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בהתייחס לכך  .  קדות בכירות של כוחות היבשהמפי  ילו  מקצת  מתרגקנבד  הביקורתבמסגרת 
,  הומנוהלים  עקרונית  בשיטה דומ םיננכו  עוצבתיים בכוחות היבשה ותרגילי הזרועות מתשתרגילים

, גם על תרגילי שאר הרמות של כוחות היבשה,  קשתהמתבתאמה  הב,  ראוי שהערות הביקורת ייושמו
 .תועורועל תרגילי הז

 
א הישניהם המטרה ב:   מלחמהית  בין  הפקת  לקחי  תרגילים לבין הפקת לקחירונק עפיפהקיימת ח

 מסקנות  והמלצות הביקורת.  עתידעל מנת להילחם טוב  יותר  ב, )הנוש יאם כ(הפקת לקחים מהתנסות 
 הפקת לקחי ןנייעראוי להתחשב בהן גם ל, ככל שהן אמנם רלוואנטיות,  חי תרגיליםת לקניין הפקעב

 .מהמלח
 

 ל"בר צהיחידת דו
 

 צאיםריכוז ממ
רמי  התקשורת  וג םע רוהוא אחראי לקש,  ל"ה של צהברברות ועל ההסד  על  הדול מופק"דובר צה

בנוסף  לכך  יש לו נציגות .  ל" הדובר ממלא את תפקידיו באמצעות יחידת  דובר  צה. בארץ  ובעולם
 .בכל אחת משלוש מפקדות הפיקודים המרחביים

 
רק .  א היו בעלי השכלה נדרשתשל, ציניםהקצינים  בשירות  סדיר מולאו על ידי ק מתפקידי -40%כ.  א
 .חום ההסברה כנדרשמילואים של היחידה הוכשרו לתפקידם בת מאנשי ה-15%כ
 
שעליהם המליצה ועדה שמינה לבדיקת ,    את  העקרונות  המנחים1989ל אימץ  במארס  "הרמטכ.  ב

 לא נקבעו  הביקורתעד  מועד  סיום.  ל לקשר עם גורמי התקשורת"ההיערכות של יחידת דובר צה
 .הנחיות במגמה לממש את המלצות הוועדה

 
וך מאוד  סמ,  המרון ועזוש ,וח על אירועי ההתקוממות ביהודהל התקשתה לדו" דובר צהיחידת.  ג

פיקודים  ביהותחידה ולנציגוייח  לטכיוון שקצב הדיווחים שהועברו מהש,  לזמן התרחשותם
 יניל בע"פגיעה באמינות דובר צהה לעתים נגרמ;  םיו איטייה,  ומועד העברתם לתקשורת,  המרחביים

ות  ההסברה  דיניבדבר  מ  תול לא היו הנחיות ברור"ת דובר צהליחיד;  שורת  המקומית  והזרהקתה
ת הזרה הייתה ורקשהתקשר עם נציגי לדה  יהיערכות היח;  ל נגד ההתקוממות"בקשר  לפעילות צה

 .לקויה
 
 .ל ידיהע םיצפו  והיעילות  של הפרסומים המות  בדבר  הנחיצזון  חוזרה ליחידה   הילא הי.  ד
 
בכמחצית :  תה לקויה היי,י מלחמהעורבנושא סיקור אי, ירום של היחידהותה לשעת חהיערכ.  ה

שהיעדרם ,  מים וטכנאיםצלם ריר לרדיו היו חסוסיק מצוותי ה-40%מצוותי הסיקור לטלוויזיה ובכ
 -35%כל קר  מרכז השידורים הלאומי הגיעשלאיושו ;  מלחמהצוותים בעלול למנוע את הפעלת ה

 .  תורגל להפעלה בשעת חירוםמאז הקמתו הוא לאו, מהתקן
 
 בעניין  פרסום,  ל  במפקדות הפיקודים המרחביים"מכויות  לנציגויות  של  דובר  צהו  הסגדרלא  הו.  ו
בודה  בינן לבין הענף המופקד על  סדרי  העובעניין,  ת ומסירת מידע לתקשורת באופן עצמאיעוודה

 .ל"ביחידת דובר צה תונותיהקשר עם הע
 
בלי שהוגדרו יחסי  הגומלין  , ציבורחסי  גופים ליםילמאגפי המטה הכללי והזרועות פועבחלק .  ז

 .ל"חידת דובר צהיין בוהזיקה  המקצועית  בינם ל
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ל  בנושאי  "לייעץ  לרמטכ:  יעה הםגר תעב ל"דובר צהריים של דיו  העיקקיתפ,  ראות הפיקוד  העליוןעל פי הו
ולהיות אחראי לקשר עם גורמי התקשורת בארץ ;  ל"לדוברות  ולהסברה  של צה יארלהיות אח;  דוברות והסברה

רה  של  סבלהיות ממונה  על  הדוברות  ועל  הה:  ל בשעת חירום הם"של  דובר  צהם  ייקרתפקידיו  העי.  ל"וחוב
נוגע כל הישראל בב היולהנחות את שידורי הרדיו והטלוויז;  לארגן סיקור  של  אירועי  המלחמה;  אירועי המלחמה

הסתכם ,  1988  בשנת העבודה התוכנן  להוצאש,  ל"הסך התקציב של יחידת  דובר  צ. ליומנים ולפרשנות,  לחדשות
 .ח"שון לי מי1.169-ח והביצוע הסתכם ב"ש מיליון 0.969-ב
 

:  בדקונ.  ל"ובר  צהד  תערך משרד מבקר המדינה ביקורת  ביחיד,  לסירוגין,  1989י  נוי  דע  1989ינואר בתקופה 
 לדווח  על  1988תה בשנת כוערהילרבות ,  רגיעה בעת פעילות היחידה;  ארגון היחידה בעת רגיעה ובשעת חירום

יל  האויר ובמפקדת חילות ח  תדקפמנערכו  בת השלמה  בדיקו.  שומרון ועזה,  אירועי  ההתקוממות באזורי יהודה
 .השדה

 

 פקוד היחידהארגון ות
 הכשרתווכוח אדם 

 
ענף ,  ענף הסברה,  ענף קשרי ציבור,  ענף קישור לעיתונות:  ל  כוללת  ברגיעה  חמישה  ענפים"ובר צהדיחידת .  1

.  ודים המרחבייםקיפה תושלוש מפקדכל אחת מ נציגות בל"בנוסף לכך יש לדובר צה.  הסרטה וענף ארגון והדרכה
  הוגדל תקן כוח האדם 1989יוני  ב.   מהתקן-50%ה בכדה גבוהיחיה הייתה מצבת כוח אדם הסדיר של 1989באפריל  

)  א"  אכ-להלן  (ל  "ף כוח אדם במטכגא. מהתקן -20%ה גדולה בכצבהמן כך הייתה עדיי גם. ההסדיר של היחיד
 .ה להתאים את המצבה לתקןרוה יכ, 1990ינואר המדינה בשרד מבקר למהודיע 

 
נשי המילואים של א.   מהתקן-95% הגיעה המצבה לכ1989במאי . ות חייליםאמ לי המילואים של היחידה כלתקן אנש
על (ילואים  פעיל  ביחידה  בנוסף לתפקידים המיועדים להם בעת חירום  מותירל משרתים ש" צהרדוב יחידת

ה שי  המילואים של היחיד מתוך  אנ-15%כי כ,  הביקורת העלתה).   ראה בהמשך-חירום דה  לשעת  היערכות היחי
תה  יי הלאכי ,   הביקורתהתעלהעוד .  1988- ו1987כלל שירות מילואים פעיל במהלך שנות העבודה רתו לא שי

נשי אש, תורש את האפיש לבחוןכי , עירה ההביקורת.  חלוקה  שווה של נטל שירות המילואים בין האנשים ששירתו
יזומנו לשירות ,  מספר ימים  מועטתים ו שמשרא,  השאינם נקראים לשירות מילואים ביחיד,  המילואים של היחידה
כי ,  1989  הודיע  למשרד  מבקר  המדינה בנובמבר ליכל  ההמטה.  י  הצבאכצורלבהתאם , מילואים מחוץ ליחידה

 .ל"צה היחידה קציני מילואים לתעסוקה מיבצעית בצהמק 1989החל מספטמבר 
 
, בגלל אופיה המיוחד של היחידה. צעי התקשורתם אמל קשר עשו תל עיסוק ייחודי של דוברו" דובר צהליחידת.  2

כי הם צריכים להיות ,  קצונה של כוח האדם הסדיר מתקני ה-92% לגע עליה נקבע בנוםטליוובגלל התפקידים המ
כי כשליש ,  הביקורת  העלתה.  מדעי החברה והתקשורתב תימדקהשכלה אים בעלי ידי קצינל  מאוישים  ע
 .מאוישים בפועל על ידי קצינים שאינם בעלי השכלה אקדמית, בכיריםדים קם תפקילחב , מהתפקידים

 
י כ,  א"  קבע  אכ1988בנובמבר .    בצורך  להכשיר  את אנשי המילואים ביחידתו1987ל הכיר  במארס  "דובר צה
שייערך  ,  דוברותהמקצוע יירכש בקורס .  ל יהיו בעלי מקצוע  צבאי בתחום ההסברה"מילואים של דובר צהאנשי ה

  יחידת הדובר רק שלושה מהקיי,  1989 ועד מועד סיום הביקורת  ביוני  1987מאז מארס .  ל"על  ידי יחידת דובר צה
,    הודיע  למשרד מבקר המדינהיללכה  ההמט. דה של היחיי המילואיםשמבין אנ -15%ובהם הוכשרו כ, קורסים כאלה

 .להכשרת אנשי המילואים של היחידהסים עה קורברא  מתוכננים1990כי לשנת העבודה  
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,   של ועדת קבלה המורכבת מראשי הענפים  של היחידהעת דותמושתתת  על חו  ידהחשל אנשי  מילואים  ביקליטתם 
 נקלטו ביחידה 1988במהלך שנת העבודה . שור הדובריאב םג מותניתהקליטה . 1986-ל ב"צהושמינה אותה דובר 

פיהם  שעל  ,כמו השכלה  או  עיסוק אזרחי,  כי לא נקבעו אמות מידה, ת העלתהיקורהב. יםאוליעשרות חיילי מ
כיוון שאת ן  ה,  לאמות מידה אלה חשיבות רבה, לדעת הביקורת. ל"אמה ליחידת דובר צההת הדתתיקבע מי

די למנוע הן כו, ידהרק זמן רב לאחר שנקלטו ביח, כאמור, הכשרתם הצבאית בענייני דוברות מקבלים אנשי המילואים
כי מתנהלת עבודת , ודיע למשרד מבקר המדינההלי להמטה הכ. חשש של משוא פנים בקבלת אנשי מילואים ליחידה

 . מטה לקביעת אמות מידה אלה
 

 ייםבאהכתבים הצהקשר עם 
 

ת  בארץ  רושקהענף עומד  בקשר  עם  אמצעי הת.  ל"נף המרכזי ביחידת דובר צהעה  אוה יתונות ר לעוקישענף 
ור כתבים מד. ל"הקור אירועים בצי לסםומכוון אות,  ובכללם  הכתבים הצבאיים של העיתונות בארץ,  ובעולם

,  ן"כי ראש המדור  יהיה  קצין  בדרגת רס,  בענקבתקן . צבאיים בענף מרכז את הטיפול בפניות הכתבים הצבאיים
,  מ"קיד על ידי קצינה בשירות חובה בדרגת סג התפל אוישעופבכי  ,  הביקורת  העלתה.  ויהיה בעל השכלה אקדמית

כתוצאה  מכך  נשמטה  מהמדור היכולת .  יות הכתבים  והמענה  להםנכני של ריכוז פטפי ווהתפקיד הפך לבעל א
כי התפקיד ,  המטה הכללי הודיע למשרד מבקר  המדינה. כנדרש, המקצועית להדריך ולכוון את הכתבים הצבאיים

 .על כישורים הולמיםין בידי קצ לע יאויש
 

 ל בפיקודים" דובר צהנציגויות
 
  כלל  בפני  התקשורת ב"ים המרחביים  מופקדות  על ייצוג  יחידת  דובר צהודיקהפלוש  מפקדות  שת  ביוהנציגו.  1

י אלופגם עם  לעווהן מתואמות בפ,  ל"להן זיקה פיקודית  ומקצועית  לדובר  צה  שי.  םיד לפיקו  הקשוריםהנושאים
.  שהתפרסמו במשך  היום מטעמן,   על הודעותהחידיהנציגויות אמורות  לדווח לענף  קישור לעיתונות שב.  הפיקודים

הן  הודעות  המתפרסמות  על  ידי  נציגויות  דובר  ,   ומרון ועזה  ש,רוב ההודעות לתקשורת  בעניין האירועים ביהודה
ההיקף הנרחב  של האירועים ועיסוקן של .    של אלוף הפיקודשורוחר איאל,  באופן עצמאי,  ל בפיקודים"צה

.  תןלוחיזקו את מעמדן של  הנציגויות  והרחיבו  את   היקף פעי,   של הפיקודוריבהצהנציגויות גם בתחום יחסי 
נות  עיתוישור לק ףנשתבהיר  את סדרי העבודה בינן לבין ע, כי אין הגדרה של תפקידי  הנציגויות,  הביקורת העלתה
עצמאי וכן את סמכותן בנוגע    לתקשורת באופןתדעווושתסדיר את סמכותן  בנוגע  לפרסום  ה,  ל"שביחידת דובר צה

 .דלעיסוקן בפועל גם בתחום יחסי הציבור של הפיקו
 

ל רגון שאה  לבדוק  את  המבנה  ואת) ת" אג-להלן (ל "ל את אגף התכנון במטכ"כטמרה הר  הו1990בתחילת ינואר 
ר  לעניין  יקבעו  התייחס בבדיקתת"אג . שהמצב הקיים אינו  משביע  רצון,  נוכח הערכתו,  ל"וברות  בצההד

כי ההנחיות של יחידת דובר , בין היתר, ת קבע"גא.  ל  במפקדות   הפיקודים המרחביים"הנציגויות  של  דובר  צה
פיקודים נקרעות בין ההנחיות המרכזיות לבין הנחיות ות בנציגויובמצב  הקיים  ה",  ל לנציגיותיה אינן  מספיקות"צה

אשר ימשיכו להיות , ל לשלוט בנציגויות"צורך לחזק את יכולתו של דובר צה נות מצב  זה יששי לדכ". הפיקודים
 .ל המלצות ברוח זו"ת לאישור הרמטכ" הגיש אג1990באמצע  ינואר .  ת לדובר ומונחות על ידיופוכפו

