
 ר'סא"ל

 לגוססים נוהספקדומ איסולפ  )אוגן) להקנו הסמנן)הלובו)
 באיסונימ, י,נפגעימ  כוספי א) הקצי בטווה כוקטונה אולוהיצולים
 הבאה בכולהכוה  ביוקד )עלהאבל

 בידוע ספק בהטלת ההעזה יותר רבה אולם ידוע, הכלתי בחקיות ההעזהובה
 פופז ר'קארל

 חיילים חמישה נהרגו 1992 בנובמם- בצאלים שנערךבתרגיל
 ואת בישראל הקהל דעת את הסעיר זה אירוע שישה.ונפצעו

 הוחלט התאונה בשל כאחד. והמדיני הצבאי בדרגהשלטונות
 ימים, שלושה למשך בצה"ל האימונים את לאלתרלהפסיק
 על עינן. מנחם )מיל'( אלוף של בראשותו חקירה ועדתוהוקמה
 האפשר, ככל מהר החקירה את לסיים סמוי לחץ הופעלהוועדה

 נהלים ולקבוע מסקנות להסיק יוכל הצבאי שהדרג מנתעל
 ממחיש זה מקרה באימונים. הבטיחות בתחום חדשיםמחמירים

 דרך את בעיקר אלא בצה"ל, הבטיחות לנושא היחס את רקלא
 בנושא.הטיפול

 צורכי וייבחנו בצבא הבטיחות מערך יתואר זהבמאמר
 הצבאית המערכת לבין בינו התיאום ומידת הפעלתו דרךהקמתו,

 הצבאית שהמערכת העובדה לאור ייבחנו אלה נקודות בכללותה. -: - - - --
 לאור גם אך ונהלים, כללים עם ציבורית מערכת אומנםמהווה

 שתי עומדות הדברים בבסיס בלבד. לה ייחודיים שאלה העובדה ן חרםקרן
 שאלות: 'בערבה

 כיום, מתבצע שהוא כפי בצה"ל, בבטיחות העיסוקהאם1.
 הביטחון! צורכי אתמשרת

 הצבא מידי האימונים תאונות של החקירות הפקעתהאם2.
 המצב, אתתשפר

 ככל הצבאית, שהמערכת היא הדיון של המוצאנקודת
 דהיינו - טיפוחו ועל ייעודה ביצוע על לשקוד אמורהמערכת,
 האימונים אליה. המתמדת וההתכוננות  למלחמה המוכנותקיום

 לתרגל צריכים הם ולכן למלחמה, הצבא את להכין כידוע,נועדו,
 המלחמתית. למציאות ביותר הקרובה בצורהאותו

 וףיכוז  ביזוף - וחימוניםפיכ"ד
 הפיףמידחלית()המדףגיות

 בודד אדם ציוד. פריטי אלפי ומאות בני-אדם  ובבות  מונההצבא
 היותר לכל אמצעי ובלתי הדוק קבוע, שוטף, באורח לפקחיכול
 ושל אמצעי-לחימה מערכות של אנשים, של מצומצם מספרעל

 בביזור.ן לצורך הראשון הגורם הוא הארגון גודלאירועים.

 את יצרו עליהן להתגבר והרצון האנושית השליטהמגבלות
 הפיקוד מבנה של קיומו ואת הצבאי הארגוןמדרגיות

 היא הפיקוד שרשרת של להיווצרותה נוספת סיבההפירמידאלי.נ
 גדול אמר כך על הרבה. ומורכבותו הצבאי המקצוע שלייחודו
 פון-קלאוזביץ: קארל המלחמה, של הדעותהוגי

 שחר מכל ,נבדלת שגה במ'"... 'ח'ד שסה ח"חמלחמה
 כת,3חה וחת החדם. ח" חת הממלח'םהע'סוס'ם
 ח'-הנדחות הגופנ', המחמץ הסכנה, מרכ'ב'ה:מחךבעת
 'וף"הףח',ת.

