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תקציר מנהלים

חקרתי את מערך הפרמדיקים בצבא הגנה לישראל בעזרת 

:  מחקר שהורכב משני חלקים

ראיינתי  . מחקר על היסטורית הפרמדיק בצבא הגנה לישראל. 1

את בכירי הצבא וחיל הרפואה והבנתי את התפתחות  

.  ל"המקצוע של הפרמדיק בצה

על מנת  . מחקר על תפקיד הפרמדיק במהלך מבצע צוק איתן. 2

להוכיח כי בתקופת הזמן של מבצע צוק איתן הפרמדיקים  

.  ענו על הצרכים שלשמם הם נכנסו לצבא



שיטת המחקר

שיטת המחקר תחילה התבססה על שלושה ראיונות של אנשי 

אנשי צבא אלו ראו את תחילת דרכם של הפרמדיקים  . צבא

.  בצבא מהיבטים שונים

לאחר קבלת המידע על כניסת הפרמדיקים לצבא ועל הצרכים  

הבאתי הוכחות כי  . שעליהם היו צריכים לענות הפרמדיקים

הפרמדיקים ענו על הצרכים שלשמם הכניסו את המקצוע  

.  בתקופת צוק איתן, הפרמדיק לצבא



תוצאות 

הממצאים העיקריים היו כי היה מחסור ניכר ברופאים בצבא 

.  והיה צורך להכניס מקצוע חדש שהוא בין חופש לרופא

–ל "מטרות לכניסת מקצוע הפרמדיקים לצה2

מחסור ברופאים  1.

הצורך להשאיר פצוע בשטח עד לפינוי תחת השגחה רפואית  2.

.  מתקדמת שחובש לא יכול היה לענות עליה



תוצאות 

על פי מחקר זה ניתן לדעת מהם הגורמים העיקריים לכניסת 

נוכחנו לדעת שאכן במבצע , כמו כן. מקצוע הפרמדיק לצבא

חלק משמעותי  . צוק איתן היה הישג רפואי לחוליות הרפואה

.  מהישג זה היה כניסת מקצוע הפרמדיקים לצבא

היה הנמוך * שיעור התמותה במערכה המלחמתית האחרונה" 

(1)". במערכות ישראל למרות חומרת פציעות קשה יותר



מבוא

נושא המחקר הינו פרמדיקים בצבא הגנה  -מטרת המחקר 

. לישראל

הסיבה שבחרתי לחקור את נושא הפרמדיקים בצבא היא שאני 

עניין אותי לדעת מה היה הצורך . עתודאית לרפואת חירום

להכניס פרמדיקים לצבא והאם הכנסת מקצוע הפרמדיקים  

.לצבא הייתה באופן הדרגתי או לא



-מטרת המחקר 

כיום אין מאמרים נגישים או חומר שמפורסם לקהל הרחב  

.  ל"שיכול להסביר את מטרת הפרמדיקים בצה

,  ל"מטרת העבודה הייתה להבין את הצורך בפרמדיקים בצה

לבחון בזמן מוגבל את ההתנהלות של הפרמדיקים ולראות 

האם הם עונים על הצרכים שלשמם הכניסו את הפרמדיק 

.  הצבאי



מוסמך לבצע פעולות פרמדיק -הגדרת מקצוע הפרמדיק

מצילות חיים מתקדמות הכוללות את סמכויותיו של החובש  

סמכויותועוד 

Advance life support   לסמכויותיו של רופא בשדה  הדומות

. הקרב

הפרמדיק מהווה מאין מקצוע מגשר בין חובש לרופא , כךבשל 

(.  2) השטח ברמת 



-סמכויות פרמדיק בישראל



-סמכויות פרמדיק בישראל



-סמכויות פרמדיק בישראל•



-סמכויות פרמדיק בצבא הגנה לישראל

מטרתו של הפרמדיק הצבאי הייתה בתחילה לתת מענה רפואי 

.  בעת שאין רופא נוכח , ראשוני מתקדם בשטח לחיילים

חובשים אינם ידעו לתת את המענה הרפואי המספק שיכול היה 

.   להשאיר חיילים פצועים בשטח עד שיגיעו לחלצם



-ל והירידה במספר הרופאים עתודאים"הרקע לגבי צה

1947בסוף " שירות רפואי"חיל הרפואה החל את דרכו כ"

שפעל בשילוב עם , "ההגנה"והתבסס על השירות הרפואי של 

(.  7)" המוסדות הרפואיים האזרחיים

. ל להקים את חיל רפואה"לאחר מלחמת העצמאות החל צה

.תחילה הקים את מפקדת קצין רפואה ראשי



-ל והירידה במספר הרופאים עתודאים"הרקע לגבי צה

מרפאת  , מרפאות חוץ מקצועיות, הוקמו מרפאות בסיסיות"

בתחילה . חדרי חולים וחוליות של רפואה מונעת, שיניים

, הוכשרו בבתי הספר לרפואה צבאית רק חובשים וסניטרים

(7)". הוחלט לכלול גם קורסים לקציני רפואה1950ומשנת 



-ל והירידה במספר הרופאים עתודאים"הרקע לגבי צה

המחסור הקיים ברופאים עתודאים " -ל "על פי דובר צה

וברופאים בדרגי הקצונה הזוטרה נובעת מירידה בהרשמה  

, חיל הרפואה נערך לירידה בגיוס הרופאים. ללימודי הרפואה

(8)". ופועל לעידוד הרישום לעתודה הרפואית בהצלחה רבה



-ל במבצע צוק איתן"שיטת הטיפול בצה

נבנתה תוכנית פעולה שמטרתה להציל את כל הפצועים בני

מתוך תובנה מרכזית שיש ליישם שלושה מרכיבים  , ההצלה

:מרכזיים של הבאת הרפואה לקדמת חזית הלחימה

העבירו את  -הפיכת הלוחמים עצמם למצילי חיים1.