 
י  דר  סוםיבות  רבה  לקישת חענוד,  שומרון ועזה, ציבורית  הקיימת  לאירועים  באזורי  יהודהות  הרגיש הללגב.  2

ל "צה רבוד תגו בנצי1989ריל בדיקה שערך משרד מבקר המדינה באפ.  שיאפשרו בקרה על  הדיווח, רישום  נאותים
חסרו . ווחים בנציגות היו לקויים הדי ביומןתרושכי סדרי הרישום על פרסום הודעות לתק, בפיקוד המרכז העלתה

,  בחלק מהמקרים לא נרשמו מקורות  המידע  שהתקבל.  תגוציי  העבודה  בנר  סדרביומן נתונים שיאפשרו מעקב  אח
 . הדיווח או גורם התקשורת אשר לו נמסרה ההודעה של הנציגותעתולעתים לא נרשמה ש
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 דת גזיתח וע"דו
 

ל "לבדיקת היערכות יחידת דובר צה,  שלמה גזית) 'מיל(בראשות האלוף ,  דהל וע"הרמטכ  הנ  מי1988 יבסוף מא
בפברואר  המלצותיה ת שהגישה  א,  הוועדה.  ולביצוע פעולות  הסברה  ברגיעה  ובחירום, שורתתק המילקשר עם גור

שלפיה יש ו,  מץיש  לא  התשאו,  את  עיקר עבודתה בקביעת תפישת היסוד למדיניות  הדוברות  הדקימ,  1989
 .ל"ת דובר צהאוצמוע, פוליטיות-א,  חותיפת:  מדיניות זו מבוססת  על  שלושה  עקרונות. לפעול

 
מדיניות "אמץ  לו  ןוחבועדה  למליצה הוה, פתיחות הכי בהתייחסה אל עיקרון,  מסקנות הוועדה  התבררמעיון ב

אלא אם יש  בפרסום  , הכל פתוח"ש, המדיניות הרצויה היא יכ, הוועדה קבעה". הפוכה מהמדיניות הנהוגה בפועל
כי ישנה ,  פוליטית ולעצמאות הדובר היא קבעה- לדוברות אגענו  בצות  הוועדהלבהמ".  נזק  ביטחוני  אמיתי

 לבין דוברות המפיצה מידע על פעולת דרגים, המסבירה את מדיניות הביטחון,  דה קיצונית בין דוברותפרחיוניות לה"
 ."בצעייםימ

  עד  מועד  כי,  הלתהביקורת הע.  הדוועהשעליהם המליצה ,  ל  את  העקרונות המנחים"ימץ הרמטכ א1989במארס 
טה הכללי מה. הדעוקנות הואימוץ מסל בדבר "סיום הביקורת לא נקבעו הנחיות במגמה לממש את קביעת הרמטכ

 .ח ועדת גזית" ברוח המלצות דועולהיות לפכי תיקבענה הנח,  1989הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמבר 
 

 ת ירועי ההתקוממואעל  ל לדיווח"יחידת דובר צההיערכות 

 שומרון וחבל עזה, הודהיבאזורי 
 וח ואמינותוקצב הדיו

 
מהירות , משיקולי אמינות, בין היתר, דיווח על אירועים צבאיים מושפעכי ה, קבעל נ"יחידת דובר צה בנוהלי.  1

בצורך  :  שומרון ועזה מתאפיין בין היתר,  הדיווח על אירועים באזורי  יהודה;  ל"ן ודימוי צהביטחו, תגובה
והידיעה כי המידע ;  עיםרובצורך במתן תגובה קרוב לזמן  התרחשות  האי;  להתמודד עם מקורות מידע ערביים

הדיווח יהיה פרסום יזום   כי , נקבעדוע .כדי לאפשר דיווח מהיר ואמין, מחייבת גמישות מירבית,  כל מקרהב םסרפתי
 .כתגובה לפניות של כתבים בדבר אירוע מסויםו א, יםים וגירוש תושבתת בסהרי, כגון אירוע שיש בו הרוג,  במקרים

 
במספר הפניות  של  אמצעי  התקשורת  לקבל   מידע    רכינ לה לגידועזה הביאומרון וש,  האירועים ביהודהתדירות 

ה סמוך  מאד  לם איל  התקשה לדווח על אירוע"דובר  צה.  ויותיה בפיקודים  המרחבייםנציגל ומ"הצ  רמיחידת  דוב
ל  ולנציגויותיה  בפיקודים "כיוון  שקצב הדיווחים שהועברו  מהשטח  ליחידת   דובר   צה,  רחשותםהתן  זמל

 .המרחביים ומועד העברתם לתקשורת היו איטיים
 

 יל בפיקוד הדרום בקשר לשבעה אירועים שאירעו במא"בנציגות דובר צהמית קה מדגידב קר המדינה  ערך משרד מב
פר   הושהה מסהםכי הדיווח עלי,  בבדיקה  נמצא.   היו הרוגים ופצועים  מתושבי  המקוםהםשב ו, בעזה1989וני יוב

ודכנה  בקשר ום  עד  הדרוקיפל  ב"עברו בין שעה לשעתיים עד  שנציגות  דובר  צה:  היו שניים ךכל םיהטעמ.  שעות
עד ,  ל  מושהה ככלל"ר צהוב דדתמועד העברת המידע לתקשורת וליחי;  לאירועים על ידי אגף  המטה  בפיקוד
נהרגו , 15:40- ב19.5.89-שאירעה ב,  בהתנגשות  עם מפגינים,  למשל,  כך.  לאישור אלוף הפיקוד להעברת הידיעה

.  17:30-ל בפיקוד ב" אירוע זה הגיע לידיעת נציגות דובר צהח על הדיוו. רבעה תושבים מקומיים ונפצעו  שבעהא
 .22:00-ל ולאמצעי התקשורת נמסר ב"חידת  דובר צהלית  גווני עליו מהנצישא רחדיוו

 
 ביהודה 1989 אחרים שאירעו באפריל ובמאי  אירועים15-ל עגונל ב"מטכיבצעים ב בחטיבת מכהשנער,  ומהבדיקה ד
עים ליחידת  צמיבהכי  ברוב  המקרים  היה  מועד  הדיווח של חטיבת ,  יצוין.  ה ממצאים דומיםתלעה,  ושומרון

 .ל  מותנה  במועד  העברת  המידע אליה ממפקדת פיקוד המרכז"ר  צהבדו
 
  .בירושלים" אגרון"מרכז מידע בבית ,  ל"באחריות דובר צה, 1988 ראוניב הופעל,  הביטחוןהחלטת שר על פי .  2
 נועד בעיקר לספק מידע ,   כיישום של לקחים בנושא  ההסברההוקםש, רכזמה
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לאחר בדיקה עם קציני המינהל האזרחי ובתיאום ,  שומרון  ועזה  מדי יום,   יהודהריזובאין על הפעילות מא וקמדוי
 ענף ראש. הפעלתו רחאל חודשיים ל"כי המרכז  נסגר על ידי דובר צה,  הביקורת העלתה. םידוקיפאלופי הם לשכות ע

דבר ,  השטח  כנדרש  מנידכמרכז המידע  העלפק והסביר שלא ס,  שעמד בראש המרכז,  ל"הסברה ביחידת דובר צה
 . כך התקבלה החלטה לסגור אותוב ועק, שגרם לכך שאמצעי התקשורת איבדו עניין במרכז

 
ל על "יווחים של  דובר צהת הדמהימנו לע סימן שאלה, לעתים,  שהתפרסמו בעיתונות הישראלית הוצבבכתבות.  3

ודיברו על משבר אימון , ל"על  אמינות  דובר צהו  ערערתקשורת  הזרה  הגי יגם נצ.  שומרון ועזה,  אירועים ביהודה
ולעתים קרובות ,    כגורם  שמגיב  בדרך כלל באיחורתרושקתה בעיני ל נתפסה"ת דובר צהידיח.  בינם לבין הדובר
 על דעת הערכמשב, גם ועדת גזית עמדה על כך.  ל בודק את המקרים"שלפיה צה, נית לקו הודעהקר ההייתה התגוב

שכן פרסום מידע  , קוטעומאפילו זה מידע ראשוני ,  יבות ליוזמה ולהזרמת המידע מוקדם ככל האפשרחשה שנהקהל י
המידע , ת הביקורת  לדע.אזכורכמעט שאינו זוכה עוד ל, לאחר  שכבר  הגיע לידיעת הציבור ממקורות אחרים בשטח

, יש לפעול למתן המידע במהירות האפשרית, תעם זא. אמין, הנאשורבראש וב, ל חייב להיות"הניתן על ידי דובר צה
 .ולגבש את הדרכים לכך

 
ל וכלפי המשרתים "א  סקר  על עמדות הציבור כלפי צה"גות באכהנתהה יקת מדערסמה  מחל  פ1989  ראבפברו.  4
  כים ריהסבובשיעור , 1987-ו 1985 לשנים בהשוואה, -10%כי חלה ירידה של כ,  בין היתר,  עולההסקרוצאות תמ  .בו

הציבור  לש ונויעות רצ חוסר שב  ברור שלויזהו  ביט,  לדעת מחברי הסקר.  ל  דימוי  חיובי באמצעי התקשורת"לצה
יה בתחום הקשר שבין הצבא לבין ל בעמלמד עה, השומרון ועז, מהסיקור של אמצעי התקשורת על הנעשה ביהודה

 . אמצעי התקשורת המדווחים
 

והאם קיימים ,  ל באמצעי התקשורת"ל על הדימוי של צה"מידה השפיע דובר צהו יזבא לא ניתן  ללמוד  מן הסקר
, קרסה יל לא בחנה את ממצא"כי יחידת דובר צה, הביקורת העלתה.  התקשורת יעצמא דובר עםבעבודת הליקויים 

נלמדים ר סק ה ממצאייכ,  1989ר  בהמטה הכללי הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמ.  יקה לקחים מממצאיוא הפול
 .עתיד בוהם ישמשו את היחידה בתכנון משימות ההסברה, ל"ביחידת דובר צה

 
 רהסבולות הפע

 
 בפקודות הקבע של יחידת .להקשבאמצעותו מושגת גם השפעה על דעת ה, סברה תכליתה להעביר מידעת הולפע.  1

וכי , ל"ניות ההסברה של צהדי מאתא הגורם הקובע ול ה"כי  הרמטכ,   נקבע1985שפורסמו בדצמבר , ל"דובר צה
,  ם ההתקוממות ביהודהע ל"הצ תמודדותעל פי שהכי אף , הלתהביקורת הע.  ל"ביצועה מופקד בידי דובר צה

 שהדיווח בתקשורת הפך לשדה מערכה עיקרי על    ואף,1988 שומרון ועזה הייתה נושא מרכזי להסברה  בשנת 
שמהם  ניתן  ללמוד על מדיניות ההסברה לשנה זו ועל ,  או ניירות מטהת בותויו  הנחיות כהלא    ,עיצוב  דעת  הקהל

 תל מדי שבוע בישיבה בענייני ההתקוממו"ל משתתף עם הרמטכ"כי דובר צה, התברר. י העדיפויות לביצועהדרס
יות ההסברה נהמלמדות על מדי יותחבפני  הביקורת  לא הוצגו הנ.  שומרון ועזה אצל  שר  הביטחון,  הודהזורי יאב

 .ל נגד ההתקוממות"של פעילות צה
 
מאנשי מילואים בעלי הכשרה בתחום  בכרומה,  שיבהם צוות ח מספר שניניל הוקם לפ" דובר צהביחידת.  2

כי הצוות , מעיון בפרוטוקולים של דיוני הצוות עולה. ת ההסברהיניוחום מדתב רושתפקידם לייעץ לדוב, המקצועי
ועל  היעדר  אסטרטגיה  ,  ר  המעש ועל חוסר האונים בתחום ההסברה היזומהוס  חעלקרים  אחדים  מר  ביהע

 1988 רבמהציע הצוות בספט, למשל, כך.  הפוגע ביכולת הדובר להעביר מסרי הסברה בהירים, תקשורתית מגובשת
כי לא היה מעקב ,  ורת העלתהקהבי.  ל ביהודה שומרון ועזה" תיקי הסברה לקראת כל פעילות יזומה של צההכיןל

 .או המשך טיפול בהם, אחר המלצות הצוות והערותיו
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 שורת הזרהתק ההקשר עם
 
כלל נות התעניי וכשמ, 1988מראשית שנת , אירועי ההתקוממות.  רים קבועים כתבים  ז300-כ םיצאמבארץ נ.  1

ארבעה  כ,  1988במארס .  1,200-פת השיא לכובתק שמספרם  הגיע ,  והביאו ארצה מאות עיתונאים נוספים, עולמית
את ההסברה לכתבים   רפשל  תל  מנע,  רת זרהוזר לתקשו על"מונה לדובר צה,  חודשים לאחר תחילת ההתקוממות

כן הוטל עליו להיות מנחה מקצועי .  תקשורת הזרהגי הף בנציטושהולרכז  את  הטיפול ,  הזרים ואת הקשר איתם
 .ל בפיקודים"ובכלל  זה  הנציגויות  של  דובר  צה,     בהסברת  חוץיםפלמטה, ל"ת דובר צהדיחיבלגורמים השונים 

 
בר  ל לתקשורת זרה לא הוציא הנחיות כתובות ליחידת הדובר  ולנציגויות  דו"זר דובר צהכי עו, תה העלהביקורת

הוא גם לא הוציא  . בדבר מדיניות ההסברה  כלפי כתבי החוץ והנושאים שאת סיקורם יש ליזום,  ל  בפיקודים"צה
לצרף לסיורים  ץלמומ אלו כתבים:  כגון,   ועזהוןשומר, הנחיות לשילובם של כתבי החוץ בסיקור האירועים ביהודה

צאה כרטסת המרכזת מידע  על  הכתבים  הזרים  א נמ  אף לרזועבידי  ה.  ל הפועלות  באזורים  אלה"של יחידות צה
הטיפול השוטף בפניות של .  ם  מרכזי שעמד בקשר עם כתבי החוץור גל"ביחידת דובר צה היה בפועל לא.  הקבועים

שביחידת ,  ועל ידי מדור בענף קשר לעיתונות,  ל בפיקוד המרכז"כתבי החוץ בוצע ברובו על ידי נציגות דובר צה
ז  את כמטה  במטרה  לר ודהבכי נעשית ע,  1989ה הכללי הודיע למשרד  מבקר המדינה בנובמבר המט.  ל"ר צהדוב

 .ל"שיוקם ביחידת דובר צה, הקשר עם הכתבים הזרים על ידי ענף חדש
 
ידי סגירת  לע , על  פי  שיקולי הצבא,  שומרון  ועזה  נמנע  לעתים מהעיתונות,  ים  ביהודה  מהאירועחלקיקור ס.  2

