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 ולכבוד לכבוד

 לאור-אל"מ ד"ר לוסיאן טצה אלוף יניב עשור

 רמ"ח בריאות הנפש ראש אכ"א

 ,רב שלום

 צדק נווה הצבאי בכלא מצוקהוב סיכוןהשמירה על חיילים ב פרקטיקת ביטול: הנדון

 מצוקהוב סיכוןהשמירה על חיילים ב פרקטיקתכי תורו על ביטולה של  ,בבקשה אליכם פונים אנו

חיילים במצוקה נפשית,  עלהשמירה  תורנותכי  ,עולה חיילים מדיווחי. בכלא הבידוד באגף השוהים

 גילו אשר חיילים על לרבותהושמו בבידוד בשל הערכה כי הם מסוכנים לעצמם או לסביבה,  אשר

 תומעורר ,הולמת הכשרה כל ללאארוכות  שעות נעולו קטןבתא  עמם השהייהו ,אובדניים סימנים

 תעומד האינאף פרקטיקה זו  .עצמם השומרים החיילים בקרב וחרדהאונים  חוסר ,מצוקה, לחץ

"טיפול בחייל הנמצא במצוקה נפשית", והכל כמפורט  33.0219בהלימה עם הוראות פקודת מטכ"ל 

 להלן:

שמירה על  פרקטיקת, כי כבר שנים ארוכות נהוגה בצבא למדנוובעבר  בהווהחיילים  מדיווחי .1

הוא מסוכן  כיזו מוצמדים לחייל לגביו עולה חשש  פרקטיקה במסגרת .נפשיתחיילים במצוקה 

 .במהלך כל שעות היממה אחרים חייליםלעצמו או לסביבתו 

"ל מטכ בפקודתמעוגנות  ,אובדני בסיכון המצוי, לרבות בחייל במצוקההטיפול בחייל  הוראות .2

 חייל כי מפקד סבור כאשר כי, היתר בין, קובעת הפקודה. "נוהל השגחה"( –)להלן  33.0219

ולשם כך "ימנה  ,לנשק גישה כל ממנו תימנע, כן לעשות ניסה כבר שהוא או, בעצמו לפגוע עשוי

 קובעת עוד. חיילים שתפקידם להשגיח על החייל לבל יפגע בעצמו או באחרים..." שניהמפקד 

 וכי, קבע בשירות משרתים או קצינים שהם משגיחים לחייל ימונו האפשר ככל כי, הפקודה

 .לפחות, החייל בדרגת דרגתם תהיה ככלל

, הצבאיים הכלא בבתי אף רווחת זו פרקטיקה כי, למדנו האזרח לזכויות לאגודה חיילים פניותמ .3

 אלה מדיווחים המצטיירת המציאות. צדק נווה הכליאה למתקן 2021 באפריל אוחדו אשר

 במצוקה בעצמם נתונים ואשר, הצבאי שירותם בתחילת רק לפחות חלקם אשר חיילים: קשה

לסייע די ערקו כנכלאו לאחר שוהנסיבות אשר הובילו אליה )למשל חיילים ש כליאתם בשל

נעול עם אדם אחד או יותר אשר קיים  תאב הבידוד אגףב לשהות נדרשים, כלכלית למשפחתם(

  במהלכןשעות,  ארבע נמשכת. כל תורנות השגחה כזו בסביבה אוחשש כי ינסה לפגוע בעצמו 

הכניסה לבידוד הם עוברים חיפוש, ונלקחים  לפניעליהם לדבר עם משגיחים אחרים.  נאסר
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כי לא קיבלו כל  ,דיווחו החייליםמהם שרוכי נעליים, חגורות וכל חפץ אישי, לרבות שעון. 

 להם נאמר כיו להתמודדות עם גילוי מצוקה וביטויי מסוכנות; ,מינימלית ולוהכשרה מוקדמת, 

 בחוזקה לדפוק או, סיוע ולבקש המצלמות מול לעמוד עליהם משהו קורה אם וכי מצולם שהתא

 "ומישהו כבר יגיע".  ,הדלת על

להתייצב מול  עליהםמים,  מבקשים הםהמתבקש נתפס כלא דחוף, למשל כאשר  הסיוע כאשר .4

, ולתאר את מבוקשם. ת'/המפקד דום משמר נוח משמר'המצלמות בעמידה הולמת, לצעוק 

 משמרת מסתיימת ומתי השעה מה השאלה כמו, מיותרתהפיקוד  סגלל שמעתנהבקשה  כאשר

 לא יטרחו להשיב. הבאה בפעם כי להם נאמר, השמירה

 לגלות או בעצמו לפגוע עשוי אשר אדם עם לבד נעול בתא השהות כי, עוד עולה החיילים מעדויות .5

