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חוקריבקרבלחץמצביעםהתמודדות
מבצעיתבפעילותשאינומוותזירות

ולאטובלוסרן
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שאתהבמקרםעצמךאתלשיםמהחקירהחלקזה ...להתאבדאותייוביל

 J> " •••קדהמהתרעשהמשפחהבשבילקרוש,משהרבזהוראהאני .מביןלא '
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שלם 11הגנרם 1נ 11המאפלמולהמשב"םבז•רות

האופןבאמצעותוזאתאחר•ם,ם 11משברם 1רוע 1א
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פרופ'שללחציםלחיסוןהתוכניתעלבהתבסס

אותה ) Meichenbaum , 1985 (מיכנבאום

מאח"דגש"רותיאורייתלוויה,אוריתד"רפיתחה

 .) 2010(לה.דלהדמוליפרופ'פיתחאותה

שניטיבככלכיההבנהעומדתהתוכניתבבסיס

כךהפרטים,ידיעלהנחווההלחץעםלהתמודד
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לאלומעברנוספתמטרההשיגההצפייה

ליגרמההיאלהשיג,ציפיתישאותןהעיקריות
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העבודה,שלבשליחותלהאמיןאותיהובילו
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לכתובמנתעלמהמרואיינים,מהעבודה,הזרה

הייתהשלאפעולהמחקרי,ממרחקהעבודהאת
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החקירותי

קטןחילהוא(חמ"ץ)הצבאיתהמשטרהחיל

צבאלייסודבמקבילהוקםהואבצבא.יחסית

סמכות"להוותהוא:וייעודולישראל,ההגנה

התעבורה,בתחומיבצה"לראשיתמקצועית

במעברים'".הביטחוניוהבידוקהכליאה ,המשמעת

משנההואובחירוםלאכ"אכפוףהחילבשגרה

אט"ל,ראששלפיקוודתחתפועלוברובוכפיפות

העיקריים.התנועהבציריושליטהלהכוונהכאחראי

מגזרים:למספרמחולקהחילהייעודמימושלשם

והבילושהמודיעיןההדרכה.הכליאה,השיטור,

סא"לעומדבפיקודםכאשרהחקירות,ומגזר

 .אל"ם)שבראשוהחקירותמגזר(מלבד

 ,כחולאדום"מתוךנלקחובפרקהתכניםמרבית 1

 . 2008 .אשר '.'הצבאיתהמשטרהחילשלסיפורו
 . 2010ץ"חמתוכנית 2

החקירותמנורך

מרוכזפנים)חקירות(מלבדהחקירותמערך

חוקרת)צבאית(משטרהמצ"חמיחידתכחלק

מטרתאלוף-משנה.בדרגתקציןעומדשבראשה

ובמילואיםבסדירחייליםחקירתהיאהמערך

בהןהעבירותמגווןשונות.בעבירותשחשודים

דרךוהונאה,רכושעבירותביןנעמצ"חעוסק

בחקירתוכלהמיניותוהטרדותגוףעבירות

 .מבצעיתבפעילותשאינוומוותשונותתאונות

כוחבאיכותהמאופיינתיחידההינהמצ"חיחידת

ובאימוץגבוההבמקצועיותבה,המשרתהאדם

מורכבתהיחידהמתקדמות.טכנולוגיותיכולות

אתבמוות,ועסוק 2 0בןחוקרשלהקושיאתחשתי

ובבותאסורכיהדמעותאתולעצורשכוומווועמודהקושי

חשיםשהחוקריםהשליחותתחושתואתנחקר,מול

בסיסיחוקריםקורסשעובריםוחיילים,מקצינים

מתקדמות)הכשרותמספר(ולאחריו 13בבה"ד'

גיאוגרפיות:משנהיחידותמשלושומורכבת

כלבראשמרכז'.ומצ"חדרוםמצ"חצפון.מצ"ח

כאשרסגן-אלוף.בדרגתקציןעומדמשנהיחידת

שבראשםלבסיסיםמחולקתמשנהיחידתכל

כבהתאםרס"ןועדסגן/סרןמדרגתקציןעומד

הבסיס).לגודל

לכללהמשותפיםמאפייניםמספרלצייןניתן

בהם:הפיתוחלמסלוליביחסהבסיסים

אחריותלוניתנתכךיותרותיקשהחוקרככל' 1

 .יותרומורכבותסבוכותחקירותעל(ריכוז)

כךהחוקרשלהמקצועיתהתקדמותועם . 2

משב"ם.בזירותיותרמעורבנהיההוא

כחלקצעיריםחוקריםחונכיםותיקיםחוקרים . 3

מצ"ח.ביחידתהקיימתלימודממערכת

המשתנותפריבילגיותישנןותיקיםלחוקרים . 4

ותיקותם.מעצםהנובעותלבסיסמבסיס

מחויבותוהןץ"קדמאותרייםוקרלחבניגודהחוקרות 3

מקצועותכולליםהמספריםנוספת.שירותשנתחתוםל
ובלשים.יתר

האמונה ,ם"הימלוהיאנוספתמשנהיחידתקיימת 4

עוסקתשאיננהכיווןאך ,ומיוחדותרגישותחקירותעל

מהעבודה.חלקאינההיאם"מבשבזירות

<1 
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מוכנותביןהקשר

לזירהמנטאלית
 yלחמאפייניבבילת

ושחיקה

 :הינםמשבריפוטנציאלבעלימצבים

הארגוניתמהפעילותהחורגותסיטואציות

מהרצפיםבאחדשפוגעותוייתכןהשוטפת

(הצירהיחידהשלאפקטיבילתפקודהנדרשים

 'הרגשי).הצירההתנהגותי,הצירהקוגניטיבי,

ובמצביםחירוםבמצביהעוסקהמד"היהעולם

עלשמופעלהלחץאתמדגישמשבריים

יוצאמצבמתקייםכאשרהפרטועלהארגון

באופןבפרטיםלפגועיכולהלחץ .'ביחידהודפן

ביכולתלפגיעהלהובילולפיכךאינדיבידואלי

עתידייםחירוםבמצביהןהארגון.שלהתפקוד

 .גלויהאוסמויהפגיעה-בשגרהוהן

 'משברייםבמצביםהעוסקותתיאוריות

הלחץ :מרכזייםמוטיביםשנימדגישות

האישייםוהמשאביםהפרט,עלהמופעל

 .ונשחקיםכמוגבלים

דרישותביןכקשרמוגדרהלחץ- 'לחץ . 1

משאביולאורלמלאןויכולתומהאדםהסביבה

מובילאלוקצוותביןמהותיפערהאישיים.

