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 :- -- --קרן חרם
בערבה

ן
'

ונפצעו שישה .אירוע זה הסעיר את דעת הקהל בישראל ואת
השלטונות בדרג הצבאיוהמדיני כאחד .בשל התאונה הוחלט
להפסיק לאלתר את האימונים בצה"ל למשך שלושהימים,
והוקמה ועדת חקירה בראשותו של אלוף(מיל') מנחםעינן .על
הוועדה הופעללחץסמוילסיים אתהחקירה מהר ככל האפשר,
על מנת שהדרג הצבאי יוכל להסיק מסקנות ולקבוע נהלים
מחמיריםחדשים בתחוםהבטיחותבאימונים .מקרהזהממחיש
לא רק אתהיחסלנושא הבטיחות בצה"ל ,אלאבעיקר את דרך
הטיפול בנושא.
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צורכי
הקמתו,דרךהפעלתוומידתהתיאוםבינולבין המערכתהצבאית
בכללותה.נקודות אלהייבחנולאורהעובדה שהמערכתהצבאית
מהווה אומנם מערכתציבורית עםכלליםונהלים ,אך גם לאור
העובדה שאלהייחודיים להבלבד.בבסיסהדבריםעומדותשתי
שאלות:

.1

.2

האם העיסוק בבטיחות בצה"ל,כפי שהוא מתבצעכיום,
משרת אתצורכי הביטחון!
האם הפקעת החקירות של תאונותהאימוניםמידי הצבא
תשפר את המצב,

נקודת המוצא של הדיון היא שהמערכת הצבאית ,ככל
מערכת ,אמורה לשקודעלביצועייעודהועלטיפוחו -דהיינו
קיוםהמוכנות למלחמהוההתכוננות המתמדתאליה.האימונים

נועדו,כידוע,להכין את הצבא למלחמה,ולכן הםצריכים לתרגל
אותו בצורה הקרובהביותר למציאות המלחמתית.

פיכ"דוחימונים -ביזוףוףיכוז
(המדףגיותהפיףמידחלית)
הצבאמונהובבותבני-אדם ומאותאלפיפריטיציוד .אדםבודד
יכול לפקח באורח שוטף,קבוע ,הדוקובלתיאמצעי לכלהיותר
על מספר מצומצם שלאנשים ,של מערכות אמצעי-לחימה ושל
אירועים.גודלהארגון הוא הגורם הראשון לצורךבביזור.ן
מגבלות השליטה האנושיתוהרצון להתגברעליהןיצרו את
מדרגיות הארגון הצבאי ואת קיומו של מבנה הפיקוד
הפירמידאלי.נסיבהנוספתלהיווצרותה שלשרשרתהפיקודהיא
ייחודו של המקצוע הצבאי ומורכבותו הרבה .על כך אמר גדול
הוגי הדעות של המלחמה ,קארלפון-קלאוזביץ:
מלחמהח"ח שסה'ח'דבמ'"...שגה,נבדלתמכל שחר
הע'סוס'ם הממלח'ם חת ח" החדם .וחת כת3,חה

מחךבעתמרכ'ב'ה:הסכנה,המחמץהגופנ',ח'-הנדחות

וף"הףח',ת'.

המקצוע הצבאי נוטה להיות שמרניבין המלחמות  -עד
כדי קפיאה על השמרים  -בשל -העדר הזדמנויות לבחון את
עצמובתנאי אמת.לעומתזאת,המעם -ממצבשגרהלמצב מלחמה

הואכהפתאומיוכהחד,עדכי קשהלהסתגלאליו.אבלהלוחמים
נאלצים להסתגלאליוואףעושיםכן" -או שהםמובסים.המענה
לשתי הבעיות האלה  -הצורך להתמודד במצבי אי-ודאות
במלחמה והמעם -החד משגרה לחירום -ניתן בשתי דרכים:
פיקודמשימתיואימונים.
שיטת הפיקוד המשימתי מתבססת על התמודדות רצופה
עם הצורך לנצל את הזמןביעילות המקסימלית בתנאים של
ערפל קרבושלאי-ודאותוכןעלהצורךלפעול מהרככל האפשר
כוללבתנאים שלמשברי תקשורת -דם-המחייביוזמות שלמפקדיםמקומיים.לכןאין בשדה הקרבהמודרני מקוםלפיקוד
ולבקרההדוקיםמדי מצדהדרגיםהממונים(ניהולריכוזי).
שיטתהפיקודהמשימתיהיא למעשה"טכנולוגייתשליטה"
 לא במשמעות שלאמצעיםטכניים ,אלאבמשמעות שלשיטהמערכתית לקיום מינהלתקיןי תוך ביצוע המשימות .כדי
שהכפיפיםיוכלו לנהל את מבצעיהם תוךגילוי יוזמה ומתוך
ניצול מלוא הסמכות שניתנה להם ,נדרש המפקד הממונה
להתמקד בהבהרת הכוונה של תוכנית המבצעים וביעדים
הסופיים שלהלחימה.