(8). הלוחמים הכשרה של עזרה ראשונה



-ל במבצע צוק איתן"שיטת הטיפול בצה

חוסם"-שימוש בציוד רפואי חכם וטכנולוגיות מתקדמות. 2

תחבושת , תחבושת אישית חדשה( CAT) עורקים מתקדם 

מד ניטור  , משככות כאביםפנטנילסוכריות , עוצרת דימומים

לסיוע חמצני–דומד רמת פחמן , ריוּוי חמצן זעיר לאצבע

במבצע נעשה . בצנרור קנה הנשימה וכן פלסמה מיובשת

(8" )שימוש נרחב באמצעים אלו ובהצלחה



-ל במבצע צוק איתן"שיטת הטיפול בצה

הבאת מטפלים בכירים אל דרג הפלוגות המתמרנות  . 3

כדי שיעניקו טיפול מתקדם קדומני ויקבעו את  -והלוחמות

שימשו כחוליות רפואה . מידת דחיפות הפינוי של הפצועים

3-2יחד עם , (רופא או פרמדיק)כלומר מטפל בכיר , קדמיות

(.8). חובשים בדרג הפלוגה הלוחמת



-ל במבצע צוק איתן"שיטת הטיפול בצה

המונה את שלושת המרכיבים, אסטרטגיה חילית זו בכללותה

,  "צוק איתן"הוטמעה ויושמה אפוא במלואה במבצע , שלעיל

(8). ותרמה רבות להצלת חיים



–מטרת המחקר 

מטרת המחקר היא לבדוק מה היה הצורך העיקרי להכנסת  

.1998פרמדיקים לצבא הגנה לישראל  בשנת 

שש עשרה שנים לאחר פתיחת קורס ,2014האם בשנת 

ענו  -במהלך מבצע צוק איתן, ל "הפרמדיקים הראשון בצה

. הפרמדיקים על אותו הצורך



-שיטת המחקר

המחקר נעשה על ידי ראיונות אישיים של אנשי צבא 

בדרגות שונות ששירתו בצבא בזמן תחילת מקצוע  

.  הפרמדיק הצבאי

החשיבות של ראיונות אישיים מאנשי צבא בדרגות שונות היה  

.לחקור את תחילת מקצוע הפרמדיק הצבאי בהיבטים שונים



שיטות וחומרים

-שיטת המחקר

שיטות המחקר שבהן השתמשתי הינן ראיונות אישיים וסקירה  

.  ספרותית

החלטתי לראיין שלושה אנשי צבא לעבודת הסמינריון משום  

על מנת להבין את  . ל"שהיא עוסקת בפרמדיקים בצה

ל היה "המתרחש בכל התהליך של כניסת הפרמדיקים לצה

.צורך לתשאל באופן אישי את האנשים היו חלק מהתהליך



-שיטת המחקר

לא היה ניתן להשיג דיונים ומסקנות מישיבות של חיל הרפואה 

.  ושל קצין רפואה ראשי בנוגע להכנסת הפרמדיקים לצבא

הדרך היחידה שעמדה לרשותי להשגת מידע רלוונטי הייתה 

על ידי ראיונות אישיים מאותם האנשים שהיו חלק מכניסת  

.  מקצוע הפרמדיק לצבא

הסקירה הספרותית שעליה התבססתי לחלקו השני של , כמו כן

".רפואה צבאית"עיתון  -המחקר 



:שיטת המחקר התבססה על שני חלקים

-ראיונות אישיים1.

