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ההיערכות למבצע רחב היקף ברצועת עזה

הדרום  בפיקוד  הרפואה  יחידת  של  העבודה  בתוכנית  המרכזי  היעד 
עזה.  ברצועת  היקף  רחב  למבצע  היערכות  הוא  האחרונות  בשנים 
ניסיון העבר מלמד כי סבב ברצועת עזה, הגם שמועדו המדויק אינו 
כן,  על  ומתרחש אחת לכמה שנים.  זמן,  עניין של  הוא  ידוע מראש, 
להיערכות למבצע רחב היקף בעזה חשיבות רבה. ההיערכות למבצע 
כי  ברור  היה  שכן  ענן",  "עמוד  מבצע  תום  עם  החלה  איתן"  "צוק 
ההבנות שהושגו יישחקו ותיווצר מציאות חדשה שתלך ותידרדר עד 

לסבב הבא במועד כלשהו. 
חלק ניכר מהישגי המבצע נזקפים לזכות ההיערכות המעמיקה 
והיסודית, ובכלל זה מתן קבוצת פקודות מקצועית ואישורי תוכניות עד 
דרג החטיבות. התבצעה העמקה בסוגיות נבחרות, בראשות ראש מטה 
הפיקוד, במטרה להתמקד בבעיות ולהציע פתרונות. ההישג המרכזי של 
ההיערכות היה יצירת שפה אחידה, קליטה ופשוטה המובנת לכול: לגורמי 
הרפואה בכל הדרגים, ובעיקר - למפקדים. הצלת כל פצוע בר–הצלה 
באמצעות טיפול קדומני מציל חיים בשטח ופינוי מהיר לאחור מתמצתים 

את המטרה ושיטת הסיוע הרפואי, דבר שנקלט והוטמע במבצע. 
חודשיים לפני המבצע תוכננו להתקיים מופעים גדולים ומסכמים 
להיערכות: מודל פינוי נפגעים והשתלמות רפואה חילית בנושא הסיוע 
הרפואי במבצע רחב היקף ברצועת עזה. למרות הקושי התקציבי 
זו, וביטולם של מופעים אחרים,  שצה"ל היה שרוי בו בתקופה 
התקיימו שני מופעים חשובים אלו בנוכחות משתתפים רבים, ובהם 
גם אנשי המילואים של המערך. מפקדים בכירים, ובראשם אלוף פיקוד 
הדרום, ראש מטה פיקוד הדרום, מפקד אוגדת עזה ומפקד החטיבה 
הצפונית של אוגדת עזה שוחחו עם המשתתפים, עמדו מקרוב על 
האתגרים של מערך הרפואה במבצע רחב היקף והוסיפו ממד חשוב 
בהגברת המוכנות. נראה כי אימון צוותי הטיפול בתגובות קרב 
)צלת"ק( שהתעקשנו לקיימו, בהשתתפות קציני בריאות הנפש בסדיר 
ובמילואים, הוא הדוגמה הטובה ביותר לחשיבותה של מוכנות חסרת 

פשרות. חמישה ימים לאחר תום האימון החל המבצע, ועל פעילות 
הצלת"קים נרחיב בהמשך.

הגעת הכוחות וביצוע הגברת מוכנות

אחד התחומים שנדרש בהם שיפור בעקבות הניסיון במבצע "עמוד 
וקליטתם בשטחי ההיערכות לקראת  הוא אופן הגעת הכוחות  ענן" 
הלחימה. במבצע "עמוד ענן" הגיעו כל הכוחות יחד - כ–70,000 איש 
ההגעה  איתן".  "צוק  במבצע  הכוחות  של  מדורגת  הגעה  לעומת   -
המדורגת והזמן החולף מעת הגעת ראשוני הכוחות ועד מועד הכניסה 
הקרקעית אפשרו מיצוי יעיל של הזמן כדי להגביר את מוכנות הכוחות. 
מנטליות,  הכנות  בוצעו  נדרש,  )צר"פ(  רפואי  ציוד  הושלם  זה  בזמן 
נערכו סיורי בריאות הצבא )ברה"צ( בשטחי הכינוס של הכוחות ונעשו 
"מצילי חיים", רענון מטפלים בכירים,  מגוון אימונים, לרבות אימון 
רענוני צוות, אימון בסימולטורים ושיתוף פעולה של כוחות קרקעיים 
היה  האימונים  היקף  כחול–ירוק(.  )אימון  האוויר  חיל  מסוקי  עם 
היחידות  רוב  הגופים המאמנים ראויה להערכה.  והירתמות  מרשים, 
הגיעו מצוידות בכוח האדם ובציוד הרפואי הנדרש, ואם היו פערים, 
הרי שהם לא היו משמעותיים, דבר הנובע ממעורבות ראויה לציון של 