בתחוםתפקודלקשיימתורגםשלעתיםללחץ

יוצרובכךוההתנהגותי,השכליהרגשי,הגופני,

נתפסכתופעה,הלחץ .משבריתסיטואציה

ביןשהפערבמידהאךשלילי,באופןכמשפיע

יכולהלחץרב,איננולבצעןליכולתהדרישות

היותומעצםהלחץ.וחיובי.כממריץלהיתפס

סובייקטיבית,פסיכולוגיתחברתיתתופעה

ודמותלסיטואציותלהגיבשוניםלבני-אדםיגרום

אםגםמתמי.דלחץכילצייןנהוגשונה.באופן

שוחקחד-פעמית,כתופעהכמשפיענראהאינו

מתרחשהואכאשרהנפשייםהמשאביםאת

דמן.לאורך

משאביםישנםאדםלכל-נפשייםמשאבים . 2

 . 2006 .גביש 5
עומר ; 2005 .ויוחםברש ; 2007 .ושחםויגלמולה.ד 6

 .ודוע 2012דויד ; 1994 ,וןואל

 . 1999 .הילוו ; Krohne . 2002ד
8 1984 . kman וLazarus & Fo ; 2003והור ;שם .לוויה . 

ועםקיצוןמצביעםלהתמודדלוהמאפשרים

שלשונהכמותישנהאחדלכללחץ.מצבי

כמות .שלהםשונהניהולויכולתמשאבים

פועלהפרטבהמהסביבהנגזרותאלוויכולות

שמופעליםחיילאופרט .שלוומהביוגרפיה

יכולתללאדמן.לאורךלחציםסדרתעליו

המשאביםו"עתודות"נשחק ,התאוששות

ארגוניותפעילויותידיעל .מתרוקנותהאישיים

המשאביםעתודותאתולאוששלשפרניתן

משבריותתופעותלמולכיולוודאהפרטשל

לתפקדלוויאפשרופחותיישחקועתידיות,

לפעילותןאתלדמותניתן .יותריעילבאופן

הפיזייםשמשאביוככלשוחקת:ספורטיבית

ותרומתויעילותוכךנשחקים,הספורטאישל

טובהולמידהנכונים,כושראימוני .נפגמות

ישפרופיזיים,מאמציםלהשקיעהיכןשליותר

רבדמןלאורךלשחקלוויאפשרויכולותיואת

יותרמהרולהתאוששיותרטובלהיות ,יותר

 .הבאהמשחקלקראת

רצפיםרתילשבפוטנציאלישנומשבריבאירוע

מהוויםהרצפים .הפרטשללחוסנוהנדרשים

התקיןתפקוודלהמשךהפרטעבורהבסיסאת

 :'מרכזייםרצפיםשלושהלסמןניתן .בסיטואציה

שנדרשבמההמתמקד-הקוגניטיביהרצף . 1

להקנותהיכולת .המשימהביצועלצורךלדעת

אתהמפרשתהמסגרתעללהשפיעוניסיוןידע

 .הסיטואציה

מהןהבוחןציר-ההתנהגותיהרצף . 2

מהןהמשימה.ביצועלשםהנדרשותהמיומנויות

מנתעללפרטיםלהקנותיששאותןהמיומנויות

 .המיטביבאופןעבודתםאתלבצעשיוכלו

הניסיוןעלעומדןהרצף-הרגשיהרצף . 3

הקנייתידיעלחריגיםרגשייםמצביםלווסת

ואוורורהמשימהביצועטרםביטחוןתחושת

לאחריה.רגשי

הרצפיםעלבשמירהברובהתתמקדהעבודה

תעסוקאךחיזוקם.ועלוהקוגניטיבייםהרגשיים

להבנותהדרכיםאחת .ההתנהגותיברצףגם

ליזוםהיאהניתןככלכאיתניםהרצפיםאת

הלוגיקה ."לסיטואציהמקדימה ,מונעתפעילות

 . 2006 .גביש 9
 . 1999 .לוויה 10

אתלמתןהיאמונעתפעילותבבסיסהעומדת

כמההלחץמקורביטולידיעללאהלחץ.גורם

צמצוםידיעלאלאאפשרי),איננושלעתים

הנתפסותיכולותיוביןהפערשלקוגניטיבי

שחיקתלמנועובכךהסביבה,דרישותלבין

ןהמסוגפעילותשלהדימויבכדילא .משאבים

המחלה.לאחרכתרופהולאםימקדסוןיכחיאה

בארגוניםושמתימוהיאחדשניתאיננההתפיסה

היאכאןהמוצגתהעבודהשלתרומתה .רבים

למציאותהקיימותהגנריותהפעילויותבהתאמת

יסודכהנחתהחוקרים.שלהפרטיקולרית

"חוסןלמושגלהתייחסישמונעתלהתערבות

היחידתיהחוסןהגדרתבבסיסה.הנמצאארגוני"

שלהפסיכולוגיהחוסןשלההגדרותעלנשענת

בנןימןעומדיםההגדרהמורכבותעל .הפרט

מספרומציגיםהמונחאתהסוקרים ,"וגולוב

היאהפירושיםלכללמשותפתהנחה .פירושים

והתופעהדינאמייםלארגוניםמתייחסשהמונח

האתגרים,ולאורתדיר,באופןהיאגםמשתנה

ולהתקדםלשרודלארגוןלאפשרהחוסןעל

 .משתנותבסיטואציות

חשיבותאתתיארתיהנוכחיהפרקבמהלךאם

למאפייניםראויהכתגובההמקדימההפעילות

שתוארו,כפילחץ/משברימצבשלהשליליים

שלהייחודייםהמאפייניםאתאתארהבאבפרק

התיאורטיהמצעעלהנשעניםהמשב"םדירות

 .הנוכחיבפרקשהוצג

רקצ,-משב"םזירות

הצבודהתהליך
למולוהייחודיות
מטפליםארגונים
נוספים

שלאחיילנפטרבהדירההינהמשב"םדירת

דירותרובאםגם .מבצעיתמפעילותכחלק

מחייבזהאיןהתאבודת,דירותהינןהמשב"ם

כמסיבותטבעיבמוותמקורןמהדירותוחלק

 ,דלהגםבהםיוסקעכןכמו .) 2005 (בווגולכבזימן 11

 . 2006 .שליטומלכי , 2010 .ושחםומיגלו



 91ותימבצבובפבוילותנוישאתומוזירותחוקריבקרב yלחמצביבוםהתמודדות :הקודשבובודתשלהמנטאלימחירה

לדוגמהמתאונה.כתוצאהבמוותאורפואיות)

