
וללאדיןללאמפקד
גםודוקטור-דיין

כךהצבאייםהרופאיםשלסמכויותיהםאתלקצץבצבאשוניםמגורמיםהצעותנשמעותבאחרונה
שכבראףמהן.להתעלםומתיהרופאיםהמלצותאתלכבדמתיבלעדיתלהחליטיוכלושמפקדים

-ספקכללהסירמנתעל-ישהחוק,ללשוןמנוגדותכאלהשהצעותבוודאותלקבועניתןהיום

הרופאשלהחלטותיועליונותאתבחקיקהלעגן

מבוא
לענייןבצה"לשנתגלתהמחלוקתלבחוןבאזהמאמר

לטיפולהנוגעבכלהדבראמורובעיקרהמפקדים,סמכויות
הפקודותעל-פילנהוגהמפקדעלכשחובההפקוד,בחייל
דיוןתוךמקצועיים,מטהגורמישלהנחיותיהםועל-פי
היקפה.ומהוהסמכות,תיושםאלהבנסיבותכיצדבשאלה

יכולשבוהתמרון,מרחבמהוהן:הנשאלותהשאלות
ועל-פיעיניוראותעל-פישלוהוראותיואתליישםהמפקד

אנשיהמטה,קצינישלמעמדםומהוכמפקד,סמכויותיו
אלה.סמכויותמולואחריםהמשפטהרפואה,מערך

ביןהסמכויותחלוקתשלבשאלהבעיקריעסוקהמאמר
בצה"להמטהוקציניהרפואההמשפט,רשויותהמפקד,

עוסקודוקטור"קצין"שהמאמרבעתבההמפקד.סמבות
הסמכויותתלוקתבענייןלגשרניסיוןלצדמשפטיבניתוח
סא"לשלתגובתועוסקתוהאסור,המותרתחוםוהבהרת
הבלעדיהדעתשיקולהמפקדבידירקשלפיהבגישהבן-דוד
בענייניגםזהובכלל-התחומיםבכלתייליועלפיקודלעניין
רפואה.

כיוםהשוררתאי-הבהירותאולםגישות,שתילכאורה
בנושאיםלכולוידועיםברוריםגבולותהצבתוהעדרבצה"ל
חייסיכוןשעיקרןלתקלות,נוחהאכסניהמהוויםאלה

דעתו,שיקולעל-פייפעלמפקדכלשבוולמצבחיילים,
מהרגישיםבהמשך,שיובהרכפישהם,בנושאיםודווקא

לשלוםהצבאאחריות-הצבאיתבמסגרתביותרומהעדינים
תייליו.

אלהגישותלבחוןאנסהזהבמאמרי
ציבורית.משפטיתבראייה

המחלוקתעיקרי
ביטוילידישבאה-זוסמכויותמחלוקת

לאנשימפקדיםבין-הללוהמאמריםבשני

עלשאמוניםבצה"ל,הרפואהמערך
שלחייהםעלגםומכאןבריאותםשמירת

רקאופייניתואינהחדשהאינההחיילים,
למצואנהוגהיררכיתמסגרתבכללצה"ל.
דרגלביןהשטתדרגביןדעותחילוקי
ן--ו.-...---.---.....--.--. ומשקלהחריפה,זומחלוקתהצבאיבתחוםהמדיניות.קובעי

השירותאופיבשלאחרותבמסגרותמאשריותררבהסגולי

הפיקודמדרגבשלוהנחיות,פקודותריבויבשלהצבאי,

שיקולאתלהפעיללמפקדיםהניתןהרבהחופשובשלהסבוך

תפקידם.ביצועלשםדעתם

שביניהם.הגומליןוביחסי

במאמרביטוילידיבאואלהנושאים
ב"מערכות"מכברלאפורסםאשרמקיף

שלעטםמפרי-ודוקטור"קצין"-383
חניאל"מהצבאיתבפרקליטותהקצינים

הפצ"רעוזרת(כספי
[:........י...........

ורס"ןוחקיקה)לייעוץ
.לענייניבוועדהחבר

יועץ(מוריץתמיר
[.וביטחוןצבאחקיקה,

הילשלמשפטי
.עורכי-הדיןבלשנת

( בישראל
זכהזהמאמר

נוקבתלביקורת:

סא"לשלעטומפריחריגתגובהבמאמר

as-י



שלההחלטהחופשאולם
ביצועלשםבצה"להמפקדים
ללאחופשאינוהמשימות

בשוםיכולאינוהואגבולות;
החלטותקבלתלאפשרמקרה

הבנתםשאיןבתחום
מביןישמגעת.המקצועית
רואיםאשרבצה"להמפקדים

והמשפטהרפואהבמערך
המקצועייםהקציניםובשאר
שאינםכמיהמטהוקציני
הצבאיתהעשייהלמגזרשייכים
ישלדידםבצה"ל.השטחבדרגי

הדרגביןהבחנהלעשות
לשארבלחימההעושההפיקודי

לפיכךבצבא.הפיקודדרגי
שישכמיאלהעצמםרואים

הצבא,מפקדימשארלהבדילם
כלבעצמםאתהםרואיםשכן
מצדיקהאשרהעשייה,שלליבה

בצבא.הקציניםלשארהמבצעהלוחם,הדרגביןזוהבדלה
הקשותההחלטותנטלמוטלעליהםכיהואלכךהתירוץ

בשטחוהחלטותיהםלחימה,בעתאומבצעיתפעילותבעת
כך,אוכךזה.במצבמצוישלאמיבפנילביקורתניתנותאינן
בן-דוד,סא"לשלבמאמרושהובאהכפיזו,מוטעיתלדעה

בלידהלעולםבאהלאזודעהאולםבהמשך.אתייחס
שלברורה,מדיניותאי-קיוםשלתולדההיאמלאכותית.

