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 צאיםריכוז ממ

רמי  התקשורת  בארץ  וג םע רה של צה"ל,  והוא אחראי לקשברברות ועל ההסד  על  הדול מופקדובר צה"
הדובר ממלא את תפקידיו באמצעות יחידת  דובר  צה"ל.  בנוסף  לכך  יש לו נציגות בכל אחת  ובעולם. 

 משלוש מפקדות הפיקודים המרחביים.

א היו בעלי השכלה נדרשת.  רק צינים, שלהקצינים  בשירות  סדיר מולאו על ידי ק מתפקידי -40%א.  כ

 חום ההסברה כנדרש.מילואים של היחידה הוכשרו לתפקידם בתמאנשי ה -15%כ

את  העקרונות  המנחים,  שעליהם המליצה ועדה שמינה לבדיקת   1989"ל אימץ  במארס  ב.  הרמטכ
לא נקבעו הנחיות  הביקורת ההיערכות של יחידת דובר צה"ל לקשר עם גורמי התקשורת.  עד  מועד  סיום

 במגמה לממש את המלצות הוועדה.

וך מאוד  לזמן ה,  סממרון ועזוש וח על אירועי ההתקוממות ביהודה,דובר צה"ל התקשתה לדו ג.  יחידת
פיקודים המרחביים,  ומועד ב יהותחידה ולנציגוייח  לטהתרחשותם,  כיוון שקצב הדיווחים שהועברו מהש

שורת  המקומית  קתה יניפגיעה באמינות דובר צה"ל בעה ם;  לעתים נגרמיו איטייהעברתם לתקשורת,  ה
ות  ההסברה  בקשר  לפעילות צה"ל נגד דיניבדבר  מ  תות דובר צה"ל לא היו הנחיות ברורוהזרה;  ליחיד

 ת הזרה הייתה לקויה.ורקשהתקשר עם נציגי לדה  יההתקוממות;  היערכות היח

 ל ידיה.ע םיצפווהיעילות  של הפרסומים המ  ותבדבר  הנחיצ  זון  חוזרה ליחידה   היד.  לא הי

תה לקויה:  בכמחצית מצוותי היי י מלחמה,עורירום של היחידה, בנושא סיקור איותה לשעת ח.  היערכה

מים וטכנאים,  שהיעדרם עלול למנוע צלם ריר לרדיו היו חסוסיקמצוותי ה -40%הסיקור לטלוויזיה ובכ

מאז מהתקן, ו -35%כל קר מרכז השידורים הלאומי הגיע שלמלחמה;  איושו צוותים באת הפעלת ה
 תורגל להפעלה בשעת חירום.  הקמתו הוא לא

 מכויות  לנציגויות  של  דובר  צה"ל  במפקדות הפיקודים המרחביים,  בעניין  פרסוםו  הסגדרו.  לא  הו
בודה  בינן לבין הענף המופקד על הקשר סדרי  הע ת ומסירת מידע לתקשורת באופן עצמאי,  ובענייןעוודה

 ביחידת דובר צה"ל. תונותיעם הע

ציבור, בלי שהוגדרו יחסי  הגומלין  והזיקה  חסי גופים לי םילמאגפי המטה הכללי והזרועות פועז.  בחלק 
 .חידת דובר צה"ליין בהמקצועית  בינם ל

 

יעה הם:  לייעץ  לרמטכ"ל  בנושאי  דוברות גר תעב דובר צה"לריים של דיו  העיקקיראות הפיקוד  העליון,  תפעל פי הו
.  ו"לחלדוברות  ולהסברה  של צה"ל;  ולהיות אחראי לקשר עם גורמי התקשורת בארץ וב יארוהסברה;  להיות אח

רה  של  אירועי סבשל  דובר  צה"ל בשעת חירום הם:  להיות ממונה  על  הדוברות  ועל  ההם  ייקרתפקידיו  העי
נוגע לחדשות,  כל הישראל בב היהמלחמה;  לארגן סיקור  של  אירועי  המלחמה;  ולהנחות את שידורי הרדיו והטלוויז

מיליון  0.969-,  הסתכם ב1988בשנת העבודה   התוכנן  להוצאש"ל,  הליומנים ולפרשנות. סך התקציב של יחידת  דובר  צ

 ש"ח.ון לימי 1.169-ש"ח והביצוע הסתכם ב

בדקו:  ארגון "ל.  נובר  צהד  ת,  לסירוגין,  ערך משרד מבקר המדינה ביקורת  ביחיד1989י  נוי  דע  1989ינואר בתקופה 
לדווח  על  אירועי   1988תה בשנת כוערהירגיעה,  לרבות  בעת היחידה בעת רגיעה ובשעת חירום;  פעילות היחידה

 יל  האויר ובמפקדת חילות השדה.ח  תדקפמנערכו  בת השלמה  ההתקוממות באזורי יהודה,  שומרון ועזה.  בדיקו

 פקוד היחידהארגון ות

 הכשרתווכוח אדם 
 

ובר צה"ל  כוללת  ברגיעה  חמישה  ענפים:  ענף קישור לעיתונות,  ענף קשרי ציבור,  ענף הסברה,  ענף ד.  יחידת 1
ודים המרחביים.  קיפה תושלוש מפקדכל אחת מנציגות ב "להסרטה וענף ארגון והדרכה.  בנוסף לכך יש לדובר צה