 עד - המלחמות בין שמרני להיות נוטה הצבאיהמקצוע
 את לבחון הזדמנויות העדר בשל- - השמרים על קפיאהכדי
 מלחמה למצב שגרה ממצב המעם- זאת, לעומת אמת. בתנאיעצמו





 הלוחמים אבל אליו. להסתגל קשה כי עד חד, וכה פתאומי כההוא
 המענה מובסים. שהם או - כן" עושים ואף אליו להסתגלנאלצים
 אי-ודאות במצבי להתמודד הצורך - האלה הבעיותלשתי

 דרכים: בשתי ניתן - לחירום משגרה החד והמעם-במלחמה
 ואימונים. משימתיפיקוד

 רצופה התמודדות על מתבססת המשימתי הפיקודשיטת
 של בתנאים המקסימלית ביעילות הזמן את לנצל הצורךעם

 האפשר ככל מהר לפעול הצורך על וכן אי-ודאות ושל קרבערפל
 של יוזמות המחייב דם- - תקשורת משברי של בתנאים כולל-

 לפיקוד מקום המודרני הקרב בשדה אין לכן מקומיים.מפקדים
 ריכוזי(. )ניהול הממונים הדרגים מצד מדי הדוקיםולבקרה
 שליטה" "טכנולוגיית למעשה היא המשימתי הפיקודשיטת

 שיטה של במשמעות אלא טכניים, אמצעים של במשמעות לא-
 כדי המשימות. ביצוע תוך תקיןי מינהל לקיוםמערכתית
 ומתוך יוזמה גילוי תוך מבצעיהם את לנהל יוכלושהכפיפים

 הממונה המפקד נדרש להם, שניתנה הסמכות מלואניצול
 וביעדים המבצעים תוכנית של הכוונה בהבהרתלהתמקד
 הלחימה. שלהסופיים

 ככל מדויקת בצורה לדמות צריכים הם יעילים יהיושהאימונים
 הקרב. בשדה והמפקדים החיילים נתקלים שבהם מצביםהאפשר
 וזה המטרה. להשגת אמצעים הן ההדרכה ודרכי האימוןשיטות
 זו: בסוגיה קלאוזביץ שכתבמה

 לח בדךגה הנמוך תו הגבוה שהחי"ל מחוד עדחשוב
 בפחותו חותו, תמלחנה חשף בתופעות במלחמה'פגוש
 המבורזלת המטךה ת'מהוו חן חףדה לרחשוגה,חותו
 הףבה 'פוף כ' עד חזק, כה חוף בח'מונ'ם לשפוךה'ח

 ךגףב.' ל'למחפ'לת

 בשום מצטמצם אינו כן, אס בצבא, המפקד שלתפקידו
 להכשירם החובה את גם כולל אלא חייליו, על בפיקוד רקפנים

 תפקידם.' מילוילקראת

 תהונות ףת וחף בחימוניםבטיחות
 בנושא מהפכה חלה האחרונותבשנים

 כי נראה בצה"ל. באימוניםהבטיחות
 בטיחות תודעת הייתה לאמעולס
 המפקדים בקרב כך כלגבוהה

 על הקפידו לא ומעולםוהחיילים,
 היום. כמי באימונים בטיחותמשמעת
 מספר העולם, לצבאות יחסיבאופן

 הקטן הוא בצה"ל באימוניםהנפגעים
 תאונות נושא זאת ולמרותביותר,

 רבה לחשיפה לזכות ממשיךהאימונים
 תקלה כל עם ציבוריתולתהודה

שמתפרסמת.

 הבטיחות הוראותכותבי
 את כלל בדרך מאמציםומיישמיהן

 נותנים דהיינו - ביותר" החמור"הנחת
 להתרחש שיכול הקיצוני למצבמענה
 מונעים הם בכך אותו.ונ למנועכדי

 ככל אמינה בצורה לדמותמהאימונים
 מלחמה. בעת שתשרור למציאותהאפשר
 בצה"ל התפתח באימונים הבטיחות בנושא זה חשיבהקו
 המשמעותיים שהסדקים נראה אולם ה-80. שנותבתחילת
 באו אלה ה-90. שנות בראשית נוצרו כולה במערכתהראשונים

 הבטיחות נושא את להפקיע בהחלטה בעיקר ביטוילידי
 מצ"ח לידי ולהעביר בטיחות קציני של מערך להקיםמהמפקדים,
 לכן קודם אימונים. תאונות של חקירות הצבאיתוהפרקליטות

 מההוויה כחלק מפקדים על-ידי אימונים תאונותנחקרו
 לקחים הפקת ניתוח, לימוד, שתכליתה הצבאית,המקצועית
ושיפור.