ההוראותשלביצועןעלפיקוחהעדר
הדין.לפרשנותפתחהשארתושלכלשונן

ודוקטור"קצין"התאמר
לדעהשקדםהמאמראתבעיוןנקראאםדי
לייעוץהפצ"רעוזרתשלמאמרם-זו

הרפואה.חילשלהמשפטיוהיועץוחקיקה
ישכידעתםאתהכותביםמביעיםשם

לאלההמפקדסמכויותביןלפשרהלהגיע
להםשאיןשם,נאמרהצבאי.הרופאשל

הנובערגיל","משפטיבפתרוןעניין
ריבבשאלתהפתרוןכיסבוריםהםהדין.מהוראות
שסופורב-שיח,הואהצבאילרופאהמפקדביןהסמכויות

לגשרניתןוכךהצדדים,שניאתשתרצהתבניתעלהסכמה
שלוםשמירתשלבסוגיהזהבמאמריאתמקדזה.פערעל

החיילים.
המשפטיהבסיסעםאנימסכיםכיואומראקדים
הפרקליטיםשנישלהמשפטיתהפרשנותועםזהשבמאמר

הצבאיתמהפסיקההדוגמאותהקיים.המשפטילמצבבאשר
אכןהצבאהוראותוכןהעליוןבית-המשפטומפסיקת

האמוראתבעיןעיןראייתיתמהבכךאולםכדבעי.מובאות
בשינוילהכרעהלהגיעצריכההמשפטיתהדילמהזה.במאמר

שיקולעללסמוךולאבהמשך,כאןשאצביעכפיהחקיקה,

זה.ברב-שיחהמעורביםשלדעתם
האחריותכיחבריישנישללפרשנותמסכיםאניאין
לדחותהחלטהלומאפשרתחייליולשלוםלמפקדהניתנת
זואחריותנתןהמחוקקרפואית.הוראהמסוימיםבמקרים

לשמירתהכולשיעשהכדיהמפקדבידי
בשלומםפגיעהכיביודעוחייליו,שלום
העובדההאחריות.מלואאתעליומטילה

באהחייליולשלוםאחראיהמפקדכי
קרותבעתהאחריותתוטלמיעלללמדנו
להצביעצה"ליידרששבעקבותיואירוע,

השלכותגםזולאמירההאחראי.על
חובהחבהמפקדקרי,-משפטיות
שלפיהפרשנות,חייליו.לשלוםמשפטית

יכולחיילשללשלומושאחראימי
מוטעיתהאחריות,גבולמהולהחליט

הואהמפקדשלפיוהצבאי,ברציונלדבקותשוםהיא.ופסולה
מבחן,ביוםבדיןכהגנהלמפקדלותעמודלאהכול",חזות"

על-משפטיתחובהחבהואשלהםמחייליו,אחדכשייפגע

לאניתנתאינהחייליולשלוםהמפקדחובתדין.כלפי
חיילאםכך,מוחלטת.חובהזוהילכפיפה.ולאלפרשנות

בהעלמתאוביודעיןמנעומפקדרפואית,בעיהעלמתלונן
חובתתחולאזיהטיפול,עיכבאורפואי,טיפולמתןעין

המצבזהואסון.קרותבעתהמפקדעלהמשפטיתהאחריות
בגדרו.באותתניותאיןוככזההמשפטי,

פק/~OJoר"וה
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המסרבהעברתנאמנהמלאכתםעשוזהמאמרכותבי
יחדהאסור.ואתהמותראתבטבלאותפירטוואףהמשפטי,

כישברורהמשפטייםהמסריםאףועלחד,במעברזאת,עם
משוםבוישאשרפתרון,עצמםדעתעלנידבולהם,מוכרים
הכרתאףעלבדין.ושבסיסועל-ידם,שנאמרמהלכלסתירה
עלמשמע,רב-שיח.באמצעותפתרוןלהציעהםבאיםהדין
הדין.אתלכופףאפשרותגםישוהאסורהמותרציוןאף

חריגהלכאורה,מאפשרים,המוצעהפתרוןעקרונות
ובלשונם:והיפוכו.דברמשוםבכךישהמשפטיות.מהנורמות

רבה,אחריותהוטלהשעליולמפקד,נאפשרנסיבותבאילו..."
וכלשונה..."ככתבהלקיימהולאהרופאמהמלצתלסטות

כבעלהצבאיהרופאתפקידאתמפרשיםאףהכותבים
ועניין...דברלכלרופאהואהאחדבכובעו..."כובעים:שני

וככזהמפקדו,שלמטהוקציןצבאימפקדהואהאחרבכובעו
לצרכיםהמקובלייךהרפואייםהכלליםאתלהתאיםעליו

מהרופאדורשתהצבאיתהמערכתהצבא.שלהמיוחדים
שלההבריאותיתהסכנהאתהאפשרככלשימעיטהצבאי...
ולצרכיםלדרישותהבנהשיגלהגםאךהחיילים,חשופים

הצבא...שלהתקינהלפעילותוההכרחיים
הקשורותהמלצותממליץהואכאשרלכן

אתגםשבחןעליוחזקההצבאי,בשירות
והמלצתוצה"ל,שלהייחודייםהצרכים
בחשבון..."אותםמביאה

כדרךרב-שיחלשלוללדעתי,אין,
זהלאאולםלפתרון.להגיעלגיטימית

להסכמותרגישכהנושאלהותירהמקום
החמוריםהמקריםאחדשברב-שיח.

מצדלרעהזובסמכותשימושבתחום
אירוע-זהמאמרפרסוםלאחרשבועותאךאירעמפקדים

אהודסמלדובדבן","יחידתלוחםשלחייוקופחושבו
חבריובפקודות.מפקדיםכזלזולשנראהמהבשלז"ל,שניאור
אהודשלשמפקדיוהתקשורת)בכלישפורסםכפי(העידו

תזכורתזוהיחובש.אורופאלראותלולאפשרסירבוז"ל
הדיןקיוםעלהקפדהשבובמקוםולפרשנותלגמגוםכואבת
לוודאי,קרובהיה,יכולפקודותביצועעלופיקוחכלשונו
אדם.חיילחסוך

ומוטיווציההמפקדסמכויותבפירושיתרהעצמאות
ובחירתהמפקדפועלשבוהמצבאי-הבנתרסן,שלוחת

לקיימןשישככאלהגישתועל-פינראותאשרהפקודות
דרךהוארב-שיחאומנםהמפקד.שלדעתובשיקולפוגמות
בנושאיםלהסכמותלהגיעוכדיסוגיותללבןכדיראויה

רב-באמצעותללבנושישהנושאזהלאאולםשבמחלוקתי

בנושארב-שיחשלפתרוןלהחילאיןכצה"לבגוףשיח.
חוסרשלאירועיםהרופא.שלאלהמולהמפקדסמכויות
אירועים-וכיו"בבפקודותזלזולבאימונים,זהירות