שיטתפיקודזומציבהבפני המפקדים בכל הרמותדרישות

רבותמאוד.היאמחייבתלעיתים קבלת החלטות ,הסותרות את
משימתו הקונקרטית של מפקדמקומי ,אם התקבלה המסקנה,
שביצועה של אותה משימה אינו מקדם את המטרה ,שהיא
למעשה משימת הדרג הפוקד .הצורך בהאצלת סמכויות כולל,
כמובן ,גם את המטה .לשון אחר ,השיטה פועלת תוך שהדרג
הממונה סומךידו עלהדרגיםהכפיפיםלוועל מטהו.וכך בכל
הרמותנדרשים המפקדיםלגלותיוזמה ולממש את המטרהתוך

נשיאהבאחריותאישית4.
מטרת האימונים היא להכיןחיילים ,מפקדים ,יחידות
ועוצבות לביצוע משימותיהם העתידיות בשדה הקרב.יכדי

שהאימוניםיהיויעילים הםצריכים לדמות בצורהמדויקתככל
האפשרמצבים שבהםנתקליםהחייליםוהמפקדים בשדה הקרב.
שיטותהאימוןודרכי ההדרכההןאמצעים להשגת המטרה.וזה
מה שכתבקלאוזביץבסוגיהזו:
חשוב עד מחודשהחי"ל הגבוהתו הנמוך בדךגה לח
'פגוש במלחמהבתופעות חשף תמלחנהחותו,בפחותו
חותו לרחשוגה ,חףדהחןת'מהוו המטךה המבורזלת
ה'ח לשפוך בח'מונ'ם חוף כה חזק ,עד כ' 'פוף הףבה
מחפ'לת ל'ל ךגףב'.

תפקידו של המפקד בצבא ,אס כן,אינו מצטמצם בשום
פנים רקבפיקודעלחייליו ,אלאכוללגם את החובהלהכשירם
לקראתמילויתפקידם'.

בטיחותבחימוניםוחף ףתתהונות
בשנים האחרונות חלה מהפכה בנושא
הבטיחותבאימונים בצה"ל .נראהכי
מעולס לא הייתה תודעת בטיחות
גבוהה כל כך בקרב המפקדים
והחיילים ,ומעולם לא הקפידו על
משמעת בטיחותבאימונים היום.
באופןיחסי לצבאות העולכםמ
ימספר
,
הנפגעיםבאימונים בצה"ל הוא הקטן
ביותר ,ולמרות זאת נושא תאונות
האימוניםממשיךלזכותלחשיפהרבה
ולתהודה ציבורית עם כל תקלה
שמתפרסמת.
כותבי הוראות הבטיחות
ומיישמיהן מאמצים בדרך כלל את
"הנחתהחמורביותר" -דהיינונותנים
מענה למצבהקיצוני שיכול להתרחש
כדי למנוע אותו.ונ בכך הם מונעים
מהאימונים לדמות בצורהאמינהככל
האפשר למציאות שתשרור בעת מלחמה.
קו חשיבה זה בנושא הבטיחותבאימונים התפתח בצה"ל
בתחילת שנות ה .80-אולם נראה שהסדקים המשמעותיים
הראשונים במערכת כולהנוצרו בראשית שנות ה .90-אלה באו
לידי ביטוי בעיקר בהחלטה להפקיע את נושא הבטיחות
מהמפקדים,להקיםמערך שלקציניבטיחותולהעבירלידי מצ"ח
והפרקליטות הצבאיתחקירות שלתאונותאימונים .קודםלכן
נחקרו תאונות אימונים על-ידי מפקדים כחלק מההוויה
המקצועית הצבאית ,שתכליתה לימוד ,ניתוח ,הפקת לקחים
ושיפור.
לפיכךאין להתפלאעלכך שהצבא הפנה את מוקדהטיפול

בתאונותלתחוםהמשפטי -שאינותחוםצבאי -ועלכךשהולך
וגובר הלחץהציבורי להפקיעמידי צה"ל לחלוטין את חקירת
התאונות.

