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מחמש.ןכמאבקאלאקצר,צבאובמהלךווכרעלאשהעומותבהכרה,מתאפווזהמוגבלהעומות

תלןוההלחיr.גתבוההכנהאזרל .) 2001ן, 1(ועלהצדדיםשלהעמידהוכולתעלהואותדההתמודקרי,
ת iההחלטמקבליאתמעסיקההלוחמים,שלתנפשו 1ס 1ובחהעמודהבכוחבתודעה,רבהבמידה
גבל 1המבעומ\תנשימהאורןליצורתטננוקותמצוגזהמאמר .בשומהאורןלשמרכיצדהשאלה

עוקןוותומסקנות tJממצאוןכז-ומפקןוםלוחמוםנקרבשחוקהעםןהתמודדותלחץהפחתת-

בגזותכשומהאודךבנושאדהח"מ vאזח"לוג 1פסינאמיתי,תם 1ורס"זע"ושנערןחלוציממחקר

עלבתתאrנ 1שונוםלחץגורמימופעליםולוחמוםמפקדיםעלנימלמדיםם iהממצאאזח"ע.
בראשןתובשומהאזרןלבחינתדי iהפיקהצוזתעבדדתתתוארבנוסףמובחנים.להוןתדדזת tההתמ

הגשומהרך 1לאבוחסדדת 1מענה 1תמה.מעלןאשושיטתי 1פ 1באהנושאאתבחזאשרנץ,רז }'lאל"ם

מןצלחתדדות tהתמעללמעשההמבוססותגשומה",ןרן"אליצירתהטככיקוחאח .המזגבלבעימות

הממוקדות ..טכנוקונןא.הניתוח.רמתפיעלגת l::קבולשתולחלקניתןשחוקה,זהפזiתתלחציםעם
בפרט.הטיפזלחממזקדותבפךקטוקת•ת 1טכנוקב.וחודה.•ההמסגרתברמתצבאוןתבפרקטוקות

כןושחוקה.לחץלהפחותהעשויות ,המסגרתברמתהממוקדותטכניקותכוללתנה 1הראשהקבוצה
לגזוזליחידההמאפשרתיזומה,פעולותעלבדגשנת, 1מגופעילותשלחשיבותהמתוארתלדוגמה

העג~מתהנהנןספתטכנוקה ;אק\כיבילה tפעלדפזספסיבי-מגיבמדפוסולעב\רהנט"ששגרתאת
הוחזרהחמו iלחוובוםביטחוזלחזשמגתעלהלוחמים.שלתעצמווהניטחוזהמסזגלזתתחושת
שלוטהתrזןשתומעללכזלנמפקדוה.ם;שקזנלן·נהכשרהלנשק,בחבריהםבציודם,ם,.נעצמלהאמוז

לןשרוכשום · 11והאמהמפקדשלעית 1מקצמנהיגותכז 1לחץ;להפחיתהואאףעשזוהבמצואזת
מגזהמהוות ,חברתיתזתמוכהוךןת jלהאי-זדאזת;לצמצוםזרחנהממוסדתמודעהפצת ;חיילי\

הנאrנגותאתלגשקמחנךוהםלקבל bצריכיהלוחמים(שבiדקובבשעתניוחךדשחיקה,נפנוזחזסם

תפקוןום tבינמעבווםחנוכה.!.מקדימההכנהקצר);אם(גםהסתגלזת''"זמזניןתר);הגדולה
הלחימהלסבדבתמקסומאלי tנאזפהאומוניםהדמוותלחץ,עםלהתמודדותןאזמוז ;ארגוניותזיחידות

מיתית.הא

ל1כפסוכולוגונצרכיםזטופולדאגהלהז:שהמשותףלחץ,להפחתתבטכניקותעזסקתהשנויההקבוהצ

"מיל\ולג~ווןהו:נבצעית.מהפעיל\תוהתרעננותבהפוגההצורןמודגשבןהפרט.נומתופוזוולןגוום
תחייל.בצורכיכולללוטופ\·גופנוכושרפותוחשונה;שעןתעלהקפדהמצנרום'';

הקדמה

מפעיליםשאונםגורמוםבוזאליםעימזתהואהמזגנלהעימות

במלואכוחםעוקראתמפעולוםןאונםעוצמתםעוקראת

סגזבהיותוועלוז,משההרמטכ"ל .) 2001{ועלוז.שלוהעצימות

שהעימותבהכרהמתאפייזהמוגבלהעימותכיהדגישהרמטכ"ל,

מתמשךבמאבקאלאוחסות,קצר,צבאיבמהלןיוכרעלא

שלהעמידהיכולתעלהואההתמודדותקריהוגעה,כיוםהמכונה

 2הצדדים.

נכוחבתודעה,רנהבמידהתלויההלחומהכיההבנהלאור

מקבלואתמעסיקההלוחמים,שלהנפשיונחוסזהעמידה

שסוג{בהנחהנשימהאורןלשמרכיצדהשאלהההחלטות

לנוכחמספר).שניםעורוומשןהמוגבלנעימותהנזכחוהלחומה

גבעתוכחטובתארג~נות,ותפסוכןלןוהזנהו'נוקוד-ח'ודד rסר 1

על ,קדןצוד Jךס"הדרןם,פזקןךלפסזכןלןגמןזחדתתןדה

המןעזלןת.ןההאזרתההערןתהתמוכה, ,] Jהרעו
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הגשומהאורןבחינתלפיקודיצוותהדרןםבפיקודהוקםזןהבנה

(עלהראל.רזהאלוףהדרום.פיקודאלןףעל-ודיהמוגבל,בעומןת

בהמשך).יפןרטהצוןתעבודת

הצורןאתחודדהרקלאהמוגבל,בעומותהלחימהמצואות

הקשייםאתהציפהגםאלאמבצעי.נשימה""אורןביצורת

שלביכולתםהשאר,בוזתלוי,מבצעינשימה""אורןבהשגתו.