הוגדל תקן כוח האדם   1989יוני  מהתקן.  ב -50%ה בכדה גבוהיחיההייתה מצבת כוח אדם הסדיר של  1989באפריל  



אכ"א(  הודיע   -ף כוח אדם במטכ"ל  )להלן  גמהתקן. א -20%ה גדולה בכצבהמן כך הייתה עדיי . גםההסדיר של היחיד
 ה להתאים את המצבה לתקן.רוה יכ, 1990ינואר המדינה בשרד מבקר למ

נשי המילואים של מהתקן.  א -95%הגיעה המצבה לכ 1989ות חיילים. במאי אמ לי המילואים של היחידה כלתקן אנש
ילואים  פעיל  ביחידה  בנוסף לתפקידים המיועדים להם בעת חירום )על היערכות מ ותירצה"ל משרתים ש רדוב יחידת

כלל רתו ה לא שישי  המילואים של היחידמתוך  אנ -15%ראה בהמשך(.  הביקורת העלתה,  כי כ -חירום דה  לשעת  היחי

תה  חלוקה  שווה של נטל ייה לאהביקורת,  כי  התעלה.  עוד 1988-ו 1987שירות מילואים פעיל במהלך שנות העבודה 
נשי המילואים של היחידה,  אש, תורשאת האפ יש לבחוןעירה, כי ה שירות המילואים בין האנשים ששירתו.  הביקורת

מספר ימים  מועט,  יזומנו לשירות מילואים מחוץ ליחידה, תים ו שמשרא,  השאינם נקראים לשירות מילואים ביחיד
צה מק 1989,  כי החל מספטמבר 1989הודיע  למשרד  מבקר  המדינה בנובמבר   ליכלה  י  הצבא.  המטהכצורלבהתאם 

 היחידה קציני מילואים לתעסוקה מיבצעית בצה"ל.

צעי התקשורת. בגלל אופיה המיוחד של היחידה, ובגלל ם אמל קשר עשו תדובר צה"ל עיסוק ייחודי של דוברו .  ליחידת2

ל  קצונה של כוח האדם הסדיר,  כי הם צריכים להיות מאוישים  עמתקני ה -92%ל געעליה נקבע בנו םטליוהתפקידים המ
קם לחב מדעי החברה והתקשורת.  הביקורת  העלתה,  כי כשליש מהתפקידים, ב תימדקהשכלה אים בעלי ידי קצינ
 .בכירים, מאוישים בפועל על ידי קצינים שאינם בעלי השכלה אקדמיתדים תפקי

י אנשי קבע  אכ"א,  כ  1988בצורך  להכשיר  את אנשי המילואים ביחידתו.  בנובמבר   1987"ל הכיר  במארס  דובר צה
דוברות,  שייערך  על  ידי מילואים של דובר צה"ל יהיו בעלי מקצוע  צבאי בתחום ההסברה.  המקצוע יירכש בקורס ה

יחידת הדובר רק שלושה קורסים   מהקיי,  1989ועד מועד סיום הביקורת  ביוני   1987יחידת דובר צה"ל.  מאז מארס 

הודיע  למשרד מבקר המדינה,  כי לשנת   יללכה  הדה. המטשל היחי י המילואיםשמבין אנ -15%כאלה, ובהם הוכשרו כ
 להכשרת אנשי המילואים של היחידה.סים עה קורברא מתוכננים 1990העבודה  

של ועדת קבלה המורכבת מראשי הענפים  של היחידה,   עתד ותמושתתת  על חו  ידהחשל אנשי  מילואים  ביקליטתם 

נקלטו ביחידה עשרות  1988שור הדובר. במהלך שנת העבודה יאב םג מותנית. הקליטה 1986-"ל בצהושמינה אותה דובר 
 דתפיהם תיקבע מי שעל  ת העלתה, כי לא נקבעו אמות מידה,  כמו השכלה  או  עיסוק אזרחי,יקורים. הבאוליחיילי מ

כיוון שאת הכשרתם הצבאית בענייני ן  אמה ליחידת דובר צה"ל. לדעת הביקורת, לאמות מידה אלה חשיבות רבה,  ההתה
די למנוע חשש של משוא פנים בקבלת הן כידה, ודוברות מקבלים אנשי המילואים, כאמור, רק זמן רב לאחר שנקלטו ביח

 ודיע למשרד מבקר המדינה, כי מתנהלת עבודת מטה לקביעת אמות מידה אלה. הלי לאנשי מילואים ליחידה. המטה הכ

 
 ייםבאהכתבים הצהקשר עם 

 

ת  בארץ  ובעולם,  רושקנף המרכזי ביחידת דובר צה"ל.  הענף עומד  בקשר  עם  אמצעי התעה  אוה יתונות ר לעוקישענף 
ור כתבים צבאיים בענף מרכז מדל. ה"קור אירועים בצילס םובכללם  הכתבים הצבאיים של העיתונות בארץ,  ומכוון אות

בע,  כי ראש המדור  יהיה  קצין  בדרגת רס"ן,  ויהיה בעל השכלה נקאת הטיפול בפניות הכתבים הצבאיים. בתקן 
קיד על ידי קצינה בשירות חובה בדרגת סג"מ,  והתפקיד הפך לבעל התפ ל אוישעופבאקדמית.  הביקורת  העלתה,  כי  

יות הכתבים  והמענה  להם.  כתוצאה  מכך  נשמטה  מהמדור היכולת המקצועית להדריך ולכוון נכני של ריכוז פטפי וא
על כישורים ין בידי קצ לע את הכתבים הצבאיים, כנדרש. המטה הכללי הודיע למשרד מבקר  המדינה,  כי התפקיד יאויש

 הולמים.