ושבהםהשנים,לאורךצה"לאתשפקדואסונותשתוצאתם
שוללים-אימוניםבעתנפצעואוחייהםאתחייליםקיפחו

זה.לרב-שיחומשפטימעשיהיגיוןכל
פתתפותחתכזאתבסוגיהרב-שיחלקייםההסכמה

מדוברדעתם.שיקולעל-פידברשלבסופולפעוללמפקדים
שיקוללמפקדיםלתתמקוםאיןנפש.פיקוחשבבסיסובנושא
חלקשלפגומותהחלטותכימלמדשהניסיוןבנושאדעת
קבילותנציבשלבדו"חעיוןלאסונות.בעברהובילומהם

רב-שיח,לשלולכדיבהםדי-העברמןמקריםוכןחיילים

חייליםחיילסיכוןהאפשרותשבהםבנושאיםפשרהשסופו
ההסכמות.בבסיסעומדת

רופאלראותיששלפיהלגישהבסיסשוםשאיןמכאן
הרופאלשיקולישבהסיטואציה,כובעים.שניכנושאצבאי

המערכתמןחלקבהיותורלוונטייםלאשיקוליםמתווספים
הזרעיםלצמיחתמתכונתוהיאמעיקרה,פסולההצבאית,

לרופא.המפקדביןאי-הסכמהשובכשתהיההבא,לאסון
איןרפואיטיפולבמתןהצורךבתחוםרופא.אינומפקד

רפואיים.שיקוליםזולתשיקולים
אתבחקיקהשמקורןברורותבפקודותלעגןישלפיכך
מפקדיםרצוןמולרופאשלהמקצועיתההחלטהעליונות

לקבועאיןלהחליט.הסמכותבעלילהיות
לנסחישלפשרות.מקוםאוחריגותשום

ודווקנית.נהירהברורה,פקודה
מפקדשלשילובואומנםהואנכוןאיזון

כילחששבסיסקייםאולםבהחלטה,
ועל-מצב,בכלנכוןיהיהלאזהדעתשיקול

נאורצבאהכלל.אתלקבועישזהמידעפי
לאסונות.פתחבמודעלהשאיריכולאינו
הניסיוןלאורלשמהרשלנותתהיהזו

מבצעימאורותליקוייהיהזהשנצבר,
אחראיםמפקדיםכללבדרךכילזכורישכאחד.ומשפטי
קיימים,למפקדהרופאביןהרפואה.צוותיעלפיקודית
זהה.דרגהבעלהרופאאםגםמפקד-פקודיחסילכאורה,

והחלטתואלה,בנסיבותמהעליחליטמירטוריתשאלהזוהי
-קדימההרפואיל"כובע"רקהרפואהבתחוםתגבר.מישל

הסתייגויות.אוהגבלותהתניות,כלוללא

שלושאתלראותאיןאלהבנסיבותכילומרניתןלכן
בכפיפהלדורכיכולותומשפטרפואהפיקוד,הדיסציפלינות:

להוותמלכתחילהבנויותאינןאלהדיסציפלינותאחת.
הנורמותבראשהכאשרפירמידה,בגדרהןמשולש.

השלישיברובדורקהרפואהלאחריהןהמשפטיות,
ניתנולמפקדסימביוטי.אינוביניתןהיחסגםהמפקדים.
בבטחהולהובילםללחימהלהכינםחיילים,להנהיגהסמכויות
המקצועיתהסמכותלרופאמבצעית.פעילותבכללניצחון
טיפוללתתבריאותי,סיכוןעללהתריעהרפואה:בתחום
בכךייחודן-המשפטיותהנורמותברפואה.ולעסוקרפואי
דין.לכליחדגםכפופיםהאחרוניםששני

חוקישרוחבכךהיאנאורהחוקבמדינתהצבאייחודיות
לפילפרשנותפתחמשאירהשאינהמכוונת,כידהיאהיסוד



בטרםיעשה.בעיניוהישראישאחרת,תפקיד.אומקצוע
לשינויאוחוקלפירושהפעהתאומץאוהחלטהכלתתקבל
עסקינן.ובבריאותםחיילינובחייכילזכוריש-מדיניות

מפקדביןרב-שיחבאמצעותהסכמהשלהמוצעהפתרון
המאמרכותבידעתעלשהואלהדגישישכיאף-לרופא
בנסיבותריאליאינו-בפסיקהאובדיןמעוגןואינובלבד
השימושלהיקףהיטבמודעיםהמאמרמחבריגםאלה.

שבהםהמקרים,יהיורביםלאכךמשום..."המפקד:בסמכות
סבירהתיחשבהצבאיהרופאבהמלצותמפקדשלהתערבותו
משפטי..."במבחןותעמודומוצדקת

שלתכליתםמהי-זולדעהמסכיםאכןואני-כךאם
העוליםוהסיכון,הנזקכיאטעןהפשרה?ושלהרב-שיח
שיקוליםלשקולעלולהרופאכך,ביותר.רבזו,דרךמאימוץ

להשפיעעלולוהמפקדהמפקד,עםמעימותלהימנעכדיזרים
משיקוליםאלאמקצועית,הבנהשוםללאהרופאשיקוליעל
שלשבסופוכךוכיו"ב.האימוןצורכיאוהמשימהטובתשל
זרים,משיקוליםתושפעההחלטההסיטואציותבשתידבר

אסון.להולידעלולהותוצאתה
לרפורמהאלהבנסיבותלהביאהרצון

והכנסתהמשפטמכלליסטייהשתאפשר-
סמכותואתלהגדילמנתעלבפקודותשינוי
אימוץשלבאצטלהזהבתחוםהמפקדשל

פירושהאחריותהטלתשלפיוהכלל,

מוטעהדברהוא-סמכויותהרחבת
ישירותנוגעשהואבתחוםסמכויותהרחבתומסוכן.