ממנווכתוצאההלחץ,שחיקה.ולמזערלחצוםלהפחיתמפקדים

הםשבפניוהעיקךוכקושירביםמפקדיםע"ותוארוהשחיקה,

הלחומה.שמתמשכתככלוגוברההולךקושוניצבום,

צבאיתפעילותבמסגרתושחוקהלחץלעומקנחקרולאכהעד

קרבבתגובתעוסקיםזהבהקשרהמחקרוםמרבותמתמשכת.

וחומרומהקרוםולאחווה.הלחימהבעתפסונולוגותבשבורה-

חווליםבקרבושחוקהבלחץעוסקוםבלבדמעטיםהדרנה

זהמאמרטראומטיות).פוסטהפרעותמגלום(שאונםבריאים

מטננוקותחלק .זהחשובכנושאמחקרשלוושומובלימהווה

מבוססותהמאמרבמסגרתהמוצעותלחציםעםתוההתמודד

שפורסמהבנושא,חוברתועלבתחוםמקיפהספרותסקירתעל

 .האמריקאיכנצבא

ו"שחיקה""לחץ"למושגיםהגדרותיוצגוהמאמרשלאבחלק

שלטכניקותיוצגוהמאמרשלכנחלקביניהם.הקשרווונחז

לוחמיםנקרבנשימהאורןליצירתושחיקהלחץעםהתמודדות

מיפוימהווההטננוקותהצגתלמעשההמוגבל.בעימותומפקךום

תוךהם,באשרושחוקהללחץהקשורוםמרנזווםמשתניםשל

המוגבל.בעימותללחימההתאמתם

עלבהךהמופעליםהלחציםבאופימזוזושונותהלחימהגזרות

עםלהתמודדהנוהקושיעוקרהסגול,הקובתחוםהלוחמים:

שלהחד-גוניותעקבמבצעיומתחורובותעלולשמורשחיקה

לכןמתווספתעזה,ברצועתובעיקר ,ש"ובאוההגנה.משומות

רב,פיזיעומסעםוהתמודדותמוחשיתיום-יומיתחווםסכנת

זהכמאמרהמוצגותהטכניקותיומיומוום.ואירועיםאי-ודאות

יוצגוזהמאמרשלגבחלקוהשחיקה.הלחץגורמילכללנוגעות

ע"ושנערןחלוצוממחקרעיקריותקנות oומממצאיםבקצרה

נשימהאורןבנושאוהח"מאזח"עינולוג oפאמותו,יותםרס"ז

הלוחמיםשלהנשימה"ב"אורןעוסקהמחקראזח"ע.כגזרת

שלבוקורתיאבחוזנווישאזח"ע,בגזרתהמוגבלכעימות

הנונחו.במאמרהמוצעותבטכניקותבאזח"עשנעשההשימוש

בגיליוזכנפרדלהתפרסםמתוננזארונה""גשומההשלםהמאמר

הקרוב.מחץ

ראשוניותמסקנותבקצרהאציגזהמאמרשלובחלקלכסוף,

נמצאהצוותהגשומה.אורןלכחונתהפוקודיהצוותמעבודת

נוונהאוזולבזהמסקנות,וגיבושהנתונוםאוסוףבשלבעדווז

וניווניםענוותואתלתאראלאכפירוט.מסקנותיואתלהציג

ע"ישנאספוהמענווניםמהנתוניםהעוליםכלכ,דראשונוום

ודיעלולמידתובנושאלעומקהעיסוקעצםהצוות.חברי

המודעותאתמבטאיםארון,לטזוחבראווהכנירים.מפקדים

מסקנותהעכשווית.בלחימההתודעתיהמרכיבלחשיבותהגוברת

מפקדנץ,ארזאל"םשלנפרדבמאמריפורסמוהצוות\המלצות

דרום.כא"פ

"לחץ",ביזהזיקהגםנמוללחץהמקורותשהבנתמאמינהאני

אפקטיביתהתמודדותיאפשרומבצעי.נשימה"ו"אורן"שחוקה"

המוגבל.בעומותהלחומהאתגריעםיזהר

ננזשאודעהקוןאום,לנם.להזסיףמכקששלפניכםהמאמר

שאיזהיא,ההנחהעמו.להתמודדהאפשריזתזהרוניםהלחץ

בחוויהאלאבלבד."חלשים"חיולוםשלבמאפווזמדובר

מטהקצובילוחמים.מפקדום,נולנו:שזתפוםשלהפסיכולוגית

מעטלאיהותלבמשימותמוצלחתעמידהותומנו-לחימה.

השונותהטכניקותהכרתלחצים.עםאפקטיביתכהתמודדות

התהליכיםוהבנתלחשיבותזהמודעותהגברתלחצים,להפחתת

בהז.כומרובהמושכללשימושותרמושבבסיסז.הפסינולוגוום

נדרשיםהרמות,ככלעצמם,שהמפקדיםלהדגוש,נבוזכןנתון

מפקדבל .מחווליהםפחותלאושחיקהלחץעםלהתמודדות

יכולתלפתחנדרשבהכשרה,אםוניזלחימהכסביבתאםבוז

שחיקה.-ותוצאתולחץעםאפקטיביבאופזלהתמודדעצמית

ו"שחוק,ך"ל"לחץ"הגדרות-אחלק

כתופעהבני-אדם.מחיינפרדבלתיחלקהוא ) Stress (לחץ

שונים.מסוגיםלחציםזנותפקודיות,השלכותבעלתפסיכולוגית

מהקרותןלהתווחסותלהתעניינותוהשפעותיהם,מקורותיהם

 .ענפה

במושגיםהשימושו"שחיקה"."לחץ"המושגיםווצגוזהבחלק

מתוןתמוךלאאולם-בצה"להאחרונהבעתמאודרווחאלו

ביזקרונותלעתיםמבלבליםלמשלכןשלהם.עמדקההבנה

ו"אי-שנועות"תסכול""חרדה",ל"דינאוז",\"שחוקה""לחץ"

חשובאולםאלה.תזפעות tביקשרישהאמתלמעז /רצוז"