 דובר צה"ל בפיקודים נציגויות
 

  כלים המרחביים  מופקדות  על ייצוג  יחידת  דובר צה"ל  בפני  התקשורת בודיקהפלוש  מפקדות  שת  ביו.  הנציגו1
י אלופגם עם  לעולהן זיקה פיקודית  ומקצועית  לדובר  צה"ל,  והן מתואמות בפ  שי.  םידלפיקו הקשורים  הנושאים

על הודעות,  שהתפרסמו במשך  היום מטעמן.   החידיהפיקודים.  הנציגויות אמורות  לדווח לענף  קישור לעיתונות שב
ומרון ועזה,   הן  הודעות  המתפרסמות  על  ידי  נציגויות  דובר  ש  רוב ההודעות לתקשורת  בעניין האירועים ביהודה,

של אלוף הפיקוד.  ההיקף הנרחב  של האירועים ועיסוקן של הנציגויות   שורוחר איאל,  צה"ל בפיקודים,  באופן עצמאי
תן.  הביקורת העלתה,  לושל הפיקוד,  חיזקו את מעמדן של  הנציגויות  והרחיבו  את   היקף פעי וריבהצגם בתחום יחסי 

נות  שביחידת דובר צה"ל,  עיתוישור לק ףנכי אין הגדרה של תפקידי  הנציגויות, שתבהיר  את סדרי העבודה בינן לבין ע
עצמאי וכן את סמכותן בנוגע לעיסוקן בפועל גם בתחום   לתקשורת באופן תדעווושתסדיר את סמכותן  בנוגע  לפרסום  ה

 ד.יחסי הציבור של הפיקו

 



ל רגון שאה  אג"ת( לבדוק  את  המבנה  ואת -"ל את אגף התכנון במטכ"ל )להלן כטמרה הרהו  1990בתחילת ינואר 
ר  לעניין  הנציגויות  יקבעו התייחס בבדיקת תאג" וברות  בצה"ל,  נוכח הערכתו,  שהמצב הקיים אינו  משביע  רצון. הד

ג"ת קבע, בין היתר, כי ההנחיות של יחידת דובר צה"ל לנציגיותיה .  אשל  דובר  צה"ל  במפקדות   הפיקודים המרחביים
י דפיקודים נקרעות בין ההנחיות המרכזיות לבין הנחיות הפיקודים". כות בנציגויאינן  מספיקות,  "ובמצב  הקיים  ה

ת לדובר ומונחות פוצורך לחזק את יכולתו של דובר צה"ל לשלוט בנציגויות, אשר ימשיכו להיות כפו נות מצב  זה יששל
 הגיש אג"ת לאישור הרמטכ"ל המלצות ברוח זו. 1990על ידיו.  באמצע  ינואר 

י  דרס  וםיבות  רבה  לקישת חעציבורית  הקיימת  לאירועים  באזורי  יהודה, שומרון ועזה,  נודות  הרגישה ללגב.  2
צה"ל  רבוד תגובנצי 1989ריל רישום  נאותים, שיאפשרו בקרה על  הדיווח.  בדיקה שערך משרד מבקר המדינה באפ

ווחים בנציגות היו לקויים. חסרו ביומן הדי ביומן תרושבפיקוד המרכז העלתה, כי סדרי הרישום על פרסום הודעות לתק
בחלק מהמקרים לא נרשמו מקורות  המידע  שהתקבל,  ולעתים ת.  גוציי  העבודה  בנרסד  רנתונים שיאפשרו מעקב  אח

 הדיווח או גורם התקשורת אשר לו נמסרה ההודעה של הנציגות. עתלא נרשמה ש

 
 דת גזיתדו"ח וע

 

דה,  בראשות האלוף )מיל'( שלמה גזית,  לבדיקת היערכות יחידת דובר צה"ל לקשר ל ועהרמטכ"  הנמי  1988 יבסוף מא
,  1989בפברואר  המלצותיה ת שורת, ולביצוע פעולות  הסברה  ברגיעה  ובחירום.  הוועדה,  שהגישה  אתקה מיעם גור

שלפיה יש לפעול. מדיניות מץ,  ויש  לא  התאת  עיקר עבודתה בקביעת תפישת היסוד למדיניות  הדוברות,  שאו  הדקימ
 ת דובר צה"ל.אוצמועפוליטיות, -א,  חותיזו מבוססת  על  שלושה  עקרונות:  פת

אמץ  "מדיניות הפוכה לו  ןוחבועדה  למליצה הופתיחות, הה מסקנות הוועדה  התברר,  כי בהתייחסה אל עיקרוןמעיון ב
המדיניות הרצויה היא, ש"הכל פתוח, אלא אם יש  בפרסום  נזק  ביטחוני   יכמהמדיניות הנהוגה בפועל". הוועדה קבעה, 

