
 1עימות המוגבלנשימה בהאורך  הגברתל ותטכניק

                                                  חי                            -וינוקור ורדסרן 

 תקציר

אלא במאבק מתמשך,  שהעימות לא יוכרע במהלך צבאי קצר, ,העימות המוגבל מתאפיין בהכרה

(. לאור ההבנה כי הלחימה 2001)יעלון,  ה של הצדדיםההתמודדות היא על יכולת העמיד ,קרי

תלויה במידה רבה בתודעה, בכוח העמידה ובחוסן הארגוני, מעסיקה את מקבלי ההחלטות 

בעימות המוגבל  מציג טכניקות ליצירת אורך נשימה זהכיצד לשמר אורך נשימה. מאמר  השאלה

ממצאים ומסקנות עיקריות  וכן - הפחתת לחץ והתמודדות עם שחיקה בקרב לוחמים ומפקדים –

בנושא אורך נשימה בגזרת  פסיכולוג אזח"ע והח"מ ,יותם אמיתי רס"ןע"י נערך שחלוצי מחקר מ

אזח"ע. הממצאים מלמדים כי על מפקדים ולוחמים מופעלים גורמי לחץ ובהתאם על כיווני 

רך נשימה עבודת הצוות הפיקודי לבחינת אוות להיות מובחנים. בנוסף תתואר ההתמודד

ארז כץ, אשר בחן את הנושא באופן שיטתי ואשר מעלה תמונה מעודדת ביחס  םבראשותו של אל"

 לאורך הנשימה בעימות המוגבל.  

את הטכניקות ליצירת "אורך נשימה", המבוססות למעשה על התמודדות מוצלחת עם לחצים 

הממוקדות יקות טכנא.  על פי רמת הניתוח.קבוצות תי והפחתת שחיקה, ניתן לחלק לש

  .ממוקדות בפרקטיקת הטיפול בפרטהטכניקות ב. היחידה. -בפרקטיקות צבאיות ברמת המסגרת

לחץ ושחיקה.  תילהפח העשויות ,טכניקות הממוקדות ברמת המסגרתהקבוצה הראשונה כוללת 

יחידה המאפשרת ל ,מתוארת חשיבותה של פעילות מגוונת, בדגש על פעילות יזומה הכך לדוגמ

טכניקה נוספת היא  ;מגיב לדפוס פעולה אקטיבי-גרת הבט"ש ולעבור מדפוס פסיבין את שלגוו

 חייבים על מנת לחוש ביטחון העצמת תחושת המסוגלות והביטחון העצמי של הלוחמים.  פעילות

ל וכללוחמי היחידה להאמין בעצמם, בציודם, בחבריהם לנשק, בהכשרה שקיבלו ומעל 

מנהיגות מקצועית של  וכן ;לחץ עשויה אף היא להפחית ציאותתחושת שליטה במ ;במפקדיהם

 לכידות  ודאות;-לצמצום האי ממוסדת ורחבה ת מידעהפצ ;רוכשים לו חייליושאמון ההמפקד ו

זקוקים הלוחמים  בהשקרב )בייחוד בשעת  ,מגן וחוסם בפני שחיקההמהוות  ,חברתית תמיכהו

הכנה מקדימה וחניכה במעברים  ;)גם אם קצר("זמן הסתגלות"  (;חבריהם לנשק לנאמנות מאוד

על הדמיית שדה הקרב ותרגול להתמודדות עם לחץ  ואימון  ;בין תפקידים ויחידות ארגוניות

 בתנאי אמת.

פסיכולוגיים  םצרכיבשהמשותף להן: טיפול  ,עוסקת בטכניקות להפחתת לחץ נייההקבוצה הש

מבצעית לצורך הוהתרעננות מהפעילות  הפרט. כך מודגש הצורך בהפוגהברמת ופיזיולוגיים 

 .רכי החיילוגופני וטיפול כולל בצ-"מילוי מצברים"; הקפדה על שעות שינה; פיתוח כושר
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העימות המוגבל הוא עימות אלים בין גורמים שאינם מפעילים את עיקר עוצמתם ואינם 

בהיותו סגן  ,שה יעלוןהרמטכ"ל מ. (2001 ,)יעלון מפעילים את עיקר כוחם במלוא העצימות שלו

י העימות המוגבל מתאפיין בהכרה שהעימות לא יוכרע במהלך צבאי קצר, דגיש כה ,הרמטכ"ל

אלא במאבק מתמשך המכונה כיום הוגעה, קרי ההתמודדות היא על יכולת העמידה של  ,יחסית

  2 הצדדים.