ח של התקשורת  על  וודיו,  התקשורתיציגנאופן סגירת האזורים  בהתראה  קצרה מאד ובנוכחות . חלק מהאזורים
 לבין החיילים הרזה תרוך  חריף בין נציגי התקשויכיצר ח,  מקרים של התנהגות אלימה כלפי אוכלוסייה מקומית

הגישו  נציגי  העתונות  הזרה  ,  1988 מאי   ועד,וממותקתההמועד תחילת , 1987כי מאז דצמבר ,  התברר.  בשטח
 הסתיימה הפקת סרטון של  יחידת  1988ביוני .  ל"להם עם חיילי צהו הי שות על תקריותנתלו 31ל "ליחידת  דובר צה

הקרנת .   שנועד לתת הדרכה והסברה לחיילים  בנושא  הצבא  והתקשורת-" המצלמה רואה הכל "-ל "ה  צדובר
,  ל"יחידת דובר צה ידי ופעולות הסברה אחרות שננקטו על,  ל  הפועלים נגד ההתקוממות" צהייליבפני ח טרסה

 14 הוגשו 1989 עד מארס 1988ני יומ.  ל"תרמו לירידה במספר התלונות של נציגי העיתונות הזרה נגד חיילי צה
 .תלונות בלבד

 

 ל"וטפת של יחידת דובר צהפעילות ש
 סברהפרסומי ה

 
ת  לינגרבעון בשפה  הא ללםכוב,  ל  בעברית ובאנגלית"ל   מוציאה   פרסומים   שונים  על  צה" צהברות דיחיד

JOURNAL I.D .F ,ביטאון  להפקת היב שתוכנןקצהת. המופץ לגורמים ביטחוניים וצבאיים  בארץ ובעולם 
  1988כי  בשנת  ,  תה העלדיקה בה.  ר ארבע מהדורותח עבו" ש136,000- הסתכם ב1988תו  בשנת  העבודה ספדהלו

אן שעלות הפקת כל מהדורה הייתה מכ.  ח"ש 144,300לת של ל כותבעלו,  הופקו רק שלוש מהדורות של הביטאון
י ההוצאות הכרוכות בהפקת הביטאון כ,  עבקנ היחידה בתקציב .  ח" ש48,000-והסתכמה ב,   המתוכנן-40%יקרה בכ

.  םי עותק11,000-  בכ1988הביטאון הופק בשנת . למוסדות ומפרסומת,  םנוייו  למיימומנו על ידי  הכנסות  ממכירת
בפועל  ן הסתכמו  אוההכנסות מהביט.    תמורת  תשלום-והיתר  ,  ל"צו  חינם  בארץ  ובחופהום מה) -54%כ (5,900

משרד מבקר יע ללי הודלכה המטה .  עלות של  הפקתולעומת ה,  -40%שנוצר  גירעון של ככך  ,  ח"ש  85,000-ב
 .כי נבחנות דרכים חדשות לממן את עלות הפקת הביטאון, 1990המדינה בפברואר 

 
,   הלשממי   הים   במשרדנוספ  נמענים   58-נשלחים על פי לוח תפוצה ל,  שמוציא ענף הסברה  בעברית,  םהפרסומי

 .ל" צהרבודוכן לבעלי תפקידים ביחידת , סוכנות היהודית ובאוניברסיטאותב
 

פרסומים המופצים  השלת  נחיצות והיעילוהבר דואין לו היזון חוזר ב,  כי הענף אינו מקיים מעקב,   העלתההביקורת
 רואל I.D.F JOURNAL-י  ההדבר  לגבחד  אמור  יובמ.  הן בשפה העברית והן בשפה  האנגלית,  על ידיו

 .מאמצים והאמצעים המושקעים בהפקתוה
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 טיםהפקת סר
 
ז מאי  כ,  התברר.  ל"  צהיורכצל אמורה להפיק סרטים מסוגים שונים ל"יחידת  דובר  צה,  ל"  מטכפקודת פי לע.  1

וצה פנל,  םולותר לציית קלה יהמאפשרת נגישות טכנ,  טת הצילום  בווידיאו הפכה שי1978-פרסומה של הפקודה ב
. ם בהפקה עצמאית של סרטים לצורכיהםוסקיוע,  ול רכשו ציוד צילום בווידא"כתוצאה מכך גופים רבים בצה.  מאוד

ת מקיים עבודה מטה בנושא הפקת סרטים "כי אג,  הינמדי למשרד מבקר הלהכל בעקבות הביקורת  הודיע המטה
 .ל"בצה

 
המשלמים עבור הפקת , ל"ם על פי הזמנת צרכנים בצהיטרס תקסק בהפל עו"  צהחידת  דוברבירטה ענף הס. 2

 1988ה דהתקציב של הענף בשנת העבו. עם תמחיר לעלות ההפקה, ר פונקציונלי סגוד כמשקקפתמהענף . הסרטים
,  ווידאורט מוגמר ב  דקות  של ס300- רק כ1988-כי ענף הסרטה הפיק ב, יקורת העלתהבה.  ח" ש600,000-תכם בכסה
 . ימי עבודה מעל המתוכנן50%ן תקפהב והושקעו
 

 ל"לחות מחואירוח מש
 

.  ל"המבקרות ביחידות צה,  ל מתאם אירוח של משלחות מהארץ ומהעולם"דובר צהידת  ר  ביחוביצ יענף קשר
חמישה (ל גובה שמונה דולרים עבור כל אורח "יחידת  דובר  צה. הוא בתשלום,  ארוחת צהריםללכוש,  האירוח

תעריף  זה ).  ל"הובר  צד  תשני דולרים למרכז מזון ודולר לקופתה של  יחיד,  חידות המארחותיה תפוקלרים  לדו
,   1988-ל  ב"ה יחידת  דובר  צהבתשג,  ח" ש204,000 ךמתו  .ל"ות עם היועץ הכספי  לרמטכבהתייעצ, 1988-נקבע ב

רו בקופת ח נשא"ש 24,000-וכ,  כז מזון  למר-ח  "  ש40,000-כ,  רחותמאידות הח  ליח"  ש140,000-כהועברו  
 .ל"יחידת דובר צה

 
 ילפרכי  החל מא,  רחתאלגופים ולמוסדות שאותם  היא  מ,  על  דעתה,  ל"  הודיעה  יחידת  דובר  צה1989  בפברואר

  יהכספ מהיועץ 1989ידה במאי יחביקשה ה,  בעקבות הערת הביקורת.  היה התעריף לאירוח עשרה דולרים י1989
 אינו מאשר את העלאת תעריף  הואכי ,  הדיח הודיע היועץ הכספי  לי1989ביוני .  ל לאשר את ייקור התעריף"כטמרל

 .קורימף היוהיחידה חזרה לגבות את התער, האירוח
 

נו  אירוח  היכיוון  שארגון  ה,  ל"לא  הייתה  הצדקה לגביית דולר לאורח עבור יחידת דובר צה,  תורביקלדעת ה
ופסקה גביית דולר כי ה,  1989 רבהמטה הכללי הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמ.  קידי יחידת הדוברפת תרגסבמ

 .ל"אחד מכל אורח עבור יחידת דובר צה
 

 סי ציבור וקישור לעיתונות של הזרועות והחילותמשרדי יח
 

להסברה , וקובעת את אחריותו לדוברות, גיעהל בר" צהאת  תפקידי  דובר ,  כאמור,  פיקוד העליון  מגדירההוראת ה
ל להשפעתה  של  "עליית המודעות בצה.  ותו לקשר  עם גורמי התקשורתוכן את אחרי,  ל"ולהוצאת פרסומים על צה

ם מקיימי,  ל"שבמקביל ובנוסף  לפעולות  דובר  צה,  ה תקשורתית גרמו לכךיפחש לציבור והרצוןהעל  התקשורת 
 .פקידםת רדת והוג"רק חלק מגופים אלה אושרו על ידי אג.  פים ליחסי ציבורוג  תועוחלק מאגפי המטה הכללי והזר

ינם לבין יחידת   ביתועהזיקה המקצו,  יןלכי הקמתם של גופים אלה לא לוותה  בהגדרת יחסי הגומ, קורת העלתההבי
ת נעשית עבודה לבדיקת יחסי הגומלין בין "י באגכ,  המטה  הכללי  הודיע  למשרד מבקר המדינה.  ל"דובר  צה

 .המקצועית ליחידת הדוברותם ת כפיפעיבקול,  ל"הגופים ליחסי ציבור לבין יחידת  דובר צה
 

 היחידה לשעת חירוםהיערכות 
דו  קיתפ.  לי והדרג  הנפרס"הדרג המטכ:  ל  בשעת  חירום בשני דרגים"בר  צהדות  ידפקידיה  מאורגנת  יחלביצוע ת
   אמצעיולהנחות את כל, לעבד  ולהפיץ  מידע הקשור באירועי המלחמה,   לאסוףאוה יל" המטכ  של  הדרגהעיקרי
עצמאי את אירועי ן ופבארס הוא לסקר פ הנגתפקידו של הדר.  הסוקרים את המלחמה,  המקומיים  והזרים,  שורתהתק

 .לי"ולהזרים מידע עדכני עליהם לדרג המטכ, המלחמה
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ש  דחמ  מועד סיום הביקורת לא נבדקומאז ועד. 1975-ה  בחירום נקבעו בדיחיה  הם  ומבנדם בחירוח האקן כות.  1
 .של תקן ומבנה היחידה לתפקידיה בחירוםמתם התא

 
המוצבות במלחמה  במפקדות הפיקודים המרחביים , סיקור  לרדיו ולטלוויזיה  חוליות  22-מנפרס מורכב  הדרג ה.  2

 םדכי מצבת כוח הא, הביקורת העלתה).  יזיה  וצוות  סיקור  לרדיווולטל  רת  סיקווללת צווכל חוליה כ(ובאוגדות 
סרו צלמים  חיורדתי  סיקור לו  צוהיקור  לטלוויזיה  ובתשע צוותי ס12-ב. מהתקן -65%חוליות הייתה בשיעור של כב

 . היעדרם עלול למנוע את הפעלת הצוותים במלחמה. וטכנאים
 
מבר צדב , באופן חלקי  בלבד,  עד אותו מועד תורגלה היחידה.  רה לחירוםבסה ליגחידה תר נערך לי1989יוני ב.  3

מטלות שאותן והה ידחירום של היחבים ד התפקי1989נקבעו  ועודכנו ביולי ,  בות לקחי התרגיל האחרוןבעק.  1986
 .יש לבצע ברגיעה לקראת מלחמה

 
 להפקת  לקחי מלחמת יום הכיפורים בנושאי התנומש  ,  ועדהח של" דול"גש לרמטכהושנות  השבעים באמצע  .   4

.  זו חמהלאשר היוותה  את  אחת הבעיות במ,  בגלל  שאלת אמינות הדיווחים,  יתרבין  ה, ל  והתקשורת"דוברות צה
, שיכלול  את  אולפני  הטלוויזיה ואולפני הרדיו,  להפעיל  מרכז שידורים לאומי,  בין  היתר,  היצמל ההוועדה 

סברה ולפרשנות ע להל הנוגכב ל"מרכז זה יופעל בפיקוח יחידת דובר צה.  ל"המשותפים לקול ישראל ולגלי  צה
 .צבאית וביטחונית

 
כי  מרכז  ,  הביקורת העלתה.  ז שידורים לאומירכ מל"חידת דובר צהים בקהו, ההמלצות של הוועדהבעקבות 

אז הקמתו הוא לא תורגל מו, מהתקן -35% של כרועישב מאוישהוא :  רוםדו בשעת חיקיהשידורים אינו ערוך לתפ
 .להפעלה בחירום

 

 
 

לתפקיד  המוטל  על .  עה ובחירוםיל  תפקיד  ייחודי  של  דוברות ושל הסברה ברג"ובר צהידת דליח
חוד  וביי,  ל  לתקשורת"עקב  חשיפת  פעולות  צה,   תהייתה חשיבות מיוחדת בשנים האחרונוה ידיחה

ות  מיוחדות  ל הוצגו דריש"י דובר צה  בפנ.ן ועזהורמשו,  ל עם ההתקוממות  ביהודה"התמודדות צהעקב 
ערכה על  מדה ששכן הפרסום הפך,  ל בפני אמצעי  התקשורת"צוג צהיולי לסיקור  אירועים,  להסברה

 .ל"עיצוב דעת הקהל בארץ ובחו
 

לא  היה ,   אירועי ההתקוממותתא רקסלכדי , ל"דובר צהכי הפעולות שנקטה יחידת ,  אים עולהמן הממצ
למהירות  וגענהדברים אמורים בכל ה.  ו האירועים בשטחבהן מענה מספק לדרישות המיוחדות שיצר

 .  אמצעי התקשורת הזרהעםר קשוה, ה והדיווחים מהשטח על אירועיםבהתגו
 

גדיר  י  רשא,  ל"ובר צהקודים לד הכללי  לממש את הכפיפות של הנציגויות במפקדות הפיעל המטה
 רחון את הצורך בגופים השונים ליחסי ציבוכמו כן יש לב. עולה שלהןי הפואת דרכ תוברורות  את הסמכוי

 .ל"צה  זיקתם לדוברתוא
 

 .ל וההכנות לשעת חירום אינם משביעים רצון"וח האדם  לתפקידיו ביחידת דובר צההכשרת כ
 

 .יקויים שהועלוקן את הלולת, דה לשפר היערכותהעל היחי
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 ל ללביא"ופת צהמימוש חל
 

 צאיםריכוז ממ
 
והחליטה , הפסיקה הממשלה את פרוייקט הלביא,  ל ומשרד הביטחון" צההמלצת בעקבות 30.8.87-ב

 . להפעיל תכנית פיתוח והצטיידות חלופית
 
  את  ולקיים,  ל"הצ תופולכי  יש  להבטיח  את ביצוע עיקרן של ח,  ה קבעה  בהחלטתההממשל.  א

של  בביצוע עיקרן דםקתל ה"כי צה, הביקורת מצאה. כושרה  הטכנולוגי  של  ישראל  בתחום האוירי
 . החלופות

 
ל התקציבים שהתפנו מפרוייקט צובקרה ומעקב אחר ניי צעאמל לא ננקטו " הביטחון ובצהבמשרד.  ב

 .הלביא
 
תעשייה  האוירית  ון לב הביטחיצן דולר מתקוילימ  100,  כל  שנה,  ה החליטה להקצותהממשל.  ג