מבחןמתקייםכאשר-החייליםשלולבריאותםלשלומם
שאינומישלפקודהכיכאחדוהעובדתיהמשפטיהציפיות

בשיקוליםהכףאתלהטותיכולההרפואהבתחוםמצוי
עלולהאלאלאסון,להובילשיכולהבלבדזולא-רפואיים

על-במודעסיכוןכנטילתלהיחשבמסוימותבנסיבותהיא
ההחלטה.מקבלשללאחריותובאשרמשפטיתהמשתמעכל

אותופותראינורופאשלהצבאישבמקצועוהייחוד
המקצועית.התמחותוובתחוםכרופאלהחלטותיומאחריות

בשיקוליםהרפואהשבתחוםהחלטהינמקאםאףזאת
שלהחשיבותדוגמתבעיניו,שיהיוככלחשוביםאחרים,
הצורךאוביחידההכשיריםהחייליםסד"כשמירת

במסע.אובאימוןפלוניתמחלקהשלחייליהכלבהשתתפות
הואהרפואיבנושאכייידעפעילבשירותרופאכלכיראוי
בתחוםהצורךבעתהדיןבמתןיחויבוהואהסמכות,בעל

התמחותו.
שללמקצועחברוביןמבחיןאינוהקייםהמשפטיהמצב

כגוןהצבאית,למסגרתמחוץתפקידהממלאהצבאי,הרופא
צבאירופאשהואמילביןכלשהו,רפואיבמוסדבעבודה
הינולאלהאלהשביןההבדלהמקצועיים.שיקוליובבחינת
הסתםמןאשרהרפואית,ההתמחותובסוגהעבודהבאופי
זהשוניאולםלה.שמחוצהמזוהצבאיתבמסגרתהיאשונה

במסגרתכרופאשמשמשמיעםבהחמרהדווקאמתבטא

פגיעהכללאהצבאיתלמסגרתשמחוץבעתבההצבאית.
מתאפשרתואףהיום-יומית,בעבודתוהנפגעהגבלתמחייבת
הצבאית.במסגרתהדברכךלאהנפגע,שלבביתמנוחה

לתרגול,אולמסעאולאימוןהנדרשיםחייל,אוטירוןלמשל,
יכולהאחרוןזהבקרסולו.שנפגעבנקלפקידדומיםאינם

לעומתו,שחייל,בזמןמוגבלותו,אףעלרביםבמקריםלתפקד
אלהדוגמתבמשימותלהשתתףדומותבנסיבותיכולאינו

אינםהצבאיהרופאשלהמקצועייםשיקוליולכןשציינתי.
להעלותנוכלהאםהצבא.מצורכימושפעיםלהיותיכולים

ההגבלה,ימיאתלקצרכזהמרופאיבקשמפקדכיהדעתעל
יכולתווכאשרהבריא,בטרםרגיללתפקודיחזורשהחיילכדי

בספק?מוטלתעדייןהמשימהאתלבצע
מאחריותומפחיתאינובצה"להשירותכיכאןיודגש

אחרשלמרותוכיהאיסורבתכליתאסורהצבאי.הרופאשל
מקצועית.רפואיתהחלטהעלתשפיע-יהיהאשריהיה-

הטיפוללסוגקודמותאינןהצבאדרישותספק,הסרלמען
אומבצעבעתואףבוודאיבשגרהולצרכיו.להיקפוהרפואי,
יהיהלעולםאמונים.כהפרתכמוהאחרתחשיבהלחימה.

אםאףהחיילים,לכללאמוניםחבהרופא
כליידעבצה"ל.הסגלממערךחלקהוא

למסע,לאימון,המתלווהצבאי,רופא
החייליםכילחימה,לפעילותאולמבצע
למניעתבהוראותיוהחל-עליוסומכים
המקצועיתהתערבותואתשיצריכומצבים

במתןוכלהועוד)אימוןבעתפגיעההתייבשות,מניעת(
יראהתמידרופארפואי.אירועקרותבעתמסוררפואיטיפול
שלבאלהלאולעולםרופאשלב"משקפיו"החלטתואת

המפקד.
עתידירב-שיתכלשלגבולותיומהםצבאירופאכליידע

המקצועיתחובתואתתמידיזכורלמפקדים.בינומוצעאו

חומרהרפואיתברשלנותהרואההקיים,הדיןמצבואת
יכירפיקודיות.הוראותבביצועלתרצהניתןשלאמיוחדת,

בענייןזהיהיה-זרשיקולשלנימוקכליצלחלאכיבעובדה
צורכיאלהיהיואובאימוןחיילהשתתפותשלחשיבותה

במרכזהיעמדווסבירותןהמקצועיותהחלטותיוטיבהצבא.
הרפואייםשיקוליותביעה.כלושלבירורכלשלבדיקה,כלשל

חייביימצאובהםמאחריות,הפוטריםהםהטיפולוטיב

לחשוברופאיטעהשבובמקוםהדבריםפניהםכךבמחדל.
שלאחריותוכחולה.עצמועושהאומתחזהלפניוהעומדכי

סביר.רופאשלבעיניואלאלראותהניתןולארחבה,רופא

בכלל.רופאאלאצבאי,רופאלא
מקנותאשרברורות,נורמותתיקבענהכיראויאלהלאור
ניתןכךבתחומו.והסמכויותהדעתשיקולכללאתלרופא
שלכממצאהצבאיתבמסגרתרפואיממצאכללקבליהיה
המוסמל.המקצועבעל

האחראיםעםשנמנהמישלניסיוןכלבחומרהלראותיש

ביישוםפשרהלמצואבצה"למשפטיותנורמותהטמעתעל



שכנועעלולהסתמךזהרגישבתחוםופקודותחוקהוראות
רב-שיח.ועל

אסכולהלהצמיחפורייהקרקעלהזרועהבמודע,שלאאף
לאקונהיצירתמתאפשרתשבובמקוםמפקדיםופרשנות

משפטית.נורמהשלמתוכןלריקוןשמביאהבדין

בן-דודסא"לשלמאחרולעניין
כי384(,ב"מערכות"שפורסם(זהמאמרלענייןלצייןראוי
דוגמאהואתרצואםודוקטור".קצין"למאמרתגובההוא

להבטיחוויששנסקר,בנושאלהתפשראסורמדועונימוק
בחקיקה.
תיגרקריאתמהווהבן-דוד,סא"לשלעטופריזה,מאמר

הפקודותועלבכללבישראלהמשפטיותהנורמותמערכתעל

להגביל.ניתןלאהמפקדאחריותאת*
הפשוטהאדםשלההתנהגותנורמותאתלהחילניתןלא8

הצבאית.העשייהעל
לקראתו.להכנהלחימהמצבביןהבחנהלעשותאין*

היאחייליועלהמפקדשלהאחריותאחרות,במילים
ליטול""אפשרותכלאיןהקובעים.הםושיקוליואבסולוטית,