מעסיקה רגוני, לאור ההבנה כי הלחימה תלויה במידה רבה בתודעה, בכוח העמידה ובחוסן הא

סוג הלחימה הנוכחי בעימות ש הנחהב) כיצד לשמר אורך נשימה השאלהאת מקבלי ההחלטות 

צוות פיקודי  לבחינת אורך  הדרוםבפיקוד  הוקםהבנה זו לנוכח  (.משך עוד שנים מספריהמוגבל י

פורט . )על עבודת הצוות ידרום, האלוף דן הראלהאלוף פיקוד ידי -גבל, עלהנשימה בעימות המו

  (.המשךב

, חידדה את הצורך ביצירת "אורך נשימה" מבצעילא רק , עימות המוגבלמציאות הלחימה ב

ביכולתם של בין השאר,  ,הציפה את הקשיים בהשגתו. "אורך נשימה" מבצעי תלויאלא גם 

מפקדים להפחית לחצים ולמזער שחיקה. הלחץ, וכתוצאה ממנו השחיקה, תוארו ע"י מפקדים 

 בפניו הם ניצבים, קושי ההולך וגובר ככל שמתמשכת הלחימה. שעיקרי ה רבים כקושי

לחץ ושחיקה במסגרת פעילות צבאית מתמשכת. מרבית המחקרים  לא נחקרו לעומק עד כה

. מחקרים שבירה פסיכולוגית בעת הלחימה ולאחריהב -חריפה תגובת קרב ב עוסקיםבהקשר זה 

)שאינם מגלים חיקה בקרב חיילים בריאים עוסקים בלחץ וש מעטים בלבד חומרי הדרכהו

חלק יישומי של מחקר בנושא חשוב זה.  כלימאמר זה מהווה  .(תהפרעות פוסט טראומטיו

ספרות מבוססות על סקירת  מאמרטכניקות ההתמודדות עם לחצים המוצעות במסגרת המ

 . *מקיפה בתחום ועל חוברת בנושא, שפורסמה בצבא האמריקאי

חלק ב של בביניהם. הקשר וייבחן  "שחיקה"ו "לחץ"וצגו הגדרות למושגים יחלק א של המאמר ב

ליצירת אורך נשימה בקרב לוחמים  של התמודדות עם לחץ ושחיקה טכניקות המאמר יוצגו 

משתנים מרכזיים הקשורים ללחץ ושחיקה  באשר הם,  לשם כך נמפהומפקדים בעימות המוגבל. 

 בעימות המוגבל.ללחימה  ונתאימם

 ,סגולהקו בתחום ה בהן על הלוחמים: לחצים המופעליםזו מזו באופי ה ות הלחימה שונותגזר 

של  גוניות-עקב החדעיקר הקושי הנו להתמודד עם שחיקה ולשמור על דריכות ומתח מבצעי 

 מוחשית יומית-יום סכנת חיים לכך מתווספת ,ברצועת עזהובעיקר  ,באיו"שמשימות ההגנה. 

זה מאמר ודאות ואירועים יומיומיים. הטכניקות המוצגות ב-אירב,  זיוהתמודדות עם עומס פי

חלק ג של מאמר זה יוצגו בקצרה ממצאים ומסקנות ב לכלל גורמי הלחץ והשחיקה. נוגעות

בנושא אורך  פסיכולוג אזח"ע והח"מ ,יותם אמיתי רס"ןע"י  נערךשחלוצי מחקר עיקריות מ

 בגזרתעימות המוגבל נשימה" של הלוחמים בב"אורך הנשימה בגזרת אזח"ע. המחקר עוסק 

                                                 
אין הם מנסים לכבוש טריטוריה באמצעות כוח צבאי. עיקר  ,למרות שהסכסוך בינינו לבין הפלסטינים הוא על טריטוריה 2

 (.2001)יעלון  ית והבין לאומיתהישראלית, הפלסטינ - הלחימה בעימות הנוכחי  היא על התודעה

 *Management of Stress in Army Operations. FM 26-2, Headquarters Dep. of Army. Washington, DC, 29.8.86.  
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מאמר הנוכחי. טכניקות המוצעות בבבאזח"ע  שנעשהאבחון ביקורתי של השימוש  , ויש בואזח"ע

 מתוכנן להתפרסם בנפרד בגיליון מחץ הקרוב. "נשימה ארוכה" המאמר השלם 

די לבחינת ציג בקצרה מסקנות ראשוניות מעבודת הצוות הפיקואחלק ד של מאמר זה ב ,לבסוף

ולכן אין כוונה להציג  ,גיבוש המסקנותאיסוף הנתונים ו הצוות נמצא עדיין בשלב. נשימההאורך 

וכיוונים ראשוניים בלבד, העולים מהנתונים  , אלא לתאר את עבודתורוטיבפ את מסקנותיו

עצם העיסוק לעומק בנושא ולמידתו על ידי מפקדים המעניינים שנאספו ע"י חברי הצוות.  

 המרכיב התודעתיאת המודעות הגוברת לחשיבות ים , מבטאירים, בראייה לטווח ארוךבכ

מפקד  ,ארז כץ םאל" של  במאמר נפרדבלחימה העכשווית. מסקנות והמלצות הצוות יפורסמו 

 בא"פ דרום.