עםהתמודדותודרכיהלחץחוווותללחץ,הגורמיםביזלהבחוז

שלמקצועיותהגדרותיוצגולהלזהלחץ.תזצאותלביז-הלחץ

וסודשתהווהמשותפת""שפהליצורמנתעלאלה,מושגום

מוצלחת.להתמודדות

חשהפרטכאשרנוצרשלחץהחוקרים,מרבותעלמקובלכיום

מהסביבהגירוווםעםלהתמודדמספיקוםמשאנוםלושאיז

אתהיחוותפיסתעלהואהךן,שלהתמודד.לוחשובשעמם

להתמודדותמייחסשהואהחשוכותואתלהתמודדמסוגלותו

שלאחוששהואנאשרבר-אורבוחזלפנולחץוחווהחייל(למשל,

להצליח).לווחשובוצלוח,

במשאביםהפרטמשתמשלחץ,מצבועםההתמודדותבתהלון
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המצבגורמישלשההדגשהבכךנעוצהבשחיקההעיסוקזכה

ומפנהכ"אשם"הנתפסהיחיד,שלתןואישימאפייניעלמאפילה

לסכינה.ההתמודדןתודרכיהמשברגורמימוקדאת
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המתמשכיםלחציםאווגובריםהולכיםלחציםלרשותו.העומדים

למעשהוזוהיהנפשייםמשאכוןלהידלדלותיגרמוזמך,על-פנו

מתייחסותלשחוקההמקובלותההגדרותרובה"שחיקה".משמעות

מרכיביםשלושהלשחוקהמצברים.ןלהתרןקנןתאנרגיהלאזכרך

רוחניתותשישותרגשיתתשישותגופנית,תשישותעיקריים:

עםמהתמודדןתנובעתששחיקההיות .) 1984פינס-(מלאך

גםיתרמולחץלהפחתתשטכניקותהרי ,ממושכיםלחצים

שחיקה.להפחתת

לחץ:
אותביעההיחידגפנומצינההסביבהכאשרנוצר"לחץ

 lלבוחשאבלבהם,לעמודשוןנלנטוחהואשאידאתגר

רקלחץיוצרביכולתהביטחוז'רחוס .ולהצליחעמםלהתמןךך

ליחיד"חשיבותבעלותהךהתןצאותכאשר

) 1976 McGa1·th ( 

שחוקה:

והתרוקנותבזtפקןךורודתאנרגיה,אוברזשל"ז\הליד

וןמוומייםלחציםעםמהתמודדותצאהזנתמצברים,

מתמשכים"

לפניוושחקהמפקדיםאוכוהחוולוםמילנבאנותןהאם

להישחקהצפןוהמפקדאןהלדחםאתלזהדתנותךהאםחבריו?

תאפשרחוןבותתשדבהרקע?משתניאןאישידתמאפייניעל-פו

תמיכהלהםולהדשיט "] 1סיכצתןנ"קנהנמצאיםאלהאתלסמך

היאהשחיקהנחקרכידםהשלטתהגישה .מדעדמבעודןסידע

קשוריםןלפרטחוצןנווםהםלשחיקההגורמיםולפיהמצניח,

-אושוןתווםמגדומיםלהבדילנתזך,הןאשבהלסוטןאצוה

כיצדלברדקנוסןמעטיםמחקריםרק .עצמדבפרטהקשןךום

סקירתם:ולהלךלשחיקה,הפרטמאפודנומתקשרים

לשחיקההעיקריים"הקדרבנות" ,) Freudenberger (1974עפ"ו

ציפיותןבעלימשימהמכדונוכריזמטיים, ,דינמייםאנשיםהם

ציפיותלממשבמאמציהםלהמשיךמתעקשיםאשרלא-ראלידת,

גבוההשאיפותרמתבעלישאנשיםטוענת, ) 1996 (עציוןאלה.

מלאך-פינסגםלשחוקה.גבוההסיכוןבעלתכקבוצהנחשבים

נשחקיםוההתלהבותהרצוזבעלושדווקאכך,עלמצביעה ) 1984 (

היאנפשיתלשחיקההאנגליהמונחבומציינתהואוותר.

Burnout , ,עללסיכום:אש.קןדמתןל"דעיכה" ,"דעיכה"כלדמו

מהחייליםמומראשלנבאנותךלא ,הקייםןהודעהספרותסמך

שדווקאעךןוןתישנךזאת,עםוחךראשון.יישחקהמפקדיםאו

יותר.מהרזושחקןוההתלהבדתהרצוזבעלו

להבנתובדתתרם-מאישיןתווםלהבדיל-מצבייםגדומיםחונות

שלההפופולריותבוטועז. ) Shirom (1989השחיקה.תדפעת
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מחייבתלחץמצבועםהתמןךךןתו"שחיקה"."לחץ"נוןהקשר

הדלביםלחציםלרשדתד.העומדיםבמשאביםלהשתמשהפרטאת

להידלדלדתוגרמוזמך,על-פניהמתמשכיםלחציםאוגובריםו

ללמודשניתזכפושחיקה.למעשה.המבטאת,המשאבים

החוקריםורוב ,לזוזוקשורות\השחיקההלחץתופעוחמההגדרות,

 , Pines (מתמשכיםלחציםשלתוצאההיאהשחיקהכימסכימים

& 1981 , Aronson with Kafry (. 
1989) Shirom ( ,בשחוקהרואותהקיימותהתפיסותרובנוטועך

ודאה ) Cherniss (1981גם .ללחץךוס-פןנקצוןנלותתגדנה

עםהתמדדדדתתהליךשלמוצלחהכלתיסוןמןאתבשחיקה

שחיקהכי ) Etzion (1990 .1987טדענתזאתלעדמתלחצים.

 .התמודדותעוקףתהליךאלאלחץ,עםבהתמדדדותזדכישלאינה

לזהותםןנקןשובהתמשכדתםמאןפוונוםשחיקהוןצךולחצים

לשחיקהגורמיםמדגדריםוכלתיעמומיםלחצים~להגדירם.