הפיקודים והזרועות ששילחו את הכוחות.

שיטת הטיפול הרפואי

בפיתוח  בגיבוש,  הרפואה  חיל  עוסק  האחרונות  השנים  בשלוש 
ובהטמעה של התוכנית האסטרטגית "שומר אחי". תוכנית זו כוללת 
מרכיב חשוב בתחום הרפואה המבצעית. במסגרת התוכנית התפתחה 
הזמן  ולטווח  הקרב  בשדה  פצועים  של  המוות  לסיבות  בנוגע  הבנה 
להצלתם. נבנתה תוכנית פעולה שמטרתה להציל את כל הפצועים בני 
ההצלה, מתוך תובנה מרכזית שיש ליישם שלושה מרכיבים מרכזיים 

של הבאת הרפואה לקדמת חזית הלחימה: 

 "צוק איתן": 
ההיערכות ולקחי מערך הרפואה בפיקוד הדרום

הלחימה ב"צוק איתן", שהחלה ביולי 2014 ונמשכה 51 ימים, אינה הסבב הראשון של 
צה"ל ברצועת עזה, וקרוב לוודאי גם אינו האחרון. שני המבצעים הגדולים שקדמו לו הם 
"עמוד ענן" בסוף 2012, וכן מבצע "עופרת יצוקה" שהחל בסוף 2008 והסתיים בתחילת 
2009. מבצע "עופרת יצוקה", בדומה ל"צוק איתן", כלל תמרון קרקעי לשטח הרצועה. 

האתגרים שעמדו בפני מערך הרפואה בפיקוד הדרום ב"צוק איתן" היו רבים ומורכבים 
במיוחד, ונבעו בעיקר ממאפייני הלחימה, מהיקף הכוחות המשתתפים ומהיקף הנפגעים. 
ההיערכות הממושכת של מערך הרפואה בפיקוד הדרום למערכה רחבת היקף ברצועת 
עזה, ובתוך כך הטמעת לקחים ממבצעים קודמים, היו גורמים מרכזיים בהתמודדות ותרמו 
רבות למוכנות הכוחות. במאמר זה נסקור את דרכי היערכותו של מערך הרפואה למבצע 

רחב היקף ברצועת עזה וכן את הלקחים המרכזיים מהפעלת המערך ב"צוק איתן".

"צוק איתן", היערכות, "מצילי חיים", מטפלים בכירים, רפואה פיקוד הדרום
Protective Edge Operation, Preparedness, "Life Savers", ALS Providers, Southern Medical Command
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מרכיב 1
הם  שהלוחמים  התפיסה  חיים:  למצילי  עצמם  הלוחמים  הפיכת 
מגישי עזרה ראשונה )מע"ר( פותחה, והם נעשו למצילי חיים. במבצע, 
לוחמים רבים טיפלו בעצמם או בחבריהם באמצעות חוסם עורקים 
וכך הצילו חיים, זאת לאחר שסיימו הכשרות וסדרת רענונים, אומנו 
בחוסם  בהתאם  וצוידו  הקרב,  בשדה  חירום  במצבי  חיים  להציל 

עורקים ובתחבושת אישית מתקדמים. 