דה פרפוליטית ולעצמאות הדובר היא קבעה,  כי ישנה "חיוניות לה-לדוברות א גענוב  צות  הוועדהלבהמ".  אמיתי
 .בצעיים"ימ קיצונית בין דוברות,  המסבירה את מדיניות הביטחון, לבין דוברות המפיצה מידע על פעולת דרגים

עד  מועד  סיום   כיה,  לתה.  הביקורת העדוועהימץ הרמטכ"ל  את  העקרונות המנחים,  שעליהם המליצה א 1989במארס 
טה הכללי הודיע מה. הדעוקנות הואימוץ מסהביקורת לא נקבעו הנחיות במגמה לממש את קביעת הרמטכ"ל בדבר 

 ברוח המלצות דו"ח ועדת גזית. עולהיות לפ,  כי תיקבענה הנח1989למשרד מבקר המדינה בנובמבר 

 

 ת ירועי ההתקוממואעל  יחידת דובר צה"ל לדיווחהיערכות 

 הודה, שומרון וחבל עזהיבאזורי 

 וח ואמינותוקצב הדיו
 

דיווח על אירועים צבאיים מושפע, בין היתר, משיקולי אמינות, מהירות תגובה, קבע, כי היחידת דובר צה"ל נ .  בנוהלי1
ן ודימוי צה"ל;  הדיווח על אירועים באזורי  יהודה,  שומרון ועזה מתאפיין בין היתר:  בצורך  להתמודד עם ביטחו

כל מקרה,  ב םסרפתעים;  והידיעה כי המידע ירומקורות מידע ערביים;  בצורך במתן תגובה קרוב לזמן  התרחשות  האי
הדיווח יהיה פרסום יזום במקרים,  כגון אירוע כי   נקבע, דוע מחייבת גמישות מירבית, כדי לאפשר דיווח מהיר ואמין.

 כתגובה לפניות של כתבים בדבר אירוע מסוים.ו , איםים וגירוש תושבתת בסשיש בו הרוג, הרי

במספר הפניות  של  אמצעי  התקשורת  לקבל   מידע    רכינ לה לגידועזה הביאומרון ו,  שהאירועים ביהודהתדירות 
ן  זמה סמוך  מאד  ללם איויותיה בפיקודים  המרחביים.  דובר  צה"ל  התקשה לדווח על אירוענציגה"ל ומצ  רמיחידת  דוב

רחשותם,  כיוון  שקצב הדיווחים שהועברו  מהשטח  ליחידת   דובר   צה"ל  ולנציגויותיה  בפיקודים המרחביים הת
 ומועד העברתם לתקשורת היו איטיים.

 יבנציגות דובר צה"ל בפיקוד הדרום בקשר לשבעה אירועים שאירעו במאמית קה מדגידב קר המדינה  ערך משרד מב
פר  הושהה מס הםהיו הרוגים ופצועים  מתושבי  המקום.  בבדיקה  נמצא,  כי הדיווח עלי הםשבו בעזה, 1989וני יוב

ודכנה  בקשר ום  עד  הדרוקיפהיו שניים:  עברו בין שעה לשעתיים עד  שנציגות  דובר  צה"ל  ב ךכל םיהטעמשעות.  
ר צה"ל  מושהה ככלל,  עד לאישור ובד דתלאירועים על ידי אגף  המטה  בפיקוד;  מועד העברת המידע לתקשורת וליחי

רבעה , נהרגו א15:40-ב 19.5.89-ל,  בהתנגשות  עם מפגינים,  שאירעה במשאלוף הפיקוד להעברת הידיעה.  כך,  ל

וני שאר ח.  דיוו17:30-אירוע זה הגיע לידיעת נציגות דובר צה"ל בפיקוד ב ח עלהדיוו תושבים מקומיים ונפצעו  שבעה. 

 .22:00-חידת  דובר צה"ל ולאמצעי התקשורת נמסר בלית  גועליו מהנצי



ביהודה  1989אחרים שאירעו באפריל ובמאי  אירועים 15-ל עגונמטכ"ל ביבצעים בבחטיבת מ כהומה,  שנערבדיקה ד
ר  בעים ליחידת  דוצמיבהה ממצאים דומים.  יצוין,  כי  ברוב  המקרים  היה  מועד  הדיווח של חטיבת תלעהושומרון,  

 צה"ל  מותנה  במועד  העברת  המידע אליה ממפקדת פיקוד המרכז.

  , באחריות דובר צה"ל,  מרכז מידע בבית "אגרון" בירושלים.1988 ראוניב הופעלהביטחון,  החלטת שר .  על פי 2
יהודה,   ריזובאין על הפעילות מאו קמדויכיישום של לקחים בנושא  ההסברה,  נועד בעיקר לספק מידע  הוקםרכז, שמה

. הביקורת העלתה,  םידוקיפאלופי הם לשכות שומרון  ועזה  מדי יום,  לאחר בדיקה עם קציני המינהל האזרחי ובתיאום ע
ענף הסברה ביחידת דובר צה"ל,  שעמד בראש המרכז,   . ראשהפעלתו רחאכי המרכז  נסגר על ידי דובר צה"ל חודשיים ל

ב השטח  כנדרש,  דבר שגרם לכך שאמצעי התקשורת איבדו עניין במרכז, ועקמ  נידכמרכז המידע  העלפק והסביר שלא ס
 כך התקבלה החלטה לסגור אותו. 

