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Guide lines: 

 ארגון שמתעסק בעדויות ודילמות מוסריות -פתיחה -

 איך אתם הייתם מתמודדים? -סיפורים 2 -

 פתרון הסיפורים -

 סיפור לבנון, מנהיגות -סיכום -

 מי אנחנו, מה אנחנו מייצגים, הסיפור של דרור. -

 

 :1סיפור 

 עורב גולני, 2007רצועת עזה 

 והאיזור?מה מאפיין את התקופה 

 . תקופה של המון קסאמים על שדרות

, הכוח פוגע יאחרי הירפעילות למניעת קסאמים. יורים מגג של מפעל באיזור תעשייה בדרום הרצועה. 
 נחשף.בחוליה ו

הם נכנסים פנימה למפעל ומחכים שיגיע החושך כדי שיוכלו לצאת חזרה , אור בחוץ, אז 11:00אמצע היום, 
 יודעים שאתה שם. זה איזור תעשייה.לארץ. אבל כבר 

שעות ללא שינה, אחרי לילה של  36זה מבנה שמוקף בחומה, בכל פתח יש חייל ששומר על הכוח. אחרי 
בבוקר לא קורה שום  11-הליכה של מקום, בבוקר הקרב, ואז תופסים עמדות ומתחילים לשמור. אבל מ

 דבר.

ה. ברור שמישהו עוזר לו. אתה לא מספיק למצמץ אתה רואה ראש מבצבץ מעבר לחומה הגבוה 16:00-ב
 וילד קטן קופץ מבעד לחומה.

 יורה או לא רואה? מה אתה עושה?שניות לחשוב  3יש לך 

 איך הסתיים האירוע בסוף?

יורה צרור מעל גובה הראש שלו. רסיסים מהחומה פוגעים בילד. הוא מבהל ומרים ידיים ואז נחשפת 
 חגורת הנפץ.

 

 :2סיפור 

 2007, שכם ליל הסדר, תקופת שגרה, בסיס עורפי באיו"שערב 

מתקבלת התראה על פיגוע, מזל ששתו תירוש ולא יין, והם נקראים לחדר תדריכים. ההתראה אומרת 
מבצעים שונים והכל חייב  4שמחבל מתאבד צפוי להתפוצץ באיזור בילוי במרכז הארץ. בעצם מדובר על 

 להיות מתואם.

 המחבל .1

 מי שגייס אותו .2

 מי שמסיע אותו .3

 החגורה שמוחבאת בבית אחר .4



מה שעושים זה להקיף את הבית וקוראים למחבל לצאת מהבית. איזור צפוף כמו העיר העתיקה 
 בירושלים, כך שאי אפשר באמת להקיף את הבית.

 אז מה עושים? משתלטים על בתי השכנים עד שאפשר לעבור לפעולה רועשת.

שכן. משפחה נורמטיבית, לא קשורה לטרור, לא יודעת שהשכן שלה נכנסים בצורה מאד שקטה לבית של ה
 הוא טרוריסט.

נכנסים לבית, מרכזים את בני המשפחה, מוודאים שלאף אחד אין כלי נשק או טלפון סלולרי. עושים 
סריקה בבית ומתמקמים בקומות העליונות. מתחיל הלילה וממתינים ששאר הכוחות בשאר המבצעים 

 יים החובש מודיע שלאחר מבני הבית יש בעיה רפואית. הסבא מקבל כאבים בחזה.מוכנים. אחרי שעת

מבצע מאד מורכב, עמוק בעיר שכם, הפינוי שלו לא יכול להיות של הסהר האדום כי אז הכוח  -דילמה
 יחשף. חייב להיות פינוי שלנו. אבל זה סכנה שוב לצאת לרחוב ולהחשף ואז מחר בערב עלול לקרות פיגוע.

, מפקד הכוח סגן צעיר, שרוב השירות שלו היה בהכשרות והוא חייב לקבל 35ו לא רמטכ"לים ולא בני אנחנ
 החלטה שמשמעותה חיים ומוות, או של הסבבה התמים או של חייליו, או של המבלים בתל אביב.

 .2שיאבטחו אותם, מתוך צוות של  2שיסחבו את האלונקה ועוד לפחות  4פינוי מצריך לפחות 

שיש להם שעה עד שיהיה חייבים לפנות הם עולים בקשר מול הרופא, מוודאים מה צריך לעשות. והוא טוען 
 אותו.

 הם בודקים 

 מה אתם הייתם עושים?

 

 סיכום:

המנהיגים שלנו, מדוד המלך, דוד בן גוריון וביבי נתניהו צריכים לקבל החלטות של חיים ומוות, חד 
 ות. ולהם יש מערך שלם של יועצים, חוקרים, עוזרים.משמעית, מישהו יחייה ומישהו ימ

 רבין היה היחיד שעמד באמירתו שהוא לא משחרר מחבלים ולא נכנע לטרור. )נחשון וקסמן ואנטבה(

 לאיזה מבצע אתם מעדיפים לצאת? 