מרכיב 2
שימוש בציוד רפואי חכם וטכנולוגיות מתקדמות: במבצע "עמוד ענן" 
הוכנס אל השטח ציוד רפואי מתקדם רק בזמן אמת. הלקח שנלמד מכך 
יושם במבצע "צוק איתן", ולרשות המטפלים והמטופלים הועמד מגוון 
חוסם  מראש:  שהוכנו  מתקדמות  וטכנולוגיות  רפואי  ציוד  של  רחב 
עוצרת  תחבושת  חדשה,  אישית  תחבושת   ,)CAT( מתקדם  עורקים 
חמצן  ריוּוי  ניטור  מד  כאבים,  משככות  פנטניל  סוכריות  דימומים, 
זעיר לאצבע, מד רמת פחמן דו–חמצני לסיוע בצנרור קנה הנשימה וכן 
פלסמה מיובשת. במבצע נעשה שימוש נרחב באמצעים אלו ובהצלחה. 

מרכיב 3
הבאת מטפלים בכירים אל דרג הפלוגות המתמרנות והלוחמות: כדי 
ויקבעו את מידת דחיפות הפינוי של  שיעניקו טיפול מתקדם קדומני 
ואף  בגזרה,  קודמים  במבצעים  גם  שהתקיימה  זו,  בשיטה  הפצועים. 
במלחמת לבנון השנייה, שימשו חוליות רפואה קדמיות, כלומר מטפל 
בכיר )רופא או פרמדיק( בסדיר או במילואים, יחד עם 3-2 חובשים בדרג 
הפלוגה הלוחמת. לשיטה זו אמנם יתרונות רבים, ובהם הגעת מטפל 
בכיר בתוך דקות ספורות, וכן הענקת טיפול מציל חיים וקביעת דחיפות 
הפינוי לאחור, אך היא כרוכה גם באתגרים רבים, ובהם חיבור החוליה 
הרפואית אל הפלוגה הלוחמת כך שתהיה חלק ממנה, קושי בשליטה 
בכמות החוליות הרפואיות בגדוד ובריכוז הדיווחים מהן והיכולת לעמוד 
בהקצאת כמות המטפלים הבכירים הנגזרת מהיקף הכוחות הלוחמים. 
הודות לעבודה שנעשתה בחיל הרפואה בשנים האחרונות, הוצבו ברוב 
הגדודים 4 מטפלים בכירים, שניים בסדיר ושניים בחירום, כך שהיקף 
השתתפו  זה  במבצע  הצטמצם.  כתגבור  הנדרש  הבכירים  המטפלים 
והשאר  סדיר  בשירות  כמחציתם  בכירים,  מטפלים  של  מאות  מספר 
אורגניים,  היו  הבכירים  מהמטפלים  שני–שלישים  מילואים.  בשירות 
כלומר מוצבים בחירום ביחידות שלחמו במבצע, והנמנים עם השליש 
הנותר לא השתייכו בחירום ליחידות אלו אלא הובאו כמתגברים. חשוב 
לאמן את המטפלים הבכירים כדי שיהיו כשירים למשימתם כמטפלים 

בחוליה רפואית קדמית. 
אסטרטגיה חילית זו בכללותה, המונה את שלושת המרכיבים 
שלעיל, הוטמעה ויושמה אפוא במלואה במבצע "צוק איתן", ותרמה 

רבות להצלת חיים. 
אתגר אחר בטיפול הרפואי נקשר בשטחי הכינוס ובהיערכות. 
לנוכח הערכה כי שטחים אלו יהיו מאוימים, כפי שאכן קרה, תוכנן 

מענה רפואי לשטחי הכינוס, דבר שהוכיח את עצמו בכמה אירועים.

שיטת הפינוי הרפואי

באמצעות הצבת מטפלים בכירים בדרג הפלוגה הלוחמת התאפשרה 
חבירה של מטפלים אלה לפצועים בתוך דקות מעטות ברוב המקרים. 
כך הוענק לפצועים טיפול מתקדם כבר בשלב הראשוני, והמטפלים 
הבכירים אף קבעו את מידת הדחיפות של הפינוי על פי מצבם הרפואי 
של הפצועים )triage(. בהבינם היטב את חשיבות הפינוי המהיר כחלק 