ומצטברת.אוטות

נשזמה""אןרךלזצזרתטכנזקןת-בחלק

לוחמיםנקרבנשימה""אדרךלהגברתטכניקותווצגדזהנחלק

ספרןתסקירתעלמנןססיםהמדצעיםהנידוניםןמפקדים.

המפקדיםעםקלחלוהואהמטרהנתחום.רחבהתאורטית

עקרונותוושןם .ושחיקהלחץכמצבילהתמודדותכללייםעקרונות

-הפחותלכלאו ,לחציםהיווצרותבמניעתלסייעעשויאלה
להפחתתם.

למפקדיםמוכרותלהלךשיוצגוההצעותשרובמניחהאנו

פורמלילימודמתוןואםהאישיניסיונםמתוךאםהיטב,

מפורטתבהצגההואהמוצגהחומרתרומתאינטואיטיבי.או

ובהבהרתלחשיבדתךהמודעותבהעלאתהטכניקות,שלושיטתית

שכבסיסן.הפסיכולוגייםהתהליכים

בימלמד ) Lazarus & Pokman , 1984 (המקצועיתבספרותווןע

 :גיםוסלשנינשימה""אורןליצירתהטכניקותאתלמי'(ניתן

ממוקדות-רגשות.וטכניקותממוקדות-בעיהטכניקות

מקורשהואהלחץ,בגורםמטפלותבעיהממוקדותטכניקות

על-וךולמשלהמצב,לשינוילהניאמנסותהטכניקותהבעיה.

שישפיע.משומותלביצועקדימותסדראוסמכויותהגדרתשינוי

 .הזמךניצולאופךעלבתורו,

לשלוטלפחותאולהפחיתתכליתךתורגשממוקדותטכניקות

פתוחהשוחה(לדוגמה:ןעמדותרגשות ,:החדשותהלחץבתדצאדת

 .ללב")לקחתש"לאוהחלטה ,הלחציםעל

כמידההלחץ,נסןגתלויהדברוותר?ועולהמהטכניקותאוזן
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ולשנותוהמצבעללהשפועמסוגלעצמוהפרטרואהשכה

התמודדות,דרנושלעשורכמגורזשומושבולומר,נותזונדומה.

נןצךוםשכהםהספציפווםלהקשרוםןהתאמתזכונוהזשולוכתוך

ושחוקה.לחץעםאפקטיכותהתמודדותואפשרלחצום,

כמשולב:לחץעםלהתמודדותמשולבותטננוקןתלהצוגנחרתו

הרגשותשונןושתנלותזואלוהמצבכשונווהממוקדותאלה

עפ"וקטגןךוות,לשתוכחלוקהוןצגוהטננוקןתכמצב.הקשןךום

הממוקדותטננוקןתולמסגרת:לפרטשלהזהרלןןנטוןתמודת

לרכותכפרט,כטיפולהממוקדותןטננוקןתהמסגרתכרמת

זה.שכטיפולהפוזוןלןגווםכהוכטום

ברכותהכןכןוקדותלחצום,לכוזעורטכנוקות .ו
הכןזוגרת

מאפשרכמנהוגאמוזהמפקד.שלבמנהיגותואמוןיצירת

ןלוטןלונוחעוצמהמקורעםפסונןלןגותלהזדהותלפרט

המערבתאתלמעשהמווצגהמפקדועוד:זאתלעצמו.ממנו

גורמוםכונןלתו,והאמוזעמוההזדהותנולה.הצבאות

ןנוווזלקרב,נשלחשכשמההמטרהעםלהזדהותלפרט

ןהקשווםהלחצוםעםועולותבותרלהתמודד-?שנן

כסמכותלאט-לאט.נוצרכמפקדהאמוזכהשגתה.הקשןךום

נדרשתרו.אוךדרגתו,מעצםלמפקדהמוקנההפורמלות,

הלנהאושותדוגמהמקצועות;וכולתשלמעשותהונחה

בלשלןלצרנוןלשלומוןאמותותבנהדאגהוהפגנתלמעשה

מתלהכוםאונםכמפקןוהםאמוזשמאכדוםלוחמוםחוול.

כהצטוונות.משומתםאתולבצעןכןווקנותכמהורותלהגוכ

האפקטוכוותעלמברעתהשפעהכמפקדוםאמוזלחוסר

מפקןוהםעלסןמנוםשאונםחוולוםבוחורה.המורלועל

לחץולחוותפשוטותפעולותמכוצןעלחשושעלולוםכקרב

וותר.רב

שלוטהתחושתביכולת.וביטחוןהמסוגלותתחושתהעצמת

ןהמפקןום.החוולוםשלןטקטותטננותוכולתעלמכוססת

העוקךווםהגורמוםאחדהונןכונןלתשכוטחוזמנוווז

מפקדלבלמרכזותמטרההונהוצורתולחץ,מפנוהמגנום

כחכרוהםכצוודם,כעצמם,המאמונוםחוילוםרקכצבא.

אחתובלכוטחוז,לחוששקוכלו,עשןווםוכהכשרהלנשק

 Ke1·nהזדמנות.כבלמתוחזקתלהוותצרובהאלומאמונות
התנהגותלנוכןומודלמצוג ) 2002טמוןאצל , 1996 (

