏ . ÏÂÚÙÏ ÏÎÂ˙ ‰¯˜·‰˘ ˙ Ó ÏÚ

ËÈÓ ÔÙÂ‡·ÒÂÈ‚‰ ˙ÂÎ˘Ï· È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÈÓ‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘Ï È· , ˙„Â·ÚÏ ÈÂ·È‚ Ô˙Ó· Í¯Âˆ ÌÈÈ˜
Ù¯˜Ó È„È ÏÚ Ô‰Â ÒÂÈ‚‰ Ï‰ ÈÓ È„È ÏÚ Ô‰ ‰¯˜·‰"¯." 
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תבוצע בחינה , כי נוכח הערת משרד מבקר המדינה, ל מסר בתשובתו למשרד מבקר המדינה"צה
, ה ואת התכני  המבוקרי ר ושל מינהל הגיוס במטרה לקבוע את תהלי  הבקר"משותפת של מקרפ

 . ובכלל זה ג  את המעקב אחר הביצוע
˙È‡ÂÙ¯‰ ‰¯˜·‰ Ï˘ ‰·¯‰ ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ˙ÙËÂ˘‰ ˙ÈÚÂˆ˜Ó

˘ÏÓÏ ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ÏÚ"ÒÂÈ‚‰ ˙ÂÎ˘Ï· ÌÈ· , ˙È‡ÂÙ¯‰ Ì˙Â¯˘Î ˙‚¯„ ˙‡ ˙ÂÚ·Â˜‰
‰ˆ· ¯È„Ò ˙Â¯È˘Ï"Ï .ÔÎÏ ,Î‡· ÌÈ‡¯Á‡‰ ÌÈÓ¯Â‚‰˘ ÈÂ‡¯"‡ ,·Ù¯˜Ó·Â ÒÂÈ‚‰ Ï‰ ÈÓ" ¯

‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ ˙„Â·ÚÓ ÌÈÁ˜Ï Â˜ÈÙÈ ,‰ËÓ‰ ˙„Â·Ú· ÂÈ˙ÂˆÏÓ‰Â ÂÈ‡ˆÓÓ ˙‡ Â·Ï˘ÈÂ , È„Î
È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï ,˘ÏÓ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓÏ ‡È·‰Ï ÈÂ˘Ú‰"ÌÈ· . 

עור  צוות הבקרה עבודות העוסקות בניתוח נתוני  מהפעילויות השונות , בנוס  לנאמר לעיל ) 2
בעבודה שביצע הצוות על תהלי  קביעת הפרופיל . ו  המיו  הרפואי הנערכות בלשכות הגיוסבתח

כי קיי  הבדל מובהק ביניה  , הוא מצא, 2001!1999הרפואי וסעיפי הליקוי בלשכות הגיוס בשני  
!72פרופילי  רפואיי  (בשיעורי קביעת הפרופילי  הרפואיי  של הגברי  הכשרי  ליחידות שדה 

השומר נקבעו השיעורי  הנמוכי  ביותר של פרופילי  רפואיי  !בלשכת הגיוס בתל, שללמ). 97
 .  השיעורי  הגבוהי  ביותר!ובלשכת הגיוס בטבריה , אלה בי  כל לשכות הגיוס

היכולי  להוות , צוות הבקרה מצא ג  הבדלי  בי  לשכות הגיוס בשיעור סעיפי הליקוי אצל הגברי 
כאבי , כאבי ראש, אסטמה: בעיקר בנושאי , 2001!1999י נמו  בשני  סיבה לקביעת פרופיל רפוא

שיעור קביעת סעי  ליקוי , למשל, כ . נזלת אלרגית וסעיפי ליקוי נפשיי , בעיות ברכיי , גב
שעה , 2001 במחצית הראשונה של שנת 10.5%השומר עמד על !אסטמה בלשכת הגיוס בתל

שיעור קביעת .  המגמה הייתה דומה2000! ו1999ובשני  , 6%!שבשאר הלשכות הוא עמד על כ
, השומר! בלשכת הגיוס בתל8.7%! על כ2001סעי  ליקוי כאבי גב עמד במחצית הראשונה של שנת 

 .2000! ו1999מגמה דומה אותרה בשני  . 5%!3%!שעה שבשאר הלשכות שיעורו היה כ
ות ולהבדלי  בשיעורי  של כי כדי לאתר את הסיבות לחוסר האחיד, בעניי  זה ציי  צוות הבקרה

את איכות התיעוד הרפואי המתקבל , יש לבדוק את איכות תהלי  קביעת , סעיפי הליקוי שהוזכרו
את דר  קביעת ההמלצות על ידי הרופאי  המומחי  ואת שיקול הדעת של יושבי הראש של , בה 

 .  הרפואיי שהממצאי  אודות פעילות  מצביעי  על חריגה מהתפלגות הפרופילי , הוועדות
‰˙ÏÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙¯Â˜È· , „ˆÓ ˙ÂÒÁÈÈ˙‰ ÏÎ ‰˙ÈÈ‰ ‡Ï ˙‡Ê ‰ˆÏÓ‰Ï Ì‚ ÈÎ

