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התנהגותייםהיבטיםבוחןזהאמרמ
קטלניפחותבכשקלשימושהנלווים

מטרתהלוחמת.והקבוצההלוחםבקרב

בכרפערעםוכהתמודדככסותהייתההמחקר

 ,אמוןתחושתכגוןנושאיםשביןלקשרהנוגע

נתפסיםולוחמנותמוסריותמידת ,יאישביטחון

מודרפותחזובמסגרתק."בכפהשימושרבין

ההתנהגות··ההיבטפענוחשמטרתותיאורטי

לפיזורבאמצעיםכשימושהנכווהפסיכולוגי

אזורבגזרתסדרהפרותבאירועיהפגנות

למאפייניהתייחסותתוך ,זאת .ושומרוןיהודה

 ,בגזרההפועריםהכוחותדימוי ,הסדרהפרות

 .התקשורתיוההיבטהמשימהמאפייני

סקירתתוצגהמאמרשרהראשוןבחרקו

שרממצאיויוצגו ,בהמשךרלוונטית.ספרות

חייליעמודתאתשבחןואיכותניכמותימחקר

וצגוי ,כסיכוםק."בכפשימושהעושיםל"צה

נקוודתמספר ,מרכזייםותובנותממצאים

 .הדרךכהמשךהמרצותוכןלמחשבה

 ·משמלעלייהעדיםאנוהאחרוניםהעשוריםבשני
 )נפ"קכלהלן,קטלניפחותבנשקשהשימוקףיבהעדתית

 ·בולדוגמאות .בעולםשלוםושמידתלחימהבמשימות
 ·בקוליםמעבדהאמריקאיהמדינספעילותהןלכךטות
ןארגונגדאדה"בצבאשלוהלחימה , 90ה"בשנותסובו

תבעקבובאפגניסטן"אל·קאעידה"ןילאומייהבהטרוד
רהמעבבשלהיתרביןזאת, . 2001ספטמבראירועי
 ·כמ .אזרחיבתווךופעילותעירונייםלחימהלמתארי

רסדלהפרותניסיונותעםמתמודדצה"לישראל,רינת
 ·בגןויהודיתפלסטיניתאוכלוסייהמצדו)"הפסיכלהלן

תאזרחיומחאהפעולותהןמביניהןהבולטות .איו"שדת
ןבבילעיהאחרונותבשניםשבועיבסיסעלהמתקיימות

יפינובעתיהודיםמתיישביםמצדוהתפרעויותובנעליך
קבנפ"מוגברשימושלזהותניתןזובמסגרת .מאחזים

םהקיילמצבצה"להיערכותלכן ,שונותבתצורות
 ·(כבמתאימיםכוחוהפעלתבנייןשלתהליכיםמחייבת
 ; 2011ריבנאייבהיר, ; 2003עמריאביטל, ; 2011 ,בניסטי

2005 & 2002 , Alexander (. 

במחקרהצורן

שלשימובנוגעידענדבכיהתפתחוהשניםברבות

ולומחוצהבצה"לשונותבמסגרותנפ"קשלופיתוח
 ·השונבחנוועוד),ישראלמשטרתיהביטחון(משרד
 .שמנגדהכוחעלוהמבצעיהפיזיולוגיבהיבטיופעות
םלהיבטיביחסתיאורטיפערקייםכיניכרזאת,עםיחד

לעקטלניפחותבנשקלשימושהנלוויםההתנהגותיים
יההתלאורבמיוחד ,זאת .הלוחמתוהקבוצההלוחםידי

יהעדה"אביבבמסגרתערבבמדינותהאזוריתלקהות
ערקעלהאסימטרייםהעימותיםבכמותוהעלייהבי"
ילדררלוונטייםתרחישיםישראל.במדינתולאומידתי
יצוקה""עופרתמבצעהשנייה,לבנוןמלחמתהםגמה,

עםצה"להתמודדבמהלכםי 12011ספטמברואירועי
 ·אוכלושעירבולאימדינתייםארגוניםנגדכוחהפעלת

 .) 2011(גוין,אזרחיתסייח

הפענוחומודלהמחקרמטוח

שלשימוכיהיאזהמחקרמתבססעליההמוצאנקודת
תפסיכולוגיוהשלכותלהיותעשויותקטלניפחותבנשק

ןניסיומהווהמטההמוצגהמודלהלוחם.המעדןעל
בקרבבנפ"קהשימוששלהתנהגותייםהיבטיםלזהות
ערקלמשתניהתייחסותתוךהלוחמת,והקבוצההלוחם

רלוונטיים.מצבייםומשתנים
תיאורטיתספרותסקירתתוצגהמאמרשלזהבחלק
סיווגוייעודו,ובעולם,בארץבנפ"קבשימושהעוסקת
 ·וששיטורכוחותמבחינתבולשימושהנלוותודילמות

המקומית.בזירהצה"ללוחמיעלובדגששלוםמידת

"שכאיונרחבותסררלהפרותנערכוחוןיטהבוכוחות"לצה . 1 .
 .ם"האוכמועצתפלסטיניתמדינההקמתעלההכרזהלקראת
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משמ·לעלייה
נפ"ק)(להלן,:י

 ·בולדוגמאות

בקן·ליםז.ענו
ארגוןנגד'ה"ב

בעקבותניסטן

המעבדבשל '
כמ· .אזרחיין

סדרלהפרותז
בגז·ויהודיתז

אזרחיותז.:חאה

בבילעיןורנות
פינויבעתוים

בנפ"קמוגבר

הקייםלמצב
 .(כבמתאימים
 ; 2011י·בהיר,

לשימושנוגע
לוומחוצה'ל
חש·ונבחנו '

 .שמנגדהכוח

להיבטים:יחס
i עלקטלניות
i החת·ורלאד

הער·ה"אביב

רקעעלדיים
. t לדו·וונטיים

יצוקה":ופרת

עםצה"לדד
אוכלו·עירבו

לשימושכיאי

פסיכולוגיות
ניסיוןמהווה

בקרבבנפ"ק

רקעלמשתני

תיאורטיתדת

גוסירויעורר'

r וש·שיטור

 .תי;מקומ

באיו"ש 1

האו"ם.

לייעודביחסבין-לאומיחוחהחפחח
קטלניהפתוחהנשקחוהגדר
מגווןלזהותניתןהנפ"קמוגדרשבולאופןביחס

שלמקורוובעולם.בארץבתחוםהדרגתיתוהתפתחות
המן·העלאתבעקבותאךאל·הרג","נשקבביטויהמונח
הקט·להשלכות"להבינהרפואיתהקהילהרבבקדעות
שנותבאמצעזהבנשקהשימוששלהאפשריותלביות

במונחולשימושזהביטוילזניחתקריאותונשמע , 90ה"
 Pugwash Newsletter, 1997 in (קטלני"פחות"נשק
2002 , Wright (. בקרברעיםתמימותששוררתבעוד

להיתפסלולגדוםעשוינפ"קהמונחכיוניםשחוקרים
ביותרכמתאיםנמצאהואדברשלבסופויל'יעכבלתי
אויבנטרול-נוצרלשמההמטרהאתמשרתהואשמשום
 .בוהאפשרככלוהפיכהנמוכההפגיעתוך

בך·זהנשקסוגהגדירושוניםגופיםלכך,ךבהמש
רבותשניםבמשךנקראזהנשקבצה"ל .ותשונרכים
ואמצ·טכנולוגיותשלכאוסףוהוגדר·הרג",אל"נשק
בלתיפגיעהללאצבאייםיעדיםהשגתריםהמאפשעים

נקבעיותר,מאוחר .) 2001(בן·ישראל,אדםבבניהפיכה
כב·כילכךלערובהיכולתאיבשלנפ"ק,נותולכישכי

(אמ"ץ,למוותזהנשקסוגיגרוםלאמסוימותסיבות
לפיזורכאמצעיגםמוכרבצה"להנפ"קבנוסף, .) 2006

יכולותיונטרולהואייעודואשראלפ"ה),(להלןהפגנות
בסבי·אפשריתפגיעהומניעתרכבאואמל"חאדם,של
(דן,הפיךבלתינזקלגרימתנמוכההסתברותתוךבתו

ההגנהמשרדמגדירלכך,בדומה .) 2009מחשבה, ; 2011
לאפ·שייעודואמצעיאוכמערכתזהנשקהאמריקאי

אואותםלהרוגמבליבציוד)(אואדםבבניהפגיעשד

.: - ·~, 

 Coppemoll , (זמןלאודךהפיךבלתינזקלהםלגדום
השלמתהואייעודוהאו"םהגדרתפיעללבסוף, .) 1998

ךך·אפשורתוךקטלניקונבנציונלינשקשליכולותיו
מקבליעבודנוסףזמןמדווחהשגתלצורךאמצעים,דוד

 .) Alexander, 2002; Coops , 2008 (בשטחההחלטות

לפעילוחבהחאםנפ"קסיווג
הנדרשחהמבצעיח

חב·שונים,תוכןמעולמותטכנולוגיותכוללנפ"ק
שונותבתצורותשניםעשרותמזהבשימושמצאות

במשימותהעוסקיםוצבאייםמשטרתייםכוחותבקרב

עולהבתחוםספרותמסקירת .הסדרעלושמידהשיטור
שונים:פרמטריםלמספרבהתאםנפ"קלסווגניתןכי

אקוסטי·-ויכולותיההטכנולוגיהלסוגבהתאםהאחד,
למרחקכריזהלצורךשוניםבתדריםקולגלי(שידורקח

"צעקה" , 2AHD, Sound Commander-ולהטרדה
היוצ·גבוהבתדר(קרינהאלקטרו·מגנטיקה ,) 3ו"שאגה"

 ,) ADSמערכת-ממשינזקללאכווייהתחושתדת
-ונטרוללהלםלגרוםבמטרהפיזית("חבטה"קינטיקה
חימושים .פלסטיק)כדוריגומי,כדודי , sעשןנר ,•ךךנ"ם

שלהםהסכנהומידתרעיליםלאמחומריםעשוייםאלה

בחושפגיעהלשםמרתיעיםצליליםהדמייתשמטרתהמערבת . 2
ובהלה.פחדשלפסיכולוגיתהשפעהצירתיוהשמיעה