שלארונהשורהמסבםהואלחץ.כמצבוחוולוםשלותפקוד

ןטועז,קוצןנווםלחץכמצבושנמצאוחוולוםעלמהקרום

ועולותפעולותשל"תערוכת"מצוגוםהקךכווםהחוולוםבו

עלמשפועוםקןגנוטוכווםמךנוכוםושנוועולות,וכלתו

הכוטחוזגורםהוואוש.וגורםהכוטחוזגורםהפרט:עמדת

אודםהוהשכהםאורןעוםכעקבותהמתפתחתעמדההונן

ע"ונשלטאוהוסרזהאוןםאןהוחוד,עלפוזונזקשל

בצופווההפרטע"ונחןןותזןעמדהנקט.שהפרטפעולות

אןהאווםאתלנטרלהסבוכה,אתלשנותמסוגלשוהוה

עלהמתפתחתעמדההונןהוואןשגורםלעומתו,להסוךן,

ולאהוסרשלאפוזו,אודםהוהשכהםאוךןעוםוסוד

תהווהנעכרשנבנתהשלוטהתחושתהפרט.ע"ונשלט

תחושתואולןהכוטחוז,גורםאתהמחזקהוונורקעמרכוב

הדרנוםאחתהוואוש.מרכובאתתחזקמהעבראו-שלוטה

תרגול.הואנמונהעצמוכוטחוזתחושתעםלהתמודד

ועצוםהמבצעות,החווםכשגרתהשזורהקבוע,התרגול

כחכרום-לנשק,כמפקןום,האושות,כונןלתכוטחוזתחושת

כהפקתכתחקור,ללוותצרוךהתרגולאתוכאמל"ח.כצוןן

קבועשופדולאפשרע"מ-הלקחוםןכוושןםלקחום

כנוח.המסוגלותתחושתאתולחזקככוצועום

שכוצורתלצורןכהמשךבסביבה.השליטהתחושתהעצמת

מרוכהחשוכותושומסוגלות,עצמוכוטחוזתחושת

עלוה.להשפועןהונןלתכמצואותהשלוטהתחושתלהגברת

טוענת,הלחץכתחוםכוותרהכסוסיותהתאןךוןתאחת

תאורוהעפ"והוחור.שלהשלוטהכמרחבתלןושהלחץ

היאהחלטהומרחבתפקודדרישותבוזהאונטראקצוהזו,

קבלתוכולתנאשרבלומר,הלחץ.רמתעלשמשפועה

המוצבותהדרושותואולןנמונום,השלוטהההחלטות/מרחב

לדוגמה, .) Karasek 1979 (לחץ.שלמצבנוצרגבוהות,

הרעשעםוותרטובמתמוןןוםאנשוםרועשת,כסבוכה

הרעש.אתלהפסוקננוחםשושמאמונוםהםנאשר

כדברהפרטמחזוקשכהבאמונהמוגדרתשלוטהתחושת

מהקרוםמלחוץ.ממצבלצאתלעצמןולעזורלהגוכונןלתו

שלוטהתחושתננעליעצמםאתשתופסוםשאנשוםמצאו,

לחץלמצבועצמםןלהתאוםלהתמודדוןנלוחווהם,על

שלוטהכעלוהשוםשאונםמאלווותרטונהכצורה

) 1982 , Dean & Ensel (. מכהונתנואומרזהבלמהאכל

לאפשרושבוהונהזןמהכנההמסקנהכלחומה?מפקןום

מסןוםמרחבלהםולאפשרסכוכתםעללהשפועללוחמום

ולשםלהשפוע,חוולוםלעודדמומלץהחלטות.קבלתשל

כדעןתוהםולהתחשבהקשבמלואאתלהפנותושבן

מוקןמם:אתמשפרוםהזמזשבלחוולוםןכתחןשןתוהם.

ונולוםשהםוחושוונדומה,כהצפותכמארב,כשמורה,

השפעהאלולתחושותנלפוהם.המופנהכאודםלשלוט

מפקדהחוולום.עכוררכהומשמעותחווכותפסונןלוגות

-כמעטגםולו-להשפועכונולתושאוזהסכורחוולאו
גורלועל-בן(ונתוןהמערבההתפתחותועלסכוכתועל

מעברהמצב","הערבתטננוקתאונום.חוסרוחווההאושו),

6J 



 2כ!ס'גלווןהזורותבון

המגבוןלאמצעודוגמההנההושווה,המבצעותלתרומתה

עתודות.מצואותעלהשלוטהתחושתאת

שגרהבוזנעההענשווותהלחומהמרובה.ופעילותגיוון

ע"ומופרעתהשגרהמוחשות.לסננהומשעממתחד-גובות

הותקלןוןתבעתבעוקרופעולות,התרגשותשלזמזפרקו

נמצאהוא(שבובמוצבחוולשלהוןמווםשגרתונמבצעום.

עשווההכותה),לצאתכלווום 18ל 11כוךךגולנאופז

ושונה.שמורהושונה,שמורהושונה,לשמורהלהצטמצם

מרץוחוסרחוותחוסרעקבגוברוהלחץללחץ,גורםשועמום

שחסרווחורותלמשל,השנווההעולםכמלחמתנוחודה.

הלחץתוצאותבקרב.משומןתוהזננוצועלקווחוותפעולות

וותרחמורותהוןוחוררתכאוחזוהנפשוותהפוזוןתוהפגועות

התמודדותצורותוותר.רנהפעולותשחוולוחוןןתכהשוואה

ופשעונדלוזםאלומות,סמום,אלכוהול,נגוזמקובלותכלתו

הנאוםפעולות.וחוסרחד-גוניותשלבתנאיםמתרחשות

לאלההדומותוסכינהתרבותיוצריםכלא,המאפייניםאלה,

זו.לאווירהיובילופעילותוחוסרשיעמוםתסכול,-שנכלא

להגברתתתרוםוחיותגיווזמרץ,פעולות,שלאווירהיצירת

הנשימה.אורך

האימוניםאומו[.דורשתלחץעםלהתמודדהיכולתהכשרה.

ןושהאמותות,ללחימהשיותרנמהלהידמותצריכים

לחציםסוגיעםלהתמודדותנפשיחוסךליצירתלשאוף

תחושתכבניותמרכזומרכיבהונןבהכשרהניטחוזשונים.

אתשקיבלונכךניטחוזלחייליםלהקנותישמסוגלות.

וניתזללחימה,מוכניםושהםניותרהמתאימהההכשרה

הנערכיםלמשימהרלוונטייםאימוניםבאמצעותזאתלהשיג

וקבוצתיים.יחידנייםשיטתיים,ואימוניםאמת,כתנאי

שחיקה,נפנימגזהיאחברתיתתמיכהחברתית.לכירות

עללהקלנדיכהוישנמעט,ארגוני-תפקודיהקשרככל

לחלוקלפרטמאפשרתמלוכדתחברתיתמסגרתלחצים.