Ù¯˜Ó"ÒÂÈ‚‰ Ï‰ ÈÓÂ ¯ .‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ,Ï˙ ÒÂÈ‚‰ ˙Î˘Ï·˘ ‰„·ÂÚ‰- ¯ÓÂ˘‰- 
 ¯ÙÒÓ ‰· Ú·˜  ¯˘‡Â ı¯‡‰ ÊÎ¯Ó Ï˘ ¯˙ÂÈ· ·Á¯ ‰ ÈÙ¯‚Â‡È‚‰ ·Á¯Ó‰ ÏÚ ˙˘ÏÂÁ‰

È· ÏÂ„‚‰ ÌÈÈ‡ÂÙ¯‰ ÌÈÏÈÙÂ¯Ù‰ ÒÂÈ‚‰ ˙ÂÎ˘Ï ÔÈ· ¯˙Â- ÌÈ¯˘Î‰ Ï˘ ÈÒÁÈ‰ ¯ÂÚÈ˘‰ 
¯˙ÂÈ· ÍÂÓ ‰ ‡Â‰ ‰ÓÈÁÏ È„È˜Ù˙Ï , È„È ÏÚ ˙ÂÎ˘Ï‰ Ï˘ Ô‰È˙ÂÏÂÚÙ ˙‡ÂÂ˘‰ ˙·ÈÈÁÓ

Ù¯˜Ó· ÌÈÎÓÒÂÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰"¯ ,Î‡·"ÒÂÈ‚‰ Ï‰ ÈÓ·Â ‡.  
מיו  רפואי מדרגי לנשי . 2

 
, 2מיו  רפואי מדרגיביות המתייצבות בפני ועדות רפואיות בלשכות הגיוס עוברות ברוב  "המלש

המיו  הרפואי המדרגי אינו כולל . בי "שהינו מיו  רפואי פחות יסודי מהמיו  הרפואי של המלש
__________________ 

 .ראו בפרק נפרד בדוח שנתי זה" ל"שירות נשי  בצה"בנושא  2
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זאת , כיוו  שרוב  מיועדות לתפקידי מינהלה, במידת הצור , הפניה לבדיקות אצל רופאי  מומחי 
י  הרופאי  בוועדות אצל הנשי  נוקט, כתוצאה מכ . העוברי  מיו  רפואי מלא, בי "בשונה ממלש

הרפואיות במדיניות מחמירה של מת  סעיפי ליקוי והורדת הפרופיל הרפואי א  אובח  או הוצהר 
ללא כל בירור רפואי , על פי הנחיות ספר הפרופילי , דבר קיומו של ממצא רפואי המשפיע עליו

 . נוס 
 הרפואיות בלשכות ר את יושבי הראש של הוועדות" הנחה ענ  מיו  רפואי במקרפ2000במאי 
יש לשאול כל , ל בנושא שילוב נשי  בתפקידי לחימה"כי בעקבות עבודת מטה שנערכה בצה, הגיוס
וכל מי שמצהירה על כ  , בית לפני הבדיקה הרפואית על רצונה להשתב  בתפקידי לחימה"מלש

את , ר" מקרפבאישור,  הנחה מינהל הגיוס2002בינואר . ב גבר"תעבור מיו  רפואי מלא כמו כל מלש
, ביות ייקבע פרופיל רפואי על בסיס המיו  הרפואי המדרגי"כי לכל המלש, מפקדי לשכות הגיוס

ביות שיאותרו בעקבות המיו  הרפואי המדרגי והמיו  "למלש; ללא קשר לרצו  השיבו  שלה 
כי , תהוסבר לצוות הביקור. כנדרש, יבוצע בהמש  מיו  רפואי, האיכותי כמתאימות לתפקידי לחימה

עוברות מיו  רפואי , ביות המצהירות על רצונ  להיות לוחמות"כיוו  שרבות מהמלש, שינוי זה נעשה
 . והדבר גור  להוצאה כספית גדולה ומיותרת, מלא ובהמש  מתחרטות

כי השינוי המדובר עלול למנוע מראש מחלק מהנשי  את האפשרות , משרד מבקר המדינה העיר
כיוו  שחלק מאלו שנקבע לה  פרופיל נמו  בגלל שיטת , ידי לחימהלהשתב  ביחידות שדה בתפק

א  על פי שא  היו , לא יאותרו לתפקידי לחימה, המונע שיבו  ביחידות שדה, המיו  המדרגי
יתכ  כי לחלק  היה סיכוי להיכלל בקבוצת הנשי  בעלות פוטנציאל , עוברות מיו  רפואי מלא