יווחים של  דובר צה"ל על ת הדמהימנו לע שהתפרסמו בעיתונות הישראלית הוצב, לעתים, סימן שאלה .  בכתבות3
על  אמינות  דובר צה"ל, ודיברו על משבר אימון בינם ו  ערערתקשורת  הזרה  הגי יאירועים ביהודה,  שומרון ועזה.  גם נצ

כגורם  שמגיב  בדרך כלל באיחור,  ולעתים קרובות הייתה   תרושקתהבעיני  "ל נתפסהת דובר צהידלבין הדובר.  יח
ה שנעל דעת הקהל י הערכמנית, שלפיה צה"ל בודק את המקרים.  גם ועדת גזית עמדה על כך, שבלקו הודעה קר ההתגוב
קוטע, שכן פרסום מידע  לאחר  שכבר  ומיבות ליוזמה ולהזרמת המידע מוקדם ככל האפשר,  אפילו זה מידע ראשוני חש

ת הביקורת, המידע הניתן על ידי דובר לדע  אזכור.הגיע לידיעת הציבור ממקורות אחרים בשטח, כמעט שאינו זוכה עוד ל
 , יש לפעול למתן המידע במהירות האפשרית, ולגבש את הדרכים לכך.תה, אמין. עם זאנאשורצה"ל חייב להיות, בראש וב

  גות באכ"א  סקר  על עמדות הציבור כלפי צה"ל וכלפי המשרתים בו.הנתהה יקת מדערסמה  מחלפ  1989  רא.  בפברו4

לצה"ל    כים ריהסבו, בשיעור 1987-ו 1985לשנים  , בהשוואה-10%עולה, בין היתר,  כי חלה ירידה של כ הסקרוצאות תמ
הציבור מהסיקור של  לש ונויעות רצחוסר שב ברור של  וידימוי  חיובי באמצעי התקשורת.  לדעת מחברי הסקר,  זהו  ביט

יה בתחום הקשר שבין הצבא לבין אמצעי התקשורת ל בעמלמד עה, האמצעי התקשורת על הנעשה ביהודה, שומרון ועז
 המדווחים. 

מידה השפיע דובר צה"ל על הדימוי של צה"ל באמצעי התקשורת,  והאם קיימים ליקויים ו יזבאלא ניתן  ללמוד   מן הסקר
יקה א הפקר, ולסה יהתקשורת.  הביקורת העלתה, כי יחידת דובר צה"ל לא בחנה את ממצא יעצמא דובר עםבעבודת ה

נלמדים ביחידת דובר ר סקה ממצאי י,  כ1989ר  בלקחים מממצאיו.  המטה הכללי הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמ
 עתיד.ב צה"ל, והם ישמשו את היחידה בתכנון משימות ההסברה

 רהסבולות הפע
 

בפקודות הקבע של יחידת  .להקסברה תכליתה להעביר מידע, שבאמצעותו מושגת גם השפעה על דעת הת הולפע.  1
ניות ההסברה של צה"ל, וכי ביצועה דימ אתא הגורם הקובע ול ה"נקבע,  כי  הרמטכ 1985דובר צה"ל, שפורסמו בדצמבר 

ם ההתקוממות ביהודה,  שומרון ועזה ע ל"הצ תמודדותעל פי שהה, כי אף לתמופקד בידי דובר צה"ל.  הביקורת הע
  שהדיווח בתקשורת הפך לשדה מערכה עיקרי על  עיצוב  דעת  הקהל, ואף  ,1988 הייתה נושא מרכזי להסברה  בשנת 

י העדיפויות דראו ניירות מטה,  שמהם  ניתן  ללמוד על מדיניות ההסברה לשנה זו ועל סת בותויו  הנחיות כהלא  
,  שומרון הודהזורי יאב תלביצועה. התברר, כי דובר צה"ל משתתף עם הרמטכ"ל מדי שבוע בישיבה בענייני ההתקוממו

יות ההסברה של פעילות צה"ל נגד נהמלמדות על מדי יותחועזה אצל  שר  הביטחון.  בפני  הביקורת  לא הוצגו הנ
 ההתקוממות.

מאנשי מילואים בעלי הכשרה בתחום המקצועי,  בכרומהשיבה,  ם צוות חמספר שני נידובר צה"ל הוקם לפ .  ביחידת2
קרים  מר  בית ההסברה. מעיון בפרוטוקולים של דיוני הצוות עולה, כי הצוות העיניוחום מדתב רושתפקידם לייעץ לדוב

ר  המעש ועל חוסר האונים בתחום ההסברה היזומה,  ועל  היעדר  אסטרטגיה  תקשורתית מגובשת, וסח  עלאחדים  
תיקי הסברה לקראת  הכיןל 1988 רבמהפוגע ביכולת הדובר להעביר מסרי הסברה בהירים.  כך, למשל, הציע הצוות בספט

ורת העלתה,  כי לא היה מעקב אחר המלצות הצוות והערותיו, או קהבי.  כל פעילות יזומה של צה"ל ביהודה שומרון ועזה
 המשך טיפול בהם.