משיטת הסיוע הרפואי והדרך להצלת חיים, הפעילו המפקדים בשטח 
את כלי הפינוי שעמדו לרשותם, ובהם כלי פינוי ממוגנים כגון "נמר", 
"אכזרית" או טנק בדרג הגדוד או החטיבה, נגמ"שי פינוי וכלי פינוי 
לבחור בהתאם לשיקולי  יכלו  ייעודיות. המפקדים  יחידות  קלים של 
זמן ומרחב, וכן לפי היקף הנפגעים ומצבם, באיזה כלי פינוי להשתמש 
במטפלים  אוישו  הפינוי  כלי  לרשותם.  שעמדו  הכלים  מגוון  מתוך 
לעתים  לכך.  הזקוקים  לפצועים  נמרץ"  "ליווי  לאפשר  כדי  בכירים 
התבצע פינוי בכלי ממוגן מזדמן. מסוקי פינוי נחתו בשטח רק במקרים 

מיוחדים ובהתאם לדחיפות הפציעה והערכת המצב המבצעית.
במאמרם של ברטל וברניס ]1[ מציגים המחברים יעדי זמן של 
60/15/15 - משכי זמן מוגדרים מראש בדקות: 15 דקות - למפגש 
מטופל - מטפל בכיר; 15 דקות - משך הגעת מסוק פינוי לגזרה; 60 
דקות - משך הזמן מעת הפציעה ועד הגעת הפצוע לבית חולים עורפי. 
במסגרת ההיערכות למבצע זה, לא הוגדרו מראש יעדי זמן, אלא נקבע 
עיקרון: הצלת כל הנפגעים בני ההצלה. בהקשר להגדרת יעדי הזמן, 
הימצאות מטפלים בכירים בחוליות רפואיות קדומניות מאפשרת 
מפגש מהיר של מטפל בכיר עם הפצוע בשטח; זמינותם הגבוהה של 
מסוקי הפינוי תרמה למצב שמסוק ימתין לפצוע, ולא להפך; פינוי לבית 
החולים אורך גם פחות משעה. כך לדוגמה, ההגעה באמבולנס מגזרה 
צפונית של גדר הגבול בדרום ועד למרכז הרפואי "ברזילי" באשקלון 

אורכת כ–15 דקות. 
בהקשר זה ראוי לציין כי מבצע "עופרת יצוקה" תרם רבות להבנה 

של שיטת הטיפול והפינוי הרפואי.
במבצע "צוק איתן", כבמבצעים קודמים, השתתפה יחידה ייעודית 
המצוידת בכלי פינוי קלים. היתרון הגדול בפינוי פצועים באמצעות 
כלים אלה הוא מהירות נסיעתם הגבוהה יחסית, ויכולתם לפנות 
פצועים רבים בזמן קצר. עשרות פצועים פונו במהירות אל הגדר 
ב"צוק איתן", וכך גדלו סיכויי שרידותם. להבנתנו, יש צורך בכתיבת 
תורה חילית בתחום, שתידרש לתשובות לשאלות כגון כיצד לפנות 
את הפצועים בכלים הקלים? האם כל סוג של פציעה מתאימה לפינוי 

בכלים אלו? ומה הליווי הרפואי הנדרש? 
בשיטת הפינוי הרפואי במבצע הנוכחי הוטלה האחריות על פינוי 
הפצועים מגדר הגבול לבית החולים על פלוגות הרפואה המרחביות 
)פלמ"ר( השייכות ליחידת הרפואה המרחבית )ירפ"ם(. הפלוגות הוקצו 
לחטיבות המרחביות של אוגדת עזה, כדי שיפנו באמצעותן נפגעים 
שהגיעו משטחי הלחימה של החטיבות המתמרנות אל גדר הגבול 
ומשם אל בית החולים. כל חטיבה מרחבית תוגברה ביחידת מרכז 
שליטה )משל"ט( לפינוי. בתחילת המבצע השתתף סדר כוחות )סד"כ( 
מתמרן מצומצם, התמרון לא היה עמוק וכדי לטייב את הפינוי הוחלט 
שלא להפעיל את משל"ט הפינוי. עם הרחבת הכניסה הקרקעית, 

הופעל משל"ט הפינוי ושולב בשרשרת הפיקוד והשליטה )פו"ש(. 
משימת הגעתם של הצוותים אל גדר הגבול לפינוי פצועים הייתה 
מורכבת וכרוכה בסיכון חייהם, מחשש לירי טילים נגד טנקים )נ"ט(, 
לפיצוץ מטענים וגם להיתקלות במחבלים שהיו עלולים להגיח 
ממנהרות התקפיות. לפיכך אל צוותי הפלמ"ר התלוו כמה גופים, ובהם 
חוליית שליטה שמובילה את הפלמ"ר לגדר, כוח אבטחה והנחתה, 