שהבנת המקורות ללחץ כמו גם הזיקה בין "לחץ", "שחיקה" ו"אורך נשימה"  אנו מאמינים

 אתגרי הלחימה בעימות המוגבל. עם  יותר מודדות אפקטיביתמבצעי, יאפשרו הת

הלחץ והדרכים האפשריות  בנושא, ידע קוראיםה, מבקש להוסיף לכםהמאמר שלפניכם 

שאין מדובר במאפיין של חיילים "חלשים" בלבד, אלא בחוויה  ,להתמודד עמו. ההנחה היא

לחימה. עמידה מוצלחת -ה ותומכיקציני מטלוחמים, לה שותפים כולנו: מפקדים, שפסיכולוגית 

רת הטכניקות השונות להפחתת הכ במשימות תלויה לא מעט בהתמודדות אפקטיבית עם לחצים.

לשימוש   יתרמו  ,ם שבבסיסןיהגברת המודעות לחשיבותן והבנת התהליכים הפסיכולוגי, לחצים

 3מושכל ומרובה בהן.

נדרשים להתמודדות עם לחץ ושחיקה   ,בכל הרמות ,מפקדים עצמםבתוך כך נכון להדגיש, שה

 לפתח יכולתבין אם בסביבת לחימה ובין אם בהכשרה, נדרש  כל מפקד לא פחות מחייליהם.

 שחיקה. –ותוצאתו  עם לחץ באופן אפקטיבי עצמית להתמודד

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
תהליך הבונה הנה הכשרה הרלוונטי למפקדים הנמצאים בסביבת לחימה, אולם גם לאלה האחראים על תהליך הכשרת הלוחם. יוצג החומר ש 3

 בתרגולות צבאיות.  מסגרת שמטרתה הקניית שליטהמעבר ל, עוצמה פסיכולוגית ויכולת התמודדות עם לחצים
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  "שחיקה"ו "לחץ"הגדרות ל - אחלק 

ולוגית בעלת השלכות אדם. כתופעה פסיכ-מחיי בני בלתי נפרדחלק  אהו( Stressלחץ )

זכו לחצים מסוגים שונים, מקורותיהם והשפעותיהם, להתעניינות ולהתייחסות  ,תפקודיות

  מחקרית ענפה.

ד בעת האחרונה ובחלק זה יוצגו המושגים "לחץ" ו"שחיקה". השימוש במושגים אלו רווח מא

בין "לחץ"  רובותתים קלעמבלבלים  אולם לא תמיד מתוך הבנה עמוקה שלהם. כך למשל -בצה"ל 

קשר בין תופעות  יש אמתה , ולמעןשביעות רצון"-און", "חרדה", "תסכול" ו"איו"שחיקה" ל"דיכ

  ...אלה

 תוצאותלבין  - עם הלחץ דרכי התמודדותוהלחץ  תיחוויללחץ,  הגורמים אולם חשוב להבחין בין

תהווה שמשותפת"  "שפהעל מנת ליצור  ,הגדרות מקצועיות של מושגים אלה להלן נביא הלחץ.

 יסוד להתמודדות מוצלחת.

לחץ נוצר כאשר הפרט חש שאין לו משאבים מספיקים ש ,על מרבית החוקרים מקובל כיום

עמם חשוב לו להתמודד. הדגש הוא על תפיסת היחיד את שלהתמודד עם גירויים מהסביבה 

ה לחץ לפני בוחן מסוגלותו להתמודד ואת החשיבות שהוא מייחס להתמודדות )למשל, חייל יחוו

 חשוב לו להצליח(. ו ,הוא חושש שלא יצליח כאשראור -בר

הולכים  לחציםבתהליך ההתמודדות עם מצבי לחץ, משתמש הפרט במשאבים העומדים לרשותו. 

זוהי למעשה ו ו הנפשייםידלדלות משאבילהיגרמו  ,פני זמן-מתמשכים עלהאו לחצים  וגוברים

התרוקנות ליה וימקובלות לשחיקה מתייחסות לאובדן אנרגמשמעות ה"שחיקה". רוב ההגדרות ה

מצברים. לשחיקה שלושה מרכיבים עיקריים: תשישות גופנית, תשישות רגשית ותשישות רוחנית 

טכניקות הרי ש ,שחיקה נובעת מהתמודדות עם לחצים ממושכיםש היות (.1984פינס  - )מלאך

 לחץ יתרמו גם להפחתת שחיקה. להפחתת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :לחץ

"לחץ נוצר כאשר הסביבה מציבה בפני היחיד תביעה או אתגר שאין הוא בטוח שיוכל לעמוד בהם, אבל 

ביכולת יוצר לחץ רק כאשר התוצאות הן בעלות חשוב לו להתמודד עמם ולהצליח. חוסר הביטחון 

 .חשיבות ליחיד "

 McGrath (1976) 

 

 

 

 

 

 

 

 שחיקה: 

כתוצאה מהתמודדות עם לחצים יומיומיים  ,ה, ירידה בתפקוד והתרוקנות מצבריםיתהליך של אובדן אנרגי" 