י המיו  הרפואי המדרגי פוסל אמנ  נשי  איכותיות כ, ל"בתשובתו מסר צה. לתפקידי לחימה
אול  פתרו  זה מג  עליה  מפני נזק , 65!לשיבו  במקצועות הדורשי  פרופיל רפואי הגבוה מ

  . תועלת!בריאותי והוא מיטבי משיקולי עלות
 התיק הרפואי. 3

ת התיעוד לרבו, ובו נאספי  כל המסמכי  הנוגעי  אליו, ב נפתח בלשכת הגיוס תיק"לכל מלש
וע  פינוי המגויסי  ,  "בי  מלשכת הגיוס לבקו"ל עוברי  תיקי המלש"ביו  הגיוס לצה. הרפואי
לתיוק ולגניזה במפקדת קצי  , ובה  כל המסמכי  הרפואיי , מועברי  התיקי  בשלמות , ליחידות

עתק לתיק האישי החדש המלווה כל חייל ליחידתו מצור  ה). ר" מקשל!להל  (השלישות הראשי 
המכיל את תמצית ממצאי המיו  הרפואי של הוועדה הרפואית בלשכת (של טופס הבדיקה בלבד 

 ). הגיוס ואת סיכו  הפרופיל הרפואי וסעיפי הליקוי
כי התיעוד הרפואי המתקבל בקשר , בי  היתר, ר" קבע היוע  המשפטי של מקרפ2001באפריל 

, אשר חוק זכויות החולה, מה הרפואיתבי  במסגרת מיונ  הרפואי מהווה חלק מ  הרשו"למלש
כי , כמו כ  נקבע. לעדכנה ולנהלה באופ  שוט , ר לשמרה"שעל הקרפ, קובע, 1996!ו"התשנ

אינה תקינה וא  עלולה להכשיל את הרופאי  הצבאיי  , ר"העברת המידע הרפואי לארכיו  מקשל
תיק הרפואי שילווה את לפיכ  יש לשמור את המידע הרפואי ב. בביצוע תפקיד  כמטפלי  בחייל

 . הנושא טר  סוכ , 2002בינואר , עד מועד סיו  הביקורת. ב לאור  שירותו הצבאי"המלש
וסוכ  כי המידע , הנושא נבח , כי בעקבות ממצאי הביקורת, ל" מסר צה2002בתשובתו מאפריל 

   .הרפואי יועבר ע  גיוסו לתיקו האישי של החייל שילווה אותו בהמש  שירותו
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 בי  בלשכות הגיוס"ו  האיכותי למלשהמי
ג  בדיקות לקביעת מידת התאמת  למילוי תפקידי  , נוס  למיו  הרפואי, בי  נערכות"למלש

בתיאו  , כי באחריותו לבצע, בי  השאר, בפקודת הארגו  של מינהל הגיוס נאמר. בשירות ביטחו 
. בי  לשיבו " העדפות המלשוכ  לאסו  ולעבד נתוני  על, מיו  פסיכומטרי, א"ה שבאכ"ע  ממד

ובה  , לפתח ולתחזק את המערכות המרכזיות למיו  כוח אד , לבנות: ה"בי  תפקידיה של ממד
לפקח ולבקר מקצועית את מערכות המיו  , וכ  לייע ; בי "מערכות המיו  והשיבו  הראשוני למלש

 . ל"של כוח האד  בצה
 :ה"כפי שקבעה ממד, )גברי  ונשי (בי  "להל  השלבי  העיקריי  במיו  האיכותי שנער  למלש

Ì . א È  Â ˙  ‰  ˙ Â Ó È ‡  · Ï  שלב אימות הנתוני  מורכב מזיהוי הפרטי  האישיי  ומשני ! ˘
הציו  נע . ב בשפה העברית"המשק  את רמת הידע והשליטה של המלש, סימול עברית)  1:  (מדדי 

ייצג את מספר שנות הלימוד ואת המ, )ר" צה!להל  (ציו  השכלה ראשוני )  2(;  9! ל2בטווח שבי  
ר משמש לאיתור האוכלוסייה הזכאית להשלמת השכלה "הצה. ב"איכות ההשכלה שרכש המלש

ביות ממלאות בשלב "המלש. 12! ל0הציו  נע בטווח שבי  . ולקביעת ספי כניסה לקורסי  שוני 
גורמי בריאות שיש צור  להפנות  לבדיקת , שנועד לאתר כאלו, אימות הנתוני  שאלו  מצוקות

 . הנפש

È  . ב  Â ˘ ‡ ¯  È  Î Ë Â Î È Ò Ù  ‚ Â ¯ È „) Ô Ï ‰ Ï-Ù „ ר הינו מערכת מבחני  " הדפ! )¯" 
הנוסח המלא של . ב"המהווה אומד  ליכולת השכלית של המלש, פסיכוטכניי  ממוחשבי 