עקב כך הוחלפה בצה"ל ההוויה המקצועית של חקירת
תאונות ב"אווירה משפטית",דהיינו חיפוש אשמים ".אווירה
זו ,המתעלמת לכאורה מכךשסיכוןחיי אדם הוא חלק בלתי
נמנע מהמאמץלשמורעלביטחוןמדינתישראל ,משמשת קרקע
נוחהלתפיסה שהשתרשהבישראלבשנים האחרונות,ולפיהכל
אדםשנופלבאימוניםהואקורבןשווא.מכאן קצרההדרךלהגשת
כתבי-אישום נגד כל מפקד שתחת פיקודו התרחשו אירוע
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בעלחשיבות עצומה'.יכיום בם -ברורהלפיקודהעליון לא רק
חשיבות הנושא ,אלא גם העובדה שטיפולשגוי בו גרם לצבא
נזקיםחמוריםועלוללגרוסבעתידנזקיםנוספים.על ההחלטה
להוציא אתחקירת התאונותמידי הצבא אמר הרמטכ"ל ,רא"ל
אמנוןליפקין-שחק:

מעףךהבטיחות בצה"לוהוףחות
הבטיחות
מערד הבטיחות בצה"ל במתכונתו הנוכחית הוקם בתקופת
כהונתו שלרב-אלוףאהוד מ-קכרמטכ"ל .הקמתו,שהייתהפרי
כניעהללחץציבורי-תקשורתי,כיונהמלכתחילהליצור"פיגום",
שישמש את הדרג הפיקודי בתחום הבטיחות .אולם הכוונה
המקוריתנשכחהעדמהרה,ומערךזה -בתורגוףחורגו"עצמאי"
 מיהר בתוך זמן קצר לקיים פעילות "בהתאם" למתוארבספרייתהארגון בצה"ל:

בל תפסדחןזוחםחחףשהםמ'ותף'םבמפריה
מףמ,לש"
ם ח'ע"םחןלפחותדףוש'ם) תמ'ד'פף'עו
חיינ
(כרומ
ר'ע'לות התפסד .מענם הייותם מ'ותף'ם ,הם 'חף'כו
דסךבלו תהל'כים' ,פערו פ'סוח (בלת' הכךח') ער
חלה שמתחתם וכו' .ככל ש'גבךו נכונותם לעבוד

חס הנבח לח 'הפור את תחונות
החימומם ,הוח לח 'למד מתחומת
החימונ'ם .חם ח' פעםתחו חקירת
התחונות והךגמדה לד'ו מיד' הנבח
 חלה'היו משפטים ש"מהחו עדחיוסוף".

את השלכותיה של ועדת חקירה
חיצוניתניתןהיה לראות בעבודתה של
"ועדתעם-י" ,שמונתה לחקור אתאסון
המסוקים בפברואר  .1997עוד בטרם
סיימה הוועדה את עבודתה ,כם-ניתן
היה לעמוד על הנזקים שנגרמו -
בהתנהגות,במנטליותובגישה שלטייסי
חילהאוויר.
בחיל החניףהיהמ' שהתף'ס כלפ' מפרןהחילי
חםמרטלגורמיםחסונייםלנהלחותנושקבועחתף%ופו
שבו נטוס ונתחמן ,השף 'היה מבסוט ,העם יבוח על
סיפור",ההוריםהשכוליםיירגעו.חול' חפשונפחית חת
מספר התחונות ,חבל חילהחווט '~ TWחת המלחמה
הבתה".