 הטיפול מוקד את הפנה שהצבא כך על להתפלא איןלפיכך

 דרישות הרמות בכל המפקדים בפני מציבה זו פיקודשיטת
 את הסותרות החלטות, קבלת לעיתים מחייבת היא מאוד.רבות

 המסקנה, התקבלה אם מקומי, מפקד של הקונקרטיתמשימתו
 שהיא המטרה, את מקדם אינו משימה אותה שלשביצועה
 כולל, סמכויות בהאצלת הצורך הפוקד. הדרג משימתלמעשה
 שהדרג תוך פועלת השיטה אחר, לשון המטה. את גםכמובן,
 בכל וכך מטהו. ועל לו הכפיפים הדרגים על ידו סומךהממונה
 תוך המטרה את ולממש יוזמה לגלות המפקדים נדרשיםהרמות
 אישית.4 באחריותנשיאה

 יחידות מפקדים, חיילים, להכין היא האימוניםמטרת
 כדי הקרב.י בשדה העתידיות משימותיהם לביצועועוצבות



 שהולך כך ועל - צבאי תחום שאינו - המשפטי לתחוםבתאונות
 חקירת את לחלוטין צה"ל מידי להפקיע הציבורי הלחץוגובר

התאונות.
 חקירת של המקצועית ההוויה בצה"ל הוחלפה כךעקב
 אווירה אשמים." חיפוש דהיינו משפטית", ב"אווירהתאונות

 בלתי חלק הוא אדם חיי שסיכון מכך לכאורה המתעלמתזו,
 קרקע משמשת ישראל, מדינת ביטחון על לשמור מהמאמץנמנע
 כל ולפיה האחרונות, בשנים בישראל שהשתרשה לתפיסהנוחה
 להגשת הדרך קצרה מכאן שווא. קורבן הוא באימונים שנופלאדם

 אירוע התרחשו פיקודו שתחת מפקד כל נגדכתבי-אישום
 תאונה.ני אובטיחותי
 עקרוני בתחום מדום- כי הבין הכללי שהמטה עד זמןחלף

 רק לא העליון לפיקוד ברורה בם- כיום עצומה.'י חשיבותבעל
 לצבא גרם בו שגוי שטיפול העובדה גם אלא הנושא,חשיבות
 ההחלטה על נוספים. נזקים בעתיד לגרוס ועלול חמוריםנזקים
 רא"ל הרמטכ"ל, אמר הצבא מידי התאונות חקירת אתלהוציא
 ליפקין-שחק:אמנון

  תחונות את 'הפור לח  הנבחחס
 מתחומת 'למד לח  הוחהחימומם,
 חקירת תחו פעם ח' חםהחימונ'ם.
 הנבח מיד' לד'ו והךגמדההתחונות

 עד ש"מהחו משפטים 'היו חלה-
 " סוף.חיו

 חקירה ועדת של השלכותיהאת
 של בעבודתה לראות היה ניתןחיצונית
 אסון את לחקור שמונתה עם-י","ועדת

 בטרם עוד 1997. בפברוארהמסוקים
 ניתן כם- עבודתה, את הוועדהסיימה
 - שנגרמו הנזקים על לעמודהיה

 טייסי של ובגישה במנטליותבהתנהגות,
 האוויר.חיל

 והוףחות בצה"ל הבטיחותמעףך
 חות י טהב

 בתקופת הוקם הנוכחית במתכונתו בצה"ל הבטיחותמערד
 פרי שהייתה הקמתו, כרמטכ"ל. מ-ק אהוד רב-אלוף שלכהונתו
 "פיגום", ליצור מלכתחילה כיונה ציבורי-תקשורתי, ללחץכניעה
 הכוונה אולם הבטיחות. בתחום הפיקודי הדרג אתשישמש
 ו"עצמאי" חורג גוף בתור - זה ומערך מהרה, עד נשכחההמקורית

 למתואר "בהתאם" פעילות לקיים קצר זמן בתוך מיהר-
 בצה"ל: הארגוןבספריית

 במפריה מ'ותף'ם שהם חחף זוחם חן תפסד ממל"בל
 'פף'עו תמ'ד דףוש'ם( לפחות חן ח'ע"ם שחיינם)כרומף,
 'חף'כו הם מ'ותף'ם, הייותם מענם התפסד.ר'ע'לות
 ער הכךח'( )בלת' פ'סוח 'פערו תהל'כים,דסךבלו
 לעבוד נכונותם ש'גבךו ככל וכו'. שמתחתםחלה

 ותחבו במתמה שחצה מעוךבותם תגבף כןוחךי3ותם,
 "נוסיה.