תת אלוף במילואים גל הירש1.1

ר גיא לין"ד1.2

פסלרתום 1.3



-ראיונות

תת אלוף במילואים גל הירש 1.1

.2007לצנחנים והשתחרר כתת אלוף בשנת 1982התגייס בשנת 

(.3)מונה למפקד שלדג 1993בשנת 

1994היה הראשון להכשיר חיילים מחובשים לפרמדיקים בשנת 

.טרם נפתח קורס הפרמדיקים הצבאי הראשון



-ראיונות

גיא לין ' דר1.2

. היה ראש ענף טראומה בחיל הרפואה2001-2003

למד רפואה באוניברסיטת תל אביב במסגרת עתודה אקדמאית  

.  ל בתפקידים שונים"ושירת בצה

ם  "התמחה בכירורגיה כללית בבית החולים רמב, במקביל

(4). בחיפה



-ראיונות

פסלרתום 1.3

בוגר קורס פרמדיקים צבאי במחזור הראשון

בוגר תואר ראשון במדעי החיים 

היה מדריך ראשי בקורס פרמדיקים הצבאי והדריך את

.18-20מחזורים  

(2). 669כיום משרת במילואים כפרמדיק ביחידה 



-סקירה ספרותית

היוצא  " הרפואה הצבאית"סקירה ספרותית מתוך עיתון . 2

.  לאור מטעם חיל הרפואה וההסתדרות הרפואית בישראל

גיליון המיוחד מתוך עיתון הרפואה -"צוק איתן"2.1

.  2015הצבאית שפורסם באוקטובר 



-מגבלות המחקר

לא הצלחתי  . מגבלות המחקר היו חוסר הגישה לחומר המבוקש

להשיג סיכומים מישיבות קצין רפואה ראשי בכל הנוגע 

היה צורך לראיין באופן אישי . לכניסת הפרמדיקים לצבא

אנשי צבא משום שאין חומר כתוב מפורסם בכל הנוגע 

.לפרמדיקים



תוצאות  

?מדוע נקבע הצורך בפרמדיק הצבאי

. אני חושב שראו שיש מצוקה של רופאים: "הירשל"במיל "תא

אם אתה  . הידעהרי תמיד עדיף שיהיה לך רופאים עם כל 

רוצה פתרון רפואי בכל כוח ואתה רוצה גמישות רפואית 

".  רופאאתה צריך שיהיה לך מדרגת ביניים בין חובש לבין 



?מדוע נקבע הצורך בפרמדיק הצבאי

לין מספר על המצוקה המשמעותית של ' ל הירש גם דר"כמו תא

מה שהכניס את הפרמדיקים לצבא היה זה  . "הרופאים בצבא

הייתה תקופה שאנשים לא הלכו ללמוד  . שהיה מחסור ברופאים

".בצבאמצב של חוסר גדול ברופאים ונוצר . עתודה לרפואה

מחסור הרופאים הצבא פתח את דרכו למקצוע הפרמדיקים בכך 

שהיה צורך ניכר להכניס כוח רפואי מוסמך יותר מחובש ושזמן 

.ההכשרה שלו קצרה משל רופא



?מדוע נקבע הצורך בפרמדיק הצבאי

במקומות רחוקים מאוד ומסוכנים קורים לפעמים המבצעים "

מה שאני ביצעתי באותה תקופה בשלדג זה המאמץ  . מאוד

שיוכל להשהות ולטפל בפצוע גדול מאוד לייצר כוח רפואה 

לכן צריך לדאוג . בשטח בגלל המרחק מבית חולים ישראלי

שיהיו ללוחמים ולצוות פתרונות הטובים ביותר שאפשר  

(הירשל"במיל "תא". ) לבצע



?מדוע נקבע הצורך בפרמדיק הצבאי

.  ל הירש הייתה המיומנות של אנשי הצוות"המטרה שהניעה את תא

בגלל שהצוות של שלגד היו מבצעים פעולות מסוכנות ומרוחקות  

הוא היה צריך שכל חייל שלו יוכל לתפקד במיטב המומחיות  

שפועל ביחידות מיוחדות מעבר לגבול  הכוח . "והניסיון בתחומו

.  הוא כוח מאוד קטן ומעטפת הביצועים שלו ממילא מוגבלת

הכוונה הייתה לקחת כל אחד מהלוחמים שיש לו תפקיד מסוים  

".ולמקציע אותו הכי טוב שאפשר



?מדוע נקבע הצורך בפרמדיק הצבאי

פרמדיק זה ביטוי  –יש הבדל בין אופטימאלי למקסימאלי "

זהו מקצוע שמאפשר לבצע פעולות דחופות " לאופטימאלי

בשדה הקרב ומאידך זמן ההכשרה שלו הוא קצר משל רופא 

. והעלות שלו נמוכה משל לימודי רפואה

הכשרת הרפואה מאוד ארוכה ומאוד לא ריאלית במובנים של "

".מה שאתה רוצה לעשות שאין לך זמן ואין לך כסף



הירש מספר על הדרך שבה הכניס לראשונה את מקצוע  

הפרמדיק לצבא 

את האפשרות כמובן אז לצרף רופא שמומחה ברפואת  בחנתי "