נטרולומטרתהממונעיםרכבכליגביעלהנישאתסאונד.מערכת 3
 .במיוחדגבוהיםבדציבליםקולגליייצודנעזרתהסדרמפרי

 .מפגיניםנגדדובהרימון. 4

קילוח.אפקטויוצרגבוהבנפחהנורהאפור.עשן 5

הפענוחמודל-הלוחמתבקבוצהבנפ"קשימוששלהתנהגותייםהיבטים : 1מספרתרשים
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 nואפקט•ב•ו
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ו

ענ•שה /אב•פה

 45ולוחמיםבקרבבנפקהשימוש

המונחשלמקורו
"נשקבביטוי

אךאל-הרג",
העלאתבעקבות
להשלכותהמודעות
הקטלניות
שלהאפשריות

זה,בנשקהשימוש

קריאותנשמעו

זהביטוילזניחת
במונחולשימוש

קטלני"פחות"נשק

~ 
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שאלתהשימוש
היכהבכפ"ק

במדינתמרכזית

המקיימת ,ישראל
צבאיתנוכחות

בקרבחלקית
אוכלוסייה

באיו"שפלסטינית
המערבית.ובגדה

הישראליהצבא
החלמתמודד

("יום ' 76משכת
עםהאדמה")

ברמותסדרהפרות

וסככהעצימות

שונות

האמצ· ,) 6נק"ל(להלן,קטלנילנשקיחסיבאופןנמוכה~
באמצ·והדאייההדיחחושי(גירויכימיהגםכולליםעים

בדיחותושימושפלפלדבק,מדמיע,גזכגוןחומדיםעדת
אלקטדואופטיקהמוקצף"),"בואש"בואש"(-דוחים
בעודצריבהפיזיולוגי,אפקטעםהבהוביםזמני,(סנוור
זמנילשיתוק(גודםחשמלאופטיות),אשליותויצירת

(רימוניפיךןטכניקה ,) Bטייזך-העצביםמערכותשל
במנועשימושבעזרתמים(התזתמכאניקהעשן),הלם,

התקן·לעיכובמכשוליםוזריעתנפרשותרשתותסילון,
 .והרתעה)הפחדה(לצורךבבע"חשימושמות),

זוויתלפי-בנפ"קהשימושלאופןבהתאםהשני,
אופןועוד),לשליטהניתןבלתי(ממוקד,שלוהפתיחה

קייםאמצעיאונשקעלבהרכבהחייל,גבי(עלניודו
ימי),אויבשתיכליעלרכב,גביעלרובוט,גביעלאחד,

זפס, ; 2012(כהן,פשוט)או(מורכבהפעלתומורכבות
הרצויההשפעהואופילנפחבהתאםהשלישי, .) 2012

דחוק)טווחאוומידי(נקודתיההשפעהטווחמבחינת-

(מפגיניםלהתמודדאמודהואעמההאוכלוסייהוהיקף
הדפז, ; 1999(בן-ישראל,משולהב)המוןאובודדים

בהתאםהרביעי, .) 2011דן, ; 2010מיכלסון, ; 2004
הגנהבמתאדינעשהבנפ"קהשימוש-מבצעילתרחיש
מבצ·לתרחישיםבהתאםנעשהסיווגוכאחד.והתקפה

סדר,והפדותחוקיותלאהפגנותכגון:רלוונטייםעיים
השתלטותאזרחית,באוכלוסייהדוויבנויבשטחלחימה

כליעלהשתלטותחשודים,קבוצתאוחשודאדםעל
בניחטיפתתרחישבו,ביושביםפגיעהללאתחבורה
אזור,כיתורמסרים,גבולעלוהגנהחדירהמניעתערובה,
כליגביעלאובנריבשטחשהייהבעתכוחותינועלהגנה

 .) 2012כהן, ; 2004הדפז, ; 1999ישראל,(בןתחבורה

מב·-וייעודוהנשקהפעלתלאופןבהתאםהחמישי,
מידתהברחה),אועיכוב(נטרול,השפעתואופןחיבת

 ; 2012(כהן,שלוהקטלניותומידתהנגדםבנזקהשליטה

פסיכרלו·להיבטיםבהתאםוהשישי ,) 1999ישראל'בן
קריטריוניםמספרזוהרזהבהקשרגיים-התנהגרתיים.

כגרן:המבצעית,האפקטיביותמידתעלהשפעהבעלי
תק·נראותהאירוע,עלהשפעהותחושתשליטהמיקוד

הנפ"ק,מפעילזהותמבחינתהנפ"קאמצעישלשרותיה
ומי·המפגינההאוכלוסייההרכבהפגיעה,נראותמידת
(מדודזהנשקשלהנתפסתוהמוסדיותהלגיטימציהדת

 .) 2011 'י"זמחקר

בנפ"קלשימושמרכזיותסיבות

ניתןרלוונטית,ספררתמסקירתערלהשהדברכפי
בשני"קבנפלשימושמרכזיותסיברתשלרשלזהות

מדויק,מונחהנשקטנק,פגז ,"יח"דובהכדור(כגון:קטלנינשק . 6
ממטוס).פצצהאוארטילריפגז

ריחליצירתשוניםגלםחומדימספרהמשלבאורגניחומר . 7
 .הסדרמפריהדחקתושמטרת

בזרםגבוהמתחלמקורחשמלייםבחוטיםשמחובריםחציםיורה . 8
מג"ב.בשימושבעיקראדם.בנילנטרלומשמשנמוך

בנפ"קעולמישימושהראשונה,האחרונים.העשורים
שהתרה·אידיארלרגיים-כלכלייםתהליכיםבעקבות

שנות(ראשיתזרבתקופההקדה"."המלחמהלאחדשר
הך·המערבמדינותבקרבתפיסתישינויהתרחש ) 90ה"

קפיטליסטי-ליברלילמודלמעבדשעיקרומרקדטירת,
נק"לבייצרוההשקעהוצמצוםחופשישרקכלכלתשל

תוצאההואזהשינויבעימותים.כוחותהפעלתבמסגרת
שה·שלרםבעתשיטורומשימותאחדותיםעימאופישל
 Alexander, 2002; Stocker (ויותריותרלרווחותפכר

1998 , and all, 2004 ;Coops, 2008; Coppemoll (. 
כתן·האסימטרייםהעימותיםבכמרתעלייההשנייה,

בכמרתלעלייהשהביאוגיאו-פוליטייםמשינוייםצאה
שרנות.מיעוטקבוצותמצדהפנים-מדינתייםהמאבקים

נא·בנפ"קבשימושמידיבצודךלעלייהתרםזהמצב
אזרחיבתורךמוגבליםעימותיםעםלהתמודדותמצעי

בשלותהאחרונה, .) Coppemoll , 1998 ; 2011(שטרלץ,
הצד·שליותרטובהוהבנההנפ"קשלגבוההטכנולוגית

שי·אפשרואלה,מטכנולוגיותהנדרשיםהמבצעייםכים
 Alexander , 2002 ;(יכולותבאותןיותראפקטיבימוש

2002 , Wright (. 

בישראלבנפ"קהשימוש

יש·במדינתמרכזיתחינהבנפ"קהשימוששאלת
אוכלוסייהבקרבחלקיתצבאיתנוכחותהמקיימתואל,

הצבאזו,במסגרתהמערבית.ובגדהבאיו"שפלסטינית
עםהאדמה")("יום ' 76משנתהחלמתמודדהישראלי
 ; 2011(דיבנאי'שרנותוסכנהעצימותבדמותסדרהפדות

מדינההקמתשלהאפשרותכן,עליתד .) 2011שטרלץ,
האזרחיותהמחאותבדפוסישחלווהשינוייםפלסטינית

לה·פוטנציאליוצריםהערבי,בעולםהאחרונותבשנים
יש·אתומחייביםהישראלי-פלסטיניהקונפליקטסלמת
הקיימת.'למציאותעצמהלהתאיםואל

הואהסדרהפדותמרביתמתבצעותברהאזורכיום,

ומנה·צבאישלטוןתחתהאוכלוסייהמצריהשםאיר"ש,
ובל·היקףקטנותמהפגנות-שרנותבצוררתמאבקלת
אלהאירועיםשרנות.טרודלפעילויותרעדאלימותתי

צבאיברכושפגיעהבניסיונותמהמקדיםבחלקמלווים
השנים,עם .הביטחוןכוחותכלפיאלימותובהפעלת
 , 2003בשנתבאיר"שהביטחוןגרדהקמתמאזובייחוד

כיורןיותר,ומסוקרותיותראלימותבעשרהסדרהפדות
במפ·הטמוןהתקשורתיהכרחאתהבינוהסדרשמפרי

ישראלייםביטחוןלכוחותאזרחיתאוכלוסייהביןגש
 .) 2011דיבנאי, ; 2004(הדפז,במהומות

סדרלהפרותהאחרונותבשניםעדיםאנובנוסף,
בשטחיהמתגודדתודיתיהההאוכלוסייהבקרבגם

ואח·בדייניך ,) 2011 (בנבניסטילטענת .ושומרוןיהודה
 ,) 2003 (ועמד-אביטל ) 2011 (נדנדמינקה ,) 1990 (וים

ניהוליתמבחינהשונהאיו"שבגזרתצבאיתפעילות

בבילעיןשניםשבעמזההמתקיימותשבועיותמחאהפעולותכגון . 9
בנעליך.שניםושלוש

ומבצעית

 1וישראל

טנציאליי
תהכגון:

 1תחושת

בוצה"ל
ושחיקה

כוחותינו

ק'מספר

בוצנעת

והתעודד

אוכלעם
זהמסוג

תגרןמול

ןבמהלך
תי ; 2003

כתגרן

יומספר

הבי~חדת

במסייע

 1ובעולם

המאפיינ

פצמצום

יממניעה

ומימוש'