הנוסח המצומצ  כולל שני מבחני  . בי  מורכב מארבעה מבחני "המבחני  שעוברי  רוב המלש
בעיקר עולי  חדשי  ולקויי (בי  שרמת הקריאה שלה  בעברית נמוכה "לשומיועד למ, בלבד
 ).הגבוה (90עד ) הנמו  (10!ר נע בטווח שמ"סול  הציוני  של הדפ). למידה

È  . ג Ï Ï Î  È  Â ˘ ‡ ¯  ‚ Â ¯ È „  Ô Â È ˆ) Ô Ï ‰ Ï-„ ˆ  "Î( !כ מופק על סמ  ריאיו  " הצד
והוא מהווה אומד  , וטכניותבי  גברי  בלבד על ידי מראיינות פסיכ"אישי מובנה הנער  למלש

והוא מורכב מציו  , )הגבוה (40!ל) הנמו  (8כ נע בסול  ערכי  בי  "הצד. למידת ההתאמה
המהווה סיכו  , וכ  מציו  ניבוי, הנבחנות בריאיו , משוקלל של תכונות אישיות והתנהגותיות

 . מהתרשמותה של המראיינת
˙  . ד Â ‚ ‰  ˙ ‰  ˙ Â  Â Î ˙  Ô Â È ˆ) Ô Ï ‰ Ï-˙ ˆ ה מופק על סמ  שאלו  "ת הצ! )‰" 

היבטי  בתחומי ההתנהגות , ביות"על פי תשובות המלש, הוא נועד להערי . שממלאות נשי  בלבד
שכאמור אינה כוללת ריאיו  , החסרי  במערכת המיו  של הנשי , שלה  ובנכונות  לשירות צבאי

מערכת המיו  הציוני  בתחומי  השוני  מהווי  נקודת חת  ל). בנושא זה ראו בהמש (כ "צד
ה נמוכי  באופ  חריג משמשי  כלי לבחינת "ציוני צת. ביות למקצועות השוני "בשיבו  המלש

 . "כ מצומצ  ולקב"לריאיו  צד) במשולב ע  העולה משאלו  המצוקות(ביות "הצור  להפניית מלש

Ì  . ה È Ï Â Ú  Ô Â È Ó  Ô Â È ‡ È ¯) Ô Ï ‰ Ï-Ó ¯  "Ú( !ע נער  לעולי  חדשי  מחבר " הרמ
ובו , כ"ריאיו  זה בא כתחלי  לריאיו  הצד. פיה בעלי ציו  דיבור נמו  בעבריתהעמי  ומאתיו

היבטי  שוני  של הסתגלות , מבררי  מראייני  בעלי השכלה אקדמאית יוצאי המדינות שהוזכרו
 . בכלל ולצבא בעתיד בפרט

˙  . ו Â Î È ‡  ˙ ˆ Â · ˜) Ô Ï ‰ Ï-· ˜ א מהווה מדד מיו  ותכנו  עיקרי וכלי מיו  " הקב! )‡" 
אצל הגברי  הוא מורכב מציו  . על פי נקודות חת  שנקבעו, שוני לאיתור ולשיבו  לתפקידי רא

שלה  לא נער  , אצל הנשי  והעולי  החדשי ). 17%(ר "והצה) 33%(כ "הצד, )50%(ר "הדפ
ה "ללא התחשבות בצת, בלבד) 40%(ר "והצה) 60%(ר "הוא מורכב מציו  הדפ, כ"כאמור ריאיו  צד

א של "להל  התפלגות הקב). הגבוה (56!ל) הנמו  (41א נע בי  "ל  הערכי  של הקבסו. ע"או הרמ
בחלוקה , 2001!1996בשני  ) 16ילידי האר  ועולי  שהגיעו לאר  לפני גיל (בי  גברי  "מלש

 :ה"לפי נתוני ממד, א"לקבוצות קב
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ÌÈÊÂÁ‡· ˙Â‚ÏÙ˙‰(*) ·˜‰ ˙Â‚ÏÙ˙‰"‡ 
  מתחת לס  הגיוס42!41 1.4% !  0.9%

 א נמו " קב46!43 27.7% !  24.9%

 א בינוני" קב50!47 21.9% !  20.3%

  א גבוה" קב56!51 53.8% !  49.2%
  .לא לפי סדר השני , ההתפלגות בכל קבוצה הינה מהנמו  לגבוה (*) 
  .והוא יציב לאור  השני , 49.9א בשני  אלה הוא "ממוצע הקב, לפי נתוני  אלה

 כ"ריאיו  הצד. 1
המתבססות על הנחיה , כ"ות של המדור הפסיכוטכני במינהל הגיוס לביצוע ריאיו  הצדלפי הנחי

ציו  הניבוי נית  על ידי מראיינת פסיכוטכנית לפי התרשמותה הכללית , ה"מקצועית של ממד
נפל ("התאמה ! אי! 1ציו  ניבוי : קיימות חמש דרגות של ציו  ניבוי. מסיכויי ההצלחה של המרואיי 