העם-תחקירתן של התאונות המתרחשות בצבאלידיגורם
חיצוניכמוהככריתתהענףשעליויושב הצבא.חקירתהתאונות
צריכהלהיות חלקאינטגרלי מהתרבותהארגוניתהייחודית של
המערכתהצבאיתומרכיבהכרחיבקיומה שלהיררכייתהפיקוד
הצבאי".ניתן להשוות אתהניסיוןלהפקיעמידיהמפקדים את
חקירתהתאונותלניסיוןלהפקיע אתהפתולוגיהמידיהרופאים.

מטוסייאף'15-י

בטיסתאימונים.
טייסיםרבים

מתלוננים שהוראות

בטיחותקפדניות

פוגעות בהתכוננות
למלחמה

וחךי3ותם,כן תגבףמעוךבותם שחצה במתמהותחבו
נוסיה".

הספרותהמקצועיתגורסת שמערכת ההדרכה בצבאכוללת
בתוכה גם את האימונים וגם את הבטיחות בהם .מערכתזו
אינה תחום או מקצועהשייכים ל"מומחום" ,אלא הם חלק
אינטגרלימתפקיד המפקד  -החל מהרמההזוטרהביותרוכלה
ברמה הבכירה ביותר'.י הפרדת הדיווחים והתחקירים
ה"בטיחותיים"מהתחקירהכוללשלהמשימה -כמוהכהכרזה
שהבטיחות אינה חלק ממרכיביה .כתוצאה מכך נוצרה
ביורוקרטיהנפרדת המטפלתבתחוםזה".כלמערכתביורוקרטית
נוטה לשמר את קיומה .לשם כך עליה להצדיק את קיומה,
והמכשירהמרכזישבאמצעותוהיאעושהזאתהואייצורנהלים,

פער

הוראות(מידע,דהיינ(ייצור והפצה שלניירת .הצפת המערכת
במידע מנפחת מפקדות ומגדילה את הסרבול ואת חוסר
הגמישות.יו
תרגומן הכמעט אוטומטי של המסקנותמתחקירי תאונות
האימונים ומתחקירי ה"כמעט תאונות" להוראות בטיחות
(הנוספות לאלה שכבר קיימות) יצרה הצטברות עצומה של
הוראות כאלה .הצטברותזו הובילה למצב אבסורדי :הקצונה
הזוטרהביחידות הקרביות כמעט שאינה מסוגלתכיום למלא
את התפקידים ואת המשימות המוטליםעליהמבלי לעבור על

החלטההמבוססתעלשיקולדעתיישאהמחליטבאחריות מלאה
לתוצאות.
ריבוי הוראות הבטיחות באימונים ובעיקר הדרך שבה
נדרשים כיוםקציני השדה למלאןמוליכים לתוצאות הפוכות
מהמתבקש .משמע ,הםמסיטים את תשומתהלבמהעיקר,שהוא
 כאמור " -הצעידה המסוכנת בגבולות מעטפתהביצועים",לעיסוק בגודש פרטים והנחיות'.יניתן לומר שצורת היישום
הנדרשתלגבי הוראות הביטחון היא התשתית (מלשון התשה)
בעיקרה והפוכה לתפיסת הביטחון הכוללת של צה"ל ,שהיא

הכרעתיתביסודה.

סימםוניתוח

חוקיהבטיחות.יו מצב זהיוצר למעשה "מלכוד  :"22היצמדות
לנהליםתמנעאימוניםראוייםןאימונים מ-מהנאותה ,שבמהלכם
י העמדתולדין שלהמאמן.וי
תתרחשתאונה,יביאוליד
לשיטתו שלמערךהבטיחות,כרכי הוראותהבטיחות -על
אלפי דפיהם ועשרות אלפי ההוראות הכתובות בהם  -הם
דוקטרינהפוזיטיבית,מיןספרהדרכה)(Manualלפעולה .אולם
נקודת המוצא שלכרכים אלההיאשאיןלסמוךעלשיקולדעתו
שלהכפיף.פעםנוספתאנולמדים,שתפיסתהבטיחות מושתתת
עלעיקריםשהפוכים לשיטתהפיקודהמשימתי.
קלאוזביץ ,לעומת זאת,אינומאמין באפשרות לכתוב כרך
(יהיה עב כרס ככל שיהיה) ,ובו הוראות ונהלים שיוכלו לתת
תשובה לכל מצב ולכל אפשרות .הוא מבחיןבין כלליםלבין
קווים מנחים .לדעתו,ניתן בהחלטלצייד את המפקד בקווים
מנחים ,היכולים לשמשמעין מדריך לאמחייב ,שיעזור לו
להתמודד עםמצביםשאין הואמכיר .אולםקוויםמנחים אלה
אינםפוטריםאותומהצורךלהפעיל אתשיקולדעתו,ואםיחליט
לפעולבשונהמהמומלץ ,לאיהיהמדוברב"עבירה"אוב"חריגה"
מההוראות המוכתבות ,אלאבשיקולדעת שונה(.ומובן שבקבלו