 כוללת בצבא ההדרכה שמערכת גורסת המקצועיתהספרות
 זו מערכת בהם. הבטיחות את וגם האימונים את גםבתוכה
 חלק הם אלא ל"מומחום", השייכים מקצוע או תחוםאינה

 וכלה ביותר הזוטרה מהרמה החל - המפקד מתפקידאינטגרלי
 והתחקירים הדיווחים הפרדת ביותר.'י הבכירהברמה

 כהכרזה כמוה - המשימה של הכולל מהתחקירה"בטיחותיים"
 נוצרה מכך כתוצאה ממרכיביה. חלק אינהשהבטיחות
 ביורוקרטית מערכת כל זה." בתחום המטפלת נפרדתביורוקרטיה

 קיומה, את להצדיק עליה כך לשם קיומה. את לשמרנוטה
 נהלים, ייצור הוא זאת עושה היא שבאמצעותו המרכזיוהמכשיר

 ייאף-15'ימטוס
 אימונים.בטיסת
 רביםטייסים
 שהוראותמתלוננים
 קפדניותבטיחות
 בהתכוננותפוגעות
למלחמה

 החילי מפרן כלפ' שהתף'ס מ' היה החניףבחיל
 ף%ופו חת שקבוע חותנו לנהל חסוניים לגורמים מרטחם
 על יבוח העם מבסוט, 'היה השף ונתחמן, נטוסשבו

 חת נפחית חפשו חול' יירגעו. השכולים ההוריםסיפור",
 המלחמה חת '~TW החווט חיל חבל התחונות,מספר
הבתה."

 גורם לידי בצבא המתרחשות התאונות של חקירתןהעם-ת
 התאונות חקירת הצבא. יושב שעליו הענף ככריתת כמוהחיצוני
 של הייחודית הארגונית מהתרבות אינטגרלי חלק להיותצריכה

 הפיקוד היררכיית של בקיומה הכרחי ומרכיב הצבאיתהמערכת
 את המפקדים מידי להפקיע הניסיון את להשוות ניתןהצבאי."
 הרופאים. מידי הפתולוגיה את להפקיע לניסיון התאונותחקירת

פער



 המערכת הצפת ניירת. של והפצה ייצור דהיינ) )מידע,הוראות
 חוסר ואת הסרבול את ומגדילה מפקדות מנפחתבמידע

הגמישות.יו

 תאונות מתחקירי המסקנות של אוטומטי הכמעטתרגומן
 בטיחות להוראות תאונות" ה"כמעט ומתחקיריהאימונים
 של עצומה הצטברות יצרה קיימות( שכבר לאלה)הנוספות
 הקצונה אבסורדי: למצב הובילה זו הצטברות כאלה.הוראות
 למלא כיום מסוגלת שאינה כמעט הקרביות ביחידותהזוטרה

 על לעבור מבלי עליה המוטלים המשימות ואת התפקידיםאת

 מלאה באחריות המחליט יישא דעת שיקול על המבוססתהחלטה
לתוצאות.

 שבה הדרך ובעיקר באימונים הבטיחות הוראותריבוי
 הפוכות לתוצאות מוליכים למלאן השדה קציני כיוםנדרשים

 שהוא מהעיקר, הלב תשומת את מסיטים הם משמע,מהמתבקש.

 הביצועים", מעטפת בגבולות המסוכנת "הצעידה - כאמור-
 היישום שצורת לומר ניתן והנחיות.'י פרטים בגודשלעיסוק
 התשה( )מלשון התשתית היא הביטחון הוראות לגביהנדרשת
 שהיא צה"ל, של הכוללת הביטחון לתפיסת והפוכהבעיקרה

 ביסודה.הכרעתית

  וניתוחסימם
 בראשו שעומדת הפיקוד ומערכת הצבאיהאומן
 האנוש מגבלות בין הנכון האיזון את ליצוראמורים
 בכלל ביזור מזה. הייחודי העיסוק דרישות לביןמזה

 מהותי רכיב הם בפרט המשימתי הפיקודושיטת
 בתנאים ולהניעו הצבאי הגוף את לנהל היכולתשל

 צריך מערכת, ככל הצבא, למשימותיו.קיצוניים
 שמשמעה עובדה - ייעודו לקראתלהתכונן
 אימונים. באמצעות למלחמה מתמדתהתכוננות

 ככל קרובים להיות צריכים אלהאימונים
 בשדה-הקרב. השוררת המסוכנת למציאותהאפשר
 אין הצבא של הראשון כמושכל האימוניםבהגדרת
 אין הוא. נהפוך חלילה. אדם, בחיי לזילותהכוונה
 כדי שניתן ככל לעשות ויש יקרים, אדם שחייספק
 החומרה ובמלוא - להסיק צריך קורבנות.למנוע
 אם שכן כל בטיחותי, אירוע מכל הלקחים את-

 עסק הוא שצבא לזכור, עלינו בזמן בו אך טרגיות.תוצאותיו
 נמנע בלתי חלק הוא אדם חיי סיכון בו. ונהרגים הורגיםמסוכן:

 נתפס בקרב, כשנופלים ישראל. ביטחון על לשמורמהמאמץ
 יש למלחמה להכנות שגם להבין, חשוב אבל הכרחי, כרעהמוות
 האיומים עם להתמודד הצבא אי-הכנת - שלנו במציאותמחיר.