 
 שורת הזרהתקה הקשר עם

 

כלל עולמית, נות התעניי וכש, מ1988רים קבועים.  אירועי ההתקוממות, מראשית שנת כתבים  ז 300-כ םיצאמ.  בארץ נ1

ארבעה  חודשים ,  כ1988.  במארס 1,200-פת השיא לכובתק והביאו ארצה מאות עיתונאים נוספים,  שמספרם  הגיע 
את ההסברה לכתבים הזרים ואת   רפשל  תל  מנרת זרה,  עוזר לתקשוע לאחר תחילת ההתקוממות,  מונה לדובר צה"ל

תקשורת הזרה.  כן הוטל עליו להיות מנחה מקצועי לגורמים השונים גי הף בנציטושההקשר איתם,  ולרכז  את  הטיפול 
 בהסברת  חוץ,   ובכלל  זה  הנציגויות  של  דובר  צה"ל בפיקודים.  יםפלמטת דובר צה"ל, הדיחיב



בר  צה"ל  זר דובר צה"ל לתקשורת זרה לא הוציא הנחיות כתובות ליחידת הדובר  ולנציגויות  דותה, כי עוהעל הביקורת
בפיקודים,  בדבר מדיניות ההסברה  כלפי כתבי החוץ והנושאים שאת סיקורם יש ליזום. הוא גם לא הוציא  הנחיות 

לצרף לסיורים של יחידות  ץלמומ ועזה,  כגון:  אלו כתבים וןלשילובם של כתבי החוץ בסיקור האירועים ביהודה, שומר
צאה כרטסת המרכזת מידע  על  הכתבים  הזרים  הקבועים.  א נמאף ל  רזועצה"ל הפועלות  באזורים  אלה.  בידי  ה

ם  מרכזי שעמד בקשר עם כתבי החוץ.  הטיפול השוטף בפניות של כתבי החוץ ורג "לביחידת דובר צה היה בפועל לא
ה .  המטר צה"לבוצע ברובו על ידי נציגות דובר צה"ל בפיקוד המרכז,  ועל ידי מדור בענף קשר לעיתונות,  שביחידת דוב

ז  את הקשר עם הכתבים הזרים כמטה  במטרה  לר ודהב,  כי נעשית ע1989הכללי הודיע למשרד  מבקר המדינה בנובמבר 
 על ידי ענף חדש, שיוקם ביחידת דובר צה"ל.

ידי סגירת חלק  לע ים  ביהודה,  שומרון  ועזה  נמנע  לעתים מהעיתונות,  על  פי  שיקולי הצבא, מהאירוע  חלקיקור ס.  2
ח של התקשורת  על  מקרים של והתקשורת, ודיו יציגנמהאזורים. אופן סגירת האזורים  בהתראה  קצרה מאד ובנוכחות 

לבין החיילים בשטח.  התברר,  כי  הרזה תרוך  חריף בין נציגי התקשויכהתנהגות אלימה כלפי אוכלוסייה מקומית,  יצר ח
 31,  הגישו  נציגי  העתונות  הזרה  ליחידת  דובר צה"ל 1988מאי  ועד  וממות,קתהה, מועד תחילת 1987מאז דצמבר 

"המצלמה  -ה"ל צ  הסתיימה הפקת סרטון של  יחידת  דובר 1988להם עם חיילי צה"ל.  ביוני ו היש ות על תקריותנתלו
צה"ל  הפועלים  ייליבפני ח טרסשנועד לתת הדרכה והסברה לחיילים  בנושא  הצבא  והתקשורת.  הקרנת ה -רואה הכל" 

,  תרמו לירידה במספר התלונות של נציגי ליחידת דובר צה" ידי נגד ההתקוממות,  ופעולות הסברה אחרות שננקטו על
 תלונות בלבד. 14הוגשו  1989עד מארס  1988ני יוהעיתונות הזרה נגד חיילי צה"ל.  מ

 

 וטפת של יחידת דובר צה"לפעילות ש

 סברהפרסומי ה
 

ת  לינגרבעון בשפה  הא ללםכל   מוציאה   פרסומים   שונים  על  צה"ל  בעברית ובאנגלית,  ובצה" ברות דיחיד
F .D.I  A.R. J ,תו  ספדהלו ביטאוןלהפקת ה  יב שתוכנןקצהמופץ לגורמים ביטחוניים וצבאיים  בארץ ובעולם. הת

הופקו רק   1988תה,  כי  בשנת  העל דיקה בה.  ר ארבע מהדורותש"ח עבו 136,000-הסתכם ב 1988בשנת  העבודה 

 -40%אן שעלות הפקת כל מהדורה הייתה יקרה בכמכח.  ש" 144,300לת של לכו תשלוש מהדורות של הביטאון,  בעלו

י ההוצאות הכרוכות בהפקת הביטאון ימומנו על ידי  כ,  עבקנ היחידה ש"ח.  בתקציב  48,000-,  והסתכמה בהמתוכנן

( -54%כ) 5,900ם.  יעותק 11,000-בכ  1988ם,  למוסדות ומפרסומת. הביטאון הופק בשנת נוייו  למיהכנסות  ממכירת

ש"ח,  כך    85,000-בפועל  בן הסתכמו  אותמורת  תשלום.  ההכנסות מהביט  -צו  חינם  בארץ  ובחו"ל,  והיתר  פהום מה

, כי 1990משרד מבקר המדינה בפברואר יע ללי הודלכה עלות של  הפקתו.  המטה ,  לעומת ה-40%שנוצר  גירעון של כ
 נבחנות דרכים חדשות לממן את עלות הפקת הביטאון.