פיכ .סמיםבמשימושאהצתוכואףהעיבט

רתיבזהחקירתיהטיפולהפרק.במהלךשנראה

ההתאבדות.אירועסיוםעםתםאיננומשב"ם

לעמודמנתעלהאירוע.חקירתעםממשיךאלא

לדוגמה.זירהאתארמשב"םזירתמאפייניעל

כחלקשלאחיילשלמוותמתרחשכאשר

הצבאיתהמשטרהחילמבצעית.מפעילות

מצ"חיחוקרוצוותהמקרהעלדיווחמקבל

שמגיעהחוקריםצוותהאירוע.למקוםמגיע

מחלקהמהווהאיננו(לזירה)רועיהאלמקום

אסופהאלאבשגרה.הפועלתאורגנית

קבלתבעתבמשמרתשהיוחוקריםשל

משב"םלזירתלרוב, .האירועעלההודעה

קציןבסדיר.חוקריםשלושהעדכשנייםיגיעו

סרן/בדרגתהבסיסמפקדסגן. iסג"םבדרגת

גםמגיעהאירועיםשלהמכריעוברובםרס"ן

כממצ"ח)החוקרתהצבאיתהמשטרהמפקד

יותרמורכבותבזירותסא"ל.בדרגתהרלוונטי

הןיותרםיבכירקציניםגםלזירהיגיעוכיייתכן

לומחוצהוהןהקמצ"ר)מצ"ח,כמפקדמהחיל

לחדדמנתעל .המנוח)שלבכיריםםי(מפקד

תהליךלתארברצוני(ולהחיותם).הדבריםאת

עללספרגםכךודרךמשב"םבזירתעבודה

עצמה.הזירה

נחלקהחוקריםצוותלזירהההגעהעם

אתהחוקרוהצוותהמעטפת :לשניים

הואהמעטפתצוותשלתפקידו . ""המנוח"

הנמצאיםרלוונטייםמאנשיםעדויותלגבות

בנקודהרלוונטיות.ותיראלאסוףגםכמובאזור.

מוקפתהזירהבהןפעמיםישכילהוסיףישזו

(כמוהמעטפתצוותשלוהעבודהבאנשים

הלחץבשליותרקשההחוקר)הצוותשלגם

האזרחיהקהל,ידיעלהמופעלוהסמויהגלוי

להיחשףאמוראיננוזהצוותכאחד.והביטחוני

הזירהאתמבודדהואלמעשהוהלכהלמנוח.

החוקרהצוותנוספים.גורמיםשלמהנוכחות

קציניםהממצ"ח,אתכולללרובהמנוחאת

עלהזירהאתלתעדותפקידוותיקיםוחוקרים

ינתיהמצהחוקריםשלוןגר'בזהלמיהינה "המנוח" 12

מושישעלדגשמתישהעבודהורךאלכל .גההרותא
 .םיהחוקרמשתמשיםבהבשפה

הסביבהאתולחקורותמונותוידאוצילומיידי

וותצהירבחכיייןצלמיותר .מנוחהאתוהמידית

המוות.זירתשלהקשיםלמראותנחשפים

ם.יפיהחרהריחותאתומריחיםבגופהנוגעים

(סדרלסד"פיםכפופהבזירההעבודהככלל,

תוהרגישבשלהמחויביםקשיחיםפעולות)

מדויקבתיעודהצורךולאורבזירה,בעבודה

ככל"סטרילית"ושמירתההזירהשלרבבללא

הניתן.

הצוותחזרתלאחרהראשונותבשעות

כחלקנחשביםשאינםאירועיםהינןהמשנייםזירות

דגלכאירוענחשבתמשגייסחקירתולכןהחקירות,משגרת

חלקבוהנוטליםלחוקריםאתגרהמהווהומיוחדייחודי

שלאינטנסיביתחקירהמתחילהליחידה

לאחריותרנמוכהמעטובעצימותרוע.יהא

אךקציןידיעלמובלתהחקירהלרוב, .מכן

החקירהמתהליךכחלקמחייב.איננוזהכלל

המנוח.שלקרוביםלחבריםתשאוליםנערכים

הנתפסנוסףגורםולכלקרוביםמשפחהלבני

מרכז .בנוסף .החקירהצוותיידעלכרלוונטי

המנוח,עלרלוונטיפרטכללומדהחקירה

אחרימתחקההאחרונים,צעדיואתמשחזר

 [> .הבנקחשבונותהמסרונים,האחרונות,השיחות
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ובו.'ברשתהפרופילעמודי

נחשביםשאינםאירועיםהינןהמשב"םזירות

משב"םחקירתולכןהחקירות,משגרתכחלק

המהווהומיוחדייחודי"דגל"כאירוענחשבת

 .חלקבוהנוטליםלחוקריםאתגר

-המשב"םזירת
 13ייחודייםאתגרים

זירותשלותיהייחודעליעמודהנוכחיהפרק

הייחודיותעלאעמודהראשוןבחלקוהמשב"ם.

השניובחלקואחרים,דומיםארגוניםלמול

מאפיינידרךהחוקרים,יעינדרךבנושאאעסוק

הזירה.שלהמיקרו

אופןבאיזהלבחוןישלנושאבהתייחסות

ביטחונייםארגונים .בועוסקיםאחריםארגונים

יש-והמשטרהבצה"להנפגעיםמחלקתכגון

הסוגיותעםמתמודדיםהםאופןבאיזהלברר

הנפגעיםבמחלקת .הייחודיעללעמודכךודרך

הנפגעיםלקצינותרחבהתמיכהמערכתקיימת

משפחהבניששכלובמשפחותהעוסקות

בעשייהבעיקרמרוכזתהמערכת .בשירות

ישיכספקאין ."ולשכוללאובדןבבית-הספר

עםאך ,הנפגעיםבמערךמהקייםרבותללמוד

אתגריביןהקיימתהשונותאתלצייןישזאת

המקשההחקירות,מערךלביןהנפגעיםמערך

למציאותהתאמהללאישירהדהילמעל

שכולעםמתמודדהנפגעיםמערךהחוקרים.