 1הוטוהר

מבנפ"ק

יחכימול
 1השונים

 ·למסייע

בכהימה

 1היכולת

בשימוש



בנפ"קעולמי
 • nשהתדים

שנותראשית

הד·המערבז

~יסטי·ליבדלי
נק"לבייצור

תוצאההואה

שה·:תשלום
, Alexander 

21 , and all (. 
כתן·ז.טדיים

בכמותבלייה
שונות.;יעוט

t נא·בנפ"ק

אזרחיבתווך

בשלותדונה,
הצד·שליתד

שי·אפשרו,;

Alexander 

יש·במדינת

אוכלוסייהב
הצבאזו,דת

עם;אדמה")

 ; 2011'בנאי,

i מדינהקמת

האזרחיותת

לה·טנציאל
יש·אתינים

הואהסדרז

ומנה·צבאי

ובל·היקףז

אלהידועים
צבאי:רכוש

השנים,עם

 , 2003:שנת

כיווןיותר' .

i במפ·טמון

ישראלייםן

סדרהפדות

בשטחידת

 • nוא:דייניך
 ,) 2003 (יטל

ניהוליתכה

בבילעיןשנים

בשטחאחדותבגזרותלפעילותבהשוואהומבצעית
פן·קשייםמספרקיימיםלטענתם,ובגבולותיה.ישראל

זובגזרההפועליםלוחמיםמתמודדיםעמםטנציאליים
הבכיר,הפיקודיהדרגכלפיועוינותניכורתחושתכגון:

מערכיבחלקמפגיעהחששמהמשימה,ניכורתחושת
נמוךמודלאפשרי,עצמיתשליטהאזכרןבשלצה"ל

להתמודדותביחסהמבצעית.המוכנותבמידתושחיקה
לאתרניתןזה,בהקשריהודיתאוכלוסייהעםכוחותינו

המן·הפרטזהותהדגשתכגון:ייחודייםקשייםמספר

"מתנחל")לעומתחיילאו(מפקדבד"כבשגרהצנעת
מפגששלבמקדהמצפוניקושישלאפשריתוהתעודדות

טעוןמפגשעימות.שלבהקשריהודיתוסייהאוכלעם
פרובוקציותלהכילוהיחידההלוחםאתמחייבזהמסוג
מתיישביםשלקיצוניותואףאמוציונליותובותתגמול

(עמד-אביטל,חוקיבלתימאחזפינויאוהפס"דבמהלך
 .) 2003ודווה,תיכון ; 2003

המקומיתבספרותמצויניםאלהלקשייםובהכתג
כן·ידיעלבנפ"קלשימושהמיוחסיםיתרונותמספר
בנפ"קהשימושכינטעןראשית, .בישראלהביטחוןחדת

בישראלצה"לשלהלגיטימיותמידתבהעלאתמסייע
האסימטרייםהעימותיםשבמסגרתמשוםכולו,םבעולו

כמאפשרנתפסהואהמקומי,הקרבשדהאתהמאפיינים

תוךקיימים,קונפליקטיםשלההסלמהפוטנציאלצמצום
שמנגדולכוחותלכוחותינונפגעיםשלמקסימליתמניעה

האדםכבודאדם,חייכגון:צה"לערבישליעילומימוש
השימושלכך,בהמשך .) 2012(אדלשטיין,הנשקוטוהר
בהתמודדותהולםותקשורתימשפטימענהמספקבנפ"ק

הביטחוןכוחותשלוהישראליתהעולמיתורתהביקמול
בנפ"קהשימושכינמצאשנית, .) 2004(סידקין,םהשוני

ול·מואציםעיורתהליכיעםבהתמודדות"ללצהמסייע
בזכותאוכלוסייה,וצפופיבנוייםלחימהבמתאדיהימה

באמצעותומידתיתמדורגתבצודהכוחלהפעילהיכולת
פגי·ותוךשוניםנטרולאמצעישלרחבהבקשתשימוש

(שטולץ,מפשעחפיםבאזרחיםהניתןככלמינימליתעה
2011 (. 

לשימושביחס nאמביוולנטיו
בעולם nצבאיו nבמשימובנפ"ק

כמ·בנפ"קבשימושהמשמעותיתהעלייהלמרות
היחסייםיתרונותיוכיוהעובדהבעולםשונותשימות
בלתימבצעיתתדומהכבעלנתפסעדייןהואידועים,
כךמהמקדים.בחלקמחלוקתמעודדוכגודםנדודה
היתרון ,) Cordesman , 2006 (קודדסמןלפילמשל,

אדם",בבניופגיעותאסונות"מניעתהואהנפ"קשל
חיסול-המלחמהמטרתאתלהשיגמאפשרשלאדבר

שוניםפיקודייםדרגיםקיימיםמכך,כתוצאההאויב.

מסוימותבסיטואציותבנפ"קשימושלעשותהמעדיפים
לאעדייןבהםסימטריים,לחימהבמצביולאבלבד
דעה .) Coops , 2008 (זהנשקכלישליעילותוהוכחה
ותק·ציבוריתהתנגדותקיימתכיהיאנוספתדווחת

אזרחית,אוכלוסייהמולבנפ"קהשימושכלפישודתית
לאעדייןאבלקטלני,כפחותנתפסאמנםשהואכירון
ההגדרותדיכויאדם.חיילנטילתהסיכויבשלמוסדי
השי·לגביבהירותלאילעתיםגודםהנפ"קמושגלגבי
בהקשרהנפ"קלמשל,כךהנתפסת.וליעילותובומוש

לוויכוחיםנושאומהרזהשאלותעדייןמעודדהצבאי
אתלנטרלמאפשרהואגיסא,מחדרחוץ-צבאיים.פנים

הקטל·מהנשקמסוכנתופחותקלהיותרבצודההאויב
 .יעילכלאלהיתפסעלולהואגיסא,מאידךאךני'

ניתןבנפ"קלשימושהמשויכיםלחסרונותביחס
עשויבנפ"קשימושלפיוהמבצעי,החיסרוןאתלציין

לה·הלוחם,מהחיילהנדרשתהמורכבותאתלהגדיל
להסיטבנחישותו,לפגועהמבצעי,תפקודועלקשות
(מיכל·תגובתומהירותאתלהאטואףשלוהקשבאת
בהיבטקושיקייםכן,כמו .) 2011דיבנאי, ; 2010סדן,

 "לאשלושהאפקטיביותכיווןנר,החייליםאמוןשל

 47ולוחמיםבקרבבנפקהשימוש

לחסרונותניחם
לשימושהמשויכים

ניתןבנפ"ק,
החיסרוןאתלציין

לפיוהמבצעי'
בנפ"קשימוש
אתלהגדילעשוי

הנדרשתהמורכבות

הלוחם,מהחייל
עללהקשות

 'המבצעיתפקודו

בנחישותו'לפגוע
הקשבאתלהסיט

אתלהאטואףשלו
תגובתומהירות
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בספרותלאתרניתן
יתרונותמספר

לשימושידועים
היתרוןכגוןבנפ"ק,

לפיו .הכלכלי
בנפ"קשימוש

יביאמסוים

בצריכתלחיסכון
מבצעיתתחמושת

מאחרושימוש

עלולחיהבאש
להתלקחותלגרום

הקונפליקט
מאבקולהיווצרות

מזוין

בולשימושהנלוויםההגבליםוכמותידועהתמיד ~
באמצעיהשימושהכוח,בנייןשלבהיבטבנוסף,גבוהה.
פוטנציאלוקייםנוספת,ייעודיתהכשרהמצדיךזהמסוג

בכךהכרוכההציודתוספתבשלהחיילבניידותפגיעה
הדיןלפיהחוקי,בהיבטכן,עליתד .) 2010כמיכלסון,

ואינומסוימותבנסיבותחוקיהואבנפ"קשימושהבינ"ל
פחותהואזהנשקשסוגפיעלאףאחדות,בנסיבותחוקי

נגדבנפ"קשימושלמשל,כךאחדים.נשקמסוגיקטלני
כפרקטי·להיתפסעלולאוכלוסייהבסביבתסדרמפרי
השימושעללהגבלותלהובילואףלגיטימיתבלתיקח

התק·בהיבטבנוסף, .) 2010כמיכלסון,קטלניבנשק
נעזרותשונותמחאהקבוצותהניו·מדיהבעידןשורתי,

עבורןולהבנותמסריםלהפיץכדיהאינטרנטברשת
ונע·בזמןשלהן,הלגיטימציהלביסוסשיתרוםדימוי
זהבהיבטאפשריקושי .) 2011כריבנאי,מינימלייםלוח
ייתפסהתקשורתבאמצעיבנפ"קהשימושתיעודכיהוא

בשלמדינתיים,ופניםחוץגורמיםבעיניבעייתיבאופן
כתיעודאליולהתלוותשעלולותשליליותקונוטציות

בגזשימושקונוטציותחלשות,אוכלוסיותשלפגיעות
מחקר,כמדורועוד)יהודיםכנגדבשואהשהתרחשוכפי

2011 ; 2002 , Wright (. ,קיימיםהמוסריבהיבטולבסוף
הנפ"קשהשפעתהעובדהכמואפשריים,קשייםמספר

שע·דברבו,המשתמשיםלחייליםידועהתמידלא
לאמטווחבומשתמשהחיילבהםלמצביםלהביאשרי

כבןההדק")עלקלה("אצבעדעתפיזורתוךואףמתאים
 .) Alexander , 2002 ; 1999 ,ישראל

ידך·יתרונותמספרבספרותלאתרניתןמכך,בשונה

שימושלפיוהכלכלי,היתרוןכגוןבנפ"ק,לשימושעים
מבצ·תחמושתבצריכתלחיסכוןיביאמסויםבנפ"ק
להתלקחותלגרוםעלולחיהבאשושימושמאחרעית

 ; 2010כבן·שלום,מזויןמאבקולהיווצרותהקונפליקט

2002 , Alexander (. ,השימושהמבצעי,בהיבטבנוסף

ומאפ·חדשותטקטיותיכולותשלניצולמאפשרבנפ"ק
נטרולכגון ,ואמצעיםתגובותשלומדרגירחבטווחשר

המדינה,(מבקראזרחיתאוכלוסייהבקרבהחבויאויב
שימושהמוסרי,בהיבטולבסוף, .) 2010מיכלסון, ; 2003
פרובוקטי·פחותיותר,כאנושיכללבדרךנתפסבנפ"ק

הקרב,בשדהגמישותשליותררבהמידהומאפשרבי
ובבניבסביבהלפגועהסיכויאתמפחיתשהואכיוון
 ; Heal , 2000 ; 2001ישראל,כבןהפיךבלתיבאופןאדם

1998 , Coppemoll (. 