,   הלשממי   הים   במשרדנוספנמענים     58-ם,  שמוציא ענף הסברה  בעברית,  נשלחים על פי לוח תפוצה להפרסומי
 צה"ל. רבודסוכנות היהודית ובאוניברסיטאות, וכן לבעלי תפקידים ביחידת ב

פרסומים המופצים על ה שלת  נחיצות והיעילוהבר דהעלתה,  כי הענף אינו מקיים מעקב,  ואין לו היזון חוזר ב הביקורת
מאמצים ה רואל  A.R.J F .D.I-י  ההדבר  לגבחד  אמור  יוידיו,  הן בשפה העברית והן בשפה  האנגלית.  במ

 והאמצעים המושקעים בהפקתו.

 טיםהפקת סר
 

ז מאי  ,  כצה"ל.  התברר  יורכצמטכ"ל,  יחידת  דובר  צה"ל אמורה להפיק סרטים מסוגים שונים ל  פקודתפי  לע.  1

וצה פנל,  םולותר לציית קלה יטת הצילום  בווידיאו,  המאפשרת נגישות טכנהפכה שי 1978-פרסומה של הפקודה ב
ם בהפקה עצמאית של סרטים לצורכיהם. וסקיו,  ועמאוד.  כתוצאה מכך גופים רבים בצה"ל רכשו ציוד צילום בווידא

 כי אג"ת מקיים עבודה מטה בנושא הפקת סרטים בצה"ל.ה,  ינמדי למשרד מבקר הלהכל בעקבות הביקורת  הודיע המטה

ם על פי הזמנת צרכנים בצה"ל, המשלמים עבור הפקת הסרטים. יטרס תקסק בהפצה"ל עו  חידת  דוברבירטה . ענף הס2

-תכם בכסה 1988ה דר פונקציונלי, עם תמחיר לעלות ההפקה. התקציב של הענף בשנת העבוסגו ד כמשקקפתמהענף 

 והושקעווידאו,  ורט מוגמר בדקות  של ס  300-רק כ 1988-יקורת העלתה, כי ענף הסרטה הפיק בבהש"ח.   600,000
 ימי עבודה מעל המתוכנן. 50%ן תקפהב

 לחות מחו"לאירוח מש
 



,  דובר צה"ל מתאם אירוח של משלחות מהארץ ומהעולם,  המבקרות ביחידות צה"ל.  האירוחידת  ר  ביחוביצ יענף קשר
 תפוקלרים  לחמישה דוארוחת צהרים, הוא בתשלום. יחידת  דובר  צה"ל גובה שמונה דולרים עבור כל אורח ) ללכוש

, 1988-תעריף  זה נקבע בה"ל(.  ובר  צד  תחידות המארחות,  שני דולרים למרכז מזון ודולר לקופתה של  יחידיה

-כ,   הועברו  1988-ה יחידת  דובר  צה"ל  בבתשגח,  ש" 204,000 ךמתו  ות עם היועץ הכספי  לרמטכ"ל.בהתייעצ

 רו בקופת יחידת דובר צה"ל.ש"ח נשא 24,000-כז מזון,  וכלמר  -ש"ח    40,000-רחות,  כמאידות הש"ח  ליח  140,000

 ילפרכי  החל מא,  רחתאהודיעה  יחידת  דובר  צה"ל,  על  דעתה,  לגופים ולמוסדות שאותם  היא  מ  1989  בפברואר
  יהכספמהיועץ  1989ידה במאי יחהיה התעריף לאירוח עשרה דולרים.  בעקבות הערת הביקורת,  ביקשה הי 1989
אינו מאשר את העלאת תעריף  הוא ,  כי הדיחהודיע היועץ הכספי  לי 1989"ל לאשר את ייקור התעריף.  ביוני כטמרל

 קורי.מף היהאירוח, והיחידה חזרה לגבות את התער

 תרגסנו  במאירוח  הית,  לא  הייתה  הצדקה לגביית דולר לאורח עבור יחידת דובר צה"ל,  כיוון  שארגון  הורביקלדעת ה
ופסקה גביית דולר אחד מכל ,  כי ה1989 רבקידי יחידת הדובר.  המטה הכללי הודיע למשרד מבקר המדינה בנובמפת

 אורח עבור יחידת דובר צה"ל.

 סי ציבור וקישור לעיתונות של הזרועות והחילותמשרדי יח
 

גיעה, וקובעת את אחריותו לדוברות, להסברה צה"ל בר פיקוד העליון  מגדירה,  כאמור,  את  תפקידי  דובר הוראת ה
ותו לקשר  עם גורמי התקשורת.  עליית המודעות בצה"ל להשפעתה  של  ולהוצאת פרסומים על צה"ל,  וכן את אחרי

חלק ם ה תקשורתית גרמו לכך,  שבמקביל ובנוסף  לפעולות  דובר  צה"ל,  מקיימייפחשל ציבור והרצוןהעל  התקשורת 
קורת הבי פקידם.ת רדפים ליחסי ציבור.  רק חלק מגופים אלה אושרו על ידי אג"ת והוגוג  תועומאגפי המטה הכללי והזר

ינם לבין יחידת  דובר  צה"ל.  ב יתועהזיקה המקצוין,  להעלתה, כי הקמתם של גופים אלה לא לוותה  בהגדרת יחסי הגומ
י באג"ת נעשית עבודה לבדיקת יחסי הגומלין בין הגופים ליחסי ציבור ,  כהמטה  הכללי  הודיע  למשרד מבקר המדינה