בכך).הטמוניםוהקשייםמורכבותוכל(על

שנשארואלודרךהמוותעםנפגשהואולפיכך

נפגשותולאכמעטהמערךקצינות .בחיים

במראותקריהראשונית,בצורתוהמוותעם

אמנםהמידי.במוות-אליוהקשוריםהקשים

לבתי-מגיעיםהנפגעיםמערךנציגילעתים

ילייםרסט(לרוב)הםשםהמראותאךהחולים,

אוכאלוסיכוייםבעליבנפגעיםומדוברותרי

מערךועו.דזאת .ולחיותלהשתקםאחרים

שלממקוםהמשפחותאתפוגשהנפגעים

לעשמורלתנמעלשונוהשמותלשכלכמובן 13
 .םיוספנפרטיםשונוגםולכן ,ייניםאהמרותיודיסקרט

רבית.הספמפקדתידילעתנוינהנתוניםכלל 14
גל.שרוןן"רס ,ושכולדןבואל

הנותניםהמערכתנציגישלםוממקאמפתיה,

השכולותלמשפחותמכך)יותר(ואףכתף

מגיעיםהםממנוהבראשיתיהמקום .ולנפגעים

חוקריזאתלעומת .ועזרהאמפתיהשלהוא

הםאחר,פןהמשפחותעבורמייצגיםמצ"ח

הדברים,לעומקהיורדיםאלו ,המתשאלים

כאבתימגרשלרחיבמםגלאמתםיתרוח

שאינםדבריםחושפיםהםולחברים,למשפחה

ישנו .לשמועלמשפחה"ערבים"בהכרח

שהשכולבכךהטמוןנוסףמשמעותיהבדל

במידהולכןיום-יומיים,הםמולווההתמודדות

באופןלעסוקהמערךלמשרתיותריקלמסוימת

מצדהבנהיש .בתחוםיותרופתוחמעמיק

 .שיתעוררושייתכןהקשייםלגביהמערכת

חוקריאתלהשוותישטבעיכמעטבאופן

חוקרי-נוספתחוקרתלאוכלוסייהמצ"ח

שלבתוכניתהשנחשףכפי .ישראלמשטרת

וחוקריובמשטרההמז"פמערךדיין".אילנה

למראותמחשיפתםהנובעיםרביםקשייםעברו

התוכנית .ביותרגבוההבתדירותלעתיםקשים,

עבודתםעקבשנשחקורביםמד"פחוקריחשפה

מבעיותסובליםחלקם ,לההקשוריםוהקשיים

לעבודביכולתםפגיעהעלהעידוחלקםנפשיות,

מנכותוסובליםהעבודהאתעזבוחלקםואף

ובדומה ,הנפגעיםלמערךבניגודקשה.נפשית

המשטרההצבאי,החקירותלמערךיותר

החלההיאהיוםורקבנושאלעסוקמיעטה

מהבמידת .יותרממוקדבאופןבתחוםלפעול

שלראיתמונתמציגההמשטרהשלהדוגמה

הייחודיותאתמדגישהובכךהנפגעים,מערך

מערךבעוד .הצבאיהחקירהמערךשל

החיים,שלהשכולסביבבעיקרפועלהנפגעים

המוותבדירותרקכמעטעוסקיםהמז"פחוקרי

"החיים".עםעוסקיםולאמכךהמשתמעכלעל

מנטאלית,בשחיקהעיסוקהיהבעברגםאמנם

במניעתשאתתריבעוסקתהמשטרההיוםאך

וזאתבה,המשרתיםשלהנפשיתשחיקתם

פרטניות(הןשונותהתערבותתוכניותידיעל

הארגוניםבחינת .ארגוניות)והןפסיכולוגבסיוע

אתשהיומדגשבהמצ"חלחוקרי"הדומים"

.28 ','םיהשברתאסוףאל" ,דיין 15 1.2012 

אלמנטיםהמשלבותהמשב"םזירותייחודיות

אנשישלומעולמםהמד"פחוקרישלמעולמם

יכללבנותמחייבהשילוב .הנפגעיםמערך

מקשתמאפייניםבחשבוןומביאהעוסקייחודי

מדרכירלוונטייםאלמנטיםושואלהאתגרים,

ת.והשונההתמודדות

ישונהתואוןימדהאתאחשוףוקרהמימתבר

למתרחשהחוקריםהתייחסויותבחינתידיעל

המופעלהלחץלאפיוניביחסבעיקרבזירה,

תוסיףהחוקריםשלדבריהםהבאת .עליהם

הטכנילזהמעברהאישיהמימןאתלפרק

 .גרידא

פוטנציאלבעליבמצביםמרכזימוטיב

מוקדימספרעללעמודניתן .הלחץהואימשבר

ללאמקצועיתלעבודההדרישה :עיקרייםלחץ

למולנפשבשוויוןוהצורךקהלנוכחות ,רבב

לחץשלבתיאורוואתחיל ,הקשיםהמראות

 .מקצועיותמציפיותהנובע

נובענוסףלחץמקור-נפשלשוויוןהציפייה . 1

למראותנפשבשוויוןיגיבשהחוקרמהציפייה

 .מפקדת"אני :כינהייצצעירהקצינה .הזירה

הדהצאלךלהקיאוארצהגועללייהיהאםגם

אתמבטאיםאלודברים ."אירגעאוואקיא

להציגהארגוןשלמתפשרתהבלתיהציפייה

פוגשתהציפייה .נפשושוויוןשלווהשלחזות

ראייה,(ריח,החושיםמבחינתקשה,מציאות

כרונותיוזנפשיתמועקהמייצרוהפערמגע)

החוקריםנדרשיםדומציאותלמול .םיקש

עבודהלשגרתולחדורנפשבשוויוןלהתנהל

לידיבאהלחץלעתים .הניתןככלמוקדם

"הייתי :חוקרתשמציינתכפימידי,באופןביטוי

היהזהמהלחץאבל .לראותורציתיבמשב"ם

 ] ... [איפוראלאבן-אדםכמונראהלאמוזר,
ליירדהדם ] ... [לנשוםקשההיהכךאחר

אותישהלחיצושבגלללהיות]יכול ... [מהפנים

ותיפיהצ-נוספתנקודהעולהמדבריה .לפני"

יידעלהמובנה"הנורמלי"התגובהאופןלגבי

 .לזירהההגעהטרםוהארגוןהאחריםהחוקרים

-רבבללאמקצועיתלעבודההדרישה . 2
ךמהצורהנובעהלחץסוגייתעלעמדחוקרקצין

אתןייוצישיר,באופן"מושלמת"עבודהלביצוע

רתיבדםימהחוקרהסביבהשלהציפייהמקורות
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בלחץאניאוטומט.אני"בעבודההמשב"ם:

שצריך"מישטוען:חוקרמוסיףלכך ,מקצועי"

אם .בעבודהביטחוןעםכאלוזהלזירהלהגיע

ציטוטים ."".קשהבצורהמשפיעזהניסיוןאין

מכךהסביבתיתהציפייהאתמבטאיםאלו

חקירתבזמןהמקצועיבמיטבםיהיושהחוקרים

ביןהפעראתהמגדילאלמנטכללכןהזירה.

פשרותנטולתלמקצועיותהסביבהציפיית

לחץ.החוקרעלמפעיללממשה,היכולתלבין

נוסףמלחיץאלמנט-רביםעדיםנוכחות . 3

(שייתכןבזירהרביםעדיםשלנוכחותהוא

לתפקודיותררבהציפייהמשדריםהםכי

הנקודהאתציינומהמרואייניםרבים .מקצועי)

"איזולשאלההשיבאחדחוקר .כמהותית

הדרוזי"אצלכי:ביותר?"הקשההייתהזירה

חוקרקשה",היה ]".בבית[איש 200איזההיו

אנשיםיהיושלאמעדיפים"אנחנו :סיפרנוסף

בבית.ולאביחידהמשב"םמעדיפים .מסביבנו

חוקרת .מסביב"האנשיםכלאתאיןביחידהכי

איךיודעתלא"אניבפשטות:ציינהשלישית

 .וקמצ"ר"מצ"חמפקדעומדיםמעלייאםאגיב

ניתן .הלחץמאפיינישללייחודיותמעבר

שלהייחודעלהמוסיפיםנוספיםמשתנ•םלציין

 :המשב"םזירות

והשחיקההלחץהשפעת-החוקריםותק . 1

הצעיריםהחוקריםשלהבלעדיתנחלתםאינה

רביםבשיחות.הוותיקים.החוקריםשלגםאלא

משב"םזירותעםההתמודדותכיציינומהם

האישייםוהמשאביםזמן.לאורךלהםקשה

 ~טען:(סא"ל)אחדממצ"ח .והולכיםנשחקים
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שנחשפיםלאלושריטהישלעשות,מה"אין

בכירהקצינה .שריטה"ישלכולנו ,רבותלזירות

נהייתהיאגיסאמחדכיציינהילדיםנולדולה

גיסא,ומאידךהסיטואציה,כלפיחושיםקהת

להשישהביאה,החדשיםהחייםלאוראולי

משפחותתשאולעםלהתמודדיותררבקושי

המשאביםקתילשחמתייחסיםכאשרהמנוח.