 .(1984 ,עציון)מתמשכים" 
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האם ניתן לזהות את הלוחם או  שחק לפני חבריו?יהאם ניתן לנבא מי מהחיילים או המפקדים י

מאפייני אישיות או משתני רקע? תשובה חיובית תאפשר לסמן את  פי-עלהמפקד הצפוי להישחק 

שלטת כיום הגישה ה מבעוד מועד.אלה הנמצאים ב"קבוצת סיכון" ולהושיט להם תמיכה וסיוע 

חיצוניים לפרט וקשורים לסיטואציה  הם הגורמים לשחיקה ולפיה ,שחיקה היא מצביתבחקר ה

ניסו  מעטיםהקשורים בפרט עצמו. רק מחקרים  –בה הוא נתון, להבדיל  מגורמים אישיותיים ש

  סקירתם:להלן ו ,מאפייני הפרט לשחיקה מתקשרים לבדוק כיצד

לשחיקה הם אנשים דינמיים, כריזמטיים,  (, "הקורבנות" העיקריים1974) Freudenbergerעפ"י 

ם לממש ציפיות ליות, אשר מתעקשים להמשיך במאמציהאר-ובעלי ציפיות לא מכווני משימה

, שאנשים בעלי רמת שאיפות גבוהה נחשבים כקבוצה בעלת סיכון גבוהה טוענת (1996אלה. עציון )

ון וההתלהבות נשחקים יותר. שדווקא בעלי הרצ ,( מצביעה על כך1984פינס )-לשחיקה. גם מלאך

"דעיכה" ול  ,כלומר, "דעיכה" ,Burnout  היאשחיקה נפשית לאנגלי ה המונח היא מציינת כי

אש. לסיכום: על סמך הספרות והידע הקיים, לא ניתן לנבא מראש מי מהחיילים או  קודמת

 מהר יישחקות א בעלי הרצון וההתלהבוישחק ראשון. יחד עם זאת, ישנן עדויות שדווקיהמפקדים 

 יותר.

Shirom (1989 )רבות להבנת תופעת השחיקה.  םתר -להבדיל מאישיותיים  -ניתוח גורמים מצביים 

 מאפילה עלהמצב לה זכה העיסוק בשחיקה נעוצה בכך שההדגשה של גורמי שכי הפופולריות  ,טוען

רכי ההתמודדות הנתפס כ"אשם" ומפנה את  מוקד גורמי המשבר וד ,מאפייני אישיותו של היחיד

 לסביבה.

 

התמודדות עם מצבי לחץ מחייבת את הפרט להשתמש במשאבים  ."שחיקה"ו "לחץ"הקשר בין 

הידלדלות לפני זמן, יגרמו -מתמשכים עלהאו לחצים  הולכים וגוברים לחציםהעומדים לרשותו. 

ה ת הלחץ והשחיקוהמבטאת, למעשה, שחיקה. כפי שניתן ללמוד מההגדרות, תופע םמשאביה

 ,Pinesורוב החוקרים מסכימים כי השחיקה היא תוצאה של לחצים מתמשכים.   ,קשורות זו לזו

& Aronson with Kafry, 1981) ) .Shirom (1989) כי רוב התפיסות הקיימות רואות  ,טוען

בשחיקה את סיומו הבלתי  רואה Cherniss (1981) גםפונקציונלית ללחץ. -בשחיקה תגובה דיס

כי שחיקה  Etzion (1987, 1990) לעומת זאת טוענתליך התמודדות עם לחצים. מוצלח של תה

מאופיינים שחיקה לחצים יוצרי  ם לחץ, אלא תהליך עוקף התמודדות.שלון בהתמודדות עיאינה כ

 תאיטי גורמים לשחיקהבלתי מוגדרים ועמומים לזהותם ולהגדירם. לחצים בהתמשכותם ובקושי 

  .תומצטבר
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 ניקות ליצירת "אורך נשימה"טכ - בחלק 

בחלק זה יוצגו טכניקות  להגברת "אורך נשימה" בקרב לוחמים ומפקדים. הכיוונים המוצעים 

המטרה היא לחלוק עם המפקדים עקרונות  .מבוססים על סקירת ספרות תאורטית רחבה בתחום

היווצרות כלליים להתמודדות במצבי לחץ ושחיקה. יישום עקרונות אלה עשוי לסייע במניעת 

  להפחתתם. -לחצים, או לכל הפחות 

שרוב ההצעות שיוצגו להלן מוכרות למפקדים היטב, אם מתוך ניסיונם האישי ואם  המניח יאנ

בהצגה מפורטת ושיטתית של  היאתרומת החומר המוצג  מתוך לימוד פורמלי או אינטואיטיבי.

 בבסיסן. שם ייכולוגיהתהליכים הפסקות, בהעלאת המודעות לחשיבותן ובהבהרת הטכני

( מלמד כי ניתן למיין את הטכניקות Lazarus & Pokman, 1984עיון בספרות המקצועית )

 רגשות.-תוממוקד טכניקותבעיה ו-תוממוקד טכניקותליצירת "אורך נשימה" לשני סוגים: 

 מנסות להביאמקור הבעיה. הטכניקות שהוא  ,בגורם הלחץמטפלות טכניקות ממוקדות בעיה 

לביצוע משימות שישפיע, ות שינוי הגדרת סמכויות או סדר קדימ ידי-עלוי המצב, למשל לשינ

 בתורו, על אופן ניצול הזמן.