 ! 4ציו  ניבוי ;  ממוצע! 3ציו  ניבוי ;  מתחת לממוצע במידה ניכרת מאוד! 2ו  ניבוי צי; ")קרבי
בי  , ב שבמהל  הריאיו  התברר"כל מלש.  הצטיינות! 5ציו  ניבוי ; מעל לממוצע במידה ניכרת

ניסה בעברו להתאבד או שנמצא בטיפול , כי היה מאושפז בעבר בבית חולי  חולי נפש, השאר
מרואייני  .   בלשכת הגיוס"יופנה אוטומטית לבדיקה פסיכונוירוטית במדור ברה, ועפסיכיאטרי קב

 .  "יופנו למדור ברה, 1שקיבלו ציו  ניבוי , אחרי 
בי  ציו  ניבוי " מלש5,000! קיבלו כ2000בשנת הגיוס , 2002על פי נתוני מינהל הגיוס מינואר  . א
 מה  ללא כל 50% בבדיקות שנערכו לה  נמצאו .וכול  נשלחו לאבחו  של גורמי בריאות הנפש, 1

או שנמצאו ע  מגבלת קושי הסתגלות ) 40%(היתר קיבלו סעיפי ליקוי נפשיי  . מגבלת שירות
בי  שלא אותרו אצל  כל מגבלות לשירות "כי למלש, משרד מבקר המדינה העיר). 10%(גבוהה 
 כדי לאפשר העלאת ציו  הניבוי לאות  ,ראוי לשקול עניי  זה.  לא נבח  מחדש1ציו  הניבוי , צבאי
דבר שיאפשר מיצוי טוב יותר , א גבוהי  יותר"כ וקב"וכתוצאה מכ  ייקבעו לה  צד, בי "מלש

 .שלה 
 . 1כי הוא מקיי  עבודת מטה לצמצו  השימוש בציו  ניבוי , ל"בתשובתו מסר צה

כ המהווה "ה את הצדהמגדיר,  "ה לא נמצאה הנחיה מקצועית לגורמי השיבו  בבקו"בממד . ב
 מהווה ס  איכותי למיו  ליחידות 24כ "ולפיה צד, קיימת תורה שבעל פה. ס  שיבו  ליחידות השדה

ה ג  אינ  "גורמי ממד.  מהווה ס  למקצועות הלחימה18 או 16כ "וצד, ההתנדבות ולסיירות
כי ,  עוד התברר.1כ נמו  או ציו  ניבוי "  של מגויסי  בעלי צד"משולבי  בתהלי  השיבו  בבקו

אלא תמצית , בי  בלשכות הגיוס"  אי  את ציו  הניבוי שנית  למלש"בפני גורמי השיבו  בבקו
העדפות המתגייס על רצונו להיות לוח  ודירוג שלוש יחידות לפי סדר , כ"קצרה של ריאיו  הצד

וסי  ליחידות בגי,  "לפי נתוני בקו). בנושא זה ראו בהמש (שבה  הוא מעוניי  להשתב  , עדיפות
 א  על פי שציו  זה מנבא . 1 חיילי  שקיבלו ציו  ניבוי 7,500 היו 2001!1999שדה בשני  

שובצו לתפקידי  אלה וכשליש מתוכ  לא שרדו ) 9%!כ( מה  670!כ, התאמה לתפקידי לחימה!אי
 .בה 
יקול הבלעדי אינ  מהווי  את הש, 1לרבות ציו  ניבוי , כ"כי הצד, בי  השאר, ל מסר בתשובתו"צה

. רצונותיו וצורכי המער , אלא כלל נתוני הפרט,   על שיבוצ  של החיילי "בהחלטה של בקו
ראוי לשלב , התאמה לתפקידי לחימה! מנבא אי1כי כיוו  שציו  ניבוי , משרד מבקר המדינה מעיר

,  כמו כ . לתפקידי  אלה1כ נמו  או ציו  ניבוי "ה בתהלי  השיבו  של מגויסי  בעלי צד"את ממד
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כ שיהווה ס  שיבו  "יגדירו במדויק את הצד, ה"בשילוב ע  ממד, א"ראוי שגורמי התכנו  באכ
  . לתפקידי  אלה

 ר"כ והצה"א לבי  הצד"היחס בי  הקב. 2
ואצל הגברי  הוא מורכב משקלול של ציוני , בי "א מהווה כלי עיקרי למיו  המלש"הקב, כאמור
כי לקבוצות מסוימות , א עולה"שמשת כבסיס לחישוב הקבמהטבלה המ. ר"כ והצה"הצד, ר"הדפ

ללא , א נמו "נקבע ציו  קב,  שנות לימוד ומטה12!כ נמו  ורמת השכלה מ"בעלי צד, בקרב הגברי 
בי  כפי שבאו " המשק  כאמור את היכולות השכליות של המלש!ר "התחשבות כלל בציו  הדפ