משנהמקבלהקושיהוותיקים,הקציניםשל

אתלהעריךניתןלאשלרובמכיווןתוקף

 .הארגוןועלהפרטעלוהשפעתםעוצמתם

לשערניתןהקודמתלפסקהובהמשךכןכמו

הבכיריםמהקציניםהארגוןהסביבה,ציפייתכי

שלנפש,שלוותשלעיןמראיתשיפגינוהיא

סרןתמצא"לא :חוקרשצייןכפישליטה,

לראותליקשה ] ... [מזירהשיפחדוומעלה

חלקמגופה".לשוקנכנסחמישיםבןאדם

מועקהחשיםאיתםששוחחתימהקצינים

אךהזמן.לאורךנשחקוהםשלתחושתםמכיוון

להעלותיכוליםהםאיןהסביבהציפיותלמול

והארגוןהסביבהבמשאביולהיעזרהקושיאת

 .התמודודתלשם

הראיונותבמהלך-המגדריתהשונות . 2

מועטמענהשקיבלהנוספתסוגיהעלתה

פוטנציאלבעלילמצביםהשגרתיתבהתייחסות

כבר .מרכזימתווךכמשתנההמגדר-משברי

כילראותהיהניתןהראשוניםהראיונותבמהלך

משמעותיקוגניטיבימשתנהמהווההמגדריות

בזירתהלחציםעםההתמודדותביכולת

באופןצייןשרואייןהראשוןהקצין .המשב"ם

להוציאיותרקלהבנות"מבחינת :כיברור

מבחינתאבל ,)ל"יהרגשות,(אתהחוצה

הקציןשלדבריו .הבדל"רואהלאתגובה

משמעותינושאמהווההמגדרנושאכימראים

הצביעהקציןאמנםהזירות.עלמהשיחכחלק

אך"לשתף"),ביכולתכרקמסוימתשונותעל

נחרץבאופןלנושאהתייחסואחריםחוקרים

חוקרותנשים"אצלכי:טעןאחדחוקר .יותר

בכירהוקצינהקשים"יותרהרבההמראות

בנותמורידהעצמיאת"מצאתיכי:ציינה

שאנילמרותי"ל)לזירה,היוצאים(מרשימת

אצייןזובנקודה .איזון"צריךפה ,פמיניסטית

המגדריתבהכללהגםהכללהבכלכמוכי
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מהכלל.היוצאיםעלהמצביעיםאלויש

זהדעתי"לפי :כיבתוקףטענהאחתחוקרת

עםלהתמודדמתקשות(שחוקרותסטריאוטיפ

הבן·שלבאופיתלויזה .)ל"יקשים.מראות

מעניינתהערההוסיפהחקירותקצינת .אדם"

מקום"ישבהםהרגילים.החייםאתהמנגידה

יוצאי"ישבהזירותחקירתלבין ,למגדריות"

וכמוכמוניי"ל)הנשי.כמהסטריאוטיפדופן

אתמהוותאינןאםגםאלוהנגדות .המב"ס"

משמעותימקוםמקבלותההתייחסויות.עיקר

השונות.בהתייחסויות

-והפרטיתהארגוניתהחוויהביןנאמיקהיהד . 3
פוטנציאלבעליבמצביםעוסקיםכאשר

שלמקומםכיהנחהמנקודתיוצאיםמשברי.

כסדהארגוןחבריושלהארגוניתהלכידות

דיבובשלהמתודה .ביותרמשמעותיתתומך

שבבסיסהלשיטהודגמההינהפסיכולוגי

הינםהאורגניתהיחידהחבריכיההנחה

עבראותןהקשותלחוויותתומכתמסגרת

רואיםהמשב"םזירתאתכשבוחניםהפרט.

ומקומויותר.פרטיתהיאהמשבריתהחוויהכי

הבלבולעלוכלל.כללמובןאיננוהארגוןשל

יבינולאומשפחה"חברים :שסיפרקציןמדבר

עםאולי-תלוי ]".[לאכן.קציניםעם ]".[

החוקריםכילהזכירארצהחוקרים".חברים

והםאורגנית.יחידהאינםמשב"םבזירת

באותוהמשרתיםחוקריםשלאסופהלמעשה

במקרהלטיפולהתורנותבזמןש"קפצו"בסיס

ומתבססותנוצרותתהליךשלבסופו .משב"ם

כדיעדמזו.זובמהותןשונותרבותחוויות

האמפתיהותחושתהשיתוףשיכולתכך

הארגוניהמקום .השונותבשל .גדולותאינן

האישיזהואוליפחותברורכמשמעותי

להתבוננותהצורךקייםולכןיותר.משמעותי

 .בנושאלעסוקישבוהאופןעלשונה

- "השלם"המעגלבשכולוהןבמוותהןהעיסוק . 4
ממורכבותהנובעתשונותעללהצביעניתן

מוותעםההתמודודתהןהכוללת:הסיטואציה

שבאהכפישכולעםההתמודדותוהןבזירה

וחבריו.המנוחמשפחתבתשאולביטוילידי

תיארקשהזירהעלשיספרשביקשתיחוקר

הייתהקשההכי"הזירההדברים:מורכבותאת

אלכוהולנעימים.לאריחותעםקטנהזירה

 .קשהממשהיההריחות.קטן.לח.חם.ובכלל.

יותררבמספרמאפיינתהמוצגתהמורכבות

ומהארגוןמהפרטהנדרשיםהתמודדותכלישל

 .המורכבותהסיטואציותעםלהתמודדמנתעל

מייצגתשהמערכתבכךמתחזקתהמורכבות

סיטואציה:אותהעבורמהפרטשונהציפיותסט

ניתוקנדרשבגופהמטפליםכאשראחדמצד

העודיותגבייתבזמןזאתעםמוחלט.רגשי

שלמידהנדרשתהמשפחהומולבזירה

"מיותרבפניי:ציינהקצינהורגישות.אמפתיה

להתחברלאעדיףבכלל .המנוחאתלהכיר

שלמשב"ם"היהסיפרה:מכןולאחררגשית"

אניכללבדרךאליו.שהתחברתיאימוניםתאונת

מתשהבן-אדםהאסימוןלינפל .מתעמקתלא

ואז .לזכרותוכניתכשהקרינוהזיכרוןיוםבמהלך

אזפה,לאאדם-והבןשווהתיקליהיהכזה,נפל

אלובדבריםשמת".באדםמטפלתשאניהבנתי

 .המתוארהמתחאתביטוילידימביאההקצינה

החוקריםכינראהבפרקהנאמראתנסכםאם

מקטיעתם.בחששאוהרצפיםבשבירתעוסקים

מקצועיבאופןלפעולהיכולתמחוסרהחשש

המבטיחההתנהגותיהרצףמשבירתפחדמבטא

"אתפס"בובאופןהעיסוק .מקצועיתהתנהלות

ועלהרגשיהרצףעלנשעןחולשהאפגיןאם

תפקידואתלבצעיוכלכיהפרטשלהאמונה

הקוגניטיביהציר"שבירת"ולבסוףהמיטבי.באופן

הסיטואציהאתמפרשהחוקרשבאמצעותו

כאלוקשייםכמעלתפחות.אויותרכמלחיצה

לראותניתןכיאצייןמוסגרבמאמרואחרים.