הביקורת מצאה ".  ל בתחומים רלוונטיים" צהתפוולשחלקו  יושקע בפיתוח מערכות טיס וחלקו בח"...
שאמנם בוצעו בתעשייה ,  וצל לפרוייקטים נחלק  מסכום  זה,  פהוקבתשכל עוד הייתה ההחלטה 

 . סיט יאך אינם קשורים לטכנולוגית כל, האוירית
 
 כולל הפעילות,  הועברו למימון צרכים שוטפים, נו מפרוייקט הלביאשהתפ,  ספיםכמהחלק .  ד
 .הלא ניתן לדעת את היקף התופע. הודה שומרון וחבל עזהיברת באזורים גמוה
 
,  ל"שהינה חלק מהתכנית הרב שנתית הכוללת של  צה,  ת הרב שנתית  למחקר  ולפיתוחבתכני.  ה

אם .  לרבות התחום האוירי,  של השקעה בתחומי המחקר והפיתוחות חדשותלחתהב  הדהוצגה  ירי
 וםתחוב, וגדת את עניין  שמירת  כושרה  הטכנולוגי  של  מדינת ישראל בכללהיא נ, תתממש מגמה זו

 . בפרט, החלטת הממשלה במפורשה אוירי אליו התייחסה
 

 
  -להלן  (ל  ומשרד  הביטחון " צה המלצתאת לקבל 30.8.87-מהממשלה  תטוהחל,  יאבלה  טקיויהפסקת פר

במועד זה . 1986וסט וגבאל היוותה  סיום  של תהליך שהח,  יתלהפעיל  תכנית  פיתוח והצטיידות חלופ)  ט"משהב
את ההצטיידות  הללכש,  1995 - 1986כי  לא ניתן לממש את תכנית העבודה הרב שנתית  לשנים  ,  ל"התברר  לצה

עלות .  2תכנוןלבית שהוגדרה יתקצהמאחר  שהמינימום ההכרחי למימושה עלה הרבה מעל המסגרת  ,   לביאטוסיבמ
 .2000דולר לשנה עד שנת  מיליון 550-ך פרוייקט הלביא הוערכה באותו זמן ביותר משהמ

 
בסוף . וייקט לביאר לפתל  עבודת  מטה מסודרת לבחינת חלופות אפשריו" החלה  בצה1986ת העבודה בסוף שנ

: רבע חלופותמסמך זה מנותחות אב.המנתח את החלופות השונות, ל לשר הביטחון נייר מטה"ש צה הגי1987רואר פב
סגן תת שר ההגנה (יים  זקהר"פות דולח)  ב(; ייםרשפא םימוצג בשני חתכים תקציבי, המשך פרוייקט לביא) א(

,  חלופת חיל האויר)  ג(;   כתחליף ללביאF-16י סשל הרכבת מטווכש רהמתייחסות להצעות  שונות  של , )האמריקאי
, והיא מייעדת את כל התקציב שהשתחרר מהלביא, ריםם ואמצעי לחימה אחאילרכש מטוסים אמריקת חסייהמת

,  ל"המייעדת את התקציב לפיתוח ולרכש אמצעים לכל זרועות צה, ת"גלופת אח) ד(;  לרכש עבור חיל האויר בלבד
. ל"ל כחלופה המקובלת על צה"נקבעה על ידי הרמטכ, עם שינויים קטנים מאד, ה אחרונה זופחלו.   האוירל חילכול

 ".ל ללביא"חלופת צה"-זה היא הוצגה בפני הממשלה כלאחר מועד 

                                                           
 .871' עמ, 38ח שנתי "בדוה ראל " ההכנה  של התכנית הרב שנתית לצה  על סדרי2
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ט פירוט "ל  ועל ידי משהב"הוצג על ידי צה, 1987ועד סוף אוגוסט מאי קיימו מתהש,  ת ממשלהובישי רספבמהלך מ
, כלכלית, תמיבצעי: והמשמעויות הנלוות לכל אחת מהן,  ל"מלצת  על ידי צהלופה המוולל החכ,  ות השונותפחלוה

 .ת ותעסוקתיתטכנולוגי
 
אשר  הוגדרו  ,  הצטיידותוח ורשימה של נושאי פית הללכ,  האשר  הוצגה  בפני הממשל,  "ל ללביא"צהחלופת "

החל מבדיקות היתכנות ,  לבים שונים מועד בשנמצאו באותו,  הנושאים שנכללו  בחלופה. ל"כחיוניים להתעצמות צה
 .כש מוצר מוגמרברה כלו
 

 ;30.8.87-שהתקבלה ב) 658' סמ(לטת הממשלה להלן הח
 

רה הטכנולוגי של ישראל בתחום  כושקיים אתלו ל"פות  צהולח  לש להבטיח  ביצוע  עיקרן על מנת "
 : מחליטה הממשלה-האוירי 

 
ירית בתחומי או היהשרה   הטכנולוגי והיצרני של התעשי  קיום  כולהבטחת טחון  יפעל יהב  דמשר.  א

 .ההשבחה של כלי טיס ואמצעי לחימההייצור ו, פיתוחה,  המחקר
 פיתוח הטכנולוגיה  של  כלי הטיס של הדור ימשךי,  צורייב לא יבוצע איבלה להדגם  הנוכחי  ש אם כי.  ב

 ,  מיליון דולר בשנה100ם  סכום של חון  הקיי  הביטבממסגרת  תקצי ט"בהלשם כך יקצה מש.  הבא
 .ל בתחומים הרלוונטיים"פות צהות טיס וחלקו בחלורכ  יושקע בפיתוח מעקוחלש
16-יתוח הדגם הבא  של  מטוס  הל בפשל ישרא התדבר השתתפוב ב"הראהבדיקה עם שלטונות  תימשך.  ג
-F  ר  השתתפות בנתח הייצואפשרותו. 
כחלק מתכנית , ריתויהא ה בתעשייF-16-דיל את נתח הייצור של ה כדי להגמאמץ  מיידי יעשה .  ד

 .ל"ההצטיידות של צה
 .איבלה הביטחון ממקורות המדינה לא יקטן עקב ביטול תכנית תקציב.  ה
 לכך  לא יפחת מן המוקצה1987הביטחון ידאג שהיקף המימון הכולל לתעשייה האוירית בשנת משרד .  ו

 ".1987 של יבתקציב השקל
 

את  מימוש החלטת שרד מבקר המדינה   מבדק,  וגיןירלס,  1989ר  וממאי עד ספטמב1988ר עד דצמבר מאוקטוב
נן על ידי מערכת הביטחון  תוכ החלופהשוממי(שונות ארה  היתהממשלה הקשורה בביטול תכנית הלביא בשתי שנו

ל  וקיום כושרה "חלופות  צהיקרן של  ביצוע ע -  ההחלטה לה  שינבדק מימוש  יעד).  1997 - 1987לשנים 
שהוצגו כצפויות עם המשך  ,  ועל  לעומת  המשמעויותנבדק  המצב  בפ;  ריישראל בתחום  האויל  שגיהטכנולו

במסגרת  בדיקה  זו  לא  נבדק .  שהשתחררו מפרוייקט  הלביא, יםבכספהשימוש  ןפנבדק  אוו;  איבלהפרוייקט  
מפקדת  ב,)א" ח-להלן (ויר האל חיבמפקדת , ת"במחלקת תכנון של אג: ל"הביקורת נערכה בצה.  ההיבט התעסוקתי

,  )ק" את- ןלהל(באגף התקציבים : ט"ובמשהב;  )ש"  מפח-להלן (ובמפקדת חילות השדה , )י" ח-לן לה(חיל הים 
יתוח אמצעי לחימה ותשתית פהל למחקר ולנבמיו) ר" מנה-להלן (במינהל  ההרכשה ,  )ס" אכ-להלן (ף  הכספים  באג

 ).ת" מפא-להלן (לייצור 
 

 חלופההי יברכמ
ואים ר ונא ל"ועל פי הגדרת  צה,  "ל"עיקרן של חלופות צה"משלה  מדבר  על אשון של  החלטת  הממרכיב ר.  1

נושאים התורמים במישרין ;  המחקר והפיתוח,  אותו כמתייחס למכלול רחב של נושאים מתחומי  ההצטיידות
 .ל"הלהתעצמות צ

 
ייחס להמשך השקעה ומת, בתחום האויריל וגי של מדינת ישראולכנהטני בהחלטה מדבר על קיום כושרה מרכיב ש

 .ויריתאה היישבפיתוח מערכות טיס ובתחומים רלוונטיים בתע
 
דשים  והח.  ההחל שלב מימוש החלופ, 1987בסוף אוגוסט ,  ההחלטה על ידי הממשלהקבלתחר מיד לא. 2

 הועלו .  שניתן להתניעם במהירות,  חיפוש נושאים ופרוייקטיםופיינו  בונים  אשהרא
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ליך  הת.  "ל"חלופת צה"ושכונתה ,  ל" אשר לא נכללו בחלופה  שתוכננה  ושהוצגה  על ידי צהחדשים רביםנושאים 
נים  היו מוכ,ל"נכללו בחלופת צהש, יםטשלושה פרוייק. 1988 ונמשך גם בשנת העבודה 1987יה  בסוף  שנת  זה  ה

 .ותוקצבו מיד, לביצוע מיידי
 
אשר חייבה אותו להקצות סכום ,  מיידי נבע מהחלטת הממשלה  הנושאים למימוש וששחיפ,  יר לביקורתהב הל"צה

 .עשייה האוירית בלבד ובת,קבוע דווקא לנושאים בתחום מוגדר
 

 ולוט בירוהמצב לאח, "לביא" המשך פרוייקט משמעויות
בלי  ,  יתוח  החיונייםהפהמחקר ו,  ך  פרוייקט הלביא לא יאפשר לקיים את ההצטיידותכי  המש,  הל היית"מסקנת צה

 .כ הקיים" בסדהעיתיגרם פג יכ,  אצוומכאן י,  לצמצם  את  המסגרת התקציבית למשימות  שוטפות
 

 .ביא יימשךמקרה שהל נחזו לרמהפגיעות אש חלק עדיין לא נמנע, כי עם הפסקת פרוייקט הלביא,   העלתההביקורת
 

 ץאר בF-16בייצור מטוסי השתתפות 
  אשכדאיות  הנו.   בארץF-16שרות  להשתתפות ישראל בייצור מטוסי שתיבחן  האפ,  ממשלה  נקבעבהחלטת ה

 .בעקבות החלטת הממשלה,  1987שנית  בספטמבר  ובאוקטובר ונבחנה ,  1984- ב כברל האויריח ה  על ידינחבנ
 

  . עולים עליה בהרבהותוהחסרונ,  ושוליתה טנ קשהתועלת הצפויה תהיה,  האויר  היו של  חיל  הבדיקהמסקנות 
 אף של או(ה ל המדינש ת הטכנולוגיתלוכיה גם התרומה לשיפור.  התרומה אינה משמעותית, מבחינת התעשייה
,  עם זאת.  רכיב המטוסים בארץה הומלץ לא להדיקבלסיכום ה.  אם בכלל,  תהיה קטנה מאד)  התעשייה האוירית

 . מיליון דולר860ות הישראליות בהיקף של כישות גומלין בתעשי ר   סוכם  עלF-15- וF-16במסגרת עיסקות מטוסי 
 

 ופהלחה תרגהוצגו במסנושאים ש
לא , הביקורת גרתסשנבדקו במ, לכן בשנתיים הראשונות.  1997 עד 1987יחסת  לשנים    מתיל ללביא"חלופת צה
 .למימוש כל מרכיביהה לצפות ניתן הי

 
ותמונת המצב של נושאים  אלה  ,  ל"לופת צהכפי  שהוצגה  בפני הממשלה במסגרת ח,  יםשאנורשימת המבדיקת 

כי  ,   נראה1989ושאים  במועד סיום הביקורת בדצמבר ם  הנשל  אות בצתמונת המ תמועל,  1987בסוף  אוגוסט 
וצר   מבשלב  של  רכש ם  לק  ח.ומבחינת זמינותם,  צאים הנושאיםשבו  נמ,  בנת  השלימבח,  וונתגה  מנהרשימה  הי

גדול  קלת ניכרת בחומדקתה כי חלה, עוד עולה. וחלקם בשלבי פיתוח שונים, ל"בארץ ובחו") מהמדף("מוגמר 
 .יםנושאמה

 
 שנת ולתכנון, 1987  לביצוע בשנת העבודהענוגב 1988כי  הממשלה  עודכנה  בפברואר  ,  דיע לביקורתל הו"צה

 .1988העבודה 
 

כולל הפעילות , בתקופה זו חלו התפתחויות רבותו,  ועד סיום הביקורת חלפו כשנתיים מעד ו1988 מפברואר
כי התפתחויות ,  לביקורתלא ידוע. 3והוכנה התכנית הרב שנתית החדשה, שומרון וחבל עזה הדוהי המוגברת באזורי

כאשר הוחלט על סגירת , 1987שעליה הוחלט באוגוסט , הפולחהש שר  למימואלה  הוצגו  בפני  הממשלה  בהק
 . פרוייקט הלביא

                                                           
ן שוחלקה הרא.  אשר נועדה לבוא במקום התכנית הקודמת, חל  בהכנתה  של  תכנית  עבודה רב שנתית חדשה הו1988 משנת 3

 1988-1992ייחס לשנים מת
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 ריתיהאו יוחדת לתעשייהצאה מהק
לפעול לקיום כושרה הטכנולוגי  והיצרני  של  התעשייה  , כאמור, היה על משרד הביטחון,  לטת הממשלהעל פי הח

יון דולר   מיל100 הוקצו ךכ לשם. לחימה יעצמאויס של כלי טהייצור וההשבחה , הפיתוח, האוירית בתחומי המחקר
בינואר ".  תחומים הרלוונטיים"ל ב"צה  ועדה לחלופתירה תוהי, וח מערכות טיסשחלקם יועד להשקעה בפית,  בשנה
  לא  קיבלה  1989כך שבשנת העבודה ,  יוחדת  לתעשייה  האויריתהמאת חובת ההקצאה ה  שלממ ביטלה  ה1989

 .משלהת המר מהחלטזגיהתעשייה  האוירית  תקצוב  מיוחד כנ
 

שאינם ,  ה גם  לטובת  פרוייקטיםללק מכספים אחון חמערכת הביט העבירה 1988- ו1987כי בשנים ,   מצאההביקורת
נושאים אלה הופיעו ברשימה שהוצגה  .  יים בתעשייה האויריתנטקשורים לפיתוח מערכות טיס או לתחומים רלוו

פנתה תשומת לב הממשלה לסטייה מהאמור בהחלטת ם הויקורת אבל אך לא ידוע,  1988אר ודש פברולממשלה בח
 .הממשלה