אצלם לחץ, חרדה ותחושת חוסר אונים קשה. כך מתאר זאת  מעוררת הסביבה כלפי אלימות

 אחד מהם: 

"תורנויות השמירה בבידוד מאוד מלחיצות. אין לי מושג מה הולך לקרות, אין לי שום הכשרה 

או ידע בנושא מצוקה נפשית ואין לי שום יכולת לקרוא סימנים מקדימים. אז בטח, אם מישהו 

, אבל אין לי מושג איך למנוע אבחיןדופק את הראש בקיר בטירוף או מנסה לחתוך ורידים אני 

 יש לפעמים .וגם לא מה לעשות כשזה קורה. המשמרות האלה מאוד מאוד קשותזאת מראש 

לי משמרת שבה אחד החיילים ישב עם שק שינה על הראש  תהיהי. בסיכון חיילים שני בבידוד

אני אמור לעשות עם זה? המשמרות האלה מאוד  מה .שעות ארבעוהשני בהה בי כל השמירה, 

 ."פקודה סירוב ואה אותן לבצע סירוב אבלמאוד קשות, 

כי שמירות אלה באגף הבידוד, אשר נוספות ללחץ הכללי המאפיין את  ,העידה אחרת חיילת .6

נראית  השהות בכלא, מעוררות חרדה ופחדים, גם אם האדם שעליו שומרים אינו מפגין מצוקה

  :לעין

נמצאת בשמירה את בחוסר אונים נורא, גם כלפי המבודדת וגם זה מציף לך המון  כשאת"

ומה  קורה מה יודעת לא את הבידוד בתא אבל ,ברורדברים. כשאת בכלא את נאחזת בסדר יום 

 השמירות את שעשו הבנות כל... מרוסקות בנות עם לפעמים, קטן בחדר סגורה את. השעה

אף אחת לא רוצה  .ומלחיץ מפחיד זה, הזאת האחריות את לנו לתת סבבה לא שזה אמרו האלה

לעשות את זה. כל מי ששמרה אמרה שהיא מפחדת שיקרה משהו, שהיא גם לא תוכל לעזור וגם 

 שיאשימו אותה במה שקרה. זה חוסר אונים ואי ודאות.

אותם. להיות בתא הזה לבד, בלי  מגבירה בבידודאחת יש את הפחדים שלה והשמירה  לכל

לום, בלי שמיים, זה ארבע שעות שלא נגמרות. את גם לא יודעת מה המצב הנפשי של מי שאת כ

הולכת לשמור עליה. כשזה קורה בצבא מחוץ לכלא, בפלוגה, יש מענה. תמיד. אבל באגף הבידוד 

בכלא אין. לפעמים ישמעו אותך ולפעמים לא. התחושה הזאת שאם יקרה משהו אף אחד לא 

 . "בכלל עובדות הן. יש מצלמות אבל אין לי מושג אם ישמע אותך היא קשה

 ךאיש לא יחוש לעזרתם במקרה הצור ןלפיה, בידוד באגף המשגיחים החיילים של חששותיהם .7

 שערק חייל כי פורסם אוגוסט בסוף. ותמופרכ ןאינ, בתאים המותקנות המצלמותאף  על

 אשר תחנוניו אף על, מורשע מין עבריין עם בתא הושם ,בצדק בנוה נכלא עצמו והסגיר מבסיסו
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 הותקנו שבתא למרות, מינית התעללות החייל עבר הלילה כל במהלך. להם שעה לא איש

, שלם לילה בו שהתעלל אנס עם נכלא חייל: הצבאי בכלא מין עבירותאור הלר,  )ר'  מצלמות

 . (23.8.2022, 13 רשת

, אלא גם כאלה ונדרשים להשגחה רק חיילים עם חשש לאובדנות מוכנסים לבידוד לא  ,כן אם .8