: תחושות, ץ או לפחות לשלוט בתוצאיוגורמי הלח אתלהפחית  תכליתןת רגשות וטכניקות ממוקד

 "לא לקחת ללב"(.שוהחלטה  ,: שיחה פתוחה על הלחציםהרגשות ועמדות )לדוגמ

 עצמו מסוגלהפרט  במידה שבה רואהבסוג הלחץ,  תלוי הדבריזו מהטכניקות יעילה יותר? א 

כי שימוש במגוון עשיר של דרכי התמודדות, תוך  ,וכדומה. ניתן לומר ולהשפיע על המצב ולשנות

אפשר התמודדות , יבהם נוצרים לחציםשספציפיים השילוב ביניהן והתאמתן להקשרים 

 קה.אפקטיבית עם לחץ ושחי

התמודדות עם לחץ: אלה הממוקדות בשינוי המצב ואלו משולבות ל להציג טכניקות תיבחר

 עפ"י מידת ,הטכניקות יוצגו בחלוקה לשתי קטגוריותבמצב.  יםשתכליתן שינוי הרגשות הקשור

הממוקדות ממוקדות ברמת המסגרת וטכניקות טכניקות ה הרלוונטיות שלהן לפרט ולמסגרת:

 ת בהיבטים הפיזיולוגיים שבטיפול זה. בטיפול בפרט, לרבו
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 רמת המסגרתבהממוקדות  ,למזעור לחציםטכניקות  .1

 

להזדהות  לפרט היג מאפשרמנאמון ב .יצירת אמון במנהיגותו של המפקד •

המפקד מייצג עם מקור עוצמה וכוח וליטול ממנו לעצמו. זאת ועוד: פסיכולוגית 

זדהות עמו והאמון ביכולתו, גורמים למעשה את המערכת הצבאית כולה. הה

 וכיוון  ,בשמה נשלח לקרבשלפרט להזדהות עם המטרה 

האמון  להתמודד ביתר יעילות עם הלחצים והקשיים הקשורים בהשגתה. –שכך 

אט. בסמכות הפורמלית, המוקנה למפקד מעצם דרגתו, אין ל-אטלבמפקד נוצר 

ה אישית הלכה למעשה די. נדרשת הוכחה מעשית של יכולת מקצועית; דוגמ

לוחמים שמאבדים יל. יצרכיו של כל חלוהפגנת דאגה כנה ואמיתית לשלומו ו

מתלהבים להגיב במהירות ובדייקנות ולבצע את  אינםאמון במפקדיהם 

 משימתם בהצטיינות. לחוסר אמון במפקדים השפעה מכרעת על האפקטיביות

בקרב עלולים לחשוש  חיילים שאינם סומכים על מפקדיהם ל ביחידה.ועל המור

 מביצוע פעולות פשוטות ולחוות לחץ רב יותר.

  

תחושת שליטה מבוססת על יכולת  .ביכולתטחון ימסוגלות  ובההעצמת תחושת  •

 טכנית וטקטית של החיילים והמפקדים. מכיוון שביטחון ביכולת הינו אחד

 מפקדלחץ, יצירתו הינה מטרה מרכזית לכל  מפני המגנים הגורמים העיקריים 

דם, בחבריהם לנשק ובהכשרה בעצמם, בציו המאמיניםחיילים  רקבצבא. 

כל אחת מאמונות אלו צריכה להיות מתוחזקת שקיבלו,עשויים לחוש ביטחון, ו

ד ( מציג מודל לניבוי התנהגות ותפקו2002טמיר אצל  ,1996) Kernבכל הזדמנות. 

על חיילים חיילים במצבי לחץ. הוא מסכם שורה ארוכה של מחקרים  של

כי החיילים הקרביים מציגים "תערובת"  ,וטוען יםשנמצאו במצבי לחץ קיצוני

שני מרכיבים קוגניטיביים משפיעים על עמדת ושל פעולות יעילות ובלתי יעילות, 

גורם הביטחון וגורם הייאוש. גורם הביטחון הינו עמדה המתפתחת הפרט: 