לשימושביחסחפיסוח
ובצה"לבעולםבנפ"ק

לשימושהנלוויםהתנהגותייםהיבטיםיידונובטרם
מרכזיותתפיסותשתייתוארוכוחותינו,בקרבבנפ"ק

 ."לנצהוביטוייךבעולםזהמסוגבאמצעילשימושביחס

י, oהאמצעים""קשתשלמדרגיתתפיסההיאהראשונה
מלח·ועדמבט"שנמצאבנפ"קהשימושמרחבלפיה
בהםלחימהבאזוריגםזהאמצעילשלבניתןכאשרמה,

הנשקיכולותסלאתלהרחיבובכךאזרחים,נמצאים
פניעלומדורגתגמישהתגובהולאפשרהקונבנציונלי

מרווחלאפשרעשויהדברהיתר,בין .העימותים"קשת
בשטחלחימהכגוןנוספות,בפעולותגםלכוחותינוזמן

והתמודדותשאחרי")("היוםלחימהלאחרטיהורבנוי,
נפ"קכמנהלתאזרחיבתווךאסימטריתלחימהבמסגרת
 .) Coops , 2008 ; 2010מז"י;תו"ת,בתוך 2001במרינס,

הרגלחימהאזורשלדיכוטומיתתפיסההיאהשנייה
יוגדרואשרמוגבליםעימותיםקיימיםלפיההרג,אלאו

בנפ"קלהשתמשהחייליםיידרשובהםהרג""אלכאזורי
מן·שאינםלחימהמתאריבמסגרתזאת,לעומתבלבד.
אלהמתאדים"קטלני".בנשקהחייליםישתמשוגבלים
התקוממותבט"ש,כגוןבלבדמוגבליםעימותיםכוללים

נמצאיםהרצףשלהשניבקצהוטרור.גרילהאווחתרנות
במסגרתסדוראויבמוללחימההכולליםלחימהמתארי

מלחמהמוגבלת,כמלחמהוהתקפייםהגנתייםמבצעים
היאכוחותינומטרתכאשרטוטאלית),מלחמהאוכוללת
צבאיים,שאינםושיקוליםהיריב,עלצבאיניצחוןהשגת

 EOF-ונקראתהמדינסע"יבאדה"בפותחהזותפיסה . 10
Escalation ofForce 
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במצבים . ~'משנייםהםתקשורתית,ונראותמוסרכגרן

בושך·הנמצאיםהנשקכליבכלהלוחמיםתמשוישאלה
קטלנינשקלרבותהשני,הצדאתלהכריעמנתעלתם
 .) Bowdish , 1999 ; 2011היבשה,תיב(חט

רכך·מורכבתחינהבנפ"קהשימושתפיסתה"ל,בצ
הנפ"קגיסא,מחד .לעילשתוארוהגישותשתיאתללח
בלחימה,קבועכחלקכיוםבצה"לבשימושמצריאינו

ברך·דיכוטומיתהיאלהפעלתוביחסהשולטתוהתפיסה
שאינםלחימהבמתאריהפעלתומאפשרתלאוכמעטבה
מאידך .) 2011שטרלץ, ; 2010כמיכלסרן,הפס"דאר"שבט

בהתאםבנפ"קלשימושהמעברלפיההבנהקיימתגיסא,
הלגיטימציהמידתאתלהגבירעשויהמדרגיתלתפיסה

להקנותואףמאוכלסים,במרחביםצה"לפעילותשל
רחבוטורחחדשותטקטיותיכולותשלניצולתינולכוחו
 .) 2011(שטרלץ,ואמצעיםתגובותשלומדרגי

המשפיע;םהתנהגותייםיםהיבט
בנפ"קהשימושעד

שביןבקשרתעסוקבהמשךשתוצגהספרותסקירת

לחימהמשימותלביצועהשוניםסוגיועלבנשקשימוש
כת·מוסריותמרכזיים:מימדיםמספרמבחינתורשיטאר

 .בנשקואמוןלרחמנותתחושתמסוגלות,תחושתפסת,
לקשרביחסבולטתיאררטיפערניכרכיערלהרותמהספ

והמבצעיםותיםימהעקשת .) 2011 (היבשהחטיבתדאורוטלפי . 12
צגת.מ-

השימושת

וקוסובו.

התנהגותייםלהיבטיםקטלניפחותבנשקשימוששבין
לה·ניסיוןייעשההמאמרבהמשך .אליוהנלוויםשונים
זה.פערעםתמודר

] 1 [ 
הישראליהמקרה-האזרחיבתווךבלחימהמוסריות

נעי·משמעותינדבךמהווהבלחימההמוסרסוגיית
 .בישראלצה"לשלהמבצעיתבפעילותהציבוריסרק

האחרונים,העשוריםבשניכיערלההספרותמסקירת
מתמודדעמםהמוגבליםהעימותיםלאורובמיוחד

בלחימהמוסרלנושאיותררבארגוניקשבמוענקצה"ל,
 ; 2006אר,י(בןועירוניאזרחיתורךבמסגרתוללחימה

טוב,י ; 2011גוין, ; 2008גררדרן, ; 1990ואחרים,בדייניך

בדעתהתחשבותשלפוליטיתוצרהיכרזהקשב .) 2010
רווחיםוערכיםתרבותשליוצאופועלהעולמיתהקהל
ניתן ,) 2010 (טובישלמעבודתהכך,הישראלית.בחברה
העיסוקמשמערתיבאופןהתגבר 2009בשנתכיללמוד

בעקבותבלחימה,המוסרבסוגיותבישראלהציבורי
יצוקה"."עופרתבמבצעצה"לשלהצבאיתהפעילות
הישראליתהחברהמאופיינתהיוםרעדמאזלטענתה,

בבט"שצה"לפעילותבעתהמוסרבסוגייתהעוסקבשיח
 .כאחדובחירום
היבט ,) 1990 (ואחריםבדייניך ,) 2008 (גררדרןלפי
ארחייםסכנתשלבמצביםלהתערערעשויזהמוסרי
תסכולבשלמבצעית,פעילותבעתלרחמיםשלפגיעה
האמצעיםלמבחרביחסמצומצםפעולהמחופשאפשרי

האוכלוסייהכלפיזעםארתסכוללרשותם,העומדים
אינסטררמ·מסיבותכתוצאהארבמגע,באיםהםאיחה

מכך,כתוצאהשלהם.השירותמתנאיהנובעותכטליות
ויחסמופרזבכוחחייליםשלשימושעלדיווחיםקיימים
 .נולמחסרםהמגיעיםכלפיומזלזלמשפיל

כלפיצה"ללרחמייחסאתהבוחנתנוספתעבודה
עלצה"לצלפיבעמדותעוסקתפלסטיניתאוכלוסייה

אקצה""אלאינתיפאדתשלאחרבתקופהצה"לפעילות
לפרשניתןאלה,חוקריםלטענת .) 2005אר,ירבןכבר
"משקפות"שלרשבעזרתאויביהםכלפיהחייליםיחסאת

רדה·האויבשלךה·הרמניזציהכשטן,האויבעיקריות:
מלמ·זהמחקרממצאיכאדם.והאויבעצמיתהומניזציה

התפיסותבשתיניחכרשרואיינוהחייליםמרביתכיוים
אמפתיתתפיסהביןנעשהתקבלהרצףכאשרהאחרונות,

אדישותלביןבר,פגיעהעלהמקשההאויבכלפיוחיובית
 .כלפיר

היכרבלחימההמוסרהיבטכיניכרזה,חלקלסינרם
ארצבאנוחרתביןלמפגשהנרגעבכלבמיוחדמהותי
למע·הלכההשפעהובעלאזרחית,לאוכלוסייהשיטור

בדמ"צלמצואניתןלכךראיהכוחותינו.פעילותעלשה
 :הקחצ"רידיעלשפורסםקטלנינשקלפיתוחהעדכני
לממשמרצוןשנבעמבצעיכצורךהופיעבנפ"ק"הצורך

פלסטינאית"אוכלוסייהכלפיחייליםשלאלימות"גילויימתוך . 13
 ... .) 2007 '(נדנדמפקדיםהתמודדותועלהבעיהעל-

 49ום 1כוחמבקרבבנפקמוש 1הש
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העשורים

ובמיוחדהאחרונים,
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מהמרלשאתההזדמנותכאשדכינטעןבנוסף, .מקבלשהוא "הנשקוטוחוהאדםכבודאדם,חייכמוצה"ל,עדני~

ממצאיםבת·משמעותיתבצודהפוגעהדנומגברים,נמנעתנשק .) 1 , 2011(אדלשטיין:

] 2 [ 
ווחשות Page , 2009 ;שלהם(הנתפסתוהמסוגלותהכוחחושת

2003 , Myrttinen (. ביחסוכן

הלבקובהקט·הנשקמדימוישונההנפ"קדימוימכך,בשונהבנפ"קוהשימושמסוגלות
לזיביחסהקטלניותמידתמראהו,פעולתו,באופןה"קלאסי"לניעצ·"הוללותהמושגהחברתית,הלמידהתורתלפי
 ,לכן .) 2001ישראל,(בןהשונותומגבלותיוייעודושלו,תופסאדםבהלדדךמתייחס ) Self Eflicacy (מית"
חפ ) 1 (לתפוסעשוייםבנפ"קהמשתמשיםחייליםכילשערניתןוהואשונים,וקשייםמשימותעםלהתמודדיכולתואת

ממצ~גבוייםכפחותאףואולילוחמניים"פחות"כעצמםאתיכולתבהצלחה.שונותמשימותלביצועאומדןמהווה

 1תקיימת .קטלניבנשקשימושהעושיםללוחמיםבהשוואהמדויקשיקוףבהכרחמהווהואינהסובייקטיביתהיאזו