זו הייתה אפשרות ופלוגת רופאים של . כוח כזהלכל חירום 

אבל ליד כל רופא יש גם . שלדג היא פלגה גדולה וחזקה

צוות יש שלושה או ארבעה חובשים  בכל ... בצוותחובשים 

לפני הצוות ועוברים קורס חודשים שמתגייסים שלושה 

.  חובשים



הירש מספר על הדרך שבה הכניס לראשונה את מקצוע  

הפרמדיק לצבא  

רחוק מאוד מהבית ועם  , אבל שאתה מדבר על רפואת חירום

צורך להשהות נפגע ולתת פתרונות מעולם אחר אז רציתי 

שהחובשים של היחידה יהיו הכי מקצועיים שיש ואז התחלנו  

".פרויקט של פרמדיקים



הירש מספר על הדרך שבה הכניס לראשונה את מקצוע  
הפרמדיק לצבא

היה פורץ  1994ל הירש לראשונה בשנת "התהליך שעשה תא

.  הדרך

הוא לקח חובשים במהלך השירות והכשיר אותם בהדרגה  

אני התחלתי מזה שהחובשים הקיימים . " להיות פרמדיקים

הם היו צריכים לעבור  . היו צריכים לעבור השלמת פרמדיקים

. הכשרה מיוחדתקיבלו אישורים לעבור הם . הכשרה מסוימת



הירש מספר על הדרך שבה הכניס לראשונה את מקצוע  
הפרמדיק לצבא  

התחלנו בתהליך מסודר של להעביר את החובשים של שלדג  

, הרפואה של שלדגפלגתזה בוצע בתאום בין . קורסי פרמדיק

לבין קצין רפואה חילי של חיל האוויר ולבין קצין רפואה 

א באופן מיוחד כי חובש גם ככה  "הם הסתייעו גם במד. ראשי

הוא כבר חובש והוא היה צריך לבצע השתלמות מתאימה  

שתהפוך אותו לפרמדיק עם קלסיפיקציות שמתאימות  

".לרפואה מהסוג ששלדג צריכים



הירש מספר על הדרך שבה הכניס לראשונה את מקצוע  
?הפרמדיק לצבא 

. התהליך של הכשרת הפרמדיקים בשלדג היה מותאם ליחידה

היה צורך בכוח רפואי נוסף שיוכל להשהות פצועים בשטח 

שנמצאים מרוחקים מבתי החולים הישראליים ועם זאת היה  

פרמדיק משלדג . צורך שהכוח הרפואי יהיה חלק מהיחידה

,   הוא לוחם מתוך היחידה שעובר הכשרה מיוחדת מחובש

. לפרמדיק, ללוחם



הירש מספר על הדרך שבה הכניס לראשונה את מקצוע  
?הפרמדיק לצבא 

קודם נושא  אוסטפלדישי ' ביחד עם דר, ל הירש מספר כי"תא

תחילה שלדג הובילה את  . הפרמדיקים באופן משמעותי

תהליך הכנסת הפרמדיקים ליחידה על ידי הרופא החיילי של 

חיל האוויר ובעזרת קצין רפואה ראשי יחידת שלדג קיבלה 

.את האישור לתחילת התהליך

. הכנסת מקצוע חדש לצבא שזה תהליך שדורש המון משאבים

.  זמן הכשרה, זמן של חיילים, ישנם גורמים של כסף



הירש מספר על הדרך שבה הכניס לראשונה את מקצוע  
?הפרמדיק לצבא 

את הזמן של הלוחמים  . ההכשרה עולה כסף וזמן של לוחמים"

זהו משאב מאוד יקר להוציא לוחמים . אני אישרתי

אבל את הנושא . מהצוותים ולשלוח אותם להכשרות

התקציבי והכספי אישרנו דרך עבודת מטה של קצין רפואה 

"ראשי ושל חיל האוויר



מהרגע שנכנסו פרמדיקים 1998לבין 1994מה קרה בין שנת 

לשלדג ועד הרגע שנפתח הקורס הפרמדיקים הצבאי 

?הראשון 

. שלדג עשתה את הפיילוט וראו מה המשמעות של פרמדיק לוחם" 

אני . אני מניח שבעקבות זה פתחו את הקורס פרמדיק צבאי

, בחרתי את הלוחמים-הייתי אחראי על השיקול המקצועי

."  שקלתי את התקציב ואת הזמן



מהרגע שנכנסו פרמדיקים 1998לבין 1994מה קרה בין שנת 
?לשלדג ועד הרגע שנפתח הקורס הפרמדיקים הצבאי הראשון

ענבי "הירש מספר שבעקבות התפקוד של הפרמדיקים במבצע 

ראו שיש למקצוע הפרמדיק יתרון עצום בעת מבצע " זעם

ומלחמה ולדעתו זה היה הסימן שצריך להכניס את מקצוע  

.הפרמדיק לצבא הגנה לישראל באופן רשמי



מהרגע שנכנסו פרמדיקים 1998לבין 1994מה קרה בין שנת 
?לשלדג ועד הרגע שנפתח הקורס הפרמדיקים הצבאי הראשון

". ענבי זעם"מה שעשה את השינוי הגדול זה מה שקרה במבצע "

קשה מאוד . יום17בקומדנומבצעי 37בענבי זעם שלדג בצעה 

ובאותו מבצע בשלדג כבר היו . שיהיה לכל כוח כזה רופא

פרמדיקים וזה נתן לנו יתרון עצום לדעת שיש מקומות שבהם  

. יש לך פתרון רפואי שאינו מצריך דווקא רופא מוסמך שלדג

.בשלדג גם הרופאים עונדי כנפיים



מהרגע שנכנסו פרמדיקים 1998לבין 1994מה קרה בין שנת 
?לשלדג ועד הרגע שנפתח הקורס הפרמדיקים הצבאי הראשון

הם צריכים להיות רופאים , הרופאים של שלדג הם לוחמים

בענבי זעם . לוחמי שלדג מה שהופך את זה לעוד יותר מסובך

שזה מבצע מאוד מאסיבי אחרי הרבה מאוד ימים הרבה 

מאוד כוחות קטנים שפועלים מעבר לגבול זה המבצע שבעצם 

".בא לידי ביטוי שיש לך עצמאות רפואית בכוחות קטנים

אני חושב שהפרמדיקים הוסיפו גמישות מאוד גדולה והרחיבו  "

".את מעטפת הביצועים של שלדג



מהרגע שנכנסו פרמדיקים 1998לבין 1994מה קרה בין שנת 
?לשלדג ועד הרגע שנפתח הקורס הפרמדיקים הצבאי הראשון