 המקצועית ליחידת הדובר.ותם ת כפיפעיבקלבין יחידת  דובר צה"ל,  ול

 היחידה לשעת חירוםהיערכות 

דו  קיבר  צה"ל  בשעת  חירום בשני דרגים:  הדרג המטכ"לי והדרג  הנפרס.  תפדות  ידפקידיה  מאורגנת  יחלביצוע ת
  אמצעי לאסוף,  לעבד  ולהפיץ  מידע הקשור באירועי המלחמה, ולהנחות את כל אוה יל"המטכ של  הדרג  העיקרי
עצמאי את אירועי ן ופבארס הוא לסקר פהנ גשורת,  המקומיים  והזרים,  הסוקרים את המלחמה.  תפקידו של הדרהתק

 המלחמה, ולהזרים מידע עדכני עליהם לדרג המטכ"לי.



ש  דחמ מועד סיום הביקורת לא נבדקו . מאז ועד1975-ה  בחירום נקבעו בדיחיה  הם  ומבנדם בחירוח האקן כות.  1
 של תקן ומבנה היחידה לתפקידיה בחירום.מתם התא

 

סיקור  לרדיו ולטלוויזיה, המוצבות במלחמה  במפקדות הפיקודים המרחביים חוליות    22-מנפרס מורכב  .  הדרג ה2
 םדיזיה  וצוות  סיקור  לרדיו(.  הביקורת העלתה, כי מצבת כוח האוולטל  רת  סיקווללת צווובאוגדות )כל חוליה כ

סרו צלמים ח יורדתי  סיקור לוצו  היקור  לטלוויזיה  ובתשעצוותי ס 12-מהתקן. ב -65%חוליות הייתה בשיעור של כב
 וטכנאים. היעדרם עלול למנוע את הפעלת הצוותים במלחמה. 

 

.  1986מבר צדב רה לחירום.  עד אותו מועד תורגלה היחידה,  באופן חלקי  בלבד, בסה ליגחידה תרנערך לי 1989יוני ב.  3
מטלות שאותן יש לבצע והה ידחירום של היחבים דהתפקי 1989בות לקחי התרגיל האחרון,  נקבעו  ועודכנו ביולי בעק

 ברגיעה לקראת מלחמה.

 

להפקת  לקחי מלחמת יום הכיפורים בנושאי  התנומש  ועדה,  דו"ח של גש לרמטכ"להושנות  השבעים .   באמצע  4
זו.   חמהלבגלל  שאלת אמינות הדיווחים,  אשר היוותה  את  אחת הבעיות במיתר,  בין  הדוברות צה"ל  והתקשורת, 

ה,  בין  היתר,  להפעיל  מרכז שידורים לאומי,  שיכלול  את  אולפני  הטלוויזיה ואולפני הרדיו, יצמלה הוועדה 
סברה ולפרשנות צבאית ע להל הנוגכב להמשותפים לקול ישראל ולגלי  צה"ל.  מרכז זה יופעל בפיקוח יחידת דובר צה"

 וביטחונית.

 

ז שידורים לאומי.  הביקורת העלתה,  כי  מרכז  השידורים רכמ "לחידת דובר צהים בקההמלצות של הוועדה, הובעקבות 

 אז הקמתו הוא לא תורגל להפעלה בחירום.ממהתקן, ו -35%של כ רועישב מאוישרום:  הוא דו בשעת חיקיאינו ערוך לתפ

 

 
 

עה ובחירום.  לתפקיד  המוטל  על יובר צה"ל  תפקיד  ייחודי  של  דוברות ושל הסברה ברגידת דליח
עקב  חשיפת  פעולות  צה"ל  לתקשורת,  ת,   הייתה חשיבות מיוחדת בשנים האחרונוה ידיחה

י דובר צה"ל הוצגו בפנ  ן ועזה.ורמהתמודדות צה"ל עם ההתקוממות  ביהודה,  שוחוד  עקב וביי
צוג צה"ל בפני אמצעי  התקשורת,  שכן הפרסום יולי ות  מיוחדות  להסברה,  לסיקור  אירועיםדריש
 ל.ערכה על עיצוב דעת הקהל בארץ ובחו"מ דהש הפך

 
אירועי ההתקוממות,  לא   תא רקסלל, כדי דובר צה"אים עולה,  כי הפעולות שנקטה יחידת מן הממצ

 וגענו האירועים בשטח.  הדברים אמורים בכל ההיה בהן מענה מספק לדרישות המיוחדות שיצר
 אמצעי התקשורת הזרה.  עםר קשה והדיווחים מהשטח על אירועים, והבלמהירות התגו

 
גדיר  י  רשא,  לובר צה"קודים לדהכללי  לממש את הכפיפות של הנציגויות במפקדות הפי על המטה

חון את הצורך בגופים השונים ליחסי עולה שלהן. כמו כן יש לבי הפואת דרכ תוברורות  את הסמכוי
 צה"ל. זיקתם לדובר תוא רציבו

 
 וח האדם  לתפקידיו ביחידת דובר צה"ל וההכנות לשעת חירום אינם משביעים רצון.הכשרת כ

 
 יקויים שהועלו.קן את הלדה לשפר היערכותה, ולתעל היחי

 