 2001מניתוח נתוני מינהל הגיוס מנובמבר . ה ג  א  הוא גבו!לביטוי במבחני  הפסיכוטכניי  
 300!היו כ, ) הייתה שנת גיוס  העיקרית2000ששנת  (1982כי בקרב הגברי  בני שנתו  , התברר

ר "א  על פי שקיבלו ציו  דפ, )45!44(א נמו  "אשר נקבע לה  קב, )15!8(כ נמו  "איש בעלי צד
 .2001!1996ר הממוצע בשני  " היה ציו  הדפ49.9  ציו, ה"כי על פי נתוני ממד, יצוי ). 90!60(גבוה 

אינ  יכולי  להשתב  בתפקידי  , ר גבוה מעל לממוצע"למרות היות  בעלי דפ, חיילי  אלה
 . א הנמו "בשל הקב, ההולמי  את כישוריה 

כדי שהמיצוי של חיילי  אלה בשירות הצבאי , כי מצב זה דורש בחינה, משרד מבקר המדינה העיר
  . בייהיה מיט

 ה לנשי  "כ ושאלו  צת"ריאיו  צד. 3
א שלה  מחושב כאמור על "והקב, כ כחלק מהמיו  האיכותי"לא נערכי  לנשי  ריאיונות צד, ככלל

המיו  האיכותי של הנשי  חסר בחינה של היבטי  , כתוצאה מכ . ר בלבד"ר והצה"פי ציו  הדפ
נועד שאלו  , כ"בהיעדר ריאיו  הצד. רי בניגוד למיו  האיכותי של הגב, אישיותיי  והתנהגותיי 

א  שהוא משק  כאמור הערכה עצמית של , ה לעבות את מערכת המיו  הראשונית של הנשי "הצת
 . כ"ואינו כלי מיו  מקצועי כדוגמת הצד, ביות בלבד"המלש
 פנו ראש להק 2001 ובינואר 2000בדצמבר . ל לשלב נשי  במקצועות לחימה" החל צה2000בשנת 
) י"מז(אד  במפקדת חיל האוויר וראש חטיבת כוח אד  במפקדת הזרוע לבניי  הכוח ביבשה כוח 

ס לנשי  המועמדות לתפקידי "כ ובדיקות הקה"א בבקשה לקד  את נושא ריאיונות הצד"לראש אכ
בגלל היעדר , פניית  באה נוכח העלויות הגבוהות של המיוני  המיוחדי  הנערכי  לה . לחימה

השוויו  במיו  בינ  לבי  הגברי  המיועדי  לאות  !ונוכח אי,  ואיתור גורמי סיכו סינו  אישיותי
כ משמש כלי לניבוי הצלחה "כי הצד, א לפניות אלה" השיב ראש אכ2001בפברואר . תפקידי 

וכיוו  שהנשי  המועמדות לתפקידי לחימה ה  בעלות מוטיבציה , ביחידות שדה על בסיס מוטיבציה
, ע  זאת. תקבל בהשקעה של תשומות גבוהות בביצוע הריאיונות ידועה מראשהתוצאה שת, גבוהה

כ לנשי  במיוני  "ה תכי  הצעה לשילוב ריאיונות צד"שממד, א באותו חודש"הנחה ראש אכ
, בשיתו  הזרועות, ה"ממד. י"בחיל הי  ובמז, הנערכי  לנשי  בתפקידי לחימה בחיל האוויר

כ לנשי  "לא הונהג ריאיו  צד, 2002ינואר , יו  הביקורתאול  עד מועד ס, גיבשה הצעה כזאת
̄ . המיועדות לתפקידי לחימה

ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ,Â·˘ ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ· ÈÎ)  :‡  ( ÌÈÏÎ ¯ÒÁ ÌÈ˘ Ï È˙ÂÎÈ‡‰ ÔÂÈÓ‰
ÌÈÈ˙ÂÈ˘È‡ ÌÈË·È‰ ˙ ÈÁ·Ï  ;)·  (˙ÂÚÂˆ˜Ó Ô¯Â·Ú ÂÁ˙Ù  , ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈÒ¯Â˜Â ÌÈ„È˜Ù˙

¯·Ú· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ,ÈÓ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰˙Â‰Â·‚ ˙ÂÈÂÏÚ ÈÏÚ· ÌÈ Â  ;)‚  ( ÔÂÈ‡È¯ Ï˘ Â˙Â·È˘Á ‰¯Â¯·
„ˆ‰" Î-Î‡˘ ÈÂ‡¯ "„ˆ‰ ÔÂÈ‡È¯· ˘ÂÓÈ˘‰ ˙‡ ÔÁ·È ‡"ÌÈ˘ Ï È˙ÂÎÈ‡‰ ÔÂÈÓ· Î , ·Ï˘·Â

‰ÓÈÁÏ È„È˜Ù˙ÏÂ ˙Â·„ ˙‰‰ ˙Â„ÈÁÈÏ ˙Â„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ˘ Ï ÔÂ˘‡¯‰ . 
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פ  מוחלט שבתו  חמש שני  יושוו באו, א הנחה"כי ראש אכ, בי  השאר, ל"בתשובתו מסר צה
כ לנשי  באופ  "בשלב זה אושר ריאיו  הצד. כ"לרבות ריאיו  הצד, תהליכי המיו  לגברי  ונשי 

א במאי "שהמלצותיה יוצגו לאישור ראש אכ, ומתקיימת עבודת מטה לבחינת אופ  המימוש, מדורג
2002.   