הרי תמיד עדיף שיהיה . ראו שיש מצוקה של רופאים", כמו כן

לך רופאים עם כל הידע שיש אם אתה רוצה פתרון רפואי בכל  

כוח ואתה רוצה גמישות רפואית אתה צריך שיהיה לך 

מדרגת ביניים בין חובש לבין רופא והבינו את השיקולים 

ראו מה זה עשה לנו בענבי זעם וכיוון שקורב  , שלנו

זה מסתדר 1998הפרמדיקים הצבאי הראשון נפתח בשנת 

". מצוין עם הפקת לקחים מענבי זעם



כך זה התחיל  



מספר איך התחיל קורס הפרמדיקים הראשון  פסלרתום 
ל "בצה

במפגש הראשון אחד המדריכים שאל אותנו למה אם אנחנו "

?יודעים למה אנחנו פה

שמו באולם הדרכה מפה גדולה על הקיר של מדינת ישראל עם 

שיהיה לנו ברור לאן הגענו ולאן אנחנו . חץ אדום לכיוון לבנון

"  מיועדים



?מה היה הצורך להכניס פרמדיקים לצבא , מנקודת מבטך תום

שפרמדיקים  . היו הרבה אירועים בלבנון שם הכול התחיל"

תפסו כוננות במוצבים בתור חובשים לוחמים הם היו 

". מסייעים בטיפול לרופאים שהיו שם



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

בסוף שנות השמונים הכניסו פרמדיקים במילואים ליחידת "

הם היו חלק מהטיפול הרפואי ונמצא שהיו אחוזי  . 669

הצלחה גבוהים יותר בפרוצדורות ספציפיות שפרמדיק  

התחילו להיות  . וקוניוטומיהמוסמך לעשות כמו אינטובציה 

פרמדיקים במילואים על תקן פרמדיקים במילואים אבל זה 

לא היה מספר תפקיד ולא הכשרה  , לא היה תפקיד ממשי

".לכן הקימו את הקורס לצורך זה . צהלית



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

?מי ניהל את קורס הפרמדיקים הצבאי הראשון 

מפקד הראשי מטעם . א והיה פיקוד צבאי"היה סגל של מד

המדריך הראשי מגן דוד אדום היה . הצבא היה אלון סיני

. אלון בסקר

היה סמל קורס שלא היה פרמדיק ומדריכים משניים  , כמו כן

. מטעם מגן דוד אדום



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

?מה היו דרכי הקבלה לקורס

.  א ורק הקורס הראשון היה כך"הקורס היה רק למתנדבי מד"

זה היה " מבחינתי פרמדיק היה כאילו הרבה מעבר לאלוהים 

אף אחד מאיתנו לא חשב שפרמדיק צבאי יוכל להיות "  וואו

כששאלו מי רוצה אז  . היו המון התנגדויות, פרמדיק אמיתי

. אנשים הלכו מבלי לדעת מה התפקיד באמת כולל



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

כולל ראיון עם מפקד הקורס ואז היה שאלון –היו מיונים 

.דינאמיקה 

מתוכם שש , כ שלושים ושניים חניכים בתחילת הקורס"היו סה

.  סיימו עשרים ואחד חניכים שמתוכם שלוש בנות. בנות

".במחזור השני החלוקה בין הגברים לנשים הייתה שווה



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

?איך התנהל הקורס 

תחילה  –זה התחיל בקורס קדם צבאי של שמונה חודשים "

זה  . למדנו ואז הלכנו לבתי חולים ולאחר מכן עשינו טירונות

היה העתק של הקורס של מגן דוד אדום רק שלמדנו כל יום  

. מהבוקר עד הערב ולכן זה קצת התקצר בזמנים



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

:קורס פרמדיקים הצבאי התחלק לשלושה שלבים 

מחלות  ) תוכן הלימודי שהיה זהה לשל מגן דוד אדום א-

(.וטראומה

מלמדים את החניכים להיות פרמדיקים לכל דבר לאו דווקא 

.צבאיים

הסמכה והתנסויות-ב

".  השלמה צבאית-ג



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

.  10ד "בבה, הקורס התנהל במסגרת צבאית מהיום הראשון

משם לקחו את הפרמדיקים לתל השומר במהלך השבוע  

. 10קיבלו מדים רגילים וגם מדים של בהד , הראשון 

ל טרם הגיוס בגלל "הקורס הראשון הגיע לקבל מדים של צה

. אחרי הטירונות הם נשאו נשק.  הקורס קדם צבאי

הוצע לחניכים שסיימו את הקורס הפרמדיקים הראשון לחתום 

. קבע



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

?לאן שובצתם בסוף קורס הפרמדיקים הצבאי

:הפרמדיקים פוזרו לפיקודים

. לחיל הים2פרמדיקים מתוכם 6-צפון 

.  השאר פוזרו לפיקוד מרכז ולפיקוד דרום

לכן חלק  . לבנון לקחה אליה את רוב המשאבים באותה התקופה

.ניכר מהפרמדיקים הופנו לפיקוד צפון



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

4בתוך ישראל הפרמדיקים היו עושים . הכול היה סביב לבנון"