נרהזירה ] 4 [קייםבנוסף, .) Bandura , 1983 ; 1993 (הפרטיכולותשל

לאתאםהמבוססת(פנימיתעצמיתהוללותתחושתביןחזקקשו
(פלסטיניבנשקאמוןקבו·השתייכותעלהמבוססתוחיצוניתיוניסיוןידעעל

נושוות,תך·ככלימכאנימיחסחרוגונשקוהחיילביןהקשו Eden et all ,(גבוההביצועורמתלמוטיבציהצתית)

היאהקרבעת
1998 , 2010; Stajkovic & Luthans's (. קיימותאמוציונלייחסמפתחיםחייליםקוונותולעתיםעלתני,לכך,בהמשךt 

ההכזירתוגל ) Maslow , 1943 (מאסלופיעלבנוסף,לנשקם. ) Eden et all , 2010 (ואחריםועדן ) 2003 (סולימנילפי

ובמרביתבשדההימצאותדוגמתכאוטייםבמצבים ,) Gal , 1986 (אתמהווה ) Means Eflicacy (האמצעים""הוללותהגברשבוהרגע

שלהיאפירמידתשלהראשוניםבשלביםמתרכזהאדםהקרב,ישירקשרלהוגםהחיצונית,ההוללותממשתניאחדיכולותיואתמוכיח

כלוכולו.לבותשומתאתממלאבביטחוןהצורךכאשרהצרכים,נמו·אמצעיםהוללותתחושתלטענתם,הביצוע.לרמתוכ"גברכחייל

אומץ,בעלאמית•"
 1מאחוריוכליהצוותהמפקד,הםנסמךביטחונועליהםוהגרומיםפחותיםלביצועיםלהובילעשויהבנשקבשימושכה

עלמקללספקעשויבנשקוחיילשלאמוןלדבריהם,.שבידוהנשקהיאנשקואתהחיילתפיסתלפיכך,בו.המחזיקאצל
תכאליו.לה·עלולההקרבשעקתהפירוקתחושתמולאלמענההמוטיבציהמערכותבהבנתממנולהתעלםשאיןגורםוחוזקעצמיביטחון

והפס"ד,קיימתהנשקשלהרגשיתמשמעותוכלומד, .עליושוותנמוכהמסוגלותתחושתכילשערוניתןשלו,והביצועגופני.

לושניתןשלבהישרדותומספקשהואהאובייקטיבילערךמעבובפעי·נמוכהלמוטיבציהלגווםעשויהבנפ"קבשימוש
 ~ ]".[סת'לשמשיכולהנשקחרדהמלאישבמצביםמשוםהחייל,השוטפת.לוחו

] 3 [ 
 ( ךכה]".[ ,לכןאחיזה.ובומוחשיאובייקטבהיותומרגיע,כגוום
רגככמהכךיותר,נמוךבנשקוהלוחםשאמוןשככללשערניתן

 ·השנילפעילותוהנוגעיםאחריםקשייםלהתעוררעשוייםולוחמנותנפ"ק

כלתיש.ועוד).חודהתפקוד,קשיי(תסכול,השוטפתהגבויות""מפעלאתומהווהאליםאקטהיאהמלחמה
 Ehrenreich (אדםשלבחייוביותוהגדולהפוטנציאלי

-למעשהמהלנה
וממושך

ההפס"דהגברשבוהוגעהיאהקרבעתאחוות,במילים .), 2002

נועצמםלשימושביחס nנהגו nההמדעימחקראומץ,בעלאמיתי"וכ"גבוכחייליכולותיואתמוכיח

 tiמסד"כסררהפרותבאירועיבנפ"קקשוישנוכיעולה,עוד .גופניוחוזקעצמיביטחון

נועצמםמחקובוצע 2011אוגוסטעדינוארהחודשיםביןהחייל.שלגבריותוחיזוקלביןנשקקבלתביןמובהק

 'ולמנועהלו·אוכלוסיותשלמייצגמדגםבקובואיכותניכמותיבספ·במשחקים,מילדותו,החיילשלבחייונוכחהנשק
התקשורו .זוטרים)ומפקדיםמילואיםסדירי(חייליבאיו"שחמיםהמא·גברי"כ"תוצרבחברהמוגדרהוא .ובסוטיםוים

מדווחיםבשימושניסיוןבעלילוחמיםכללההדגימהאוכלוסייתסממןומהווהמדינתו,ועלעצמועללהגןלחיילפשר

אתויםיבנובשטח(לדוגמהשוניםמסוגיםבהפס"דיםבנפ"קלטענת .בולמחזיקים"גבריות"משמעויותבעלכוחשל

הציטוט .מגוונותעצימותוברמותמתפרץ)אומתוכנןפתוח;אושנוצ·הלאומיותבתפיסת ,) 2001 (ולוי·שרייבדבן·אוי

אובדיוקסקירתהיושימושנעשהבהםהאיכותנייםהמחקרכליהזכרלגוףמשמעותהייתהישראל,מדינתהקמתעםרה

 rעכקיסקבך·חמשהביבליוגרפית,ברשימהשמפורטכפיספורתלאומהכסימןנתפסבריאגבוישגוףכיווןלאומיכסמל

 1יכוללאשמו·לוחמים,לחמישהארבעהביןשכללומיקודצרתדמותאתדחתההציונותלכך,בהתאםוחיונית.בריאה

והאחכוחותבקרבזוטריםומפקדיםלוחמיםעםראיונותנחהגדרהועודדהכ"אחו"אותוואתההגלותי","היהודי

ולחימה.בבילעיןשהתקיימהמשתתפתתצפיתוכןומג"ב,צה"לדמות .וחסוןאפקטיביגבוייגוףכבעלהחדשהיהודישל
שלשהנעשהבהםהכמותייםהמחקרכליבנוסף, . 2011בינוארהמ·המדינהשלמרכזיכמוסדצה"לידיעלהועצמהזו

מברווהילוחמ 398ל"שהועבדושאלוניםשלושהכללושימושועמהלקוביות,התקשוגבויותהמושגכאשדתגבשת,

ומרגבגד ·שגמצבתמונתבחינתבמסגרתהגזרות,מכללצה"לבפחדישליטהעמידה,כושרגופנייחוסןכגוןמאפיינים

והלאחדיגבלנשאלוהלוחמים . 2011בשנתאיו"שבגזרתדתיתבה·מרכזיסייג .חייךאתלסכןוהנכונותרגשיריסון

בכו"קי'.ומסוגלותםהמשימההסדר,להפרותביחסתפיסותיהםהנשקקבלתבעתהחיילשלגבריותוכיהואזהקשר

הןכאילובנפ"ק.לשימושביחסהנתפסתהנשקובסוגהחברתיבמיליטריזםרבהבמידהתלויה
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ההתיזירתכלפיהחייליםבעמדותעוסקיםאלהממצאים

הפס",ד-בנפ"קשימושמתבצעבההמרכזיתשותוח

בנפ"קלשימושהנלוויםהתנהגותייםלהיבטיםסביחוכן
הממצאיםעיקרילהלןהלוחמת.והקבוצההלוחםבקוב
הסדר:הפרותרתלזיביחס

ההחרחשוחזירחשלמורבבחיסהחפ ] 1 [

כיהואהנתוניםמניתוחהעולהמשמעותיאממצ
 .הסדרהפרותזירתשלודינאמיתמרוכבתסהתפיקיימת

בהיומשתנהכדינאמיתכוחותינובעינינתפסתירההז

בההפועליםוהכוחותהסדרמפריוכלוסייתלאתאם
תקיאמצעיצה"ל,חיילימג"ב,שמאלנים,(פלסטינים,

כיעולההממצאיםמניתוח .ועוד)וילדיםנשיםשוות,
כלפיהכוחותבקרבשונותמבטנקודותארבעקיימות

בנפרד,מתקיימותאינןאלהמבטנקודות .ההפס"דזירת
הראשונה,ביניהן.חפיפהלאתוניתןהמקריםובמרבית

העולםלעיניהמצולםכמשחקההפס"דאירועשלהיא
גםבהשישבמה""כנתפסההתרחשותאזור ,ומרכללו.כו

הללוהאזוריםשניביןהטשטושכאשרהקלעים,מאחורי
הנלוויםוהקושיהסכנהעםלהתמודדהלוחמיםעלמקל
שמאפייןמהמתחחלקבהפגתמסייעתזותפיסה .אליו

כפימאוימים,פחותלהרגישללוחמיםוגורמתהפס"ד,
תןפ·'המשחקכמוזה"הבאים:בציטוטיםלראותשניתן

ההפגנותבאחת" ;"משהואוניצחוןשכהרגשהאין]".[ת'ס

כפסקהההפגנהקטן.בורכתוךוכפלמער ,כאחור ךכה]."[

 "מצחוק""התגכגככוהסוגםאכחכווגםםרגעיככמה

ומישוחקרוטיני,כאירועההפס"דשלהיאה,השניי
מובנהחיכוךכאתרנתפסתההפס"דזירתכלומר,תיש.