 שאלוני העדפות לשיבו 
, בי "שולח מינהל הגיוס לכל המלש) הרפואי והאיכותי(לאחר סיו  תהליכי המיו  הראשוני  

בשאלו  . שאלוני העדפות לשיבו  ביחידות אלה, שנמצאו כשרי  לשרת כלוחמי  ביחידות שדה
 5עד ) הנמו  (1!ב לציי  את מידת רצונו לשרת כלוח  על פי סול  דירוג מ"מתבקש כל מלש

לוש היחידות שבה  הוא ולדרג את ש, לציי  את מידת רצונו לשרת ביחידות שדה מסוימות, )הגבוה(
כי השיקולי  המובילי  בהחלטה על שיבוצו של , בשאלו  צוי . מעוניי  לשרת על פי סדר עדיפות

, העדפותיו יילקחו בחשבו , ע  זאת; ב"ב ה  צורכי הצבא ונתוניו האישיי  של כל מלש"המלש
בו עליו באופ  לא בי  שאינ  משיבי  על השאלו  או שהשי"מלש. כפי שיבואו לידי ביטוי בשאלו 

לפי .   לבירור העדפותיה "מוזמני  ללשכות הגיוס לריאיו  בפני קצי  מיו  הנשלח מבקו, תקי 
שנשלחו אליה  שאלוני העדפות , בי " מהמלש95%! כ2000בשנת הגיוס , נתוני מינהל הגיוס

,  מהמגויסי 15%!כי רק כ,  עולה2000  על שנת הגיוס "מנתוני בקו. השיבו עליה , לשיבו  כאמור
 .שובצו בפועל למקצועות לחימה ביחידות השדה, שמידת רצונ  להיות לוחמי  הייתה מועטה

בי  שגויסו ומסרבי  לקבל את השיבו  שנקבע לה  כלוחמי  "כי מלש, בביקורת התברר . א
שהשתכנעו בעקבות הריאיו  או , חלק מה .   לריאיו  אצל קצי  מיו "מופני  בבקו, ביחידות שדה

עומדי  , בי  העומדי  בסירוב  לשרת כלוחמי "מלש. משובצי  כלוחמי , אחר שהות במעצרל
  לא היו נתוני  על "בבקו. לאחר ריצוי העונש ה  משובצי  מחדש. למשפט צבאי שבו נגזר עונש 

 . אול  נמסר לצוות הביקורת שה  אינ  רבי , בי  האלה"מספר המלש
בי  מתבקשי  להשיב על שאלוני ההעדפות "ו המלשכי במצב שב, משרד מבקר המדינה העיר

ראוי שלאלה שלא השתכנעו או העומדי  , לשיבו  ומפתחי  ציפיות שמשאלותיה  ימולאו
או אלה ששינו את דעת  במש  הזמ  שחל  מעת מילוי , למרות שכנראה אינ  רבי , בסירוב 

את התנגדות  ויגביר את נכונות  יינת  טיפול שיבח  באופ  פרטני יותר , ל"השאלו  ועד גיוס  לצה
כדי למנוע את נשירת  במהל  השירות הצבאי מהיחידות , זאת. לשרת כלוחמי  ביחידות שדה

 .שאליה  שובצו
ובמהלכ  ה  , ל"ב ימי הכנה להכרת צה"  לתלמידי כיתות י"מדי שנה בשנה נערכי  בבקו . ב

ברה על המקצועות השוני  ועל מתארחי  בביתני החילות השוני  ומקבלי  סקירות וחומר הס
בי  נדרשי  למלא את שאלוני "כי חלק מהמלש, בביקורת התברר. מסלולי השירות ומאפייניו

, ובכ  לא מושגת מטרת  של ימי ההכנה,  "ההעדפות בטר  השתתפו בימי ההכנה בבקו
רד מש. ל מספק"בי  ממלאי  את השאלוני  כאשר בפועל אי  בידיה  המידע הדרוש שצה"והמלש

בי  למלא את "כי ראוי שמינהל הגיוס יבח  דר  נאותה שתאפשר למלש, מבקר המדינה העיר
  .ל"שאלוני ההעדפות לאחר שהשתתפו בימי ההכנה להכרת צה

✯  ✯  ✯  
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 ˙ÂÏÈÚÙÏ Ú‚Â ‰ ÏÎ· È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ‡ˆÓÓ‰
ÒÂÈ‚‰ ˙ÂÎ˘Ï· ˙ÂÈ‡ÂÙ¯‰ ˙Â„ÚÂÂ‰ ,˙‡ ˙ÂÚ·Â˜‰˘ÏÓ‰ Ï˘ ˙È˙Â‡È¯·‰ Ì˙Â¯˘Î "ÌÈ· .