ל היחיד, אך איום זה הוסר או בהם היה איום של נזק פיזי עשאירועים  בעקבות

מסוגל  יהת ע"י הפרט כציפייה שיהינשלט ע"י פעולות שהפרט נקט. עמדה זו נחוו

גורם הייאוש הינו  ,לשנות את הסביבה, לנטרל את האיום או להסירו. לעומתו

נשלט שלא הוסר ולא בהם היה איום פיזי, שעמדה המתפתחת על יסוד אירועים 

בעבר תהווה מרכיב רקע חיובי המחזק את  בנתהשנע"י הפרט. תחושת שליטה 

אחת שליטה מהעבר תחזק את מרכיב הייאוש. -ואילו תחושת אי ,גורם הביטחון

טחון עצמי נמוכה היא תרגול. התרגול הקבוע, ילהתמודד עם תחושת ב  הדרכים

טחון ביכולת האישית, יהשזור בשגרת החיים המבצעית, יעצים תחושת ב

נשק, בציוד ובאמל"ח. את התרגול צריך ללוות בתחקור, ל-במפקדים, בחברים

ע"מ לאפשר שיפור קבוע בביצועים ולחזק  – הלקחים יישוםבהפקת לקחים וב

 את תחושת המסוגלות בכוח. 
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בהמשך לצורך שביצירת תחושת ביטחון  .סביבההעצמת תחושת השליטה ב •

ות והיכולת חשיבות מרובה להגברת תחושת השליטה במציא ישעצמי ומסוגלות, 

שהלחץ  ,טוענתאחת התאוריות הבסיסיות ביותר בתחום הלחץ  להשפיע עליה.

האינטראקציה בין דרישות תאוריה זו,  פ"ימרחב השליטה של היחיד. עתלוי ב

קבלת יכולת כאשר כלומר, תפקיד ומרחב החלטה היא שמשפיעה על רמת הלחץ. 

נוצר מצב  ,גבוהותות המוצבדרישות ה ואילו ,כיםההחלטות/מרחב השליטה נמו

אנשים מתמודדים טוב יותר  ,, בסביבה רועשתהלדוגמ .(Karasek,1979) של לחץ.

תחושת שליטה עם הרעש כאשר הם מאמינים שיש בכוחם להפסיק את הרעש. 

עזור לעצמו לצאת ול  בדבר יכולתו להגיב פרטכאמונה שבה מחזיק המוגדרת 

ם את עצמם כבעלי תחושת שאנשים שתופסי ,מחקרים מצאו ממצב מלחיץ.

שליטה על חייהם, יוכלו להתמודד ולהתאים עצמם למצבי לחץ בצורה טובה 

אבל מה כל זה  (.Dean & Ensel ,1982)  יותר מאלו שאינם חשים בעלי שליטה

אומר מבחינתנו מפקדים בלחימה? המסקנה מהבנה זו הינה כי יש לאפשר 

 מסוים של קבלת החלטות. ללוחמים להשפיע על סביבתם ולאפשר להם מרחב

ולשם כך יש להפנות את מלוא הקשב ולהתחשב  ,מומלץ לעודד חיילים להשפיע

בדעותיהם ובתחושותיהם. חיילים שכל הזמן משפרים את מיקומם: בשמירה, 

יחושו שהם יכולים לשלוט באיום  המופנה כלפיהם.  ,במארב, בתצפית וכדומה

מפקד ומשמעות רבה עבור החיילים.   תחיובי תפסיכולוגי השפעהלתחושות אלו 

התפתחות סביבתו ועל על  -ולו גם במעט  - שאין ביכולתו להשפיע הסבוראו חייל 

טכניקת "הערכת חוסר אונים. על גורלו האישי(, יחווה  - המערכה )ובתוך כך

 המגביר את לאמצעי  ההנה דוגמ ,מעבר לתרומתה המבצעית הישירה ,המצב"

 .ות עתידיתשליטה על מציאהתחושת 

 

 ומשעממת גונית-חדבין שגרה  נעההלחימה העכשווית   .גיוון ופעילות מרובה •

בעיקר  ,של התרגשות ופעילות פרקי זמןלסכנה מוחשית. השגרה מופרעת ע"י 

נמצא בו הוא במבצעים. שגרת היומיום של חייל במוצב )שובעת היתקלויות 

שויה להצטמצם לשמירה ושינה, יום בלי לצאת הביתה(, ע 18ל  11באופן רגיל בין 

ץ גובר עקב חוסר חיות הלחו ,עמום גורם ללחץישמירה ושינה, שמירה ושינה. ש

ביחידה. במלחמת העולם השנייה למשל, יחידות שחסרו פעילות וחוסר מרץ 

תוצאות הלחץ והפגיעות הפיזיות והנפשיות  .ן בקרביהתומשימ בביצוע לקו וחיות

ותר בהשוואה ליחידות שחוו פעילות רבה יותר. באותן יחידות היו חמורות י

הול, סמים, אלימות, ונדליזם ופשע וצורות התמודדות בלתי מקובלות כגון אלכ

תנאים אלה, המאפיינים כלא,  גוניות וחוסר פעילות.-בתנאים של חדמתרחשות 

עמום וחוסר פעילות יתסכול, ש -כלא לאלה שב וסביבה הדומות תרבות יוצרים

להגברת  תתרוםוירה של פעילות, מרץ, גיוון וחיות ויצירת אוירה זו. יובילו לאו

 נשימה. האורך 
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עם לחץ דורשת אימון. האימונים צריכים להידמות  היכולת להתמודד .הכשרה •

יצירת חוסן נפשי להתמודדות עם לשאוף לויש  ,כמה שיותר ללחימה האמיתית

 זי בבניית תחושת מסוגלות.בהכשרה הינו מרכיב מרכ ביטחוןסוגי לחצים שונים. 