שלהיאהשלישית, .אסימטרילחימהבמרחבוממושך
תופסיםהלוחמיםכאשודואלית,כוחכזירתההפס"ד
בשלהסדרלמפריביחסבזיוהושולטיםכחזקיםעצמם
תופסיםהםובו·זמניתצבאית,ועליונותמשמעותיסד"כ

עצמםלרסןההכרחבגללאוניםוחסריכחלשיםעצמם
שלהימצאותהבשלבכוח,סביובלתישימושעלמנוו

הלוחמיםבנוסף,גדול"."אחמעיןהמהווהורתהתקש
מכיישהםבכךהסדר,מפרישליחסייתרוןעלםמדווחי

ומג"ב.ל"צהלוחמישלהכוחהפעלתמגבלותאתוים
יודעיםהפכסטיכים"זה:ממצאממחישהבאוטהציט

משח·והם ,אסורומהמותרמה-שככוהגבולותאתבדיוק

אתה ,ט"רבאתה'ומראמהםאחר[".]שמעתיזהעכקים

 '"כלום!כעשותולכאיכ

אירועשלנוסףכסוגההפס"דשלהיארונה,והאח
תחריעלמדווחיםמהלוחמיםחלק ,לכךבהתאםה.לחימ
ציפייהלאורבמיוחדלחייהם,אמיתיתסכנהשלשה

שמנילכוחותהפיךבלתילנזקלגווםשלאמהםבדורה
מתאוכךאמצעים.דרדורלבצעביכולתוגבלותםומגד

 :"ה"נכבהביוםלחייושחשהסכנהאתוחמיםהלאחד

ו • :.:;•:~-- ~: '
," -~~ J ~י-· , . --·'-•-

בוחוחינושלעצמיחחפיסה ] 2 [
הגבול)ומשמרלישראלההגנה(צבא

שלהעצמיתבתפיסהשוניקייםכיעולהמהמחקר
חופש :פרמטריםלמספרביחס"במגלעומתצה"לכוחות
בעיניהכוח.בהפעלתומיומנותאמצעיםמגוון ,פעולה
תוקפ· ,למגעהחותרככוחנתפסמג"ב ,ל"צהחיילי

 .בינוניאמצעיםמגווןובעלמיומןהרע"),השוטר"(ני
הבימרוסןככוחעצמםתופסיםצה"ללוחמי ,מכךבשונה
 • nימצומצםפעולהחופשבעלהאירוע,אתלהכילדוש
עלללמודניתןאמצעים.בהפעלתנמוכהומיומנותסית

 ,מאיתנואגרסיביםיותר"מג"בהבא:מהציטוטזהממצא

כשקרקיש[."]אצליחופשייםיותרהרבההםמשטרה!הם

[."]הרבהכוחיותריש ,בהפגנותמגיעיםשהםטוב הז]".[

 ."."פהכשהםיעיליותר

בחייבעמדתעצמםתופסיםמג"בחיילימכך,בשונה
בהשוואהמצומצםאמצעיםמגווןוכבעליכמותיתתות

מסוימתיתרוןבעמדתחשיםהםזאת,עםצה"ל.ללוחמי
מיומנותכבעליתפיסתםבשלצה"לללוחמיבהשוואה

האמורכללמרות .הסדרמפריעםבהתמודדותגבוהה
שניביןהשוררתמסוימתתלותעללדווחניתןלעיל,
מבצעיבשת"פבצורךהצדדיםהבנתלאוראלה,גופים
מדבריכךעלללמודניתןבגזרה.סדוהשלטתלצורך
קוראיםהםעזרהצריכיםל""כשצהצה"ל:מלוחמיאחד

אתרואיםכשהם ]".[ב"מג-הענייניםאתשיסדראבא''ל

 ."ומפסיקיםנבהליםמידהםמגיעיםב"מגכוחות

פעילותעלהתקשורתיההיבטהשפעת ] 3 [
הסדרבהפרותכוחותינו

עוסקיםזהממחקוהעוליםנוספיםממצאיםשני
הואהראשוןההפס"ד.זירתשלהתקשורתיבהיבט
ההתיביןמתווךכגורםהתקשרותשלהבולטמקומה

עול·וההלאומיתלזירהההפס"דבמסגרתוהשריות
מתועדותפעולותיהםכיחשיםהלוחמיםכלומר,מית.

זהתיעוד .נתוןוגעבכלכמעטחוץכלפיומשודרות
התקשורתהישראלית,התקשורתמצדבמקבילמתרחש

לתעדהדואגיםעצמם,הסדרמפרימקובואףהעולמית
באופןהאינטרנטלרשתולהעלותןההתרחשויותאת

מטרותיהם.אתשישרת

השיבעלגורםמהווהשהתקשורתהואהשניהממצא
כוחותינואתמרסנתבהיותהההפס"דאירועעלפעה
בלתיפגיעהשלמתיעודהלוחמיםמחשש(כתוצאהמחד

העושהשמנג,דהכוחאתומלבההסדר),במפריהפיכה
להלן .מאידךהפוליטיים,לצרכיובתקשורתשימוש
אירועזההפגכה" :זהבהקשרמהלוחמיםשנייםדברי

 ,כלוםעושיםלאהםהמצלמהמוכזה!רקזה ,תקשורתי

שובואזאבןעלינוזורקיםהםהמצלמהאתוכשמורידים

הם" ;"גזאורימוןעליהםזורקיםואנחנומצלמהישפעם

 ."אתה."כאאתהקורהוכשזהצלמים,מביאיםתכואוהכינו]".[שבועייםלכוחפרויבשות.מכותלתי."קיב'

 '.'אותנוכשחוטכיםהולכאינו

 51ולוחמיםבקרבבכפקהשימוש

חשיםהלוחמים
פעולותיהםכי

תוומשודרמתועדות

בכלחוץכלפי
תיעודנתון.רגע

במקבילמתרחש
התקשורתמצד

הישראלית,
התקשורת

ואףהעולמית
מפרימקרב

עצמם,הסדר

לתעדהדואגים
ההתרחשויותאת

לרשתולהעלותן
באופןהאינטרנט

אתשישרת

מטרותיהם

" 
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בהםבמקרים

עימותיםמתעוררים

מתיישביםעם

תחושתיהודים,

שלהתסכול
גבוהההחיילים

במיוחד.

(השמאלנים)"הס
אותימקללים

אמאואם'נאצי'
שומעתהייתהשלי
הייתההיאזהאת

בוכה".

להשתתפותאמביוולנטיתמוטיבציה ] 4 [ ~
הסדרהפרותבמסגרתכוחותינובמשימת

הפס"דבמשימותלהשתתפותהחייליםמוטיבציית
תחושתעלמדווחיםהלוחמיםמח,דמורכבת.חינה

באיו"שהיהודיתהאוכלוסייהוכילמדינהתרומהגאווה,
כיהודים)מהיישוב"אנשיםפועלם:אתומעריכהמוקירה
מגןשאתהטוב,משהועושהשאתהלהרגישלךגורמים
והח·המפקדיםלבר.לאשאתההרגשהלךישעליהם.
במוטי·הפוגעיםפרמטריםישנםמאידך,איתן".ברים

עדההפס"דבמשימתלהשתתפותהלוחמיםשלנציה
חלקלמשל,כךהיום·יומית.מפעילותםתסכוללכרי

הםמשעממות,שלהםשהמשימותמרגישיםמהלוחמים
אוניםוחוסרעייפותחשיםה"קו",אתלסייםמעוניינים

ודרורבביצועוקושימצומצמתמבצעיתפעילותבשל
משגרתגםמושפעותאלהתחושותכיספקאיןאמצעים.
האזרחית,האוכלוסייהעםוהחיכוךהרוטיניתהפעילות
ביחסקשות.האשמותכלפיהםמטיחהמהמקריםשבחלק
עימותיםמתעורריםבהםבמקריםכיעולהזה,לממצא

החייליםשלהתסכולתחושתודים,יהמתיישביםעם
הם"הבא:מהציטוטכךעלללמודניתן .במיוחדגבוהה

הייתהשליאמאואם 'נאצי'אותימקללים )ים(השמאלנ

 ."בוכההייתההיאזהאתשומעת

תחושותעלמדווחיםמהלוחמיםחלקכיעולה,עור
שלהישנותןאתלבטלביכולתםשאיןמשוםגםתסכול
אמיתיפתרוןלמעשהאיןכיומההבנההסור,הפרות
למצב.

עלוהסדרהפרותבזירתבנפ"קלשימושביחס
הבאים:הממצאים

מענו-חששבעקבותבנפ"קמוגבלשימוש ] 5 [
הוגנותחוסרותחושתהולמתבלתישה

צה"לחייליבעינינתפסההפס"דהתרחשותאזור
שהםהענישהחומרתהוגנותמבחינתהולמתבלתיכזירה

מפריעלהמוטלתלענישהבהשוואהעמהמתמודדים
לנועושיםכשהם"הלוחמים:אחדצייןלמשלכךהסדר.
צריךלא ]".[אותםמשחרריםשבועאחריככהגם ,משהו

 "עצמם!עללהגןהזכותאתמהלוחמיםלקחת

נרתעיםהלוחמיםמסוימיםבמקריםמכך,כתוצאה
צורךישלהערכתםכאשרגםבנפ"קשימושמלעשות

שי·מההשלכותחששבשללחייהם,חששקייםואףבכך
ביורוקרטיתותסבוכתחמורהענישהכמולמעשיהםתלוו

הבאות:במיליםזהמצבתיארמהלוחמיםאחדמיותרת.
 '.'בלגן."לךעושהזה ,לשאולבליאלפ"הזורקאתהם"א

בנפ"קוהשימושלוחמנות ] 6 [

כמ·בנפ"קלשימושבהקשרהעוליםבולטיםדימויים
זאתילדים.שלהםצה"ל,לוחמיידיעלהפס"דסגרת
ומשט·(מג"בזובזירההפועליםנוספיםמכוחותבשונה

יכולתוכבעליכגברייםצה"ללוחמיבעיניהנתפסיםרה)

מהלו·שנייםשלבדבריהםמומחשזהממצאהרתעה.
אונים.חסרי ,כבוליםאימפוטנטים,חשיםאנחנו"חמים:

 ;מאור"נמוכההיאכזובסיטואציהלהרתיעשלךהיכולת

שא·יודעיםהם ,הפלסטיניםמולקטניםילדיםכמונחנו"א

 ."הגבמאחוריקשוריםנחנו

השפ·כבעלישנמצאוהגורמיםכיעולהמהמחקר
ההפס"רבזירתהחייליםשלהלוחמנותמידתעלעה
התקשורתיוההיבטבנשקםלהםשישהאמוןמידתהם

עלמרווחיםשהחייליםככלכלומר,לאירוע.הנלווה
הלוחמנותתחושתכךהאישי,בנשקםיותרגבוהאמון
ביןמובהקקשרנמצאלאמכך,בשונהעולה.שלהם
ביחסאחרת.אוכזולוחמנותלתחושתבנפ"קשימוש
מסוק·האירועשזירתככלכינמצאהתקשורתי,להיבט

נמוכהצה"ללוחמישלהלוחמנותתחושתכך ,ותרידת
אלעצמיבריסוןלנהוגעליהםכיתחושתםבשליותר,
הואדואלי:אפקטיוצרזההיבטהתקשורת.אמצעימול