הקו בשטחים או בעוטף עזה . חודשים אימון4חודשים קו ו

.  היה קו מאוד רגוע וכמעט לא היה עוטף זה היה בתוך עזה

כ גם "באיוש ואחהבלאגןאבל ברגע שיצאנו מלבנון התחיל 

. בעזה

החל מהרגע שהסתיימה הלחימה בלבנון כל הזמן יש גזרות 

חמות במקומות אחרים ואז החלו לשים פרמדיקים בכל  

". יחידה



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

פרמדיקים הוא מקצוע  . בכל היחידות היו תמיד רופא וחובשים

חדש שהיה צריך להסביר את התפקיד שלו לחובשים  

. ולרופאים

כאשר הייתה  -צוות רפואי היה נשלח עם היחידה על פי הצורך"

סכנה גבוהה יותר לחיילים נשלח רופא וכשלא היה נשלח 

. חובש קרבי



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

בשל מחסור ברופאים התחילו להכניס פרמדיקים להתלוות  

לחיילים הלוחמים כי רמת הפעילות עלתה בצורה משמעותית  

. ולא רצו לוותר על סמכות רפואית עם אותם בחיילים בשטח

-היחידה. מפקדים של היחידות התחילו לדרוש פרמדיקים

שקיבלה פרמדיק החל מהקורס הראשון הייתה אגוז  היחידה

היה אז הרופא גלזברגדוקטור איילון . ששובץ אליה פרמדיק

. של היחידה והוא דרש פרמדיק אצלו ביחידה



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

?איך מתבצעת ההכשרה בין פרמדיק ללוחם או לתומך לחימה

מי  . לרוב זה הספיק, 03כל הפרמדיקים עושים טירונות 

שהתגייס ליחידה שהיה צורך בטירונות או הכשרות נוספות 

.הפרמדיק היה עושה את ההשלמה באופן פרטני

מתחילת התפקיד הפרמדיק יודע לאן הוא משתייך ולכן עושה 

.  אימונים עם הגדוד אליו הוא מצוות



ל"מספר על קורס הפרמדיקים הראשון בצהפסלרתום 

?מה תפקיד הפרמדיק בשגרה אל מול מצב חירום

בשגרה התפקיד הוא בכוננות כחלק מגדוד בגזרה שהוא נמצא  "

"בה או כחלק מניידת טיפול נמרץ צבאית

גיא לין אחת מהבעיות הגדולות שהיו בתחילת מקצוע  ' על פי דר

הפרמדיק היא החוסר הגדרה של תפקיד הפרמדיק בזמן 

. שגרה



אחת הסיבות לכניסת פרמדיקים לצבא 

גיא לין ניכר כי הכניסו את מקצוע הפרמדיק  ' בראיון עם דר

לצבא בגלל חוסר ברופאים בזמן מלחמה או מבצע אבל לא 

.  ידעו מה לעשות איתם בזמן שגרה

יצרו משהו שידעו שיש לו צורך אבל לא ידעו איך לאכול את זה  "

?  היו כל מיני סוגיות כמו מה פרמדיק עושה בשגרה . בהתחלה

מה . כי עבודתו של רופא לרוב זה לבדוק חולים במרפאה

".?עושה הפרמדיק כשאין פצועים



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

?מה סמכויותיו של הפרמדיק הצבאי בשגרה אל מול חירום

אך משום שלא היו הרבה  . תחילה לא ידעו איפה להציב אותם

פרמדיקים החליטו להציב אותם בפיקודים ולשלוח אותם 

נסחבים עם כל הציוד  –הם היו חסרי בית . לאן שצרים אותם

.  שלהם על הגב מבסיס לבסיס

הבעיה איתם הייתה  -יש פצוע לעיתים רחוקות והם מטפלים"

".בשגרה–משלא ידעו מה לעשות איתם במהלך השבוע 



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

בכניסת מקצוע  " בעיה חברתית" לין על ' בראיונו מספר דר

-הפרמדיק לצבא

-א"פרמדיקים היו יוצאים מהמסגרת הצבאית לשבוע מד

כל חודשיים הפרמדיקים היו יוצאים . השתלמות מקצועית

שאר החיילים היו מקנאים ביציאות . א"להשתלמויות במד

. שלהם הביתה



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

כאשר הגיע פרמדיק חדש היו חיכוכים משום שיש חובש גדודי  

מבחינה פיקודית . בכיר שיש לו יותר וותק מהפרמדיק החדש

החובש הגדודי הוא זה שמפקד על הפרמדיק ומצד שני שיש  

.  פצוע הפרמדיק הוא האחראי

היה הרבה יותר קל להשתלב מבחינה לפרמדיקיות, לעומת זאת

. חברתית במרפאות שרובן היו בסביבה גברית



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

שיעבור  18לין שתחילה לא האמין שילד בן ' כמו כן מספר דר

במיוחד שיש  . קורס של תשעה חודשים יתפקד טוב בשטח

.פצועים בשטח וצריך לקבל החלטות

במצבים  -שנמצאים באיזשהו מקום ויש פצוע שצריך פינוי "