כפיצויאחדצירלחזקבוחריםהחוקריםשלעתים

"לחשובחוקר:שאמרכפיאחר.צירהיחלשותעל

זואמרה . "הרגשי"מהצדולהתנתקמקצועי

ומעודדתהציריםדימויאתבספקמעמידה

להתייחסישציריםבמקוםאחרת.אנלוגיהפיתוח

לחזקןיתננפגעשהאחדכשרירים,אלולמאפיינים

הפגוע.באיברשיתמוךמנתעלאחרשריר

התיאורטיהבסיסאתבקצרהאציגהבאבפרק

 .המוצעההתערבותמודלנשעןעליו

 ,הפרקבמהלךחרותאמרותאבגםכמוזומרהאב 16

ההתמודדותכליתאביםאשוהחוקריםיכלראותתןינ
 ~ "יממדהרבהחוסןלמוד"בריםיבצשמופיעיםיכפ
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מנטאליתמוכנות
לחיסון"אימון

ומודלמלחצים"
ךיימאחרייגש

שנותניםכליםשניעללמדתיהעבודהבמהלך

ראשוןכליהסיטואציה.שמעלהלאתגריםמענה

מסגרתומספקיותררחבבאופןלנושאהמתייחס

התבוננותזוויתמעניקוהשנינוחה,התערבות

הפרט.רמתעל

לטפלמהדרכיםחלקבמבוא,שציינתיכפי

באמצעותהןלחץמצבישלהשליליותבתופעות

המתווכיםהקוגניטיבייםבמשתניםמקדיםטיפול

פיתחאותהאחתדרךהתופעה.לביןהפרטבין

הצבאילארגוןאותהומביאיםמיכנבאום"פרופ'

היא "רווהסער(מיל')וסא"ללוויהאוריתד"ר

 Stress Inoculationמלחצים"לחיסון"אימון

Training . התערבותמניחההמתודה

התנהגותייםגירוייםידיעלהמושלמתקוגניטיבית

ולאמץלהתנסותלרכוש,הפרטאתהמחייבים

האימוןמשבריים.מצביםעםלהתמודדותכלים

עלהנחווההלחץאתמועדמבעודלצמצםנועד

צמצוםידיעלמשבריות.בסיטואציותהפרטידי

ידיעלהמשבריות,מהסיטואציותאי-הוודאות

הפערוצמצוםהקיימיםההתמודדותכליחיזוק

הפרט,שליכולותיולביןהארגוןדרישותבין

שקולבאופןלסיטואציהבילהגיכולהאחרון

 . Meichenbaum . 1993 1ד
 .שם .לוויה 18

הקוגניטיבייםהאלמנטיםחיזוקועוד,זאתיותר.

משאבישחיקתאתמצמצםוההתנהגותיים

עליהם.ומוסיףהפרט

מרכזיים:שלביםשלושהלשיטה

אחדכלזהבשלב-מודעות/המשגה . 1

ועלהשוניםהרלוונטייםהמושגיםעללומד

מלחיצות/לסיטואציותמגיבהואבוהאופן

מהולומדהפרטאחרות,במיליםמשבריות.

משברמצבילמולשלוהתגובותרפרטואר

שונים.

זהבשלב-התמודדותכושרידולימ . 2

לו,המתאימותשונות,יכולותהפרטלומד

הלחץ.מצבימוללהתמודדות

במצבימתנסההפרטזהבשלב-יישום . 3

רכשאותםהכליםכיצדובוחןנשלטיםלחץ
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 .השונותבהתמ!דדויותאותומשרתים