קיבלו את ההכשרה המתאימה ביותר ושהם ש ביטחון בכךחיילים יש להקנות ל

 באמצעות אימונים רלוונטיים למשימה להשיג זאתניתן ו ,מוכנים ללחימה

 וקבוצתיים. יחידניים, ואימונים שיטתיים, הנערכים בתנאי אמת

   

, מגן בפני שחיקההיא רתית תמיכה חב .לכידות חברתית כמנגנון להפחתת לחץ •

מסגרת חברתית על לחצים.   יש בה כדי להקלכמעט, ו תפקודי-בכל הקשר ארגוני

 ,את קשייו, לבטיו, חששותיו ופחדיו עם אחרים מאפשרת לפרט לחלוקמלוכדת 

מהפרט  המעביר את הלחצים ,הלכידות החברתית משמשת כווסת לחציםו

המסמנים את הבולטים ביותר  המשתניםאחד תמיכה חברתית הנה  לקבוצה.

מגן וחוסם  תמיכה חברתית מהווה אם כן. בין לחץ להיווצרות שחיקה הקשר

אוג כי חייליו בפני שחיקה ומקלה על לחצים. אחד מתפקידי המפקד הוא לד

פחות  יישחקוחיילים ביחידה מלוכדת לה הם זקוקים. שמקבלים את התמיכה 

ערכים של רעות ועזרה  ששוררים בה יחידה מלוכדת ומגובשת,מאותם הלחצים. 

לתמיכה חברתית מהחברים  בנוסףהדדית, תהיה בעלת אורך נשימה רב יותר. 

לחיילים  לאפשרהחיילים גם לתמיכה ממפקדיהם. רצוי וכדאי זקוקים לנשק, 

ולבטא את הרגשות הקשורים  שהם חוויםלדבר, לשחזר את ההתנסויות 

מפקדים לדבר עם חייליהם ולעודדם ה עלעמם הם מתמודדים. שלאתגרים 

באמון  ניכרתלהביע את רגשותיהם )בשיחות מחלקה וכדומה(. יחידה מלוכדת 

תחושת  מקנהבחבריהם ליחידה. אמון בחברים ליחידה  השרוכשים חיילי

ומכאן  ,ביטחון, שמקטינה לחץ. לוחמים זקוקים למידת הנאמנות הגדולה ביותר

 דות קדמיות. החשיבות המרובה של לכידות ביחי

 

 כמו ארגונים אחרים, ,יחידות צבא .מזעור מקרי בידוד ופיצול ארגוניים •

. ןגיון המבני שלהיהאורגניות והה יםבאפקטיביות אם וכאשר נשמר ותמתפקד

 , במקרים רבים נאלצים ארגונים להתפצל ולתפקד במתכונת שונה מזואולם

המבצעית פיצול של  גוזרת תפיסת ההפעלה דוגמהבאזח"ע ל, ונבנו פיה-עלש

שתפקוד  ,יחידות. לאור החשיבות הרבה של תמיכה חברית חשוב לזכור

של הפרט לחלוק את חוויות  ויכולת-אי עקבעלול להגביר לחצים  בדיסאורגניות

הלחימה עם חבריו ליחידה האורגנית. בעיקר סובלים ממצב זה חיילים 

ל היחידה. מזעור המשרתים במוצבים מבודדים, במנותק מ"הגוף העיקרי" ש

קרבי והצבות מבצעיות ואם  אם ע"י רוטיניזציה של שיבוץ –מצבי נתק ובידוד 

 אט שחיקה.יפחית לחצים וי -  חייליהם אצלע"י ביקורים קבועים של מפקדים 
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בכל ארגון   .הגדרת "זמן הסתגלות", הכנה וחניכה בעת חילופי תפקיד ומסגרת •

פקיד. מבחינת הפרט, מהווים שינויים אלה הצבות חדשות וחילופי ת יש מדי פעם

קידום!(.  הכנה מתאימה והגדרת  כגון  ,חיובימקור ללחץ )גם כשמדובר בשינוי 

בחניכה,  תלטעויות( המלוו וסובלנותלמידה, ניסוי,  "זמן הסתגלות" )המאפשר

 נוספת למעברים דוגמהיאפשרו הפגת חרדות ולחצים שמקורם בשינוי. 

בצד ההיבטים החיוביים לות" הנה החלפת קו בין יחידות. המחייבים זמן "הסתג

להגביר את  הדבר עשויגברת האתגר, העניין והמתח המבצעי(, של החלפת קו )ה

"תקופת הסתגלות" להכרת  אפוא נדרשת .הלחצים המופעלים על החיילים

לגבי חיילים המצורפים ליחידה  בייחודהדבר נכון ו ,השטח והאיומים החדשים

ולכן יש לגלות לגביהם  ,"Outsiders" -ילים אלו  עשויים להיתפס כאחרת. חי

רגישות רבה יותר. הדבר נכון גם במצב של פיזור חיילים מפלוגות מסלול לפלוגות 

כן מומלץ למסד -בדרך כלל עם חששות רבים, על מגיעים ותיקות. חיילים אלו

טור פ -ההתמודדות בתקופה הראשונה )למשל עליהם את שיקלו כללים 

 מתורנויות בימים הראשונים(.