ישראלבמדינתהמשפטיותהנורמותזו.מאחריותלגזול""או
תרגילכלוכמובןבשפתו),(הפשוט"האדם"עלרקחלות
לאאילוממש.שלמלחמהמתחוללתכאילוידמואימוןוכל

שלוםעלשמירהושלבטיחותשלבהקשרהדברנאמר
שהובעההעמדהלענייןכוונודבריואולםניחא.-החיילים
שם.לנאמרוכתגובהודוקטור"קצין"במאמר
מפקדזאת:אלאלומרהפשוט"האדם"בידיאיןכךעל

אימוןשבומצבשמדמה
לחימהכמצבכמוהםומסע
שבההמציאותאתמביןאינו
סיכוןשנוטלמיפועל.הוא

כאילואימון,בעתבמודע
בעת-היאמלחמהשעת

מסכן-כזואינהשהמציאות
אלהשבנסיבותומיחיים.
כאשרבמודע,חייםמסכן
שללשלומםהאחריותבידו

יהיהכיראויאינוחיילים,

ניתןכךבשלרקמפקד.
כאחדלדיןלהביאו

מפנההייתיוכאןהעבריינים.
סוגכזהשלהלבתשומתאת
כלאיןכילעובדהמפקדשל

הפשוט"האדם"ביןהבחנה

הערכאותבפניבצה"ללמפקד
ייקראלזההשיפוטיות.

ביןרשלנות,תיקראוזומחדל,
צבאיתשיפוטיתבערכאהאם
העניין.יידוןאזרחיתאו

במאמרשהובאהזודעה
ישיתומה.אינהודאיהתגובה

אשרבצה"להמפקדיםמבין
טרםהםהדין.מוראעליהםשאיןבשליטיםעצמםאתרואים
-הלשוןמטבעאףעל-בצה"להמשרתחיילכלכיהבינו
הוריהםעל-ידיכפיקדוןהופקדוהחייליםהצבא.רכושאינו
כלהמדינה.ביטחוןעלשמירהאחת:למטרההצבאבידי
השוררהביטחונישבמצבאפשרותקיימתכילכךמודעהורה

אינומההוריםאישאולםלהיפגע.גםהחיילעלולבמדינה
חייליםנפגעיםשבומצבשלאפשרותדעתועלמעלה

באימונים.כוחותינועל-ידיבמודעסיכוןמנטילתכתוצאה
בתקופתמעשהלעשותבצה"לכלשהומפקדהסמיךלאאיש

ש

גורמיעל-ידיהצבאלמפקדיהניתןהמשפטיהייעוץועל
קיומןלחיוניותבאשררקלאהתפלמסותתוך-בפרטהפצ"ר

המדיניותמעצבישלסמכותםלענייןאףאלאפקודות,של
הצבאבפקודותלקבוערצוןהואהמאמרמןהעולהעצמם.
בריאותבעניינילהחליטבצה"ללמפקדיםבלעדיתסמכות
המאמרכותבלמרותם.הנתוניםהחייליםשלומוותוחיים
אףלהחליטאבסולוטיתסמכותלמפקדיםלתתדורש

בהם.מקצועיתהבנהכלבצה"ללמפקדשאיןבתחומים
שלוש:הןזהממאמרועולותשמובאותכפיהמסקנות
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ההפךהחייל.חיישיקופחוסופואשרהחייל,שלההכשרה
להקפידבצבאמפקדיםעלשבדיןחובהחלההנכון.הוא

החייל.שלביטחונולמעןושגרהאימוןבעתכבחמורהבקלה
לקרב.חייליואתמובילשמפקדבעתאףפגהאינהזוחובה
תוךהמשימהאתלבצעכיצדשיקוליובמכלוללשקולעליו

שאיבדמפקדחייליו.לחייהסיכוןאתלמינימוםעדהפחתה
משימתו.אתביצעאםגםלמנצח,ייחשבלאחייליורובאת
דבראינםזהמתחוםהחורגיםאילוציםואילוהכלל.זהו

מראשלצפותשניתןמהאימון.בעתואסוריםשבשגרה
תאונה.בבחינתאינולעולם

פטוריםעצמםהרואיםמפקדיםשישהרושםמתקבל
-דמינוגרילהלצבאכאילוצה"ל.על-ידישנקבעומנורמות

ובמיוחדמכוונת,ידללאשלובטריטוריהמחליטמפקדכל
הכלליהמטהופקודותהוראותומגבילה.מפקחתידללא
בגדראלאלהתרשם,ניתןכךאינן,העליוןהפיקודשלואלה

כמשקליהיהמשקלןכיממששלסכנהקיימתבלבד.המלצה
והפסיקההחוקהאלההמפקדיםלדעתרפואית.המלצה
העשייהעלחליםאינםכאילופשוטים".ל"אנשיםרקנועדו

צה"ל.מפקדיועלהצבאית

-שנועדהבצה"ל,המפקדעצמאות

נתפסתראוי,פיקודלאפשר-בצדק
מסגרתללאגבולות,ללאכעצמאות
סמכויותבהפעלתכךמחייבת.נורמטיבית
שהוענקוהמשמעתיבדיןהשיפוט
בשיקוליבהתערבותםוכךלמפקדים

שהוענקהמרגעכידומההצבאי.הרופא
כפוףאינובההשימושהסמכות,בידיהם

להוראותכולוכלהאלהבתחומים
בעלבבחינתמפקד.כלשלדעתולשיקולנתוןזהולפקודות.

הדעה.בעלהואהדרגה
שאיןלמיכממליציםנתפסיםכרופאיםמקצועאנשיכך,
יכולהרפואיתוהחלטהזה,בתחוםוהבנההכשרהשוםלהם

גםאירעכךבעניין.להחליטכשירשאינומיעל-ידילהיקבע
נפוצה,מילהבבחינתאינושכברבצה"ל,ה"טרטור"למושג
-לטרטורשדרוגישהיוםלצלילה.לחשושמפקדיםשעל

בשינוירקהגברת,אותהכן,כיהנהנוסף".תרגול"מכונההוא
מספק.ואינושטחיהדיןהוראותעלהפיקוחכידומההאדרת.