והלכידותופחדיו,חששותיולבטיו,קשוון,אתאחריםעם

הלחציםאתהמעכירלחצום,נווסתמשמשתהחברתית

המשתניםאחדהנהחברתיתתמיכהלקבוצה.מהפרט

שחיקה.להיווצרותלחץניזהמתווכיםנוותרהבולטים

שחיקהנפניוחוסםמגזבזאםמהווהחברתיתתמיכה

נילדאוגהואהמפקדמתפקידיאחדלחצים.עלומקלה

חייליםזקוקים.הםשלההתמיכהאתמקבליםחיילון

יחידההלחצים.מאותםפחותיישחקומלוכדתכיחידה

ועזרהרעותשלערכיםכהששורריםןמגונשת,מלוכדת

לתמיכהכנוסףוןתר.רבנשימהאורךנעלתתהיההדדית,

לתמיכהגםהחייליםזקוקיםלנשק,מהחבריםחברתית
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לשחזרלדבר,לחייליםלאפשרוכדאירצויממפקדיהם.

הקשוריםהרגשותאתולבטאחוויםשהםההתנסויותאת

עםלדברהמפקדיםעלמתמודדים.הםשעמםלאתגרים

מלוכדתיחידהרגשותיהם.אתלהביעולעודדםחויליהם

אמוזליחידה.כחבריהםחייליהשרוכשיםנאמוזניכרת

לחץ.שמקטונהבוטחו[,תחושתמקנהלוחודהנחכרים

ומכאזניותר,הגדולההנאמנותלמודתזקוקיםלוחמים

קדמיות.כיחידותלנידותשלהמרובההחשיבות

ארגוניםנמוצבא,וחורותופיצול.בידודמקרימזעור

נשמריםונאשראםכאפקטיביותמתפקדותאחוום,

רכוסכמקריםאולם,שלהך.המבניוההיגיוזהאורגניות

מזושונהכמתכונתולתפקדלהתפצלארגונוםנאלצים

המבצעיתההפעלהתפיסתגוזרתנאזח"ענכנו.שעל-פיה

חבריתתמיכהשלהרכההחשיבותלאוריחידות.שלפיצול

לחציםלהגבירעלולנדיסאורגניותשתפקודלזכור,חשוב

עםהלחימהחןווותאתלחלוקהפרטשלאי-יכולתועקב

חייליםזהממצבסובליםכעיקרהאורגנית.ליחידהחבריו

העיקרי"מ"הגוףכמנותקמנודדים,כמוצביםהמשרתים

ויאטלחציםיפחיתובידודנתקמצבימזעורהיחידה.של

שחיקה.

תפקידחילופיבעתוחניכההכנההזכתגלות","זמןהגדרת

וחילופיחדשותהצבותפעםמדיישארגוזככלומזוגות.

ללחץמקוראלהשינוווםמהוווםהפרט,מבחינתתפקיד.

מתאימההכנהקידום!).נגוזחיוני,נשינווכשמדובר(גם

וסובלנותניסוי,למידה,(המאפשרהסתגלות""זמזוהגדרת

ולחציםחרדותהפגתיאפשרוכחנינה,המלוותלטעויות)

זמזהמחייכיםלמעבריםנוספתדוגמהכשינוי.שמקורם

ההיבטיםכצדיחידות.ניזקוהחלפתהנה"הסתגלות"

והמתחהענייזהאתגר,(הגברתקוהחלפתשלהחיונוום

המופעליםהלחציםאתלהגבירהדברעשויהמבצעי),

להכרתהסתגלות""תקופתאפואנדרשתהחיילים.על

חייליםלגניכייחודנבוזוהדברהחדשים,והאיומיםהשטח

כ-להיתפסעשוייםאלוחייליםאחרת.לוחודההמצורפים

" Outsiders ", יותר.רנהרגישותלגניהםלגלותישולבז

מסלולמפלוגותחייליםפיזורשלכמצבגםנבוזהדבר

חששותעםכללנדרךמגיעיםאלוחיילוםותיקות.לפלוגות

אתעליהםשיקלוכלליםלמסדמומלץעל-בזרכים,

מתורנויותפטור-(למשלהראשונהכתקופהההתמודדות

הראשונים).נימים

יותר,רבמידעללוחמיםשישככלאי-הוודאות.הפחתת

עמימות.ותחושתהוודאותחוסרתחושתמצטמצמותכך
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למפקדיםלהעכירחשובללחץ.תורםידועמהלאפחד

וכמשימתם.נהםהקשורעלומהימזעדננימידעולחיילים

המידענשאיזגםמידע;מחוולוםלהסתיראיזנכלל,

ולהקטיזשמועותלמנוענדילחייליםלהעכירווששלם,

יותרטובמוכניםמידעשקיבלוחייליםאי-הוודאות.את

הנשקהאויב,מיקוםהכרתהקרב.לחציעםלהתמודדות

הלחץאתמקטיניםוחולשותיו,חןזקןתוןכוונותיו,שכרשותו,

חשובלהצליח.כיכולתםהחייליםניטחוזאתומגבירים

שינויאחרת,לגזרהלמעברהסכירותעלחייליםליידע

לאסוףחשובונדומה.התארגנותלחודשיציאהכמשימות,

מידענשאיזגםשמועות,להזםמנתעלשיחהחיילים

מידעהמוסריםמפקדיםמעריכיםחייליםלמסירה.חדש

לאחרגםמידעלחייליםלתתחשובוזהיר.אמיזמדויק,

עמדוהםכיצדלדעתהחייליםעלמשימה.כיצועסיום

האישית.להצלחתםמעברכיחידה,כמשימה

ברכותהמכווקדותלחצוס,לכ~זעורטכנוקות . 2
הפרט

החשיבותידועהמפקדלכלהלחימה.משגרתהפוגותמתן

-קצר"אפטר"אונופשרגילה,חופשה-חופשהמתזשל
מהלחימההפוגהניותר.נכונההמפקדיםשלזןואינטואיציה