האלו שצריך לקבל החלטות קשות חששתי שמישהו צעיר 

אבל הם . חסר ניסיון שעשה קורס לא יוכל לקחת החלטות

".  תפקדו מצוין



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

הוא דאג . אגף טראומה היה הגורם האחראי על הפרמדיקים

. מעקב אחריהן, ההכשרות המקצועיות, לכל השיבוצים

.יצרנו את המסלול על פי תפקידים שתהיה דינאמיקה

מי שחילק זה שלישות  . הפרמדיקים היו מחולקים לפיקודים

–. קצין רפואה ראשי וארגון ההדרכה, במדור ענף שלישות

.  הם חילקו אותם לפיקודים



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

התפקידים הראשונים של הפרמדיקים היו תחילה בפיקוד  

זה לא היה המקום הטבעי . ולאחר מכן הורדו לאוגדות

.  לפרמדיקים

.את הפרמדיקים הראשונים חילקו לפיקודים חלוקה סוציאלית

אלא  , באותה תקופה מפקדים לא היו מבקשים פרמדיקים

עם עשו כוננויות במקום . הפרמדיקים שימשו כמחליף לרופא

. רופאים



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

. הם היו נוודים בין מקום למקום לא היה להם יעוד קבוע

לפעמים הם היו סוחבים את כל הציוד שלהם ועוברים  

.  ממקום למקום

אל עקצה שירתו הפרמדיקים בצורה טובה אינטיפדתבתקופת 

ברגע  -לא היה להם תפקיד מוגדר. מאוד לא פחות מרופאים

שהגיעו פרמדיקים והם תפקדו טוב את פתאום כולם ידעו  

. שיש דבר כזה פרמדיקים ושזה נראה טוב



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא  

-"חליף רופא חליף חובש"

. לא ידעו מה לעשות עם הפרמדיקים מעבר לטיפול בפצועים

בשביל לעשות מסדר חולים הם היו צריכים ללמוד רפואה 

. ולכן הם גם לא מחליפים טובים מספיק בשביל רופא



סיכום החלק הראשון של המחקר ותחילתו של החלק השני

לאחר ראיונות של שלושת אנשי הצבא שעזרו להבין איך החלה 

כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא הגנה לישראל ומה היו 

נוכל לבדוק האם הפרמדיקים  . מטרותיו של המקצוע בצבא

עדיין  , בזמן מבצע צוק איתן, שש עשרה שנים לאחר מכן

עונים על אותם הצרכים שלשמם נכנס מקצוע הפרמדיקים  

.  לצבא



צוק איתן-החלק השני של המחקר

,  2014באוגוסט 26עד 2014ביולי 8החל ב מבצע צוק איתן 

תחילת המבצע החל בשל  . המבצע פסק בשל הפסקת אש

פלישה של , ישראל ספגה המון רקטות מעזה". שובו אחים"

. מחבלים דרך הים והמנהרות

ברחבי ישראל כדי  כיפת ברזלעם תחילת המבצע נפרסו סוללות

(5). להגן גם על יישובים במרכז הארץ



צוק איתן  

בנוסף  . אזרחים ישראלים5-חיילים ו68במהלך המבצע נהרגו 

ל  "צה. לפצועים וההרוגים הישראלים נפצעו גם פלסטינאים

הקים בית חולים שדה ליד מעבר ארז על מנת לקלוט ולטפל  

(5). בפצועים פלסטיניים



צוק איתן  

שיעור התמותה במערכה המלחמתית בצוק איתן היה הנמוך  

שיעור  . במערכות ישראל למרות חומרת פציעות קשה יותר

התמותה הנמוך הושג בין השאר בזכות הצבת חוליה רפואית 

בראשות מטפל בכיר בכל פלוגה לוחמת וטיפול בנקודת  

(1). הפציעה על ידי החוליה הרפואית



צוק איתן  

שנמשכה              , "צוק איתן"חיילים נפגעו בלחימה במהלך 704
.ימים50–כ

.נהרגו טרם הגעתם למוסד רפואי62

.אושפזו בבתי חולים513

. נפטרו במהלך אשפוזם3

(1). חיילים נפגעו בשטח ישראל91



צוק איתן  

לאחר מכן היו פגיעות  . אזור הפגיעה השכיח ביותר הוא הגפיים

.  הראש והגו

התערבויות בנתיב  . נפגעים בוצעו התערבויות מצילות חיים92–ב

מהם הייתה פציעה המערבת את אזור הראש 94%–ב, האוויר

.  והצוואר

. כפרוצדורת נתיב אוויר(אינטובציה)נפגעים בוצע צנרור 27–ב

הפרמדיקים הם אלו שמוכשרים לבצע פעולות חיים מצילות אלו 

(1). בשטח





צוק איתן  

במהלך הלחימה טופלו נפגעים באמצעות פלסמה מיובשת 

39%–רק כ. כבר בנקודת הפציעה( FDP)בהקפאה 

.בהקסקפרוןמהנפגעים שטופלו בנוזלים טופלו גם 

פלסמה מיובשת , *לפי הנחיות חיל הרפואה למטפלים בכירים

.  עמוקנפחי–תתהיא הנוזל המועדף לטיפול בהלם 

(1). מנות פלסמה מיובשת29–נפגעים ב25בסך הכול טופלו 



צוק איתן  

חלק ניכר מההצלחות הטיפוליות הרפואיות נעשו על ידי  

על פי מאמר זה ( פרמדיקים או רופאים) מטפלים בכירים 

ניתן לומר כי את התרופות הטובות ביותר בשטח הן תרופות 

.  שיכולות להינתן רק על ידי מטפחים בכירים



צוק איתן  

הייתה מבחן משמעותי  " צוק איתן"המערכה שהתנהלה ב"