האומן הצבאי ומערכת הפיקוד שעומדת בראשו
אמוריםליצור אתהאיזוןהנכוןביןמגבלותהאנוש
מזהלביןדרישותהעיסוקהייחודימזה.ביזורבכלל
ושיטתהפיקוד המשימתי בפרט הםרכיב מהותי
שלהיכולתלנהל אתהגוףהצבאיולהניעובתנאים
קיצוניים למשימותיו .הצבא ,ככל מערכת ,צריך
להתכונן לקראת ייעודו  -עובדה שמשמעה
התכוננות מתמדת למלחמה באמצעותאימונים.
אימונים אלה צריכים להיות קרובים ככל
האפשרלמציאותהמסוכנתהשוררת בשדה-הקרב.
בהגדרתהאימונים כמושכלהראשון של הצבאאין
הכוונהלזילותבחיי אדם,חלילה.נהפוך הוא.אין
ספקשחיי אדםיקרים,וישלעשותככלשניתןכדי
למנוע קורבנות.צריךלהסיק  -ובמלוא החומרה
 את הלקחים מכלאירועבטיחותי,כלשכן אםתוצאותיו טרגיות .אך בו בזמןעלינו לזכור ,שצבא הוא עסק
י אדם הוא חלקבלתינמנע
מסוכן:הורגיםונהרגיםבו.סיכוןחי
מהמאמץ לשמור על ביטחון ישראל .כשנופלים בקרב ,נתפס
המוותכרעהכרחי ,אבלחשובלהבין ,שגםלהכנות למלחמהיש
מחיר.במציאותשלנו -אי-הכנת הצבאלהתמודדעםהאיומים
הצפוייםלוכמוהכגזר-דיןמוותעלחייליםרבים,שימצאועצמם
לומדים רק בשעת אמת,כשהאויב משמש להם"מדריך"'.ו
בטיחות באימונים וחקירת תאונות צריכות להיות חלק
מההוויה הצבאית ,שתכליתה לימוד ,ניתוח ,הסקת מסקנות
ושיפור היכולת המקצועית והמבצעית .זהו בראש ום-אשונה
האינטרס של הצבא .אללו לצה"ל להצטרףלתופעה שלארגונים
ציבוריים הנוקטיםמדיניות המנוגדת לאינטרס שלהם עצמם.
תופעהזומתקיימת לאורךההיסטוריה כולה ללא הבדל מקוס
ותקופה ".המסקנה הברורה מכל האמורלעיל היא שלא נוכל
"לכסות" אתעצמנובעזרתנהלים,הוראותבטיחותוכדומהמפני
כל מהשעלול להתרחש.כלכמה שנשכללונוסיףעודנהלים(עוד
הוראות,עדייןיהיומצביםחדשים,בלתיצפויים,אשר לאיתאימו
לספר הוראות הבטיחות.

איןבכוונתי לומרכי אסורלנולצייד אתהחייל ואת
המפקד בשום מערכת של כלים ועיקרים .להפך .חובה
עלינולהדריךאותוולמנועממנוכניסהלמצבים,שבסבירות
גבוההעלוליםלהסתייםבתאונה ,אולם זאתעל-ידימספר
מינימלישלהוראותושלנהלים.וכפישניסחזאתהפילוסוף
הרומאי סנקא":ראוילו לחוק שיהא קצר למען הקלעל
הדיוטות את שמירתו" .בצורהזוייוותרבידיהם של כל
י מרחבחופשילשיקול דעת ברמתו.
חיילושלכל מפקדד
בכל מקרהעלינולהבין,כיתמידנצטרךלהפעילמידהכזו
או אחרת של שיקול דעת ,ולכךעלינו לחנךולהרגיל את
המפקדים בכל הרמות.
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