החשיבותנשימה.אורןליצירתתורמתכיחידהומהפעילויות

חופשילזמזהזנותרנה.נולוכעולםהחופשילזמזהמוענקת

ומנוחה.ענודהשעותכחוקוהעולםמדינותכרובעוגנה

זכאיעונדבוקובעומנוחהענודהשעותחוקכישראל

מעוגנתןנצה"לכתשלום,לפחות,נשנהחופשהימי 14ל-

נארגוזהקיימותוהתובענותהטוטליותכפקודות.ה"רגילה"

מגביריםנפרט,המבצעיותוכיחידותהואנאשרהצבאי

עלייהחלהנולוהאזרחיכעולםכחופשה.הבסיסיהצורןאת

והצלחה ). Schor 1992 (העונדיםכעיניהחופשהכחשיבות

(חנוק,הפנאיכשעותשעושיםמהשלנפונקצייהנתפסת

גםמסוימתכמידהתחדורזןגישהבולשערניתז .) 1994

לצבא.

ואמצעימהלחימה"זמז"פסקהיאהצבאימהשירותההפוגה

וליצירתהמצברים"ל"מולןוושחיקה,לחץלהפחתתחשוב

מהשגרההפוגותבומלמדים,רכיםמחקריםנשימה.אורן

מונעתהחופשהושחיקה.לחץלהקטנתיעילאמצעיהז

עצמם"ל"טעוזלחייליםמאפשרתשהיאנכןשחיקה

הלחימה.מסכינתרחוקיםכשהםופסיכולוגיתנפשיתמחדש

לעיסוקאישי,לשיפורמתח,להפגתהזדמנותהואהחופשה

עםמחודשולמגעלרגיעהלמנוחה,מהנות,כפעילויות

המשאביםאתלחדשמאפשריםאלהכלוחברים.משפחה

שרוקנו.והרגשייםהפיזיים

זוףעלהקפדהבאמצעותפיזיולוגיתערגותעלשמירה

שיכולותהוכיחו,רכיםמחקריםשינה.שעותשלמינימלי

עקבחמורנאופזנפגמותשונותופסיכולוגיותמנטליות

הפרטכיכולתורודהגוררתהעייפותשינה.כשעותמחסור

שחיקה.המזרזגורםומהווהמבצעייםלחציםעםלהתמודד

הקפדהלטעויות.הסכירותאתמעלהשינהכשעותמחסור

הפיזיולוגיתלמערכתתאפשרשינהשעותשלמינימליסףעל

הכרוכותגיזתןהפסונןלןהמנטליותהדרישותאתלתמוך

לזןדומהאפקטיבילתפקודהשינהתרומתלחימה.כמצב

להיותהמפקדיםעלותחמושת.ציודשתייה,מזוז.של

הביולוגיהקצבאתמשנהכלילהשפעילותלכןמודעים

עומסיוצרזהמצבוניכיום,ופעילותכלילהשינהשלהרגיל

כיום,שינהשעותמשלימיםחייליםאםהחיילים.עלנוסף

הצורןלהם.יפריעולאוחבריהםמפקדיהםבולהקפידיש

המפקדים,לגניגםכמוגזנבוזשינהשעותעלכהקפדה

שינהשעותעלכהקפדהאישיתדוגמהלשמשועליהם

שלהם.אישיות

היכולתלניזפיזיחוסזניזברורקשרישגופני.נושרפיתוח

-גופנונושרפיתוחלחצים.עםלהתמודדהפסיכולוגית
חד-גונית,מבצעיתשגרהשלארונהתקופהכמהלןכמיוחד

המופעלהלחציםמכלולעםלהתמודדהפרטוכולתאתוחזק

נחלקגופניתפעילויותלבצעהמעשיהקושילמרותעליו.

ולהקללהרגיעעשויהגופניתשפעילותלזכורושמהמוצבים,

שלהשליטהתחושתאתולחזקלחציםעםכהתמודדות

החיילים.

עקבנלחציםהנתוניםחייליםובצרכיו.נפרטבוללטיפול

בעיותכלכליות,בעיות(נגוזהפרטייםכחייהםמצוקות

סכסוכיםזוג,מנתפרידהקרוב,משפחהבזשלכריאות

משפחה),כניעםאולצבאמחוץחבריםעםומרינות

נפרטהטיפולהקרב.נלחץלהישכרגבוהנסינוזנמצאים

משירותןהנובעיםלצרכיםדאגהרקלאלכלולאפואצויד

שלהיכולתכמגבלות-ניסיוזאלאהצבאי,מתפקודןאן

הקשורותהמצוקותגםהחיילעללהקל-הצבאיתהמערכת

ננ"ל"חיצוניים"לחציםהפחתתלצבא.שמחוץכחיים

שלהאינטרסהמבצעית.כפעילותהעמידהליכולתתתרום

בעיותגםלפתורלחייללעזורהנווהיחידההמפקדים

בנית.לןהמפריעות

נשניםכאמור,מפקדים.נקרבושחיקהלחץהפחתת

והשחיקההלחץכנושארכיםמחקריםנעשיםהאחרונות

כן,נתוןהענודה.כסביבתהתפקודעלוהשפעותיהם

ללחציםהפרטלתגובתיחסיתמועטהלכתשומתהוקדשה
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ובנו-זוג).ממונוםכפופום,(עמותום,לפעולותשותפוןשחווום

לחץהעברתשלהתופעהאתלנחוזחוקרוםהחלולאחרונה

 .) C1·ossove1 ·-נספרותמכונה(התופעהלאחראחדמאדם
ושנםעתה,כנראולםבראשותו,נמצאזהנתחוםהמחקר