 

 ונגזרות הלביא ונייוהמטוס הא
  31.8.87-משרד  הביטחון  בל "הקים מנכ, ל" צהפתלו חועל הפעלת, החלטה על הפסקת פרוייקט הלביאבעקבות ה
.  נויו של הצוות בוטל מי31.12.87-ב.  ר"הנמ שאר  של בראשותו, ל"ידום הפרוייקטים שבחלופת צהצוות  לק

שהמטוס האויוני יהווה ,  ת"ירית  ועם  מפאותעשייה האהעם ,  תייעצות  עם  הצוותבה,  ל"במקביל  החליט  המטכ
ת ומענה סביר לתעשייה האוירית ולחבר,   החלטת הממשלה בנוגע  לשימור  טכנולוגיות כלי טיסוםקי למענה חלקי

 . מ בנושא התעסוקה"עב םיבמחשאלביט 
 

ידועה מראש  לכל   עובדה שהייתה,  מיבצעי של חיל האויראויוני  לא  היווה  מלכתחילה  מענה לצורך המטוס ה
שיעמדו באמות מידה של חלופה למטוס , אחריםם ל פרוייקטי"פש צהחין לכ. כולל לתעשייה האוירית,  הגורמים
 .ל בפרוייקט נפסקה כליל"תתפות צהר השעד אש, הגר אליהם בהדהרבעוה אכןועדה לו ויתרת התקציב שי, האויוני

 
בין ,  וןשבבחבעת הכנת התכנית נלקחה .  האויר  תכנית  חלופית  ללביא האויוני  חיל הציגה  מפקדת   1988באפריל  

רשימת  תנכה ת בעה לאילוץכוונה זו גרמ. וונה לשמור על הנתח של חטיבת ההנדסה בתעשייה האויריתהכגם , היתר
יזון אה:  "ל"רמטכהמר א 1989ל האויר לשנת בסיכום דיוני ההכנה של תכנית העבודה של חי.  צועטים לביקייהפרו

 ).מאולצתה חלופ" (חויבותינובמד מויש לע,  הנבון היה מחייב שלא להתחשב באילוץ זה
 

על , חוןהביטליט שר חה ,ה האויריתיישעתה ביןביטחון לל ומשרד ה"לאחר  סדרת  דיונים  בין צה,  1988וני באמצע י
עם זאת ציין .  וביניהן שיפורי כפיר - חיל בחלופותתולה , ט המטוס  האויונילהפסיק את פרוייק, ל"פי המלצת הרמטכ
 .תנות מענה מספק לתעסוקהנווס האויוני אינן מט ללוהשר שחלופות א

 

  כספי החלופהמעקב אחר
ל "חלופת צהנוגע לב  1989-ו, 1988, 1987 שניםיטחון לבה סבר לתקציבהה ירבדבת  הנאמר   בחנה אהביקורת.  1

 4ש"פחהמ וחיל הים, תה התייחסות מפורטת לנושא בתקציביהם של חיל האוירי הי1988 תכי בשנ,  נמצא.  יאללב
ות נכלל נתח   ההצטיידכי  בתקציב,   נאמר רק באופן  כללי1989ואילו בדברי ההסבר לתקציב ;  חלופהבהקשר  ל

 ירבשנכלל בד,  בפירוט הנוסף. לביאשאושרו לאחר ביטול ה,  וח ולהצטיידות בפרוייקטיםיתמשמעותי להמשך פ
צה ק מוהכך שלא ניתן להפרידו מהנתח שהי,  אין התייחסות לנתח זה  כלל, יקט ופרוייקטיורבר על כל פסהה

  גם לולא  בוטל  פרוייקט  הלביאטלפרוייק

                                                           
,  1988כספים ה תנשב ועל  ניצול הכספים שהוקצבו  לתעשייה  האוירית,  1988קציבי החילות  לשנת  הכספים  ע ת ביצו על4

 .ה בפרק על תקציב הביטחון וביצועוח ז"ראה בדו
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כיוון , לחלופהכי  לא  היה  יותר טעם בהתייחסות מפורטת ,  ל הסביר לביקורת"צה.  וקפהית לדעת אניתן לא וכך 
 . םבים השנתיייצקתב ושכל הכספים נטמע

 
כדי  ,  1989-  ו1988,  1987י  בקציתשהועברו לטובת נושאי החלופה ב,  ת ניסתה לרכז את סכומי הכספיםרביקוה.  2

 .ועל התקציבים שאכן נוצלו, לופההחספי הלביא לטובת מכו ברם שהוע התקציביל  תמונה על סךלקב
 

ישומי המחשב  של  י ברכ,  תברסה )ס"ר ואכ"הנמ, ק"תא(ט "ל ובאגפי משהב"ביקורת בצהשערכה הבבדיקה 
ע על מיד. לבד ממקרים בודדים,  ש  בסימן זהו נעשה  שימאל לעבפו.  ט  הועד סימון מיוחד לכספי החלופה"משהב
 .שאין ביניהם התאמה, יםמרוכזים  באגפים השונים על פי רישומים פנימי,  הופים  מכספי  החלהנהנ,  םוייקטיהפר

 
,  דולר מיליון 100-ט אחר הכספים שהופנו לתעשייה האוירית מתוך הקצאת ה"ים מעקב  על ידי אגפי משהבאמנם קו

ל תמונה מדויקת על כספים אלה קב ליהתן הלא ני,  יםאך בשל חוסר התאמה בין האגפים בפירוט הסעיפים השונ
 ).דםוהק' שבעמ) 3(ראה הערה (
 

אחרים הופסקו או .  מכספי החלופהספת בלו תויק  ,יקט הלביאיורפ לושהחלו  כבר לפני ביט,  וייקטיםמספר פר
א  הינוצלה תרה שלא כי לא ניתן לדעת אם הי, ט העלתה"במשהב הבדיקה.  ואמלובוהתקציב לא נוצל ,  שהואט קצבם

  םיטקיישהוצאו  עבור  פרו,  כן הזמנותכמו  .  או  מכספי התקציב הרגיל שהועד לנושא,  וקא  מכספי  החלופהדו
אותו סעיף  ועם והם תוקצבו במסגרת אותה דרישה,  שאינם מוגדרים  ככספי החלופה,  ביםגם תקצי תוכולל, אלה
 .קציבית
 

למדה  ,  ל"רת היועץ  הכספי  לרמטכקוברים  שמסר לביהדומ"  ל"רפאב"לעיתון  ר  הביטחון  בראיון  מדברי  ש
כולל הפעילות ,  פת  שוטלצריכה  ורביא  הועבלה  תינכ  מהכספים שהשתחררו עם ביטול תהביקורת  שחלק

 .5המוגברת באזורים יהודה ושומרון וחבל עזה
 

אשר יאפשרו קיום  מעקב  ובקרה אחר ,  ר כליםכון ליצוהביטחון לא מצאה לנת  כי  מערכ,  ם לעיל  עולהמהממצאי
אשר ,   נטמעו כספי החלופה בתקציב הכולל1989החל מתקציב . הלביאהכספים שהתפנו כתוצאה מהפסקת תכנית 

מן הראוי ,  תורלדעת  הביק.  הםריאחב  ולכן אין כל אפשרות לזהותם  ולעקו,   ושינויים אחריםםבר  קיצוציעוא הגם 
ה של שורייתקבל אש דלפחות ע, איבלה טקהיה לקיים בקרה ומעקב  אחר  כל  הכספים שהשתחררו עקב ביטול פרויי

 .שנתית באה במקום חלופות הלביא-כי התכנית הרב, הממשלה
 

 חומי מחקר ופיתוח טכנולוגיהשקעה בת
ל  ידי הוסבר  ע,  1987 ושהוגש  לשר הביטחון בפברואר ,  שונות  הותופל  על  החל"וכן על  ידי  צהבמסמך שה

כ "א וכולל סד"כולל ח( לכל הזרועות ח"למידות באיטצ לפיתוח וההנעמ ןיא"... ל שעם המשך פרוייקט לביא "צה
)  א"כולל ח(ל "מענה  לצרכים העדיפים של זרועות צה"...  פשר אל ת"פת צהוחל, תלעומת זא) ...".  י"עתידי ח

 ...".ח כמענה לשדה הקרב בעשור הקרוב "ת באמלדולפיתוח והצטיי
 

כפי ,  1992 - 1988ל  לתקופה  " צהת וזרועות"אבתקציבי מפ חותיפל בחנה את  הקצאת  המשאבים הביקורת
ל  ש מסתמנת  ירידה  בתקציב הפיתוח1990צאה  כי החל משנת מו,  1989  ייולבת  במארס ו"שהוצגה על  ידי  מפא

 .רועותהז
 

  על  הזכורש , שנתית למחקר ולפיתוח  ביטחוני-בעות מהתכנית הרבוהנו, ת"אשכתב ראש מפ,  מעויותבהצגת המש
 :מתוארת תמונת המצב הבאה, ל ומהתעשיות"תונים שנמסרו לו מצהך נות  מת"אפמ ידי 

                                                           
 . ח זה בפרק על תקציב הביטחון וביצועו"ה ראה בדו בנושא ז5
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הפיתוח ץ אממ. 1992, 1991לי  מוצגת  ירידה משמעותית של תקציבי הפיתוח לשנים "לל צהה כ"בס"
 לש בחינת מועדי התחלה וסיום. 1989 מהיקפו בשנת 2/3די  יגיע לכנן לכל אחת משנים אלהוכהמת
לא תוכננה כמעט  כל רזרבה ;  שכמעט ואין התחלות חדשות בפיתוח,  כךלצביעה עמ חייקטי פיתוורפ

תופעה זו של ת יועומשמ. 1993וכמעט כל הנושאים מסתיימים לפני שנת ; יתוחפלהתחלות חדשות ב
תחומי הפעילות  הזרועיים  האחרים  )  א: (ות  מתכנון התחלות חדשות בפיתוח עלולות להיותנעהימ

  עם,  תותיסגרנה  דרגות  החופש להתחלות פיתוח חדשו,  יקובעו)  'ות וכויידטהצ, זקהחא , אימונים(
קשה על ה השפע)  ב.  (1992 - 1988ת  החמורות  להתפתחות והתחדשות בשנים שמעבר לשנים והמשמעוי

 תשהוקמו בעמל ובהשקעות רבו, עד  כדי  ניוון  מוחלט  של חלק מהם,  ידע בתעשייה/מוקדי פעילות
 ".םימשך השנב
 

נים  אינם מאפשרים והפיתוח  הש שאיול בנ"הנתונים המוצגים על השקעות צה: ... "ת"מפא' יף רעוד הוס
ית  הביטחונהתעשייה"לדבריו ".  ל"הי ההתעצמות של צרכצו ללקבוע אם ההשקעה בהם מאוזנת בהתאם

התייצבות  על רמת לקראת  )  יתוח הלביאפ תונש (נתונה  כיום  בתהליך של מעבר מתקופת שיא בפיתוח
וזאת בשל מיעוטן  של  , אמורכ, וח הארוךו לטןהתעשייה מתקשה לתכנ.  פיתוח כוללת הקרובה למחצית
.  ל בפעילות הפיתוח"ובשל ההסתמכות הגדלה על מקורות מחוח  תופיהתחלות  חדשות  בנושאי  

ך ביכולתה לפתח מערכות רוהאנוני ויבההמשמעות העיקרית לגבי התעשייה  הביטחונית היא פגיעה לטווח 
 ".מתוחכמות ייחודיות

 
  אתש  כי במהלך השנים שבהן אמורה מערכת הביטחון לממ,  ים שהוצגו משתמעננתוהת ומ"אש מפאמדברי ר

 תושדחשל  מערכת  הביטחון  בתחום  פיתוח  של טכנולוגיות  בכושרה צפויה ירידה,  זרותיהנגחלופה ללביא וה
 .עתידיותו
 

ך  לעניין יזה  לא  שי ייןנוהויכוח המתנהל עמו בע,  "ת מגזים"מפא"כי  ,  ן הסבירה  לביקורתחויטבמערכת  ה
א רק ול,  לחימהים גם לייצור מערכות ספהעביר חלק מהכל,  וא הל "הפירוש הנכון לדעתה לחלופת צה.  החלופה
לדעת .  רים שפיתוחם  הסתייםוצבמיידות טצהכספים גם להמ קלח מערכת הביטחון מייעדת,  יתר על כן.  לפיתוח
מעידה על תהליך  של ,  בקשר  להתחלות  מחקר ופיתוח שהתכנית ,  בדהואין הסבר זה  סותר  את  הע, הביקורת

כולל התחום האוירי בשנים שבהן נועדו , לרעה על שמירת כושרה הטכנולוגי של ישראלע ר העלול להשפידב,  הידיר
 .לביאל תלבוא לביטוי החלופו

 

 
 

ל  ראה  "הכספים שהשתחררו עם הפסקת תכנית הלביא אמנם הופנו לפרוייקטים שצה, עילכמתואר ל
ל אכן התקדם בביצוע "צה, דעת הביקורתול, םייאותם  כבעלי עדיפות גבוהה כמענה לצרכים מיבצע

יים נוכח השינו, טת הממשלהלחהב רונוכח האמ, עם זאת.  ל ללביא"שאים שנכללו בחלופת צהרבית הנומ
טיים מופנים כספים שהשתחררו  מפרוייקט  הלביא  עשב, התקציב רותושחלו במשך הזמן בצרכים ובמק

מן ,  כח מורכבות הנושא והעניין הציבורי הרב בונוו, להגם לפעולות שלא נכללו במסגרת החלטת הממש
אותם נושאים על ההתפתחויות  שחלו  ב, י תקופהה מד הממשלתא הראוי היה שמערכת  הביטחון תעדכן

 .30.8.87יום מתה טהקשורים לביצוע החל

 ל"אות הנפש בצהמערך ברי
 צאיםריכוז ממ

 
.  בהןל הוא לאתר בעת רגיעה בעיות נפשיות אצל חיילים  ולטפל  "הל מערך  בריאות  הנפש  בצייעודו ש

 .שנפגעו בתגובת קרב, םיחירום  הוא  מיועד  לטפל בחיילבעת  
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דיין בשלבי  הרצה  נמצאת ע, 1984-שפועלת כבר מ,  של מערך בריאות הנפשת הממוחשבת המערכ.  א
ומידע קליני ,  ל" בצהפשהנת יקף  תחלוא הטרם  ניתן  להפיק ממנה מידע מרוכז ומדויק על.  וניסוי
 . כל המטופליםסטורי עלעדכני והי, מרוכז

 
ביותר בנפגעי תגובת  קרב   את דרג הטיפול הבכיר הווהמה , יעורפיקום  של לי" המטכלמתקן.  ב