סמכויותבידיוקיבלבצה"להכול"חזות"בושרואיםמי
דעתשיקולהרפואה,בתחוםהחלטותנפשות:שבדיני
ניתןשבומשמעתי,דיןשלהליכיםניהולסיכונים,בנטילת
משמעותית.לתקופהלמחבושבשליחתואףחייללהעניש
לכותביםאיןודוקטור"קצין"שבמאמראיפואפלאלא
לאהמשנהומחוקקהמחוקקרגיל".משפטיב"פתרוןעניין
הפיקודיתהמערכתאתהםהשאירוכךיום.שיילדאתחזו

מעטהמפקד.מולסמכויותבמינימוםהצבאיתהמשפטית
אלה.בהחלטותיולהתערבניתןמאוד

סבוריםלכןכאן.ישיםאינוהרגיל""המשפטיהפתרון

הנורמותשלהאכיפהבעייתבשלגם-צה"למשפטניבטעות
רב-שלזוהיאביותרהטובההפעולהדרךכי-המשפטיות

ליישםישהדין,מכוחלחייבניתןשלאמהבבחינתשיח.
מופנותהדיןוליישוםלתיקוןלאישר.ושכלהיגיוןבאמצעות

בפקודות.ההסכמותומיסודהפשרהלדרךאלאפניהם,
מיכיהדעתעליעלהלאלו.להסכיםשאיןמצבזהו

מנסהבצה"להמשפטיותהנורמותהטמעתעלשאחראי
להסיקצריךבראשושעיניומיכלאשרפשרה,שלדרךלמצוא

המוקדשהזמןאתשווהאינההיאכיהתגובהמאמרמקריאת
פרא.לגידוליפורייהקרקעהיאליישמה.בניסיון

אותושלבפוטנציהממשתתפיוחלקכיצדתזכורתלהלן
המשפטמושגישלהערכיתהחשיבותאתרואיםרב-שיח
ממאמרהלקוחהתזכורת-בחברתנוהמוכריםוהצדק
שמובאותהמסקנותמקצתואלהבן-דוד.סא"לשלהתגובה
במאמרו:
ספרשלהצדקבמונתיהמפקדאתלשפוטטעותזו..."
-למפקד-לוראוייעילות.שלבמונחיםבמקוםהחוקים
העשייהשלהיעילותמונחיאתשמכירמיעל-ידישיישפט

אתשמכיריםמיעל-ידיולאמלחמהבתנאי
לרוחהותאמושלאבחוקיםהסעיפים
הזמן..."

כיבעלילנראההזמן?רוחמהיובכן,
מלכתפסקהזמןאחדיםמפקדיםאצל

זקוקיםאלהכינראהחשיבתם.באופן
החשיבה.עדכוןעלולשקודזהפערלהדביק
שהחלחוקתי,מצבקייםישראלבמדינת

שלשיקולכלולפיו1993,בשלהיכבר
ובפרטהחוקתית,החקיקהפנימוליעילות

היה.כלאהיההאדם,בזכויותהקשורבכל
חוקהחיילים.זכויותאתגםכוללאדם"זכויות"הביטוי

סעיףזהושלם.סעיףלכךמקדישוחירותוהאדםכבודיסוד:
שלבזכויותיולפגועאסורכיבמפורשנאמרשםזה.לחוק9
לשםאלאשם,שמנוייםכפיהביטחוןכוחותעםשנמנהמי

התפקיד.לביצוענדרשהדבראםרקדהיינותפקידו,ביצוע
אינםהמפקדיםשלדעתםשיקולעל-פייעילותשלשיקולים
בחייל,לפגועניתןלאכך,בזכויות.לפגועאולהתנותיכולים

והכנהתרגולשלפיהמעוותתחשיבההחושביםישאםגם
רפואיטיפולמניעתזאת:אףזאתללחימה.שקוליםלמלחמה

יסודחוקלפיהמותרבגדראינןרופאשלהוראהדחייתאו
כלפישררהשליחסכךיהתפקיד.לביצוענדרשותואינןזה

אינםהאחרוניםהחוק.בלשוןאינםבחירותופגיעהאופקוד
יעילות,במושגיפסולים.שיקוליםהםיעילות.שיקולי
אלהבמעשיםלראותישכילשצה"לבכךהיאהאחתיעילותם

מהצבא.כזהמפקדשללשחרורועילה
יתרה:בחומרהאךעניין,באותוזהממאמרנוסףציטוט

הנהוגיםהמשחקשכללימפקדים,יבינווחלילהחסאם..."
לנהוגעלוליםהםהמשפטית,החשיבהכלליהםבצבא

ו43



תהיהלאשלחוקיםאלא-ייפגעהצבאיוהמעשהבהתאם...
לבטח..."בהלשכוןמדינה

שכפוףזה(להחרישיכולהפשוט"האדם"איןושוב,
המשחקכלליולומר:מנגדלצאתולאזוכרים?)לחוק,

ואינוהפניםשלאמיהזמן.עםהשתנוהםגםבצבא,הנהוגים
מחוקיכוחםשואביםאשרה"חדשים",המשחקבכלליבקיא

חוקתיותומנורמותיסודמחוקיהאחרונותובשניםהמדינה
ויהיוהנאשמים,ספסלעלעצמואתלמצואעלולשבבסיסם,

בתי-המשפט.סבוריםכךיהיו.אשרעולמווהשקפתדעתו

הצבאיבית-הדיןשלפסק-דיןאחת,קצרהבדוגמאהנה,
פורתמאיראחיסג"מע)19.4.01/137/00מיוםלערעורים

כיהנאשמים)של(טענתם..."הראשי)הצבאיהתובענגד
הנוהגתהנורמההייתהזווכיביחידה,רווחהזוהכשרהדרך

לשמשיכולהאינהבעבר...חינוכםעל-פיהטירונותלהעברת
מתוךפעלואםאףוזאתבפלילים,הגנה

משוםוזאתרצויים,שמעשיהםכנהאמונה
עללגבורבכוחןאיןפסולותשנורמות

שלגורפתוהפרהשאוסרן,החוקשלקיומו
מדיניותתוקפו...אתמפקיעהאינההחוק

אינהפסולותנורמותעל-פיבעברשרווחה
בביצועצידוקלנאשמיםלשמשיכולה
להיותהיואמוריםהנאשמים...הדין...

הקבועותהצבאלהוראותמודעים
הפיקודובהוראותהכלליהמטהבפקודות
דבריםמצבשדימובטענהלהישמעראוייםהםאיןהעליון.
א"ס).שלי,הדגשה("שונה..