נציגי יחידת זיהוי חללים ולעתים גורמים נוספים. 
שיטת פינוי הנפגעים מגדר הגבול אל בתי החולים כפי שנקבעה 
במבצע הייתה באחריות החטיבות המרחביות ותאמה את התפיסה 
המבצעית שלפיה החטיבה המרחבית אחראית על מרחב ההגנה 
המאוים אך המוכר לה היטב משהותה בו בקביעות. לעתים, בשל 
קושי בשליטה נעשה הפינוי במעגלים קצרים, כלומר קצין רפואה 
חטיבתי )קרפ"ח( מתמרן פונה ישירות אל מפקד הפלמ"ר. בהקשר 
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זה, יש צורך בחיזוק הפלמ"רים, משל"טי הפינוי ומפקדת הירפ"ם 
באמצעים מתאימים ולאמנם בקביעות כדי להכשירם באורח מיטבי 

למשימתם.

פינוי מוסק

מסוקים,  של  רב  מספר  הפינוי  מערך  לרשות  עמדו  הנוכחי  במבצע 
ומאות נפגעים פונו באמצעותם לבתי החולים. למעט מקרים יחידים, 
הפינוי המוסק נעשה משטח ישראל. מיד עם יציאת הפצועים לעבר 
גדר הגבול, המסוק כבר שהה באוויר בקרבת מקום, כך שהפצועים לא 
שהו בשטח בהמתנה למסוק אלא להפך, דבר שקיצר את משך הפינוי. 
מהיר  פינוי  בוצע  ומשם  מוסכם,  במנחת  במהירות  הונחת  המסוק 
לבתי החולים. מכלול הרפואה של פיקוד דרום קבע בזמן אמת ובכל 
אירוע את יעדי הפינוי המוסק, לפי עקרונות שהוגדרו מראש במחלקת 
הפינוי  של  הראשוני  הוויסות  )פקע"ר(.  העורף  פיקוד  של  הרפואה 
המוסק נעשה כך שפצועים דחופים ולא–יציבים הופנו אל בית החולים 
יציב, בכל דרגת דחיפות, הופנו לרוב  הקרוב, ואילו פצועים שמצבם 
יותר, במרכז הארץ. לנוכח היקף הפינוי המוסק  לבית חולים מרוחק 
שנצפה מראש במבצע שכזה, נקבע כי הפינוי יהיה באחריות האוגדות 
ותוך יידוע הפיקוד. הסיוע שסיפק חיל האוויר בפינוי הפצועים היה 

יעיל ביותר וראוי לציון ולהערכה רבה. 

בריאות הצבא

מערך בריאות הצבא פעל באמצעות צוותי ברה"צ, מתוגברים בקצינים 
תברואנים,  הווטרינריה,  ממקצועות  ובמילואים,  בסדיר  ובנגדים 
שטחי  בכל  ביומו  יום  מדי  סיירו  הצוותים  ומדבירים.  אפידמיולוגים 
ועל  המזון  תברואת  על  ובקרה  פיקוח  לצורכי  וההיערכות  הכינוס 
הצוותים  בקטריולוגיות.  בדיקות  וערכו  והמים,  הסניטציה  תשתיות 
להדברות  דאגו  תחלואה,  למניעת  אפידמיולוגיות  חקירות  ביצעו 
ולריסוסים ואף חילקו לחיילים אמצעים לשמירה על היגיינה אישית 