בוזכזההעברהתהלוןהתרחשותעלהמעוןוםממצאום

לשערנותז .) 2002(ןונוקור-חו,וכפופוםמבהלוםובוזזוגבנו

מפקןוםבוזלחוולום,מפקןוםבוזגםקווםשהתהלון

מהמפקדהלחץהעברתלעמותוהם.חוולוםובוזלעמותוהם

עלמשפועמפקדשלמתחאושלחץנכן,מתבטאתלחוולון

ובשחוקהנלחץהמטפלוםמפקןוםחוול.שלוהמתחהלחץ

והשחוקההלחץלהקטנתנעקופוזתורמיםעצמם,שלהם

כולה.נוחודה

נשוכנה""אודךלוצודתטכנוקןת

ממוקדותטכניקות

-המסגרתברמת
היחידה

ממוקדותטכניקות

-המסגרתת 1בונ
היחידה

i המפקדבמנהיגותאמוןיצירתוחניכההכנההסתגלות","זמןבזתן

מסוגלותתחושתהעצנ~תחברתיתלכידות'צירת

בסביבהשליטהתחושתהעצמתארגוניופיצולנוןןךמזעור

מרונהו'פ~ילותגיוון אי·ודאותהפחתת 1

נש~מ"ח"אווןיצירת

לחציםהפחתתדון

פיזיולןגיתערנותעלשמירח
שחז;:והומזערו

 !הפרטבצורכיכוללטיפול

 1גופכיכושרפיתוח

הפוגות

לחציםהפחתתהממוקדותטכניקות
בקובושחיקתהפרטברמת

פקדים lנ

- 4 "ארוכה"גשזמה-ג'חלק

אזח"עבגזרתחלוץמחקר

אתאמפוןותלאפווזהוותהארוכה""גשומההמחקרמטרת

ולנחוזאזח"ענגזרתןחוולוםמפקדיםשלוהשחוקההלחץבוטןוו

אורןלוצורתנטכנוקותהשומושמודתאתנוקןןתונאופז

שיטתומחקרעלמבוססשווצגהחומרב.נחלקשהוצגוגשומה

מוננוםעומקןאוונותקוומנונאזח"ע.שערכנווכמותואוכותנו-

שהעברנומשאלונוםנתונוםונותחנוומפקדום,לוחמום-40כעם
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המונולה-גבעתיחטובתלוחמורונםנגזרה,הוחודותלמונות

היזומה.המבצעותהפעולותאתונעוקרנגזרה,הלחומהאת

אותנוהגואהאזח"ענגזרתושחוקהלחץשלהנוטןווםבחונת

גבוהות.הגזחוווםוהמפקןוםשהלוחמוםהלחץשרמותלמסקנה

שנערכו,הראוונותשלמעמוקנותוחלאורהגענוזולמסקנהנרם,

מעורפלותהוןהלחץרמותנדנוושורותלשאלותהתשובותשבז

בונוברוחובך.מתולא,ןמולחוץמונהסנרוםעסקוונעוקר

עומסכגוזמגורמוםהזנונעהחוולוםעל-וןושנחווההלחץ

חוןנווםמאפוונוםמהועדרוהזונו'חווםסכנתודאות,אוותר,

התרשמנומפקדיםלגנוונו').משובאו-מתזואתגר,ענווז(חוסר

מאפוונוםמהיעדרופחותלחץמגורמונעוקרנונעוםשהלחצים

להצלחהמווחסוםוהמפקדיםשהלוחמוםהחשובותככלל,נוום.חון

להתמודדלהצליחונולחםאתהערכתםגבוהה.הנהבמשימות

להתמודדותתורמתזוהערכהבז.גםגבוהההמשומדתעם

בהמשך.שנראהכפוהשחוקה,ולהקטנתהלחצוםעםמוצלחת

גבוהות.הגזהלוחמוםנקרבהשחוקהרמותבוהתרשמנו

-הנםהלוחמוםהגדרתעל-פוהשחוקהשלהעוקןווםהמרכונום

הפז"ם,אורןנפשות,עוופותוערכום,נורמותהתרופפותגוווז.חוסר

בולהתרשםניתזלוחמום.כוךשחוקהוהעברתנןןוכותוןוןה

אצללשחוקהבולהדגושחשובאולםפחות,שחוקיםהמפקדים

הוחודה.תפקודעלהמשפיעכגורםרבמשקלושמפקןום

בתפקודו,רבזמזשנמצאכמושחוקמפקדמגןוןוםלוחמום

סבונו.לנעשהאנפתוופחותנפרטנטופולולוקה

הקשוריםמאפוונוםבשלושההנחנולעול,לאמורבנוסף

אדפטונותהתמודדותושחיקה:לחץעםטונהלהתמודדות

"קונפליקטאועמומות""תחושתהועדוהחוום;סכנתעם

שלוחמוםהגבוהההחשובותומודתלוחמום;נקרבתפקודו"

והחשובותהמשמעותכמשומות.להצלחהמווחסוםומפקןום

תחושתעםוחןכמשומות,להצלחהמווחסוםשחוולוםהונה

הלחץ.גורמועםלהתמודדותםרנותתורמוס-גבוההמסוגלות

להתמודדותנטכנוקותהשומושמודתאתנחנוהמחקרבמסגרת

בשתוהממצאוםאתןמופונןאזח"ענגזרתושחוקהלחץעם

וטכנוקותמלאנאופזהמנוצלותטכנוקותעוקןוות:קבוצות

המנוצלותהטכנוקותבוטוענוםאנוחלקו.נאופזהמנוצלות

נעצמושלוטהתחושותהז-וותרושכיחועולנאופזנאזח"ע

נקרבנמפקןוםאמוזמתאומום,מפקןוםעצמו,ןנוטחוז

נאופזהמנוצלותטכנוקןתואולןוגולה,חווםשגרתעלושמורה

הפוגותבסבונה,שלוטהתחושתמונו,מודעמסורתהנז:חלקו

נכוותגופנות,פעולותשונה,שעותעלהקפדההלחומה,משגרת

מפוצלות,אומנודדותנוחוןןתלחוולוםדגושותמלוכדת,וחודה

הענודהבמסגרתועוד.נפרטטופולמרונה,ופעולותגוווז
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מהטנגוקות,נחלקהחלקוהשומושאתלהסנוךנוסונוהמורחבת

עוסקתאשרמועד",קצרת"גשומהשנונונומתרבותשנונע
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