הלוחמ·בתחושתפוגםואףהסכנהתחושתאתמפחית
החיילים.שלכרת

בנפ"קוהשימושמוסריות ] 7 [

מאפ·בנפ"קהשימושכיחשיםהלוחמיםמרבית

עלמרביתשמירהתוךמשימותיהםאתלבצעלהםשר
בעתלדבריהם,וחירותו.האדםכבודכגוןמוסר,ערכי

השי·משימותאתלבצעבאפשרותםבנפ"קהשימוש
מינימליתפגיעהתוךמהם,הנורשותוההמנעהטור

הפרותבזירותהמצוייםמפשעחפיםבאזרחיםוהפיכה

בהיבטתפיסתםאתמתאריםמהלוחמיםשניים .הסדר
יההסיטואצאתלסייםרוצהאתה"הבאים:בציטוטיםזה

להגיערוצהאתה ]".[שאפשראלימהפחותהכיבצורה

פתטימרגישאתההיום.בסוףולמשפחהה'לחברהביתה

בגללאבןזרקשהואזהעלו sבןילדלעצורצריךשאתה

וארביץאלךלאאנימוסריתמבחינה" ;"כסף."לוששילמו

אוסכיןעםאלייבאההיאאםאלא ,לאמאאוקטןלילד

 ."שליהחייםאתמסכנת

שהשמי·חשיםמהלוחמיםחלקכינמצאלכך,בנוסף
האפק·נמיותצמצוםתוךמתבצעתמוסרערכיעלרה

כוחותינו.יכולותוהגבלתהמבצעיתטיביות

הנשקסוגכלפידיפרנציאליותעמדות ] 8 [
גומי(כדורישימושנעשהבוקטלניהפחות
הלם)וכדורימדמיעגזלעומת

לתחושתבנוגעהלוחמיםבקרבפערקייםכינמצא
והאפקטיביותהאמוןמידתהמוסריות,תפיסתהביטחון'

תחן·לגבישונים.נפ"קבאמצעישימושבעתהנתפסת
גבוהשיעורכינמצאבנפ"ק,השימושבעתהביטחוןשת

יותרגבוההביטחוןתחושתעלמדווחיםלוחמיםשל
75 ( 14גומיבכרוויהשימושבעת לשימושבהשוואה ) %
כינמצא,עודהפס"ר.במסגרת ) 62% " 53% (ובהלםבגז

עיןלמראיתכאשדחי,בנשקלשימושבתצורתודומהזהכלי . 14
באש.ידישמתבצענדאה

שהככל
 1יותרבה

ל~מכך,
הבי~שת

האנ"זה:

אורואים

לגבי
שיעוכי

מוסריות

הלם(%(

בהמשך

השימוש

מרווחים

בכאשר

ריבביות

ושימוש

) 60% (. i 

גבכדורי

מוגי~זה

 ,ו sלאם-

שאנעים

חה ] 9 [
וביחס

אחד

השליטה
 .באפקטי

דודשל
בנכמוש

הניתנים

כתוצאה

פוחופש

המבצעי·

שחמים

מראתה

ושחנתח

 ·מייוצא

שרכיוון

מילחשת

יח ] 10 [
היכולח

ניתן

ליכולת
 ~שימוש

ומ~בלת
גתסכול
ושרואה

מחלהם
נפ'עלת



מהלו·שניים

 .כים tאחסרי '

 ;"ר tמאכה tכמ

שא·רעים iים

השפ·כבעלי
ההפס"דידת

התקשורתיט

עלמדווחים
i הלוחמנותת
ביןמובהקר

ביחסאחרת.

מסוק·אירוע

נמוכהצה"ל
אלעצמיסדן

הוא~דואלי:
הלוחמ·ושת

מאפ·:נפ"ק

עלמדניתה
בעתיבריהם,

השי·שימות

מינימליתה
הפרותוירדת

בהיבטיסתם

J הסיטt אציה

כהגיעצה iר

פתטימרגיש

בגככאבןק

ארביץ lאכך

 lאסכיןעםו

שהשמי·~ים

האפק·ז.ירת

i נשק
גומי·י

לתחושתגע
;אפקטיביות

תהו·לגבי .
גבוהשיעור

יותרגבוהה

לשימושאח
כי.,נמצא,

עין'מראית

במידה ) 16(אם"שלוהאישיבנשקמאמיןשהחיילככל
בשונהיותר.גבוההשלוהביטחוןתחושתכךר,יותרבה
לחחן·בנפ"קהשימושביןמובהקקשרנמצאלאמכך,
ממצאהממחישציטוטלהלןהחיילים.שלחוןהביטשת
כשהם tעכיכחקים iצהם ,ן iביטחכיתן iככאהאכפ"ה" :זה

האכפ"ה."".אתאים tר

נמצאבנפ"ק,השימושבעתהמוסריותתחושתלגבי
תחושתעלמדווחיםלוחמיםשליותרגבוהשיעורכי

ובכדורימדמיעבגזהשימושבעתיותרגבוההמוסריות

 .) 70% (גומיבכדורילשימושבהשוואה ) 86% " 85% (הלם

בעתהלוחמיםשלהאמוןלמידתביחסלכך,בהמשך
עליההאמוןבמידתפערקייםכינמצאבנפ"ק,השימוש
שימוש,נעשהבוהנפ"קלסוגבהתאםלוחמיםמרווחים
אפקטי·תחושתאמון,מידתנמצאהכלליבאופןכאשר
בעתשמנגדהכוחשליותרגבוהותהרתעהויכולתביות

וגז ) 30% (להלםבהשוואה ) 84% (גומייורבכדשימוש
השימושבעתתחושתואתמתארמהלוחמיםאחד .) 60% (

 ,קטככיככשקמה iרהכיברהרזהמי iגכtררי"גומי:בכדורי

מתחבריםמי tגהכtרריחי.ר iכרבךגע iפ 1כאיכמרגישזה

ר· 11כא tככחציםהםהקנהאתאים iרכשהםאז , s 1כאם·

מי". iגרים tי iשאכחכעים

ארוןהחלוכותקבלתתהליך ] 9 [
בנפ"קלשימושביחס

לתחושתביותרהמשמעותייםמהפרמטריםאחד
לפעוליוכלוכיונתםאמהואהלוחמים,שלהשליטה

העיקרוןתחתשתתרחשסיטואציהבכלבאפקטיביות
השי·כיעולההמחקרמממצאיאמצעים.דרדורשל
אישורים,קבלתשלארוךבתהליךמאופייןבנפ"קמוש

גבוהות.פיקודרמותידיעלהמקריםבמרביתהניתנים
שלתחושהעלמדווחיםהלוחמיםרובמכך'הכתוצא
הצרכיםאתתואםאינושלעתיםמצומצם,פעולהחופש

הלו·אחדמדבריכךעלללמודניתןבשטח.המבצעיים
 ,בררכככר iאישכבקשצריךכשאתה" :ושרואיינחמים

לפגיעהגורםזהתהליךהיתר,בין ."קטןכזהמרגישאתה
וכפועלהחיילים,שלוהלוחמנותהאפקטיביותתבתחוש

באירוע,שליטהחוסרשלוהרגשהתסכולמייצריוצא
יכוליםשאינםחשיםהםאךבידיהםמצוישהנפ"קכיוון

בו.להשתמש

מבחינתהבכירהפיקודימהדרגתסכול ] 10 [
קיימיםאמצעיםלדרדרהיכולת

ביחסמשמעותיתתסכולתחושתעללדווחניתן
תוךאמצעיםלדרדרהלוחמיםשלהמוגבלתליכולת
מוג·זושבפועלכיווןברשותם,המצויבנפ"קשימוש
מידתכילציין,ישממונה.מרמהאישורומצריכהבלת

בה·בכיריםלמפקדיםביחסנמצאהיותרגבוההתסכול
ההגבליםאתמביניםשהלוחמיםכיווןלזוטרים,שדואה
להפ·אישורלמתןהנוגעבכלמפקדיהםמחויביםלהם
המופעליםהלחציםאתלהביןמתקשיםאךנפ"ק,עלת

עבדך·אתתואםזהממצאיותר.בכיריםמפקדיםעל
כוחותלפעילותביחס ,) 1990 (ואחדיםבדייניךשלתם

חפי·דרגשלמדוומעמנהיגותולפיהםבאיו"ש,צה"ל
שמתקיימתבעודמתמדת,בבחינהמצוייםרהבכיקוד

מומחשתזותסכולתחושתהזוטר.הפיקודכלפיקרבה
כצכם iחשבכ"שרואיינו:מהלוחמיםשנייםשלבדבריהם

 iאכחכככהכי ,קים tאזחמים tהכאכיהצאים tשית tפעיכ

 iהייכ" ;"ר"כהפס lאת tכפעיכצאים iי iכשאכחכמרגישים

קיבכשכיחבר , iכהרג tשככחברים ,ברפיחקשהבהפגנה

 "?'תירהאכ' 1ככהגיראפשראיך ,בראשאבן

בנפ"קמהשימושכתוצאהתסכולתחושת ] 11 [

לשימושביחסביותרהבולטהפסיכולוגיהממצא
וחוסרתסכולשלתחושותהינדכוחותינובקרבבנפ"ק

גון·מספרבשלבנפ"ק,מהשימושכתוצאהאפקטיביות
קצרולזמןנמוכהפגיעהעוצמתראשית,מרכזיים:מים
הלוח·אחדזאתשמתארכפיקל,לנשקבהשוואהיותר
מפסי·הםשעהאחריכי ,הקצרח itכטאפקטיביזה"מים:

כ 1מבאכשאתה ]".[ך tהארח 11כטכאאבכככים 1ה 1קים

עכיהםרה iיאתה iאבניםעכיךרקים tשזכיםקטיכרים 15

במרביתשנית, ."תם 1אירתיעו sאם· קר]".[ייגמרכאזהגז

כעדהנפ"קשלמצומצםפגיעהטווחמתקייםהמקרים
 .הרויכולתהפתעהאפקטשלישית,בלבד).מטר 50
אתמכיריםהסדרמפריכיחשיםהלוחמיםנמוכים.עה