ולמניעת נזקי רעש. 
במבצע ניצבו בפני המערך אתגרים רבים שדרשו מענה נרחב 
ומהיר, ובהם תחלואת מעיים, נשיכות של בעלי חיים, הכשות 
ועקיצות, מעבר בעלי חיים מרצועת עזה לישראל, קדחת מערות 
שדרשה חקירה אפידמיולוגית נרחבת ועוד. כמו–כן בלט במיוחד 
האתגר שנבע מהיקפה הגדול של תופעת תרומות המזון מהציבור 
לחיילים. מחד גיסא, מעיד הדבר על חוסנו של העם ועל הרצון 
לעזור ולעטוף את הלוחמים בחום ובאהבה. מאידך גיסא, המזון אינו 
בפיקוח, ולפיכך עולה השאלה אם הוא אכן ראוי למאכל, ואף קיימת 
סכנה של הרעלת מזון - מכוונת או שאינה מכוונת. במקרים אחדים 
אף מוסדה התופעה, אך מכיוון שמקומות אלו הם מקומות אזרחיים 
לא ניתן היה לאכוף עליהם פיקוח צבאי. הפתרון שניתן היה הגברת 
ההסברה בעניין תרומות המזון וייעוץ מקצועי לעמידה בסטנדרטים 

מתאימים, הגם שאינם מחייבים את התורמים.

בריאות הנפש

איתן"  "צוק  למבצע  )ברה"ן(  הנפש  בריאות  גורמי  של  היערכותם 
ככל  ומהיר  קדומני  מענה  על  ונשענה  אחדים,  חודשים  נמשכה 
האפשר. הנחת היסוד ]2, 3[ הייתה כי חשיפה לאירועי לחימה עלולה 
לגרום תגובת קרב, וכי הגשת סיוע נפשי במקום, סמוך ככל האפשר 
ההתמודדות  יכולת  את  ניכר  באורח  משפרת  הפגיעה,  להתרחשות 

ליחידות  המשויכים  הנפש  בריאות  קציני  כן,  על  נפשי.  נזק  ומונעת 
הכוחות,  של  מנטליות  הכנות  לבצע  למפקדים  סייעו  הלוחמות 
ובמסגרתן הושם דגש על הגשת הסיוע הראשוני ללוחם בידי חבריו 
לטיפול  צוותים  ואומנו לקראת המבצע שני  גובשו  כמו–כן  ומפקדיו. 
בתגובת קרב )צלת"ק(, והוצבו בסמוך לכוחות הלוחמים. צוותים אלה, 
המורכבים מקציני בריאות נפש )קב"נים( אורגניים בסדיר ובמילואים, 
להחזירם  וסייעו  כדי הלחימה  תוך  קרב  לנפגעי תגובת  סיפקו מענה 
ההחלמה  בתהליך  חשובה  דרך  אבן  המהווה  דבר  בלחימה,  לתפקוד 
]4, 5[. נוסף על כך, שימש הצלת"ק מסגרת ביניים, בין העורף לחזרה 
בדרך  כשלב  לשם,  הופנו  החולים  מבתי  ששוחררו  ונפגעים  לחזית, 

חזרה ליחידתם. 
נמצא כי יש אוכלוסיות שנזקקו להתייחסות ייחודית, ובהן צוותי 
רפואה וצוותים העוסקים בזיהוי חללים. אוכלוסיות אלה קיבלו מענה 
מערכתי מוגבר, והלקח שנלמד הוא כי במצבי לחימה עתידיים יש 
לבנות עבורן תוכנית ייעודית לשמירה על החוסן היחידתי, להעצמתו 

ולטיוב המיומנויות לסיוע נפשי ראשוני. 
הפניות לצוותי בריאות הנפש ממשיכות גם לאחר סיום המבצע 
ועד היום. קציני בריאות הנפש ביחידות ממשיכים לטפל בנפגעי 
תגובת קרב, וכן הוקם פרויקט "שומר איתן" של מחלקת בריאות 
הנפש שתפקידו לאתר באופן יזום חיילים בסדיר ובמילואים הסובלים 

ממצוקה עקב הלחימה, ולהציע להם אבחון וטיפול. 