הטיפול . לאיכות הטיפול הרפואי הניתן כבר בנקודת הפציעה

הרפואי במאות נפגעים ושיעור התמותה הנמוך תוך הצלת  

פצועים קשים הוכיחו את חשיבות מיקומם הקדמי של כוחות 

(1)". הרפואה שהשתתפו במערכה ואת איכות הטיפול שניתן



דיון ומסקנות

כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא

. מקצוע הפרמדיק נכנס באופן הדרגתי לצבא הגנה לישראל

תחילה בהכשרה מסוימת של חובשים שנבחרו באופן אישי 

בזכות פרמדיקים אלו הייתה הצלחה  . מתוך יחידה מובחרת

. טיפולית במטהר טרום בית חולים

לאחר שבחיל הרפואה ראו את ההצלחה והתועלת שמביא איתם 

החליטו להכניס את המקצוע באופן רשמי , מקצוע הפרמדיק

.  1998לצבא בשנת 



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא

בתום הקורס הפרמדיקים חולקו הפרמדיקים לפיקודים והם 

. היו הולכים לסייע בכל מקום שהיה בהם צורך

, חברתיות-היו לא מעט בעיות עם המקצוע החדש שנכנס לארגון

. פיקודיות ומעשיות

.  היתרון של מקצוע הפרמדיק היה גבוה מהחסרונות, עם זאת



מקצוע הפרמדיק נכנס באופן הדרגתי לצבא הגנה לישראל

בצבא לא ידעו איך  . מקצוע הפרמדיק הוא יחסית מקצוע חדש

,  לשלב את המקצוע משום שיש לו חשיבות רבה בעת לחימה

כשיש פצועים ולעומת זאת בעת שגרה לא היה לפרמדיק 

.  תפקיד ברור

גל הירש היה הראשון להכניס את הפרמדיקים לצבא בעת שהיה 

. לו צורך לכוח רפואי מעבר לחובש בשטח עם חייליו



מקצוע הפרמדיק נכנס באופן הדרגתי לצבא הגנה לישראל

אני חושבת שזוהי . הוא הפך את חייליו החובשים לפרמדיקים

הירש לנצל את ל"במיל "הדרך הטובה ביותר שיכל תא

חובשיו על מנת שיהיו פרמדיקים משום שהם כבר למדו את  

הוא ניצל  . הבסיס ומה שנותר להם זו ההשלמה לפרמדיקים

. משאבים שהיו לו והשתמש בהם לצרכי היחידה



כניסת מקצוע הפרמדיק לצבא והשפעתם על במבצע צוק איתן

הפרמדיקים ידעו לטפל ולייצר פצועים בדרגת השטח בעת מצב 

הם עשו זאת בצורה הטובה ביותר ללא צורך ברופא  . חירום

.במקום

שש עשרה שנים לאחר , את תוצאות אלו ראינו במבצע צוק איתן

. כניסתם של הפרמדיקים לצבא הגנה לישראל



ההשפעה של הפרמדיקים על מבצע צוק איתן 

על אף הפציעות הרבות והקשות יותר משאר המערכות  

המלחמתיות הקודמות הראנו כי בצוק איתן היה טיפול 

וטוב בשלב טרום בית החולים שהציל המון , נגיש, מהיר

פעולות אלו שציינו במחקר הן פעולות שמבוצעות . מהחיילים

. בהכשרתם של הפרמדיקים



הכשרת פרמדיקים

אני מאוד מתחברת לדרך שבה בחר הירש להכשיר את  

.  החובשים שלו לפרמדיקים

. כמו כן אני חושבת שיש להאציל יותר סמכויות על הפרמדיקים

אני חושבת שאם אנשים יכולים לנהל צוות במהלך טיפול 

.  הם גם יכולים לפקד על הצוות בזמן שגרה, בפצוע



ניצול הידע והיכולות של הפרמדיקים

:  הייתי נותנת לפרמדיקים להיות אחראים על מספר תחומים

העברת , העשרת הידע של חובשים בבסיסים ובמרפאות

העברת ידע בסיסי מציל חיים ללוחמים , תרגולים לחובשים

. וניהול מרפאות בזמן שגרהובפלגותבגדודים 

אני חושבת שצריך לנצל את , יש לפרמדיקים ידע ויכולת ניהול

.  זה לטובה יותר במערכת הצבאית



אני גאה להיות חלק ממערך הפרמדיקים  

בצבא הגנה לישראל ומחכה בקוצר רוח  

לשירות תורם ומשמעותי



ביבילוגרפיה

,  "צוק איתן"הטיפול הרפואי בדרג השטח במהלך הלחימה ב1.

.2015אוקטובר , מתוך הרפואה הצבאית

-אתר ארגון הפרמדיקים ישראל2.

https://www.emtp.org.il/main-paramedic

גל הירש  -ויקיפדיה3.
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גיא לין ' דר.   4

http://www.akkonet.co.il/forums/viewtopic.php?f=1
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צוק איתן  -ויקיפדיה.   5

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%91%D
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-כשירויות לביצוע פעולות  חריגות(תקנות הרופאים . 6

https://www.health.gov.il/LegislationLibrary/Rofim_05.pd

f

-אתר חיל הרפואה. 7

https://www.idf.il/%D7%90%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7

%9D/%D7%97%D7%99%D7%9C-

%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94/%

D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA/



ההיערכות ולקחי מערך הרפואה בפיקוד  ": צוק איתן. "8
.  מתוך מאמר בעיתון הרפואה הצבאית, הדרום



נספחים