 עצמם שימצאו רבים, חיילים על מוות כגזר-דין כמוה לוהצפויים
 "מדריך".'ו להם משמש כשהאויב אמת, בשעת רקלומדים

 חלק להיות צריכות תאונות וחקירת באימוניםבטיחות
 מסקנות הסקת ניתוח, לימוד, שתכליתה הצבאית,מההוויה
 ום-אשונה בראש זהו והמבצעית. המקצועית היכולתושיפור

 ארגונים של לתופעה להצטרף לצה"ל לו אל הצבא. שלהאינטרס
 עצמם. שלהם לאינטרס המנוגדת מדיניות הנוקטיםציבוריים
 מקוס הבדל ללא כולה ההיסטוריה לאורך מתקיימת זותופעה

 נוכל שלא היא לעיל האמור מכל הברורה המסקנהותקופה."
 מפני וכדומה בטיחות הוראות נהלים, בעזרת עצמנו את"לכסות"

 )עוד נהלים עוד ונוסיף שנשכלל כמה כל להתרחש. שעלול מהכל
 יתאימו לא אשר צפויים, בלתי חדשים, מצבים יהיו עדייןהוראות,
 הבטיחות. הוראותלספר

 היצמדות 22": "מלכוד למעשה יוצר זה מצב הבטיחות.יוחוקי
 שבמהלכם נאותה, מ-מה אימונים ראוייםן אימונים תמנעלנהלים
 המאמן.וי של לדין העמדתו לידי יביאו תאונה,תתרחש

 על - הבטיחות הוראות כרכי הבטיחות, מערך שללשיטתו
 הם - בהם הכתובות ההוראות אלפי ועשרות דפיהםאלפי

 אולם לפעולה. (Manual) הדרכה ספר מין פוזיטיבית,דוקטרינה
 דעתו שיקול על לסמוך שאין היא אלה כרכים של המוצאנקודת
 מושתתת הבטיחות שתפיסת למדים, אנו נוספת פעם הכפיף.של
 המשימתי. הפיקוד לשיטת שהפוכים עיקריםעל

 כרך לכתוב באפשרות מאמין אינו זאת, לעומתקלאוזביץ,
 לתת שיוכלו ונהלים הוראות ובו שיהיה(, ככל כרס עב)יהיה
 לבין כללים בין מבחין הוא אפשרות. ולכל מצב לכלתשובה
 בקווים המפקד את לצייד בהחלט ניתן לדעתו, מנחים.קווים
 לו שיעזור מחייב, לא מדריך מעין לשמש היכוליםמנחים,

 אלה מנחים קווים אולם מכיר. הוא שאין מצבים עםלהתמודד
 יחליט ואם דעתו, שיקול את להפעיל מהצורך אותו פוטריםאינם
 ב"חריגה" או ב"עבירה" מדובר יהיה לא מהמומלץ, בשונהלפעול

 שבקבלו מובן שונה.)ו דעת בשיקול אלא המוכתבות,מההוראות



 ואת החייל את לצייד לנו אסור כי לומר בכוונתיאין
 חובה להפך. ועיקרים. כלים של מערכת בשוםהמפקד
 שבסבירות למצבים, כניסה ממנו ולמנוע אותו להדריךעלינו
 מספר על-ידי זאת אולם בתאונה, להסתיים עלוליםגבוהה
 הפילוסוף זאת שניסח וכפי נהלים. ושל הוראות שלמינימלי
 על הקל למען קצר שיהא לחוק לו "ראוי סנקא:הרומאי
 כל של בידיהם ייוותר זו בצורה שמירתו". אתהדיוטות
 ברמתו. דעת לשיקול חופשי מרחב די מפקד כל ושלחייל
 כזו מידה להפעיל נצטרך תמיד כי להבין, עלינו מקרהבכל
 את ולהרגיל לחנך עלינו ולכך דעת, שיקול של אחרתאו

 הרמות. בכלהמפקדים
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