לא נקבעו תקני כוח אדם ;  הפעלתו ופריסתו בחירום, דות  קבע בנוגע לארגונווהיו  פק  לא,  םבחירו
ות  מרפא;  1982-שהוקמה ב, ובות  קרב  המרכזית  למיון  ולטיפול  בנפגעי  תגדהחיליוד לחירום ציו

 . קרב מיחידות צבא עורפיות בחירום בנפגעי תגובתלפטל  וכערלא  נבריאות  הנפש  
 
במארס ,   של  קציני  בריאות   הנפש   ושל  הרופאים הפסיכיאטריים במילואיםםכוח  האדמצבת  .  ג

נפש ורופאים פסיכיאטריים  בריאות ף על פי כן חסרו  קציניא.  מהתקן-25%הייתה גבוהה בכ, 1989
 .אות הנפש בחירוםירב ךרעל מים של השונופיבדרגי הט

 
ים  מבין שלושה המתקנים הפיקודיים לטיפול בנפגעי ילשנולי לשיקום  עורפי  " המטכ למתקן. ד

שנבעו  מתעסוקה  מיבצעית  ,  יםוציל אבשל;  בלבדם נערכו אימוני הקמה חלקיי,  תגובת קרב
לבים מטפלי בריאות ושמ  ןהבש,  יות  הקדמהאוימונים רק לכמחצית  מפלוגות  הרפ  בוצעו א,מוגברת

 עד 1988שנערכו מאוקטובר ,  פלוגות רפואה אימוני 17  תוךמבשישה  ;  בהשוואה  לתכנון,  פשהנ
שה אימונים נוספים הייתה השתתפותם מיבח ו,יאות הנפשברלא השתתפו כלל מטפלי ,  1989מארס 

 .חלקית בלבד
 
מצוי  במשרד וזים הפסיכיאטריים הפשאה   ץבושל   קפתית  וקתרכת  השוואה  קבועה  ולא  נע.  ה

ל  על  אשפוזים  פסיכיאטריים  של  "כדי  להעביר  מידע  לצה, ל"בא של צהצאי צהבריאות עם קובץ יו
לשירות מיועדים ל על "מידע  מרופאים ומפסיכולוגים לצהת  ברהערם הוסדרה  ט; אנשי מילואים

 .טיפולםב ושהי, ביטחון ועל יוצאי צבא
 

 
 

לאתר בעיות נפשיות אצל חיילים א הוה ל בעת רגיע"בצה)  נ"ה בר-להלן  (6 הנפשעיקרי של  מערך בריאותייעודו ה
 , בעת חירום ייעודו לטפל בחיילים.  נ"ולהדריכם בתחום ברה, לייעץ לסגלי הרפואה ולסגלי הפיקוד,  ולטפל בהן

 -להלן ( ראשי נ  במפקדת  קצין  רפואה "יאות  נפש כולל את מחלקת  ברהמערך  בר.  7בתגובת  קרבשנפגעו  
בכל  מפקדת )  ן"בק -להלן (קצין בריאות  נפש  ;  י  בתחום  בריאות הנפשעוצקמ  ה מטגורםהווה מה  ,)ר"מקרפ

,  י טירוניםיסבסב, ם  ביחידותביצהמו,  רייםנים ורופאים  פסיכיאט"שהם קב,  וגורמים מטפלים;  פיקוד מרחבי
 .נהגותתהה יעדם מבתחוקדמית א הים הם בעלי השכל"הקבנ. במרפאות  לבריאות  הנפש  ובמתקנים  ייעודיים

 
בדק משרד מבקר המדינה את פעילות מערך  בריאות  הנפש ,  לסירוגין,  1989 עד  מארס 1988 ספטמבר בחודשים

אצל ;  נ הכפופה לה"ר ובמחלקת ברה"רכה  במקרפנעה  יקהבד.  שעת חירוםות שלו לואת ההיערכ,  בעת רגיעה
בבסיס  ההדרכה  של  חיל הרפואה ;  נ"ות ברהאפרמ שובשל;  במפקדות פיקוד הצפון ופיקוד המרכזנ"קציני ברה

ס במינהל הגיו, )ש"מפח(מה נערכו  במרכז  לאימון מפקדות של מפקדת חילות השדה לבדיקות הש. ובבסיס טירונים
 .ובמפקדת קצין שלישות ראשי

                                                           
 . 775' עמ, 30' ח שנתי של מבקר המדינה מס"זה ראה דו בעניין 6
 . הקרבדהוהיא מתבטאת בכשל תפקודי של החייל בש,  וצאה  קיצונית של חשיפה ללחצי הקרבתרב היא  תגובת ק7
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 נ ברגיעה"המערך בר
ת נפש המוצבים בהן ובאמצעות ואירב יצינות קנ ליחידות באמצע"נ  שירותי ברה"העה נותן מערך  ברבעת רגי. 1

רות נים   והרופאים הפסיכיאטריים בשי"תקן   הקב.     גם  רופאים   פסיכיאטרייםםצביושבהן מ, נ"שבע מרפאות ברה
 . 92%כדי ד  ע1988 ברמאויש בדצמה  היסדיר

 
וכן דיווח על עבודה , וילות על פעםכסח מ"קודי אחת לחודש  דון הפי"נ  היחידתי  להעביר לקב"על  הקב. 2

בבדיקה אצל . שבוצעה על ידיו,  )פרטני בחיל  יל מטיפולדלהב  ,פעילות המתייחסת לקבוצת חיילים(קהילתית 
ל שנים " קב12-שהיו  אמורים  להגיע  מ,   דיווחים חודשיים84כי מתוך ,  התבררן פופיקוד  הצנ  של  מפקדת  "הקב

 יכ,  ררעוד התב.   דיווחים18לא הגיעו ,  1988דה בשנת העבודה ובע ישדחובעה  שך  שמב  ,יחידות בפיקוד הצפון
, יםנ"על ידי הקבת עהמבוצ,  יתנ טיוטה של טופס לדיווח על עבודה קהילת" הוציאה מחלקת ברה1989 סרק במאר

 .בה נקבעו אופן ומהות הדיווחים על עבודה זוו
 
לצורך ייעוץ ותמיכה בעבודתם , נ ותיק"שהוא קב, ישיא ךירחידתי יהיה מדי ן"כי לכל קב,  נ החליטה"ברהמחלקת .3

כי ,  התברר.  ת לשבוענ היחידתי לבין מדריכו האישי ייערכו אח"כי פגישות  בין הקב,  מחלקה קבעהה.  יתעהמקצו
 מבקרלמשרד  עיהוד)  א"אכ(ל  "ם  במטכאגף כוח  אד.  נ  לא היו דיווחים על קיום פגישות כאלה"רה  בקתחללמ
ח "בדו, ם המדריך האישיעל פגישות ע, זה נים  קיבלו הנחיה לדווח החל בחודש"כי  הקב,  1989וני יב הנידהמ

 .החודשי שלהם
 
או  עם  גורם  אחר  בנוגע  ,  המתקיים עם המטופל עצמוע מגל ום ביומן כרשל, נ"רך ברהשבמע,  המטפליםעל כל .  4

 תהתקדמו, המלצות והחלטות המטפל, סיבת הפנייה לטיפול, רתיה ןיב,  שמיםומן נריב ).  יומן מגעים-להלן  (אליו
ן העתק מיומם  ג,  ן  הפיקודי"המועבר  לקב,  ן היחידתי לצרף לדיווח החודשי  שלו"על הקב.  פול וסיומויהט
יו  ואל,  "נ"ברה יעקובץ מג"שבה  מנוהל  , במחלקת בריאות הנפש קיימת מערכת ממוחשבת. ים של אותו חודשגעהמ

מתן מידע עדכני  : רכת זו הואעודה של מעיי.  םנים  הפיקודיי"מוזנים  נתונים מיומני המגעים שמגיעים מהקב
על היקף התופעות  בתחום  בריאות  הנפש בצבא לשימוש דרגי ם חות סטטיסטיי"הפקת דו;  והיסטורי על כל מטופל

המערכת .  ויצירת קובץ נתונים למחקרים בתחום  זה;  נ"ברהבנושא  םייכוז כל הנתונים הקליניר;  הפיקוד השונים
  ;נים  ופסיכולוגים  בשירות  סדיר ובמילואים"רמתם  של  קב:   כגון,  נוספים אמורה גם לרכז מידע בנושאים

כן  מידע  ממוחשב בנושא ו,  שנפגעו בתגובת  קרב, מידע על חיילים;  שפוזים פסיכיאטריים של  חייליםא
 ). ראה בהמשך-בנושאים אלה (ל "התאבדויות בצה

 
אליה רק נתונים מהמרפאה המרכזית מוזנים ,  1984-מ חשבת פועלתוהממ כי אף שהמערכת,   העלתההביקורת

,  מבדיקה: גם  בהזנת  נתונים אלה היה פיגור.   פיקוד  המרכזשלת אודות ומהמרפחימהיונתונים לבריאות הנפש 
ות  ח"דוהו,  1988היו  מחודש  יוני  ,  שהוזנו למחשב, האחרונים םינותנהכי ,  בררתה  1989שנערכה  בפברואר  

נו  וז  היםשאים הנוספנומבין ה. 1987מעודכנים לחודש יוני , שהופקו מהמערכת הממוחשבת, הסטטיסטיים האחרונים
. עת סיום הביקורתנה בלבי הכשב  שאר הנושאים היה עדייןמחשוב.  למערכת  רק  נתונים  בנוגע לנושא ההתאבדויות

וקשה ,  הוא מסורבל,  נ"מטפלים במערך ברההעל פעילות  ידעמהמשמש בסיס ל, כי טופס יומן המגעים, עוד התברר
שיהיה נוח וקל , נ  גירסה משופרת של טופס יומן המגעים"יבדה  מחלקת  ברה ע1988ביולי .  למילוי ולהזנה למחשב

 . טרם הוחל השימוש בטופס זה, 1989ועד סיום הביקורת במארס עד מ. מחשבל הלמילוי ולהזנ, ר לקריאהיות
 

טרם  ניתן .   ובהרצהי  המערכת  הממוחשבת  של מערך בריאות הנפש נמצאת עדיין בניסוי כ,  לעיל עולהמהאמור 
  ני  עדכ,מרוכז ינלא קיים עדיין מידע קלי;  ל"ה מידע מרוכז ומדויק על היקף תופעות בריאות הנפש בצהמנ מיקלהפ
ביעת  מדיניות  בדרגי  הפיקוד קם  לצורך  יסטייחות  סטט"לא ניתן להפיק ממנה דו;  רי על כל המטופליםוטסיהו

 .ולשם ביצוע מחקרים בנושא, השונים
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  בחירוםנ"המערך בר
וד ם לתפקריזכדי  להח,  זרות הלחימהנ בעת  חירום  בדרג השדה מטפל בעיקר בנפגעי תגובת קרב בג"מערך ברה

 קרב מהר וקרוב ככל האפשר לאירוע תגובתאיתורם של נפגעי :  עקרונות הטיפול  הם. בהקדם האפשרי םהיתודיחיב
,  כדי  העברת  מסר לכל חייל שנפגעך  תוה ול בהם נעשיפהט.  הלחימהומניעת  הוצאתם ככל הניתן ממרחב,  הפגיעה

 .ב ליחידתו בהקדםושל לכוא י שהו,  היאהייוהציפ,  וא זמני  וחולףשהמשבר שהוא נתון בו ה
.   מהדרג הקדמי ועד לדרג העורפי-פול בנפגעי תגובת קרב יושה דרגי טלל ששנ בחירום  בנוי  על שרשרת "המערך בר
יות  של  הקיימת בפלוגות הרפואה הקדמ,  נ"בת קרב על ידי חוליית ברהגו תעיטופלים נפג משוןיפול הראבדרג הט

ול זה היא פ טיגההשהיה בדר.  פואה חטיבתיות ובפלוגות תגבור  פיקודיותר תוגולבפ,  גדודי  הרפואה  האוגדתיים
.   נוסףוליפלטהזקוקים , וןלדרג  הטיפול  השני מועברים נפגעי תגובת קרב מדרג הטיפול הראש.   שעות48ד ע

די הרפואה האוגדתיים   גדושל) יםר"כפל(ת החייאה כירורגיות נ בפלוגו"הטיפול בדרג זה מבוצע על ידי חוליית ברה
שני גופים רפואיים .  ההשהיה בדרג זה היא  עד  שבעה ימים.  רבקה הדהממוקמים  בעורף  ש,  רים  פיקודיים"ובפלכ

  קרב הם מתקן לטיפול  בתגובות,  כדרג טיפול ראשון או כדרג טיפול שני,  נוספים המטפלים בנפגעי  תגובת  קרב
  דרג הטיפול השלישי בנפגעי תגובת  קרב).  זים"יכ(ויחידות כירורגיות זירתיות , בי מרח פיקודלכבשנמצא ,  )ק"מלת(

נפגעים שוהים ומטופלים ה.  שלא חזרו לתפקד לאחר הטיפול שקיבלו  בדרגי הטיפול הקודמים,  קולט  נפגעים
 .ול נמשך ארבעה שבועותהטיפ. ר"הכפוף למקרפ, )ע"מלש(במתקן לשיקום עורפי 

 
,  ני  לנפגעיםו טיפול ראששמגיה,  שהיא גוף הרפואה הקרוב ביותר לשדה הקרב, )ד"תאג(ת ידודגה סוףהאי בתחנת. 1

ת של ארבע שעות בנושא סיסי בבלים הכשרהמק,  דים"בתאגהמוצבים ,  הרופאים והחובשים. נ"אין מטפלים בברה
נ להרחיב את הידע "רהב  תקלחמ  ר  את"  קרפןגס הינחה 1987ייה של שנת במחצית השנ. טיפול בנפגעי תגובת קרב

כי עד מועד , התברר. דים של יחידות סדירות"שבתאג,  ובשיםחהרופאים וה קרבבבנושא הטיפול בנפגעי תגובת קרב 
 .מחסור בימי מילואים למדריכיםל בש, ועה הנחיה זוצסיום הביקורת לא ב

 
על סמך הערכה , בכל גוף רפואי, ת ובעונה אחתם בעטפל בהל ןשנית,  קיבולת  הנפגעיםר לקבוע את  "פעל מקר.  2

ת בכל בעה  הקיבולת של נפגעי תגובת קרב שניתן לטפל בהם בעת ובעונה אחקקורת טרם ני הבדבמוע.  וניסיון קודם
שלום " בו במלחמת מות נפגעי  תגובת  קרב  שטופלועל פי כ, 60-ע נקבעה ל"במלשם עיפגיבולת הנק.  ק"תמל