אשר עשויים לסכן את סביבתם או סתם מתפרעים. חייל נכנס להתקף חרדה בעקבות 

, במהלכה הוא כמעט הכה אותו. חלפו דקות ארוכות בבידודשמר  שעליוהשתוללות של חייל 

 נשלח הואלפתור אותו מההשגחה  בקשותיושבהן חבט בדלת עד שהוציאו אותו מהתא. למרות 

, משאף לתאעליו להכניס  נאסרששבה חטף התקף אסתמה. מאחר  ,נוספת שמירה למשמרת

 לתא המשאף את להביא לחדרו נשלח אחר שחייל עד ממושך זמן נשימה בקוצר נאבק הוא

חיילת אחרת סיפרה על מצוקה והתקפי בכי ממושכים בשל חוסר האונים שחוותה  .הבידוד

  .נוראי סבל הפגנת תוךכאשר נדרשה לשמור על חיילת בקריז, אשר צרחה ובכתה ללא הפוגה 

לתמה  חוברות כולן אשרו, גבינו אשרנוספות  עדויותנאמנה  מייצגותהמובאות לעיל  העדויות .9

משמעית: השמירה על חיילים בסיכון, לעצמם או לסביבה, כרוכה בפחדים,  חדו בהירה

 זאת. כבדהובחוסר ודאות, ומהווה מעמסה נפשית  בלחץ, בבדידותבחרדות, בחוסר אונים, 

שהעיד חלק  כפיויותר בשבוע,  פעמייםבפרט כאשר השמירות הללו מתבצעות בתדירות גבוהה, 

 מהחיילים. 

 של הוא בבידוד שהושמו במצוקההעדויות עלה עוד, כי פעמים רבות היחס לחיילים  משמיעת .10

, ההשתוללויות, ההתאבדות שאיומי התפיסה רווחת בכלא הפיקוד שורת בקרב וכי, אמון חוסר

להביא לשחרורם מהצבא או  שנועדה התחזותודפיקות הראש בקיר של המבודדים הנן  הבכי

תורנות השגחה החיילת אשר  במהלךכי  ,סיפרהזה מכבר  רהשהשתחרלהקלות בשירות. חיילת 

חלף זמן רב עד שהסגל  כי"תלשה את המראה והתחילה לחתוך את עצמה לידי", עליה שמרה 

 עושה רק היא, בעצמה לפגוע רצתה לא בכלל היא, תדאגי אל"הגיע, וכי המפקדת אמרה 

 שהייתה, מהן ולאחת, נורא"במצב  שהיו חיילות על השגיחל נדרשהכי  ,העידה אחרת'". הצגות

לא  היא. בבידוד הושמה היא כעונש אז להתקלח סירבה היא. תרופות המון נתנו גם, בדיכאון

 לי אמרוהיה עצוב ומפחיד, אבל  זההפסיקה לבכות ולחפש דברים חדים כדי לחתוך את עצמה. 

 ".להשתחרר במטרה הצגות רק זה כי, להתייחס לא

כי השמירה על חיילים במצוקה בתחומי היחידה  ,בנושא"ל המטכ פקודת קובעת בכדי לא .11

 "באחרים או בעצמו יפגע לבל, החייל על"להשגיח  תפקידם אשר, חיילים שניתתבצע על ידי 

בספק אם נכון כלל להטיל משימת השגחה כה מורכבת על חיילים שלא  אנוא לפקודה(. 7סעיף)

ס הדבר כחלק מתפקידם הצבאי, אך למצער הם קיבלו כל הכשרה לכך, ואשר לא ברי מדוע נתפ

 המעמסה על מקלות נוסף אדם עם לשוחח והיכולת האחריות חלוקתאינם בודדים במשימה. 

אשר לא פעם סבלם ניכר ומעשיהם  ,ובסיכון במצוקה אדם בני על בהשגחה הכרוכה הנפשית

נמצאים בסביבה  כאשרהפתוח,  באווירלהיות בלתי צפויים. ואם כך ביחידה, בחוץ,  עשויים

 שני בו שוהים לעתים אשר, ונעול קטן בתא מתבצעת ההשגחה כאשרוחומר  קלאנשים נוספים, 

 .עליהם להשגיח יש אשר מבודדים
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 על המוטלת בסיכון חיילים על ההשגחה משימת את לבטל לכם וקוראים שביםכל אלה, אנו  בשל

 "ל.המטכ בפקודת שנקבעו להוראות להתאימה ולמצער, כלואים

 .להתייחסותכם נודה

 ,ובברכה רב בכבוד

 

 "דעו, חסין טל

 ראשי רפואה קצין: העתק

 