בהקשרבית-הדיןאומר-רפואיתהמלצהלכיבודובאשר
ביןהורשע,אשרהמחלקהלמפקדובהתייחסוהנדוןלמקרה
בריאותאוחייםסיכוןכדיעדמסמכותבחריגהגםהיתר,

זההיהכיעולהלפנינושבאוהראיותמן..."חייליו:של
יבצעפטורקיבלאשרחיילאםהחליטאשרהנאשם...
הנאשםכיקובעיםאנולאימון...ייצאאוגופניתפעילות

שניתנושעהלהתאמןלחייליםהוראהשבמתןהיטבידע
והןהצבאמפקודותהןהואחורגרפואייםפטוריםלהם

אינהשזומקוםסמכותכבעלהנאשםהתחזהמסמכותו...
קיימת..ן

בתוכומקבץכאן,הובאממנומעטשרקזה,פסק-דין
למעןלאסור.המותרביןההבחנהלענייןכולההתורה""את

מהוראותלהתעלםוהחלטהיעילותששיקולילכולייוודע
כליידעלמעןהובאהואומוחשית.ידועהתוצאתםדיןכל

לפיו.ורקהחוקים.ספרלפייישפטוהאסוריםשמעשיומפקד
תפקידםהתגובה,מאמרכותבדעתאףועלכןכיהנה

בשגרה,האימוןמסגרותבקביעתקריטיהואהמטהקצינישל
לכלופקודותמדיניותבעיצובמלחמה,לעתהוראותבגיבוש

התייחסותהצבא.שלהתקינהפעולתולמעןוצרהמצב
שעימםהסיכוניםהכרתחוסרלהםלייחסניסיוןאובביטול
בהבנה.בסיסיתטעותהםהצבאמתמודד

רקשלפיהעובדהבקביעתמסתייםהתגובהמאמר
שלומוותוחייםבריאותבעניינילהחליטהסמכותלמפקד
יודעהמפקד,שהוא,כיוון-הכותבלדעתכך-וזאתחייליו.
התגובהמאמרכותביכולתו.כמיטבההחלטותאתלקבל
להשקפתהחוקיםאתלהתאיםומבקשלעשותמגדילאף

ודוקטור",קצין"המאמרמחבריבפניאתגרמציבהואעולמו.
לשונו:וזהוחקיקה,לייעוץהפצ"רלעוזרתובמיוחד

זו,ברוחנוסחולאשעדייןופקודותחוקיםישאם..."
ותהאבהתאם,הנוסחלשינויהצעותויגישוהיועציםיועילו

ולביטחונה".הארץלבנייתהאמיתיתתרומתםזו

ואבותאמהותמעטלאמעינישינהמדיררקלאזהמאמר
מנסיםשתמידאלהשלבטיעונםפוגעאףהואלחיילים,
במ"כ.אובש"גנעוצותאסוןבכלוהאשמההסיבהכילהסביר
עלוליםאשרדבריםלפקד"למפקדתנו"במאמריש

בצה"לשישלמחשבההקוראאתלהוביל
נדרשמהמביניםאינםשפשוטמפקדים

טובהכזהמפקדשלכוונתותהיהמהם,
עלנראהשתהיה.ככלופטריוטיתוחיובית

כפוף,הואלמיזוכרהואאיןכאילופניו
אתעושההואמישלובפקודתובשירותו
עליושעל-פיוהחוקיהמצבמהותפקידו,
אתבוחרומיסמכויותיומהןלפעול,

כלהואהמפקדזו,גישהלפימשימותיו.
שלבנעליולבואיכולהואיכול,וכליודע

עליו.הממוניםשלהמטה,קציןשלהמשפטן,שלהרופא,
קיומםעלידעולאוהרפואההמשפטאבותורקהוא.זהצה"ל
כלאתלידיהםהעניקולאזהכיצדשאחרתהמפקדים,של

סגולה.כליחידיכולןהסמכויות
יעדהאתהמפקדאשרזו,המשימה.מילויבשםוהכול

אובתרגולבאימון,חיילייפולאםוהיהקבע.נתיביהואת
ראינווכברמלחמה.בעתזהכךכיחבריוילמדוהריבמסע,

שבקצפתבדובדבןכאשרחשיבה.כזאתלהוביליכולהלאן
מההמסע,ניהולעלמשגיחיםואיןבפקודה,מקפידיםאין
בטירונות?יקרהומההצבא?יחידותמשארלצפותניתןכבר
לקראתבצעידהרעירגישחיילאםומההבא?במסעאו

הבאבמסעשהרופאמוטבכימפקדיחליטואםהכומתה?
לקראתתרגולהאםשביחידה?במרפאהיישארפשוט

כזאת?חשיבהמתירמלחמה
הואאימוןשלפיהדעהנקבלכיהדעתעליעלהלא
כפיחיצוני,אויבללאאךממששללחימהמצבהדמיית
זודעהמצדדייוכלוכןאםאיךהתגובה.במאמרשנכתב
אויבשוםללאחלליםנופליםשבהםהמקריםאתלהסביר
חיצוני?

כאלה,מקריםעלעמדתואתהביעהעליוןבית-המשפט
לשםרקאימון.בעתחייליםונפגעואסונות,אירעושבהם

6009/94בבגרךובקצרה.אחד,פסק-דיןמתוךאצטטהמחשה
קצין"במאמרשהוזכרהליך(הראשיהצבאיהתובענ'שפרן
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אפילומובחרות,ביחידותגם..."היתר:ביןנאמר,ודוקטור")
קרב...בשעתומיוחדיםרביםסיכוניםבלקיחתמורגלותהן

במסגרתלשמוראלהביחידותמפקדיםעלהיאחובה
נתוניםשבפיקודםחייליםיהיולבלותרגיליםאימונים
נאמר:למפקדיםהברורהמסרולענייןמיותרים..."לסיכונים
אתלמלאהצורךאףשעללהיותצריךלמפקדיםהמסר..."
ליטולצורךואיןמקוםאיןמבצעית...פעילותבעתהמשימה
אימונים..."בעתמיותריםסיכונים

סיכום
אינהלדוקטורהקציןשביןהרב-שיחסוגייתכילומרניתן

נושאחייבולפיכךהחיילים,שלוםשמירתשלבתחוםסבירה
המפקדסמכותהצבא.בפקודותולאבחקיקהלהיקבעזה