ציוד רפואי

במחסנים  מרוענן  צר"פ  היה  במבצע  שהשתתפו  היחידות  לכל 
שביחידת מחסני החירום )ימ"ח(. במאמרו של אש ]6[, מציין המחבר 
הרפואי  הציוד  רענון  על  הדגש  את  השנייה  לבנון  ממלחמת  כלקח 
במחסני החירום, תוך תעדוף היחידות המתוכננות להשתתף במבצע 
"עופרת יצוקה" בעזה. שרשרת הספקת הצר"פ במבצע פעלה היטב, 
וגם באירועים רבי–נפגעים הצר"פ שנצרך הושלם ביעילות ובמהירות. 
יש צורך לעבוד במרכז הלוגיסטי הנייד )מל"ן( לא רק בתצורת צר"פ 
בערכות אלא גם בציוד בתפזורת, כך שאם עולה הצורך בפריט מסוים 
בערכת  כך,  על  נוסף  אותו.  הכוללת  הערכה  בלי  גם  לנפקו  - אפשר 
לבנון  מלחמת  בתקופת  שתוכננה  )צרש"ש(  לשגרה  הרפואי  הציוד 
השנייה נדרשת התאמה לציוד רפואת השגרה הקיים במרפאות כיום 

והשתדרג מאוד מאז. 

הקשר עם גורמי הרפואה האזרחיים במרחב

הקשר עם מגן דוד אדום )מד"א(: קשר זה היה הדוק, כפי שמתקיים 
גם בשגרה. עוד טרם המבצע נקבעה שיטת הסיוע של מד"א, ובמהלך 
המבצע נערכו פגישות תיאום ועדכון שוטפות בנוגע לפריסת הכוחות 
ואופן הפעלתם. כוחות הרפואה של מד"א היו חלק מכוחות הרפואה 
במבצע, שתוכננו עבור פינוי פצועים מתוך הרצועה, אך בפועל כמעט 
שלא השתמשו בהם למטרה זו, הודות לזמינותם הגבוהה של מסוקי 
מד"א  של  הרפואה  צוותי  הצבאיים.  הרפואה  צוותי  ולריבוי  הפינוי 
סייעו בדרך ראויה להערכה במרחב העורף הצבאי והאזרחי, בטיפול 

בחיילים ובאזרחים ובפינוים. 
הקשר עם בתי החולים: קשר זה התקיים על בסיס יומי. רמה גבוהה 
של תיאום עם הנהלות בתי החולים ועם יחידות הקישור הרפואי 
)יק"ר( שבבתי החולים וכן ביקורים שוטפים בבתי החולים תרמו לקשר 
חיובי והדוק. היערכות בתי החולים לקליטת הנפגעים ועבודתם של 

צוותי הרפואה בבתי החולים ראויות אף הן להערכה רבה.
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הפעלת תוכנית "לוחם איתן"

למאמץ  שותפה  הייתה  דרום  )מרפ"א(  האזורית  הרפואה  ִמפקדת 
איתן"  "לוחם  תוכנית  הדרום.  בפיקוד  הרפואה  מערך  של  הלחימה 
גם בשלב של טרום הכניסה הקרקעית,  זו הפעם הראשונה  הופעלה 
במסגרת  רבה.  להצלחה  וזכתה  הכוחות,  יציאת  לאחר  גם  וכמובן 
על  בדגש  הלוחמים,  עם  רפואיים  מפגשים  כ–4,570  בוצעו  התוכנית 

תחומי האורתופדיה, העור, הפיזיותרפיה ורפואת השיניים.

סיכום

תפקיד מערך הרפואה בפיקוד הדרום במבצע "צוק איתן" היה לתמוך 
בהיבט  ללוחמים.  מיטבי  רפואי  מענה  ולספק  הלחימה  מאמץ  את 

הטיפולי אכן הוענק טיפול איכותי, תוך פינוי יעיל של הפצועים. שיטת 
הסיוע הרפואי הייתה ברורה לכל הדרגים, ובייחוד למפקדים, והתוצאה 
הייתה פינוי פצועים מהיר שהציל חיים רבים. מערך הרפואה זכה על 
פועלו למיטב השבחים מהמפקדים ומגורמי הרפואה האזרחיים, וצוין 
המופלאה  האווירה  לציון  ראויים  זה  בהקשר  במבצע.  חוזק  כנקודת 
של עשייה וחתירה מתמדת לתרום ולעזור שאפיינו את כלל הגורמים 
בכל  הרפואה  מערך  של  העשייה  לו.  ומחוצה  הצבא  בתוך  שפעלו 
הדרגים במבצע מורכב זה, שהתאפיין במאות רבות של נפגעים, היא 
מקור לגאווה גדולה וראויה להערכה עמוקה. כל זאת, בתקווה שלא 

נזדקק לכך עוד. • 
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