˘È‚„‰Ï ÈÂ‡¯ ‰Ê ÌÂÁ˙· ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Ï˘ ÍÈÏ‰˙ ÌÈÈ˜˙Ó ‡Ï ÈÎ , È‡ˆÓÓ ÏÚ ÒÒ·˙Ó‰
˙È‡ÂÙ¯‰ ‰¯˜·‰ ˙ÂÂˆ-ÒÂÈ‚‰ Ï‰ ÈÓ Ï˘ ˙ÈÚÂˆ˜Ó , È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÈÓ‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡ ¯Ù˘Ï È„Î

˘ÏÓ‰ Ï˘ ¯˙ÂÈ È·ËÈÓ ÈÂˆÈÓÏ ‡È·‰ÏÂ"ÌÈ· .˙È˙Î¯ÚÓ ‰ÈÈ‡¯· ‰ ÚÓ ÔÈÈ„Ú Ô˙È  ‡Ï ÔÎ ÂÓÎ, 
Ë¯Ù· ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÏÎ ˙‡ ˙·Ï˘Ó‰ , Ï˘ ¯˘ ‰ È¯ÂÚÈ˘· Í˘Ó˙Ó‰ ÏÂ„È‚Ï

˘ÏÓ‰"˙ÂÈ˘Ù  ˙Â·ÈÒÓ ÌÈ· . 
ÌÈ¯·‚‰ Ï˘ Ì ÂÈÓ ÔÈ·Ï ÌÈ˘ ‰ Ï˘ Ô ÂÈÓ ÔÈ· È Â˘‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ÈÂ‡¯ È˙ÂÎÈ‡‰ ÔÂÈÓ‰ ÌÂÁ˙· ,

È‡Ó Ú·Â ‰-„ˆ ÔÂÈ‡È¯ ÚÂˆÈ·"ÌÈÈ˙Â‚‰ ˙‰Â ÌÈÈ˙ÂÈ˘È‡ ÌÈË·È‰ ÔÁÂ·‰ ÌÈ˘ Ï Î . „¯˘Ó
„Ó‰ ¯˜·Ó„ˆ ÔÂÈ‡È¯ ÚÂˆÈ·Ï ˙Â·È˘Á‰ ÏÚ ÚÈ·ˆ‰ ‰ È" ÂÁ˙Ù  Â·˘ ·ˆÓ‰ ÁÎÂ  ÌÈ˘ Ï Î

˙ÂÚÂˆ˜Ó Ô¯Â·Ú ,¯·Ú· ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈÈ˙ÂÎÈ‡ ÌÈÒ¯Â˜Â ÌÈ„È˜Ù˙ , ˙ÂÈ È„Ó‰ ÁÎÂ  „ÁÂÈÓ·Â
‰ˆ Ë˜Â ˘" ˙ ˘ Ê‡Ó Ï2000‰ÓÈÁÏ È„È˜Ù˙· ÌÈ˘ ‰ ·ÂÏÈ˘Ï . 

‰ˆ ˙Â˘¯Ï Ï‡¯˘È· ‰¯·Á‰ ‰„ÈÓÚÓ˘ È¯˜ÈÚ‰ ·‡˘Ó‰ ‡Â‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ"Ï .Ï‰˙ ÔÂÈÓ‰ ÈÎÈ
˘ÏÓ‰ Ï˘ ıÂ·È˘‰Â"˘ÏÓ‰Â ÌÈ·" ·‡˘Ó‰ Ï˘ ÂÈÂˆÈÓ· ÚÈÈÒÏ „ÚÂ ˘ ÈÊÎ¯Ó ÈÏÎ Ì È‰ ˙ÂÈ·

È˘Â ‡‰ .‰Ê ÁÂ„· ÂÏÚÂ‰˘ È˙ÂÎÈ‡‰ ÔÂÈÓ‰Â È‡ÂÙ¯‰ ÔÂÈÓ‰ ÈÎÈÏ‰˙· ÌÈÈÂ˜ÈÏ‰ , ÌÈÓ¯Â‚ 
È‡Ï-˙È˙ÂÎÈ‡ ‰ ÈÁ·ÓÂ ˙È¯ÙÒÓ ‰ ÈÁ·Ó Ì„‡‰ ÁÂÎ Ï‡Èˆ ËÂÙ ‡ÂÏÓ ˘ÂÓÈÓ , ÏÚ ÌÈÚÈ·ˆÓÂ

ÌÈÎÈÏ‰˙ ¯Ù˘Ï Í¯Âˆ‰¯˙ÂÈ ·ÂË ÈÂˆÈÓ ‚È˘‰Ï È„Î ‰Ï‡  . 