את ,להפעילםהנדרשותהפקודותאתהאמצעים,יכולות
ואינםבנפ"קשימושהמתיריםההחלטותמקבלידרגי

מצייניםלמשל'כך .ולותיהםפעמהשלכותחוששים
מרתיעיםכאכברההכם iהגזמצעי"אלוחמים:מספר
 iתכ'בהתרסהעקים iצ 1כ 1אפהםכפעמיםהמפגינים.את

ההרתעה iעכשיערשהתגייסתישמאזשב iח"אכי ;'"זג tככ

פיזית"."פבמע iכפגכעצמםמרשיםהם ,ררת 111ככת tה

החזותיותההפגנות,משגרתתסכולתחושתורביעית,
ודללמניתןלמצב.אפשריפתרוןוהיעדראליההמתלווה

מרגישאתה ,קשהכאזה"הלוחמים:אחדמדבריכךעל
 .צר iעבאמתכאאתה ,משפיעבאמתכאאתה ,תר tמי iכמ

 ,י iשיכם tשאיןמתסככת!השגרהם! tככשה iעכאאתה

 ."הפגנהר iעתהיהשישים tשבירע iיאתה

והמלצותסיכום
תמונתמתקבלתכיללמודניתןהמחקרמממצאי

כוחותינולשימושהנוגעבכללמדימורכבתמציאות
מפרקיםכוחותשלקיומםבשלההפס"ד,בזירתבנפ"ק

אותםשלומוגבלתדיפרנציאליתותפיסהבזירהמגוונים
מורכבותגםקיימתאלה,לפרמטריםבנוסףאמצעים.

חת·-אלהלאירועיםהנלווההתקשורתילסיקורביחס
מולאלהזירהשלומרסןמשחקימימוכמייצרתקשורת
כיעולה,עודהתלהמות.ומעוררפרובוקטיביגודםהיותה
מאופןמושפעתבנפ"קהשימוששלהאפקטיביותתפיסת
המתב·לפעילותווכהנגדההאירוע,אתהלוחםתפיסת
 ~מוסרי.ללאמוסרישביןרצףפניעלכנעהבוצעת

 53וכוחמיםבקרבבכפקהשימוש

בכפ"קהשימוש
בתהליךמאופיין
שלקבלתארון

הניתכיםאישורים.

המקריםביתבמר

פיקודרמותידיעל
כתוצאהגבוהות.

הלוחמיםרוב .מכן
תחושהעלמדווחים

פעולהחופששל
שלעתיםמצומצם.

אתתואםאינו

המבצעייםהצרכים

בשטח.
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חוסכםכיכיכר

שלהמרכזי
טמוןכוחותינו

המורכבתבתפיסה

זירתאתשלהם
רצונםההתרחשות,

ערכיעלבשמירה
בסיסייםמוסר

אתוהבכתם

והקשייםהדילמות
מתמודדיםעמם

מפקדיהם.

.' ·.r t-·~· . 
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טמוןכוחותינושלהמרכזיחוסנםכיניכרבנוסף, "
רצונםההתרחשות,זירתאתשלהםהמורכבתבתפיסה
הדילמותאתוהבנתםבסיסייםמוסרערכיעלבשמירה
מפקדיהם.מתמרוריםעמםוהקשיים

הצבאיבהקשרבנפ"קהשימושכיספקאיןזאת,לצר
פניםלוויכוחיםנושאומהווהרבותשאלותעדייןמעורר

לאי-בהירותלעתיםלגרוםעשויזהמצבוחוץ-צבאיים.
הלגיטימיותמידתעללהשפעהואףבו,השימושלגבי

לא·כיעולהזהממחקרכוחותינו.בקרבשלוהנתפסת
אירועיבמסגרתבנפ"קלשימושהנלוויתמביוולנטיות

גםצה"ללוחמיעלמשמעותיתהשלכהישנההפס"ר
ההתנהגותי.בהיבט

מרכזיותשאלותבכמהלרוןצורךמעלהזוהבנה
ארגוניקשבלהענקתחשיבותישנהראשית,בנושא.
העי·קשתפניעלבנפ"קשימוששלהמבצעיתלתפיסה
במרביתהרווחתהדיכוטומיתלתפיסהבהשוואהמוחים,
המא·להדרגתיותבהתאםזאת, .בצה"לכיוםהמקרים

ובהתחשבהנוכחית,בתקופהאסימטרייםעימותיםפיינת

בעולםהמתקיימיםגיאו-פוליטייםובשינוייםבתמורות
דיוןלקייםגבוההחשיבותישנהולהערכתי .הערבי
תפיסותתורה,מחלקתראשבראשותזהבהיבטמעמיק
הפיתוחהפיקוד,דרגיכללעםוביחדז"ישלוהדרכה

הרלוונטיים.והטכנולוגיה
ער·זהממחקרהמתקבלתהכלליתמהתמונהשנית,

הביטחוןהאמון,לתחושתביחסמשמעותייםפעריםלים
כך·ידיעלבנפ"קלשימושהנלוויםוהמסוגלותהאישי
להמשיךגבוההחשיבותישנהכיניכרזאת,לצד .חוחינו
בעז·בנפ"ק,בשימושהלוחםמסוגלותבהעלאתולעסוק

לך·שלבסיסיתככשירותזהבנשקמיומנויותהקנייתדת
בהמשךהפס"ד.בנטרולפעילבאופןהמשתתפיםחמים
בשימושלהיותצריכיםנפ"קסוגיאילולבחוןראוילכך,
הנדרשותהמינימליותהיכולותו~הןמחלקתי,אואישי

בשירותואחדאוזהבשלבנפ"קלהפעילהעתידמלוחם
כך·בקרבלפעולההנטייהכיהבנהמתוךזאת,הצבאי.
ליכולתביחסמתחושותיהםרבהבמידהמושפעתחוחינו

לפעילותביחסמוסרשלומתפיסותהאירועעלהשפעתם
תוךתתבצעכוחותינוהפעלתכירצוילכן,בזירה.צה"ל
פרקיטולרית·אפקטיביתבמקביל:אספקטיםשנישילוב

ייער·באמצעיםבודדמפגין(נטרולהבודדהכוחידיעל
(שי·הפלוגהאוהמחלקהידיעלודיפוזית-כוללתדיים),
מפגינים).קבוצתמולאלרעשעשן,גז,באמצעימוש

תיאוםיתבצעכיחשובהפסיכולוגי,בהיבטשלישית,
סי·ישאשרהנפ"קכלימבחינתלכוחותריאליציפיות

נמוך,הפעלתםשסיכויואלוידםעלשיופעלוסבירכרי
הלוחמיםבקרבצפויתסכולמועדמבעודלמנועבמטרה

מוטיבצייתוהעלאתבריאמבצעימתחעלשמירהתוך
חב·הפיקודדרגישללפתחםעומדתזומשימההלוחם.
תוךתתבצעכיוראוישוטף,ביטחוןלמשימותורשים

היחידות.יועציעםהתייעצות

המ·השת"פאתולפתחלהעמיקמומלץרביעית,

פיתוח,שלבהיבטיםלמג"בצה"לכוחותביןתקיים
ההתנהגך·ההיבטיםהבנתתוךנפ"ק,והטמעתקליטה
כיניכרזו,להמלצהבהקשרבו.לשימושהנלוויםחיים

הטכנולוגיתבחטיבההמתקייםהפיתוחצוותפעילות
ומומלץעליונה,חשיבותבעלתחינההיבשהזרועשל
הקרבשרהשלהמשתניםלמאפייניובהתאםתורחבכי

חניו-מדיה).(עירןהמודרני

חב·ההתנהגותייםבהיבטיםעסקזהמחקרלסיכום,
כוחך·עלמרבירגששימתתוךבנפ"ק,לשימושלווים

ולהעמיקלהמשיךחשיבותישנהלכך,בהמשךתינו.
עלבנפ"קהשימושהשפעותבבחינתגםהיריעהאת

ייע·בנפ"קהשימושכיהבנהמתוךשמנגר,הכוחות

מהכוונההכוחהרתעתשעיקרההמנעתית,כתפיסהשה

פיצולקיים,הפס"דשלהסלמהמניעתהסדר,אתלהפר
ספקאיןההתרחשות.לגזרתמחוץאלותיעולוההמון

לצו·אשרמשמעות,ורבתמאתגרתבמלאכהמרובוכי
שישלבבין-זרועימחקרצוותיוקםכירצויהשגתהרך

ביטחוןוגופימפא"תחט"ל,אמ"ן,מז"י,נציגיבתוכו
נוספים.חוץ-צבאיים

מקורוח

מחלקתתרה"ד,הצבאית.העשייהשלהיסודאכני .) 2006 (אמ"ץ
צה"ל.תר"ל,

צה"ל.ז"י, , 24מקחצ"דנפ"ק.לפיתוחדמ"צ .) 2012 (מ.אדלשטיין,

מחקו-עירוניתלרחמהשלחברתייםהיבטים .) 2006 (א.כן·אדי,
צה"ל.ז"י,פסיכולוגיה,ענףמחקר,מדודאתנוגרפי.

וכינויאופיכינויגרף,כינוי .) 2001 (ע.רלרי·שדייכד,א"כן·אדי,
כהן,א'סטיראדטכתוך:כישראל.הצבאיוהשידותהמגדראומה:
 .) 99 " 130כעמ' 5 • 4דמוקרטיתתרבות

-ד"הפסואירועיהמונייםלאירועיםהיערכות .) 2011 ( .אכנכניסטי,
 .צה"לאיר"ש,פסיכולוגיה,לכוחות.מנטאליתלהכנהערכה

 . 36גיליוןמערכות,הדג.אלנשק .) 1994 (י.כן·ישדאל,

העתידי.הקרבושדהטכנולוגיהביטחון, .) 2001 (י.כן·ישדאל,
לקיומה,השישיכעשורישראלכביטחוןסוגיות-הביטחוןמרקם

מערכות.כהוצאת

 . 15גיליוןניכשה,ביטאוןהמס.למצבפייזד .) 2010 (ע.כן·שלוס,

 ,הריגהאל·אקצה:כאינתיפאדתצלפים .) 2005 (א. ,כן·אדינ"כד
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