 אנטבה:

 ק"מ מהארץ 400

 דלק מספיק בקושי

 חיילים 250-שבויים ו 150

 ארץ זרה

 אין אפשרות 

 

הלוחם לעומת זאת, צריכים לקבל החלטות בשניות, לפעמים ללא כל התייעצות. בסופו של דבר טעויות 
נעשות אבל ההחלטות נעשות תוך מקום ערכי, חשיבה ומאמץ מירבי. לפעמים מבצעים החלטות מבצעיות 

 יכול להיות שבילד חייל אחר לא היה יורה. לא נכונות 

 שורה תחתונה:

 לקבל החלטה תוך מאית שנייה. החייל לפעמים צריך



 לפעמים בגלל טעות אנוש נפגעים חפים מפשע

אבל את ההחלטה צריך לשפוט מבחינה מבצעית ולבחון מבנחינה ערכית. קורה שחיילים עושים טעויות 
 ממקום ערכי נמוך אך לרוב מדובר בנכון או לא נכון מבצעי

שופטים כל תאונה מבצעית ושופטים אותם על אז האם אנחנו כחברה מגבים אותם ערכית או שאנחנו 
 טעות ערכית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הרבה סיטואציות בהם תעמדו בפני דילמות קשות,  אולי חלקכם לא תהיו לוחמים, אבל בחיים בכלל יש
 בזוגיות, בצבא, בהורות... וצריך לראות שאנחנו מוודאים שמה שמנחה אותנו זה הערכים עליהם חונכנו.

אבל יהיה לכם המון כוח בידיים. תצטרכו לבחור כל פעם האם להעביר את הזקן במחסום והאם להביא לו 
 לטות שאתם מקבלים.כוס מים. אבל תהיו שלמים עם ההח

שנים נלחמות על  67-כיום, עוד ועוד ארגונים, מנצלים את זה שאין עוד מדינה דמוקרטית מערבית בעולם ש
זכות הקיום שלה מול הטרור, ואף מדינה אחרת לא חוות את זה )תנחיתו מישהו מהחלל החיצון שמעולם 

ה(. אז יש ארגונים מבית ומחוץ, קישור לאירופ -לא ראה רכב, ותבקשו מהם לחקור תאונות דרכים
שמנצלים את המעידות האלה של חיילים פה ושם על מנת לקדם אג'נדה פוליטית ולהעמיד אותנו בפני חבר 

 המושבעים הבינלאומי.

 אל תקחו שום דבר כמובן מעליו, תשאלו את השאלות, אל תהיו אנמים.

 למלחמה בלבנון. החטיבה אמורה לצאת למבצע בבינת ג'בל. 1יום 

לקראת שחר הגדס"ר מבין שהוא לא יספיק להגיע לבתים שהוא היה אמור להגיע אליהם ומבקשש אישור להכנס לבתים 

 קרובים יותר.

 הכוח על השינוי הזה.החמ"ל כושל בתפקידו ולא מדווח לכל 

 כשזורחת השמש, לוחמים מאגוז עוברים ליד הבית ורואים ראשים מבצבצים עם נשק.

 ומה עושה חייל בלבנון כשהוא רואה מישהו חמוש בבית מלבנון?

 ומה עושים חיילים בבית שרואים שיורים מהם מהשיחים?

 ומה אז? יורים יותר

 שים להפציץ את הבית.ומה אז? אגוז עולים בקשר מול חיל אויר ומק

הנס היה שביום הראשון של המלחמה עוד היה נדרש לאישור מקצין מאד בכיר בחיל אויר והוא בדיוק שיחק סוליטר. אז 

 קצין זוטר יותר אישר תקיפת מסק"ר. כל החיילים נפצעים, כל שרשרת הפיקוד של העורב.

 ו בית שהרגע אישרו להפציץ.ורק אז הבינו את הטעות כהעורב עלו בקשר וביקשו חילוץ מאות

 רק יום אחרי זה גילו החיילים שהיה מדובר בדו"צ. והמח"ט בא לבקר. וגם הפצועים קל איבדו רגל או עין או קראו גידים.

 אז חייל עשה טעות מבצעית, לא היה מקצועי, לא היה עירני, אבל האם הוא היה לא ערכי?

 

מעצרים. אז מה עושים? בקלות אפשר להוריד טיל על כל בית אבל זה לא עובד  5בחודשיים האחרונים כל לילה יש איזה 

חיילים שמנסים לעשות את הפעילות הכירורגית ביותר על מנת לשמור על  50ככה. בשביל כל מבצע כזה יוצא כוח של 

 עקרון מידתיות מסויים.

 



פעם תרגישו שהוא לא עשה מספיק, אנחנו כך גם אנחנו, אנחנו יודעים שהצבא בודק וחוקר, אבל אם אי 
 פה, כדי לעזור לכם ולהוציא את האמת ולא לנגח ולהכפיש.

לא הכל מושלם ויש מקרים חריגים אבל אנחנו גם יודעים שהפרקליטות הצבאית ומצ"ח עובדים ימים 
 . ומצ"ח תמיד בודקים את זה.ולילות. ואנחנו גם יודעים שהפלסטינים מנצלים את זה

 

 

 