אתלשיםישעליהנוספתאקוטיתנקודה

ביכולותיוהפרטשלאמונתוחיזוקהיאהדעת

) Self Effi.cacy (, אמונתואתהמבטאכמשתנה

 . "התאמןאליהבהתמודדותלהצליחהפרטשל
ביכולתםחזקהאמונהלהםאנשיםבגודרה,לפי

יותרמעורביםמלחיצות,סיטואציותעםלהתמודד

רבזמןלאורךבהלהמשיךומסוגליםבפעילות

 .פחות)נשחקיםהאישייםהמשאבים(קרייותר

מוטיביםאשאילממנהבתחוםנוספתמתודה

החוסן"מודלהיאבחמ"ץההתערבותלמודל

מוליפרופ'אותושמביאכפיממדי",הרב

שממומשותיקמודלהינוזהמודלגם .°'להד

החלכאחד,ואזרחייםביטחונייםרבים,בארגונים

 .ועיריותאזוריותמועצותודרךצבאיותמיחיודת

בווהאופןהפרטהואהמתודהשלהדגשעיקר

בעלותסיטואציותעללהתמודדמסוגלהוא

 .לחץשלאלמנטים

אינטגרטיבימודלהינוממדיהרבהחוסןמודל

המתארמאח"ד),גש"רלעיתים(המכונה

פרטיםשלוההתמודדותהחוסןמרכיביאת

שישהבוחןהמודללחץ.מצביעםומערכות

בחירתכאשרלחץ.מצביעםהתמודדותערוצי

תלויהוהיעילהמועדףההתמודדותערוץ

גםכמו ,הסיטואציהאתובפירושובפרטרבות

מודלגםומגדר.גילכודגמתנוספיםבמשתנים

הסיטואציהטרוםלהכנההצורךאתמדגישזה

מהייבינווהפרטשהארגוןמנתעלהמשברית,

ערוציששת .המתאימהההתמודדותדרך

הם:ההתמודדות

המשמעותחיפוש-והערכיםהאמונותערוץ . 1

הפרט,שלהעצמידימויובסיטואציה,בעשייה

 .הפרטשלבלבוהנמצאתהאמונותמערכת

משאביםעלמסתמך-הרגשערוץ . 2

מילולייםהקיימים,אישייםוביןאישייםרגשיים

עםלהתמודדלפרטהעוזריםמילוליים,ולא

 .לחץמצבי

מקבוצהחלקלהיותרצון-החברהערוץ . 3

להתמודדותכוחותגיוסולמענה,בתוכהולפעול

מקצועית.לקהילהאולקבוצהשייכותידיעל

19 1997 , Bandura . 
 2010 .ושחםלמןזיגלה.ד 20

עלהתמודדות-והיצירתיותהדמיוןערוץ . 4

 .הומורויצירתיות ,פנטזיהבדמיון.שימושידי

דרךהתמודדות-והחשיבהההיגיוןערוץ . 5

עלחשיבהרציונלי,באופןועיבודומידעאיסוף

למידהגםכמועדיפות,וסדריאלטרנטיבות

 .אחריםשלמניסיונם

פעילותידיעלהתמודדות-הגוףערוץ . 6

 .מנוחהאוספורטגופנית,

אלומציריםאלמנטיםכילראותניתן

מוסיףוחלקםהארגוני,החיסוןבמודלמוטמעים

הדמיון.ציר(כגוןנוספיםחשוביםממדיםעליו

 ) Seו t.Ettlcacy (ביכולותיוהפרטשלאמונתוחיזוק
שלאמונתואתהמנבאמשתנההינו

התאlנןלקראתהבהתמודדותלה~ליחהפרט

מנתעלבובוחריםרביםחוקריםשנראהשכפי

זהאתזהמשלימיםהמודליםובכךלהתמודד),

הנושא,שליותררחבההוליסטיתראייהויוצרים

כפיההתערבותמודלאתלבנותהמאפשרת

הבא.בפרקשמוצג

ההתנורבותמודל
"חיסון-במצ"ח

היחידה··

בפרקהוצגוהמודלשלהתיאורטיהבסיסעיקרי

בעליבמצביםההתערבותכלימאפייניאתהמתאר

הכליאתאציגהנוכחיבפרק .משבריפוטנציאל

אחדבכלהמשב"ם.זירותלקראתהחוקריםלחיסון

החיסוןתוכניתעל(המתבססיםהשלביםמחמשת

כלליבאפיוןאפתח )"לוויהד"רמציגהאותה

הספציפיתלדוגמהאתייחסולאחריו ,השלבשל

ומוקדיהיסודהנחותדרךהמשב"םזירותשל

האמרותדרך .לזירותהייחודייםהעיקרייםהלחץ

יוכלהמשב"םזירותעלההדגמהודרךהכלליות

וראלכאשר .שלביםשישהעלמדברתלוריהר"ד 21
תרגול :חרוניםאהשניתאחדתיאיחידתייהיוןאפה

 J> .ערכהוהפצת
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עליהןביחיודתוליישמוהתהליךאתלהביןהקורא

עלמובנהההתערבותמודלכאמור,אחראי.הוא

שלבים:חמישהבסיס

עלוסיכוםציפיותתיאוםיצירת-חזוה . 1

הבכיריםהמפקדיםלביןהיועץביןעבודהחוזה

מפקדמולשלפנינובמקרההרלוונטיים,והמפקדים

ציפיותתיאוםמלבדהממצ"חים.דרגומולמצ"ח

יציגהחוזה ,התהליך)אתכמובילהמפקדככגון

והחסרונותהיתרונותאתהיחידותמפקדיבפני

לתהליךהמחויבותאתיבטיחואףהכלישל

הנובעותהלוגיסטיות)אלו(גםהמשמעויותואת

להתייחסישזהמוקדםבשלבכברזה.מתהליך

 ,"הנורמליותהנחתובראשןהקיימות,להטיות

ממעיטיםוהפרטשהארגוןכךעלהמצביעה

וכיעליהםישפיעהמשברישהאירועבסבירות

יכולהההטיהשלההשפעה .כרגיל""העסקים

הטיעוןעלהמבוססותלתהליך.התנגודיותליצור

כיהרושםבידינוצרהראיונותלאורצורך"."איןשל

במצ"חהבכירההקצונהבקרבגםקיימתההטיה

מצ"ח.חוקריבקרבוגם

איכותניאבחוןיכלולהשלב- "מקדיםאבחון . 2

והגורמיםואפיונם,הלחץמוקדישלכמותניאו

לעסוקבבואוהחוקראתהמעסיקיםהמרכזיים

נכונותאתיבחןהשלבבנוסף,משב"ם.בזירת

ואלמנטיםחיסוןבתהליךלהשתלבהחוקרים

התהליך.להמשךכקריטייםשיסומנונוספים

התשתיתאתלמעשהמהוויםאלואלמנטים

אבחוןכלעל .הארגוניתהסיטואציהשלהייחודית

למודלכתשתיתולהציבולוהייחודיאתלאפיין

המקדיםהאבחוןשלפנינובמקרה .ההתערבות

יסוד/עבודה:הנחותמספרסימן

ובהתייחסותהתהליך.שלביכללביןרצףקיים.

הזירהטרוםשלבאתהןבחשבוןלהביאישלכך

מחייבמהשלביםאחדכל .שלאחריוזהאתוהן

(לודגמההשוניםמאפייניובשלהתייחסות

עםוהתמודודתהזירהמראותעםהתמודדות

בכללאחידותלהניחאיןבהתערבותולכןהשכול),

מרצף.כחלקוהןלחודהןלאפיינםוישהשלבים

השלבמלבד(לעיתיםמהשלביםאחדבכל •

 .שם ,גביש 22

כפילעבודהיסהבסאתהיוותהזהחלקעלהעבודה 23
ן.אכשמוצגת

פעילהמסביבהכחלקנמצאהחוקרהלימינלי)

ובכךמהפרט,הציפיותמערכתעלהמשפיעה

ליצוריכולהגםובפוטנציהלחץויוצרתייתכן

מערכתאתלאפייןישהחוקר.עבורתמיכה

מהשלבים,אחדבכלועוצמתהמקורההציפיות,

השליליתהשפעתהמידתאתלבחוןמנתעל

הנוכחותשלמהשלבכחלק .הפרטעלוהחיובית

הגורמיםשלהלחציםאתלהוסיףניתןבזירה

נוספת,ציפיותכמערכתבזירההקיימיםהנוספים

המנוחמשפחתציפייתאתהתהליךלאורךוכמובן

כיההבנהאתמחזקתזונקודהל"אמת".להגיע

סינתזהעלמבוססלהיותההתערבותתהליךעל

 .הארגוןלביןהפרטבין

רה,יבזהתפקודיהרצףמחלקיאחדבכל •

אותםבהכרחלאשונה.החוקרשלסביבתו

מהלךאתשילוואלוהםבזירההנוכחיםהחוקרים

הקציניםנוכחותגםכילהוסיףניתן .התיקחקירת

לגביהןהשלכותולכךלשלב,משלבשונה

החייליםעלוהןהתהליךאתללוותשעליוהקצין

 .מנהיגותיעוגןשמחפשים

כולל ,הפרטעלהקיימתהרבהההשפעהבשל.

המוחשיתהפגישהטרוםהמתרחשותההשפעות

בשלביהתהליךאתלהתחילישהזירה,עם

לתהליךלהמתיןולאהראשוניםהסוציאליזציה

הצורךאתלסתורכדיאיןהיסודבהנחתעצמו.