מפקדהמשפט.אוהרפואהתחוםעלתשתרעלאלעולם
שהואהרי-הואקציןאםאף-ודוקטורדוקטור.אינםוקצין
דוקטור.רק

השיקוליםשלבתחוםהסכמהאופשרהרב-שיח,אין
בהליךדילמשא-ומתן.פתוחאינוזהתחוםהרפואיים.
קוצרבשלאחתכדוגמאורק-1/(ע)37/00שהובאהמשפטי
לאור-ליטולאסורהמשפטי.המצבלהמחשת-היריעה
-שהזכרתיהציפיותומבחןהעברניסיון

הנוגעיםשיקוליםלהותירוישסיכון,שום
בידירקחייליםשלולבריאותםלכשירותם

הרופא.בידירקלכך,והוכשרשהוסמךמי
לשקולצבאירופאעללאסורישכןיעליתר

שברפואה.אלהזולתזריםשיקולים
דמוקרטיתמדינהשלבצבאלמפקדאין

שלתקןעלהואואיןעצמו,משלכלוםולא
כלפיסלחניתגישהכלשונם.לחוקיםמחויבהואחוק.מפרש

הרפואהבתחוםבעיקר-מסמכותםשחרגומפקדים
ליתרלחייליםהוריםהאחרונותבשניםהובילה-והמשפט
אשרהוריםכיוםלראותניתןבצה"ל.בנעשהמעורבות
בנםמשרתשבההיחידהעםיומיומיקשרמקיימים
שבהפעילותכלועלאימוןכלעללהתעדכןומקפידים
שונימסתמןאףהאחרונותבשניםהחייל.בנםמשתתף
רקמופניתאינההיאהחיילים.הורישלהביקורתבגישת
קיימת-החייליםקבילותנציבשללאוזניואוצה"לכלפי
עלמחדל.אותקלהלכלהאחראיאתבמפקדלראותנטייה

למחדליוסלחניתתגובהכידעתםאתלתתצה"לקברניטי
לחלופין,או,החיילים,לשלוםבאחריותהנושאהפרט,של

אולתקלהבאחריותשנושאיםמפקדיםעללגונןניסיון
אתוחושפיםצה"לשלמאמינותומפחיתיםלמחדל,

להולדתואףההוריםשלמסיביתלהתערבותהמפקדים
ראויהלאתגובהשלמקרהבכלשיפוטיתלהתערבותעילות
לחוק,כפוףצה"לשסרח.מיכלפיהצבאיתהמערכתמצד
תהיה-אסוןבקרותחלילה,או,במחדלחסינותלאישואין

מאורותליקויאלה,כלליםעלאי-הקפדהתהיה.אשרדרגתו

הלךואתכיוםהשוררתהמציאותאתלהביןהיכולתוחוסר
באמצעותסמכויותלהגבלתהדרךאתסולליםבציבורהרוח

בצבאהנעשהעלנוקבתציבוריתוביקורתחיצוניתהתערבות
מפקדיו.תפקודועל

מצאהלאצה"לבתוךהמשפטיתהמערכתכיהעובדה
שחלפואףבן-דוד,סא"לשלזהמאמרועללהגיבלנכון

אתמבקרשהואואף-על-פישפורסם,מיוםחודשיםשמונה
עלהיאגםמלמדתהיא,אמונהשעליוהמשפטתחום

ביקורתלדרושתאוצהוצוברתההולכתשבמגמהההצדקה
שייוותרכלדברשלבסופוהצבאית.העשייהעלציבורית
עםבמקוםזוביקורתעםלהתמודדהואהצבאיתלמערכת
שלבהרחבתןהדוגליםייווכחוכךשהולידוה.החריגים
לכך,הצדקהנמצאהלאשבהםבתחומיםהמפקדסמכויות

הפוכה.תוצאההולידזהרצונםכי
דו-ללאברורים,להיותחייביםוהפקודותהדיןלכן

מחריגיםמפקדים,משיקולימשוחרריםמשמעות,
החלטהשללקיומהתנאיםלהתנותאיןומהסתייגויות.

דעתבשיקוללהתערבמפקדיםבידילאפשרואיןרפואית,
שלורפואה,גורםבידירקתיבחןרפואיתהחלטהרפואי.

ביסידהמפקדבידיתהיהלארופא.החלטתלבחוןהכשירות
שלהחלפתואוקידומובתחוםסמכות
מהנושאיםמקצתרקאלהביחידתו.רופא

חקיקה,לענייניבוועדהלדיוןשהעליתי
לשכתשלהמרכזיהוועדשלוביטחוןצבא

חברהיותיבתוקףבישראלעורכי-הדין
לאורחקיקהלצעדייוזמהולקראתבוועדה

ב"מערכות"שפורסמוהמאמריםשני

בצה"ל,שאירעואסוןמקריובעקבות

עברייניתהתנהגותאופסוליםשיקוליםמעורביםהיושבהם
שלנוסףפיקוחלדעתי,מחייבים,אלהאסונותמפקדים.של

זה.בתחוםבצה"להנעשהעלהצבאיתלמערכתמחוץגורם
בתחוםגמישיםולאברוריםגבולותתתחםראויהחקיקהרק
-בצבאמשרתיםובנותיושבניוישראל,עםלכללרגישהכי

פרוץיהיהלאלמען-בצה"להאדםחיישמירתשלהתחום
יעשה.בעיניוכטובמפקדכללאולמעןודעתרוחלכל

אוהצבאבמפקדירפיוןהרגשתלטעתשאסורליברור
ולסניגור.לפרקליטמפקדכליזדקקשלפיהלהרגשהלגרום
עםיחדאךהכוונה.אינהזוחד-משמעי:באופןאבהירלכן

להידרשהיאוכאזרחיםכמשפטניםהמוסריתחובתנוזאת,
הנורמותתיקבענהולפיוזה,בתחוםהנכוןהאיזוןלמציאת
עלינוהבא.האסוןמניעתלשםמתפשרותוהבלתיהברורות
חייליולמעןלכולנו,יקרשכהצה"ללמעןזאתלעשות

ושמירההמוסרהעלאתלמעןלליבנו,קרוביםשכהומפקדיו,
בצה"ל.והחיילהאדםשלזכויותיוועלכבודועל
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