ר  לארגון  "זר  קרפו לענ"פנתה מחלקת ברה,  ליים"ת לקחי תרגילים כלל צהובקעב,  1988 ייונכי בברר תה". הגליל
ות גדולה יותר של נפגעי תגובת קרב כמעל בהעמדתה ו,  ע"כי  יש צורך בהרחבת קיבולת הנפגעים במלש,  וטענה

א הודיע "כא.  הז  ורךע לצ" למלשושרצעים ואת כוח האדם שיידהמחלקה גם פירטה את האמ. בעת ובעונה אחת
נ השונים וניסיון נוסף מלמדים על הצורך לבחון "הר  גופי בלם  שיכי האימונ,  1989למשרד מבקר המדינה ביוני 

 . 1989עבודת מטה בנושא החלה ביוני . נ בעת חירום"רך ברהמעל  שמחדש את קיבולת הנפגעים בכל דרגי הטיפול
 
נ טיוטה " הוציאה מחלקת  ברה1984בינואר ". שלום הגליל "תמחלמב  ונהלראשלשיקום עורפי  הופעל  המתקן .  3

ן מוהאי.  ע"לשהמשל  הפריסה   בוצע  אימון  הקמה  באתר 1987רק בספטמבר .  ע"ון ולתפעול המלשגלאר,  למבנה
 אל ןיי  שעד,רותיםישהפלוגת המפקדה ו.  נ"ברהוהשתתפו בו רק מטפלי , אולם הוא היה חלקי,  שך חמישה ימיםנמ
.    שבתקן17רבעה חיילים מתוך אמפקדה רק הגת ו היו בפל1988בדצמבר . לא השתתפה, יתה מאוישת באותה עתיה

,  ופקודות הקבע, שטרם אושרה,  קבע לקרבותודפק טיוטה של רקהייתה למתקן , 1989במועד סיום הביקורת במארס 
 .ם הושלמוי טרשר קרבוכלע  בחירום במרכז " המלשבנוגע לפריסתו של 

 
תפקידי היחידה ברגיעה .  יפול בנפגעי תגובות קרבט  ולןר  יחידה  מרכזית  למיו"הוקמה  במקרפ 1982ביוני .  4

,  לרכז מידע על נפגעי תגובת קרב,   מיון ואבחוןחרלאל המשך טיפו  לקרבי תגובת להפנות נפגע:  ובחירום הם
.  ל ובמשרד הביטחון" גורמי  תמך וטיפול בצהםעו,  םדאמשבצים כוח ה,  תרם מקשר עם גורמי שלישוולהוות גו

  524.  חיילים681הופנו ליחידה לתגובת קרב  1988 נובמבר ועד 1982מיוני 
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ין   נפגעי תגובת  קרב  היו  עדי124;  הופנו להמשך טיפול נפשים וכמת  470.  רב קת געי  תגובחנו כנפמהם אוב
 ".שלום הגליל"מלחמת ב ועגפנם רוב, ביקורתה םבטיפול  במועד  סיו

 
כי , בבדיקה התברר. נ"ום אמורה  היחידה  להתבסס  על כוח אדם טיפולי של המרפאה המרכזית לברהבעת חיר
 .וטרם נקבעו אמצעי רישום ודיווח ליחידה,  לציוד ולרכב,  םאדח כו ליחידה תקנים לרם נקבעו ט1989במארס 

 
ה רבמק , מיועדות לתת בחירום טיפולים לנפגעי תגובת קרב, גיעהר תעב תהפועלו, נ"ן שבע מרפאות ברהשש מבי.  5

עד :  םרוחית לטפל בנפגעים בע ערוכות כי  המרפאות  עדיין  אינן ,  בבדיקה עלה.   ביחידות צבא עורפיותהשל פגיע
 הבתכנ 1988 רקטוב באו. אותפרמל בנפגעי תגובת  קרב  במועד סיום הביקורת טרם הושלמה הכנתה של תורת הטיפו

לא הושלמו עדיין פקודות  קבע  לכל  ,  מעט מרפאה אחתלאך   ,נ בחירום"אמנם הצעה לפקודות קבע  למרפאות  ברה
. אך המרפאות עדיין לא תורגלו,  נ בחירום"מרפאות ברהי ותצווה אימון לתונכתבה הצעה ראשונית למ;  המרפאות
 . וםם מהן לא נקבע תקן כוח אדם לחירלשתיי

 םדא כוח
, לפי תוצאות בדיקה זו). ת"אג(ל "מטכבגף תכנון אדי ינ בחירום וארגונו נבדקו על " האדם  של מערך ברהתקני כוח

כי יש לאייש מיד את הגופים , נקבע. נ בחירום" של מערך ברהדשמח הארגון   את1987ר ביולי "פרסמה מקרפ
כי בשנת , עוד נקבע.  נ  הפיקודיות"ש מרפאות ברה שלוואת) םיק"ע ושלושת המלת"מלש(נ "הייעודיים של ברה

,  יחידות פיקוד המרכז- 1989עד , ש"ל  יחידות הרפואה בפיקוד הצפון ובמפחשנ  "י ברהלמטפ  יאוישו תקני1987
 . וד הדרוםיק פותחיד י- 1992 ועד

 
אות מ המכ  םלואית מיבשירוש נ"ום היו בתקן מטפלי ברהנ  בחיר"ארגון מחדש  של  מערך  ברהלאחר ה.  1

חסרו ,  למרות עודף זה.   מטפלים מעל התקן27%במערך  ביםצ היו מו1989במארס . נים ופסיכיאטרים"קב:  מטפלים
שמועד ,  ש"יחידות הרפואה של פיקוד הצפון ומפחב. קןלתנים  "ב  מספר  ק1989ס  קים  במאר"בשלושת  המלת

שמועד ,  ת של פיקוד המרכז ושל פיקוד הדרוםודיחיב  ;תקןם שבני"קב מה5%חסרו ,  1987- נקבע לסיום איושם
ר " על מקרפכי ,  הביקורת  העירה.  ם  שבתקןני" מהקב-13%חסרו כ, בהתאמה,  1992- ול1989-איושם נקבע ל
  תמדובכלל  זה  הק,  ה לתקןשבהן  קיים  חסר במטפלים בהשווא,  לתקן  בגופים  וביחידותל מע שלהציב מטפלים
מבקר המדינה ביוני  יע למשרדד  הוא"אכ.  נ ביחידות פיקוד  המרכז  ופיקוד  הדרום"פלי ברהטמ לש שמועדי  האיו

בשל אי התאמה מקצועית , םייקנת- העלםמהמטפלי -64%כי לא ניתן לשבץ בדרג הטיפול הראשון והשני כ,  1989
)  -22%כ(ספים נמצאים  ונ םילפמט; בלבדפיות רועמאפשרים שיבוץ ביחידות ובשל פרופילים רפואיים ה, לתפקיד

שבהן קיים חסר במטפלים בהשוואה , המטפלים הנותרים יוצבו ביחידות. תוחידיכשרה  קודם  שיוצבו  בבשלבי  ה
 .הביקורתת הער בהתאם ל,לתקנים

 
 לטיפו גם , נ"בנוסף לטיפול של מטפלי  ברה, ע כולל"קים ובמלש"במלת, רים"ל בנפגעי תגובת קרב בפלכיפוטה.  2
ושל  ,    של עשרות מדריכי אימון גופניןקבע  תקנכך    לצורך.  מדריכי אימון גופני  וחובשים: לי מקצועות סמךעב לש

  חסרו כשני שלישים 1989כי  במארס  ,  העלתהם  שיובדריכים והחהמבת בדיקת מצ.  ק"מספר חובשים לכל מלת
 . קןתבש םישהחובצית חמכ - 1989ובאפריל ,  ון הגופניממדריכי האימ

 

 אימונים
במגמה להקנות  לנושא  מעמד  מוכר  ,  שולב חיל הרפואהמשבהם ,  םימוניאות הנפש  נכלל  בתרגילים  ובאנושא ברי

,    יהודהכי בשל תעסוקה מיבצעית מוגברת באיזורי,  התברר.   ייעודיים אחרים  בחיל  הרפואה לנושאיםושווה  ערך
 אימון מערך םע גגועקב כך נפ,  ר תכנית  אימונים מצומצמת"מקרפהפעילה , 1988-וב 1987נת סוף שב  השומרון  ועז

 :כמפורט להלן, נ"ברה
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 של פיקוד הדרום  בוצעו  אימוני  הקמה  ק"לתלמוד הצפון ויק פק  של"מלתל,  ע"למלש:  פים  ייעודייםאימון  גו. 1
אך פלוגות המפקדה ,  נ בלבד"מונים  השתתפו מטפלי ברה באי. במקום עשרה  ימים,  רבעה ימיםשנמשכו א,  חלקיים

ת נדחה לשנ,  של  פיקוד  המרכזק  "  למלת1988-שתוכנן ב,  האימון. ותפו בהםשוהשירותים של גופים אלה לא 
 .ולטבו, ן ושל פיקוד הדרוםקים של פיקוד הצפו"שתוכננו למלת, ם מקוצרים של שלושה ימיםנימואי. 1989ודה עבה
 
הנערכים בבסיס ,  אוגדתייםהאה ו  פלוגות הרפואה הקדמיות של גדודי הרפבאימוני:  פואהר  תוגלואימון  פ. 2

 אימוני  1988-נערכו ב, מתמצצואימונים המ היתפי תכנל  .נ"משולב אימון בנושא ברה, ההדרכה של חיל הרפואה
ת הראשונה של שנת יצחמב. תתוכננו לפלוגוש, םבמקום אימונים יחידתיי,  ריענון לכמחצית מפלוגות הרפואה

לא נמצאה כל ,  בבדיקת סיכומי האימון של פלוגות אלה.    הרפואהתוגול התאמנו פחות משליש  מפ1988העבודה 
ה ומה היית, נ"יתן לדעת באלו מאימונים אלה השתתפו מטפלי ברה נלאך לפיכ.  נ"שא ברהימון בנוהתייחסות לא

 .פעילותם
 

נ "לים בברהפהמט כי ,  נ ובית הספר לרפואה צבאית" קבעו מחלקת ברה1988 טסוגוא בסוף רק כי,  התלע ההביקורת
כי  ,  חלטהוד  עו. מים שלהםסכ המבתרגיליםונקבעה פעילותם בעת האימונים ו;  יזומנו לאימוני פלוגות הרפואה

 הבקרה לע יארחיה א ויה,תאמנתמה נ של הפלוגה"מטפלי ברהן מהמפקדה הממונה על פלוגת הרפואה יאמן את "קב
 .המקצועית בתרגיל המסכם של האימון

 
ת ורהביק. ואה פלוגות רפ17  התאמנו בבית הספר לרפואה צבאית 1988סוף  שנת  העבודה    ועד  1988ר מאוקטוב
 של  המטפלים באימונן של שש השתתפותם ;  נ" של שש פלוגות לא  השתתפו  כלל  מטפלי  ברהוןימבאכי , העלתה
כי רק ,  יקורתבהעלתה ה עוד  .נ"ורק בחמישה אימונים השתתפו כל מטפלי ברה,  ה חלקיתתייה תונוספגות פלו

כדי לאמן את  ,  נתאממת ה של הפלוגהנהנ מהמפקדה הממו" אימוני פלוגות  הרפואה  נכח  קב17בשישה מתוך 
בשמונה אימונים נוספים .  מון האיסכם שלמה  מקצועית עליהם בתרגילנ  של  הפלוגה  ולקיים בקרה"מטפלי  ברה
ביתר שלושת האימונים .   כך במסמכים הנוגעים לאימוןלמידע  ע  איןשאו  ,  ן מהמפקדה  הממונה"לא נכח קב

 . הייתה נוכחות חלקית
 
ם יכרהנע,   באימוני מפקדות  הטיפול  והפינוי של נפגעי תגובת קרב מתרגלים גם את  תורת:  יםנ"באימון הק. 3

.  ול הרפואהלנ  אמור  להשתלב בנוהל הקרב ובניהול הקרב במסגרת מכ"הקב).  מ"מרא (תודקפמ ימוןז לאבמרכ
באוקטובר . נים"הקבו מנתאי אימונים לא הכי בשנ, רהתבר. מ אימונים למפקדות" ערך המרא1988בשנת  העבודה 

נכח , שנערכו מאז, מ"ארמ ינאימוושה וך שלתמ  .נ בעת האימון"את  הקבנ פיקודי יחנוך  "ר שקב" קבעה מקרפ1988
 . ן הפיקודי רק באימון אחד"הקב

 
בדיקת  מ.  1988וקטובר  לי התקיים  בא"פקדות מטכתרגיל מ:  לי"נ  בתרגיל  מפקדות  מטכ"שא  ברהשילוב נו. 4
 תור ברות לא הנחיולשב, נ בתרגיל היה מזערי"כי  שילוב  נושא ברה,  נ התברר"התרגיל ולקחיו במחלקת ברהם  כוסי
 דיווח על כמות קטנה מאד של נפגעים לובש,  םיפגענמנהלת התרגיל בנוגע לכמות נפגעי תגובת קרב מקרב כלל ה לש

 .כאלה

 דע רפואיהעברת מי
  בני  אדם לחייב,  בתקנות,   הביטחון רשאישר:  "נקבע,  1986-ו"התשמ,  )נוסח משולב  (וןטחות  בישירבחוק  
ע לאדם גבנו,  ככל שהם ידועים להם,  פי  דרישתו פרטים שנקבעו בתקנותל דקופללמסור , שנקבעו בהן,  מסוגים

, קבע בחוק נודע. " בני אדם כאמורוגע לסוגאו בנ, המיועד לשירות ביטחון או שהוא יוצא צבא שנמצא כשיר לשירות
ין  שר  קתהש  תותקנעה  בה  נקבלחמאלא אם כן ה,  חלת נפשכי לא תידרש לפי סעיף זה  מסירת  פרטים  על  מ

 .הביטחון  בהתייעצות  עם  שר הבריאות
 

על ,  הואעסוק  ברפשהוא מורשה ל,    עובד בית חוליםחובה  על,  1967-ז"התשכ,  ביטחון  ת שירותוקנת על פי
חון  ביטלשירות דעפרטים על מיו,  דרישתולפי ,  למסור לפוקד,   שאינו עובד בית חולים ועל פסיכולוגוראמ כמורשה

 או, או שקיבלו טיפול,  שאושפזו בבית חולים,  א  צבאצוי  לעו
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 רתסי מנות  לא תידרש  לפי  התק.בסייגים הקבועים  בתקנות,  או שהיו בטיפולם של מי מן הנזכרים לעיל, בושנבדקו 
 .1976-ז"התשל, )מסירת פרטים על מחלות נפש(שאינה מפורטת בתקנות שירות ביטחון ,  פרטים על מחלת  נפש