כללאתלרכזולאלנושאשוטפתלבבתשומת

 .בכךולהסתפקהמוקדמיםבשלביםהמאמצים

המוכנותבנושאפורמליעיסוקהיהלאאמנם •

נוצרוולכןמשברי,פוטנציאלבעלילמצבים

לחוקריםלעזורשנועדוא·פורמליותפרקטיקות

בנייתאחרות,במיליםהמציאות.עםלהתמודד

אלאבוואקום,משתלבתאיננההחיסוןתוכנית

ניתןמהןהתמודדותדרכישלקיימתבמערכת

לדמייןכמונוספות,התמודדותדרכיישנןללמוד.

מדמיינת("אניכבובהוהמנוחכתאטרוןרהיהזאת

סוויטשלעשותאפשרלי,קליותרוככהתאטרון

מהווהקיימותהתמודודתדרכיסימוןבובה").שזה

שלהבאיםהשלביםלקראתיעילהפלטפורמה

א·תהליכיםעללעמודישזהבשלב .התהליך

ישכיוייתכןמטרהמשרתיםשאינםפורמליים

שאינםלחוקריםהתייחסותלדוגמה:להוקיעם,

וכו.'טוביםופחות"בנות"כ:לזירהלגשתרוצים

חשיבותישנההחוקריםמדברישעולהיכפ •

הראשונה.בזירהההתמודודתלאופןגבוהה

ביחידה,המתרחשמוותאומתאונותבשונה

המשב"םחקירתפעילות ,חד-פעמישיהיהשייתכן

הראשונהלפגישהדגשלתתישולכןמחזוריתהיא

המשב"ם.זירתעם

המגדריבהרכבעוסקתאחרונהיסודהנחת •

 .המשב"םזירותעםבעיסוקמרכזיתסוגיההמהווה

ולהביןההתערבותשלבילאורךבסוגיהלעסוקיש

והאמיתיותהמודמותוההשלכותמשמעותהאת

 ."שלה

ליצורישזהבשלב-בכירפורוםגיבוש . 3

מצביםבנושאידעלרכוששמטרתובכירפורום

שלהאתגריםעםוהיכרותמשבריפוטנציאלבעלי

הרלוונטיהפורוםשלפנינובמקרההמשב"ם.זירת

הבסיסיםממפקדיובראשונהבראשיורכב

והשפעהכוחמוקדילצרףניתןכאשרהשונים,

מוביליםמ"מיםואףמשמעותיים(נגדיםנוספים

חודאתיהווהפורוםחברי .הגדולים)מהבסיסים

שתירכתוךהשונותהיחיודתבחיסוןהחנית

ואלמנטיםגורמיםואיתורהנדרשותהמיומנויות

ייעזרהפורום .היחידהברמתלחיסוןמשמעותיים

ויפתחהקודם,בשלבשמופוהייחודייםבאתגרים

הפורוםבתחילהלמולם.יעילותהתערבותדרכי

ברמתתהליך(כמוביליהממצ"חיםכללאתיכלול

שני,בשלבכאשר ,היחיודתמפקדיוכללהפיקוד)

העבודה)מפגשי(בשלבהתהליךהתנעתלאחר

(לפיפורומיםלשלושההפורוםאתלפצלניתן

ואינטימיותהעמקהשיאפשרוגיאוגרפי),חתך

 .הפיקודברמתבתהליכים

העבודהמפגשיבמהלך-עבודהמפגשי . 4

הרקעהצגתנושאים:בשלושההפורוםיעסוק

במצביםההתערבותבתחוםהקייםהתיאורטי

מודעות/(שלבמשבריפוטנציאלבעלי

הקיימותהתמודדותמדרכילמידהההמשגה),

אישיתותרומההיום-יומיתהפעילותברמת

לימוד(שלבלנושאמהמשתתפיםאחדכלשל

עללייצר,היאמטרת-העלהתמודדות).יכושר

זירותעםהתמודדות"כלי"ארגזהדיונים,בסיס

הקיימיםמהכליםהנבנההכליםארגז ,המשב"ם

 .שם ,ושחםזיגלמןה,דל ,מתווךכמשתנההמגדרעל 24
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מותאםארגזכלכאשרהתיאורטיים.ומהכלים

מהמפקדים.אחדולכלמהיחיודתאחתלכלאישית

לאתגריםהרלוונטיתהתערבותלבנותניתןוממנו

אתולהתאיםלהמשיךשניתןכמובןהנקודתיים.

נדרשיםכליםלאילולהתייחסההתמודדויות.ארגז

אילוכאקוטי.שמסומןהזירהעםהראשוןלמפגש

ועוד.לחוקרותכליםואילולחוקריםנדרשיםכלים

כפיההתמודודתציריאתלשלבישזהבשלב

כגש"רמימדי"הרב"החוסןבמודלשמפורטים

שלהאישיהכליםארגזלבנייתכבסיסמאח"ד).

בערוץהתמקדותדרךאםמהמשתתפים.אחדכל

הרגש.אוהדמיוןערוץדרךאםוהחשיבה.ההיגיון

התייחסותהערוצים.כללשלשילובדרךכמובןאו

כבסיסמהותיתזהבשלבממדיהרבהחוסןלמודל

בנייתתהליךלתחילתמסדרתוכמסגרתאיתן

ארגזבבנייתהדגשאמנםוהאישי.היחידתיהחוסן

פלטפורמהמהווההארגוןאךהפרט.הואהכלים

מכליחלקלבנותוישניתןבסיסהשעלמרכזית

 .הכליםשבארגזהעבודה

ליצורמטרתוזהקריטישלב-תרגול . 5

ההתמודדותדרכיבחינתלשםמבוקרגירוי

בשלבמהמשתתפים.אחדכלשלהאישיות

ייטלובהםאמיתייםמצביםויועלויוצגוזה

על(יועברוביחיודתהחוקריםכללחלק

כללאתירכזהשלבלמעשה. .המב"ס)ידי

הנחותואתהקודמיםמהשלביםהתובנות

תרגולית.לפרקטיקהויהפכםהייחודיותהיסוד

והןהמפקדיםהןיוכלוהסימולציותדרך

במצביההתמודודתאופןעללעמודהחוקרים

האפשריותהתגובותאתולבחוןהמשב"ם

להתעוררשעלוליםמהמצביםאחדלכל

 ~בו.והמשרתיםהבסיסשלהייחודיאופיולאור
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ניתןהתגובות,סמךעלבו,המקוםשזהוכמובן

ואתהיסודהנחותשלהרלוונטיותאתלתקף

מרחבליצורניתןולשפרן.ההתערבותמתודות

ואופניכליםומציעיםמתקפיםהמשתתפיםבו

להפיקניתןהתרגולבסוףנוספים.התערבות

העיקרייםהמאפייניםאתהמתארת "ערכה

ומהםמשברי,אליפוטנצבעלימצביםשל

ההתמודדות"כליב"ארגזהמרכזייםהכלים

בעזרתוכליהינההערכהביחידה.שנבנהכפי

החוקרשלהעצמיתהמסוגלותאתלבנותניתן

קשים.מצביםמולבהתמודדות
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