 
 לשירות ביטחון  לבין  קובץ  של  משרד  םעדיו נערכת השוואה בין קובץ המי1982כי החל מאפריל , התברר. 1

 100-כי בכל השוואה כזו נמצאים כ, ורתיקלבר נמס.   נפשלילחוי חולים הבריאות בנוגע למקרים של אשפוז בבת
רובם מפוטרים משירות .  לחולי  נפש םילוח בביתעבר פזים בשואשהיו מ,  שירות ביטחוןהמיועדים ל,  צעירים

בנוגע  ,  ל למשרד הבריאות"כי השוואת מידע זה בין צה,  הביקורת העלתה.  ר"ה במקרפמתאימביטחון לאחר בדיקה 
לים וח ות ביטחון אושפזו בביתשאם מיועדים לשיר, יוצא. נערכת כשנה וחצי לפני הגיוס,  ןחויט  בים  לשירותעדיולמ
אם כן המיועד לשירות  אלא,  עמיד  ל לא מקבל על כך"צה, תייצבות הראשונה לבין מועד הגיוסהה ןיב נפשולי  לח

כי במהלך שנת העבודה , 1989יוני  בנהדיא  הודיע למשרד מבקר המ"אכ.  ביטחון או הוריו הודיעו על  כך  מיוזמתם
מתוך נתוני , ף בנוגע למיועדים לשירות ביטחון נוס מנת לבחון את האפשרות של עדכוןעל,  תקוים עבודת מטה1989

 .וסםילמועד ג ותריסמוך , משרד הבריאות
 
שרד הבריאות ומשרד  המשפטים    מ,יתטות הצבאהפרקלי,  ר" התקיימו  דיונים  בין מקרפ1985עבודה בשנת ה.  2

אי  צבא המשרתים  יוצם  של יירגע  לאשפוזים  פסיכיאטל  בנו"בנושא העברת מידע ממשרד הבריאות  לצה
ן מניעה חוקית לעריכת  השוואה  קבועה  ותקופתית של יי אכ,  1986בעקבות  הדיונים  נקבע במארס .  במילואים

כי  טרם  ,  הביקורת העלתה. ל"ובץ יוצאי צבא של צהלקת  אומשרד  הברי בקובץ האשפוזים הפסיכיאטריים המצוי 
 חד  השוואות1987- ו1986נערכו בשנים ,  עם זאת.  זה עדימ לופתית וקבועה שקת  נהלים משותפים להעברההונהגו
השוואות ב.  ל"הריקים מצולאוכלוסיית הע, בעלי סעיף ליקוי נפשי,  א"גע לאוכלוסיית חיילי הגוכאלה בנ יותמפע
  דירות  סם משיריקיומבין הער,  חולי  נפששפזים  בעבר  בבתי  חולים  ל היו  מאו1,100-כי כ, נם נמצאאמה אל
 .פשנ שהיו מאושפזים אף הם בבתי חולים לחולי 174ים נמצאו אולימו
 
ל  "הצ,  וןירות  ביטחלשם   ומיועדיל בעניין האשפוזים הפסיכיאטריים של יוצאי צבא"למידע  הדרוש לצהבנוסף .  3

ל פי  ע יכ,  עבת נקצבאייטות הלקרבחוות  דעת  של הפ.  זנזקק  גם למידע על טיפול נפשי שלא  הגיע  לכלל  אשפו
אין חובה על ,   מידע  רפואי  אודות מצב נפשי של אדםאמציהל ל"אם אין דרישה מצד צה,  המצב המשפטי הקיים

 ותם גורמים יכולים לדווח  מיוזמתם  על  טיפול  נפשי  ועל  איןוא, דע כאמורמיפסיכיאטר ופסיכולוג למסור ,  רופא
מכל אדם ,  הציעה הפרקליטות הצבאית להוציא הודעה על דרישה 1988מבר בספט.  ולממצאים  רפואיים שהתג

שנבדקו ,  למסור מידע רפואי על מיועדים לשירות  ביטחון  ועל  יוצאי  צבא, פואה ומפסיכולוגיםרלעסוק ב רשהוהמ
צמם  או  את  עסכן  ל  םכי הנבדקים עלולי, ואילפי מיטב שיפוטם הרפ, ואשר יש להם יסוד סביר לחשוב,  על ידיהם

 .אם ישרתו שירות ביטחון, את  זולתם  מחמת  מצבם הבריאותי
 

י ונ הצורך העקרוהעלה את,  לכי  משרד  המשפטים  הסתייג  מהצעת הפרקליטות הצבאית דלעי,  ם עולהיכמן המסמ
 הובינאית שרד המשפטים לבין הפרקליטות הצב התקיימו מגעים בין מ1989עד נובמבר . קיקה ראשית בנושא זהבח
 .בניסיון  למצוא  הסדר  חוקי מתאים להעברת המידע האמור,  ר"מקרפ  ןיבל

 ל"ת בצההתאבדויו
חווה  קודם  לכן  על  ידי    נלא ש לחצים מסוגבור  אוצר בקוהוא,  צבאי מהווה  מצב  ייחודי  במרכיביוהשירות ה

רים לסביבה ערכית וחברתית  בועו,  תי מהבתקיםה  מתנלא צעירים .  תגייסת לצבאהמ,  האוכלוסייה הצעירה יחסית
. ואשר  בתוכה  נדרשת מהם רמת תפקוד ויעילות מירבית,  גל במהירות רבה יחסיתתלהס שאליה  הם נתבעים,  שונה

אך .  דים כראויומתפק, העלולים להיות טמונים בו, עם מצבי המשבר, ות הצבאיירהשת ים עוברים אילמרבית החי
 .בדים במהלך השירות הצבאיהמתאיילים ח םישנם ג
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במחלקה גם קיים  חומר .  1974אבדויות החל משנת תנושא ההבים ינ מרוכזים  נתונים  סטטיסט"ברהבמחלקת 
, השפעת  המפגש  של  החייל  כפרט  עם המערכת הצבאיתת  יקבדכולל ,  ושאבנו ים שנערכוכן סקר,  מחקרי רב
ל  "כי   שיעור  ההתאבדויות  בצה,   נ  למסקנה"קת ברהלחמ העיה הגם אלתונינמ.  ותיו על נושא ההתאבדותוהשלכ

וכלוסייה  באשההשוואה לשיעור ההתאבדויות  , עם זאת יש לציין. ההתאבדויות בכלל האוכלוסייה לשיעור  ומהד
 .  לנושאםיע דמוגרפיים אחרים הנוגבהיעדר  אוכלוסייה  בת השוואה מבחינת גיל ומשתנים,  יתיתעי  ביאה
 

 : 1988 עד 1984 על מספר ההתאבדויות בשנות העבודה םינתונ להלן
 
 

 ותסוג שיר 1984 1985 1986 1987 1988
 חובה 28 15 13 21 22
 קבע 4 5 2 3 4
 מילואים 8 3 2 10 6

 ה"ס 40 23 17 34 32
 

( שנים 12שאירעו בצבא במהלך ,  ) חיילות16- חיילים ו274( ההתאבדויות 290נ  על  "רכה מחלקת  ברהמסקר שע
מחצית .  תאבדויות  היו  של  חיילים וחיילות בשירות חובהמכלל  הה) 180 (-60%כי כ, התברר) 1985 עד 1974

שיעור  זה הינו ).  כולל טירונים,  רו לתפקידי לחימהכשהו שחיילים(לחימה  מקצועות  מהמתאבדים היו  חיילים  ב
 מהשוואות  שונות .  שהינו נמוך יותר, כלוסיות החייליםוא ללכבה  ם  אל  חיילילש  בהתחשב במשקל היחסי ,גבוה
 לתחיכי ת,  בסקרא עוד נמצ.  עו  כותבי הסקר למסקנה כי לא ניתן לאפיין  פרופיל  של  חייל  מתאבדיהג,  וכשער
 ).ועות לחימהבייחוד אצל חיילים במקצ(שירות  היא  תקופה של סיכון גבוה ה
 

פעולות אלה כוללות .  ל  נוקט  פעולות  להגברת מודעות המפקדים לנושא ההתאבדות"כי  צה,  התבררבבדיקה 
, כמו כן משובצים. ים ולהתמודד אתן של חיילכדי  לאתר  מצוקות,  לפני כל מחזור טירונות,  בעיקר הכשרת מפקדים

 .רך הצובות בעתרעתת לשם פעולות מנע ולהנים בבסיסי הטירונות וביחידות אחרו"קב, כאמור
 

  1989ות בשנת  העבודה  יהתאבדוהפר סבנוגע למ,  1990תונים שערך משרד מבקר המדינה בינואר עדכון נ
 חיילים בשירות חובה 26(בדויות תא ה34 ל"ירעו בצה  א1990 ינואר - 1989כי בחודשים אפריל ,  ולסיבותיהן  העלה

והוא  גבוה  ,  1987ת  העבודה  נש  לכב יותאבדוספר ההתמל מספר זה זהה). ילואיםושמונה חיילים בשירות מ
כי , ר התברר"מחקירת מקרי ההתאבדויות על ידי מקרפ).  32 (1988ל שנת העבודה כת בובמקצת  ממספר ההתאבדוי

 -כשליש ; הצבאיכשליש מהן קשור לשירות (יהן דומה להתפלגות בשנים הקודמות ותיב סהתאבדויות לפי ההתפלגות
 ). עקב תחלואה נפשית-וכשליש , באץ לצים שמחומרועקב ג

 
  הנמנע שפרסום מקרי ההתאבדויות בכותרות ראשיות  באמצעי ןא  מל,  ר"פגורמים  מקצועיים  במקרלהערכת 
ם לבין שחשש  כזה  ראוי  לדיון  בין  הגורמים המטפלי,  רת סבורהקובי  ה. השפעה גורפתיש בו משום,  התקשורת

 . ת כזאתירשפא השפעית הי להפחדכ, אמצעי התקשורת
 

 שומרון ועזה, נפש בתחום ההתקוממות ביהודהבריאות ה
ת או  למרפאות בריואנים  "קבעל סמך מספרן המועט של פניות החיילים ל,  יאות הנפש הגיעה למסקנהמחלקת בר

  המרגנש בקרב החיילים תישלתחלואה נפ,  הביקורתלפחות עד מועד סיום ,  כי אין עדויות,  פש ועל סמך אופייןהנ
 .הועז שומרון, ל  נגד ההתקוממות ביהודה"על  ידי  פעילות  צה
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י תגובת קרב בעת ול בנפגעכי עד מועד סיום הביקורת טרם הושלמה ההיערכות לטיפ, ים עולהמן הממצא
כנת  פקודות  קבע למתקן   ה:קרובעי,  ר לסיום היערכות  זו"דרושות פעולות מצד מקרפ.  חירום
ביצוע אימוני הקמה מלאים למתקן  זה  ;  ופריסתוולתעהפ, ופי בכל הנוגע לארגונרוע םוקלי לשי"המטכ

 בע קותהכנת  פקוד;  קודיים לטיפול בנפגעי  תגובות  קרבפיולשניים  מבין  שלושת המתקנים ה
ם  סדרי פיקוח ובקרה הולמים על ביצוע  יו  ק  לוודאםג  ר"על  מקרפ.  למרפאות בריאות הנפש ותרגולן

כי מאז , ל הודיע למשרד מבקר המדינה"צה.  ערך בריאות הנפשמם בישונההאימונים של דרגי הטיפול 
 .ות בחלק מנושאים אלהדמסיום הביקורת חלה התק

 
 פש מחלות  נ לעל לקבל מידע "שיאפשרו לצה, קיים והמינהלייםחו היםבכל ההקדם להסדרע ש להגיי
 .ם ולזולתםמלעצ נזק כדי למנוע, במילואיםו רידסבל מיועדים לשירות ביטחון ושל חיילים ש
 

 פואה בפיקוד הצפוןענייני ר
 צאיםריכוז ממ

 
 .רים לרפואהנים  הקשויקוד  הצפון  נושאים  שובפר המדינה  בדק  משרד מבק

 
שניתן היה , ניים במילואיםית שיני רפואצק ת הרפואה הפיקודית  היה  עודף  ניכר  של ביחיד.  א

 .להציבם ביחידות אחרות
 
בוטלו בשל , 1988 מכלל  אימוני מחלקות רפואה של גדודים בפיקוד שתוכננו להתבצע בשנת כשליש.  ב

 .תפו שלוש שנים ברציא התאמנוחלק מהמחלקות ל.  חוסר בימי מילואים
 
והם לא הועמדו מחדש בפני , פואי זמנימילואים  ביחידות הפיקוד היה פרופיל ר ילייח 1,400-לכ.  ג

 . ועדה רפואית כאשר פג תוקפו
 
 .תברואה בכחמישית  מיחידות  הפיקוד  הייתה  בינונית או ירודהרמת ה.  ד
 

 
 

ל  יחידת  דה  שוא  מפקהו  ,יני רפואה במפקדת פיקוד מרחביועי לעניאה פיקודי  הינו קצין מטה מקצמפקד רפו
;  לפקח  על מצב התברואה ביחידות;  בחיילים  איוהרפ  פקח על  רמת  הטיפולל וידיקן תפבי.  הרפואה  הפיקודית

ה  פיקודי  וארפד  מפק.  ארגן את מערכת האשפוז בפיקוד  לשעת  חירוםול;  לתכנן את  הסיוע  הרפואי במלחמה
 ).ר" מקרפ- להלן( ידי מפקדת קצין רפואה ראשי ת עלם מקצועיאותומ, כפוף פיקודית לאלוף הפיקוד

 
איוש תקני :  נבדקו בעיקר.  דק משרד מבקר המדינה נושאי רפואה בפיקוד הצפון  ב1989אי  מינואר עד  בתקופה 

 תומרפא;  ת רפואה ביחידות הפיקודשל מחלקוות ווגפלל ביצוע  אימונים ש;   אדם ביחידת הרפואה הפיקודיתוחכ
, יילים בבתי חולים אזרחייםחוז  פרי  דיווח  על  אשדס;  תידו פיקסדרי פעולתה של ועדה רפואית;  רות סדיביחידות 

הביקורת נערכה במפקדת .  וציוד רפואי לשעת חירום;  מצב התברואה ביחידות;  ושמירת הקשר עם משפחותיהם
ת בדיק. יים  ובשמונה  יחידות אחרותוגדתפואה  אר  יבשני  גדוד,   וביחידת הרפואה הפיקודית שלהוןצפ הפיקוד

 .ר"השלמה נעשתה במקרפ
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