    

ת תחושת וכך מצטמצמ ,רב יותר מידעככל שיש ללוחמים  .הוודאות-הפחתת אי •

חשוב להעביר . חוסר הוודאות ותחושת עמימות.  פחד מהלא ידוע תורם ללחץ

אין  ,ככלל  למפקדים ולחיילים מידע עדכני ומהימן על הקשור בהם ובמשימתם.

כדי למנוע יש להעבירו לחיילים  ,המידע שלם כשאיןגם  ;להסתיר מחיילים מידע

מוכנים טוב יותר שקיבלו מידע הוודאות. חיילים -שמועות ולהקטין את  אי

קרב. הכרת מיקום האויב, הנשק שברשותו, כוונותיו, ה לחציעם  ותלהתמודד

החיילים  ביטחוןמקטינים את הלחץ ומגבירים את  ,יווחולשות יוזקותוח

ליח.  חשוב ליידע חיילים על הסבירות למעבר לגזרה אחרת, שינוי ביכולתם להצ

על מנת  שיחה במשימות, יציאה לחודש התארגנות וכדומה. חשוב לאסוף חיילים

למסירה. חיילים מעריכים מפקדים  חדש מידעגם כשאין  ,שמועותלהזם 

גם לאחר סיום  מידעוזהיר. חשוב לתת לחיילים  ןאמי ,מדויק מידעהמוסרים 

במשימה כיחידה, מעבר  היצוע משימה. על החיילים לדעת כיצד הם עמדב

 להצלחתם האישית.   

 

 הפרטהממוקדות ברמת  ,טכניקות למזעור לחצים .2

 – החשיבות של מתן חופשה ידועהמפקד  לכל .הפוגות משגרת הלחימהמתן  •

 נכונה של המפקדיםזו  אינטואיציהו - קצר "אפטר" אונופש  ,רגילהחופשה 

. הפוגה מהלחימה ומהפעילויות ביחידה תורמת ליצירת אורך נשימה.  יותרב

הזכות לזמן חופשי עוגנה בעולם כולו רבה.  החשיבות המוענקת לזמן החופשי

בישראל חוק שעות עבודה ומנוחה.  בחוקי שעות עבודההעולם  ברוב מדינות

בצה"ל ו ,בתשלום בשנה לפחות, ימי חופשה 14 -לובד זכאי כי ע קובע ומנוחה 

בפקודות. הטוטליות והתובענות הקיימות בארגון הצבאי  "רגילה"המעוגנת 

 סי בחופשה. מגבירים את הצורך הבסי ,בפרט המבצעיות תוביחידובאשר הוא 
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 1992 ) בעיני העובדים בחשיבות החופשה עלייהבעולם האזרחי כולו חלה 

Schor), (1994 ,חניק) יה של מה שעושים בשעות הפנאייהצלחה נתפסת כפונקצו. 

 רותיההפוגה מהש זו תחדור במידה מסוימת גם לצבא. גישהניתן לשער כי 

 ,שחיקהו להפחתת לחץ חשוב  אמצעיו "הלחימהפסק זמן מ" היאהצבאי 

 כי הפוגות ,מלמדים רבים וליצירת אורך נשימה. מחקרים ל"מילוי המצברים"

נעת שחיקה בכך חופשה מוה  .אמצעי יעיל להקטנת לחץ ושחיקה הןמהשגרה 

שהם כמחדש נפשית ופסיכולוגית  "טעון עצמם"לחיילים שהיא מאפשרת ל

 שיפור אישי,למתח, להפגת הזדמנות חופשה היא המסביבת הלחימה. וקים חר

. מגע מחודש עם משפחה וחבריםלו רגיעהלמנוחה, ל, הנותסוק בפעילויות מילע

 .שרוקנו המשאבים הפיזיים והרגשיים לחדש את כל אלה מאפשרים 

 

  .הקפדה על סף מינימלי של שעות שינה באמצעותשמירה על ערנות פיזיולוגית  •

שיכולות מנטליות ופסיכולוגיות שונות נפגמות באופן  ,מחקרים רבים הוכיחו

חמור עקב מחסור בשעות שינה. העייפות גוררת ירידה ביכולת הפרט להתמודד 

 מעלה את  בשעות שינה מחסורמהווה גורם המזרז שחיקה. ועם לחצים מבצעיים 

תאפשר למערכת  הקפדה על סף מינימלי של שעות שינהטעויות.  לסבירות ה

במצב  הכרוכות הפיזיולוגית לתמוך את הדרישות המנטליות והפסיכולוגיות

 לחימה. תרומת השינה לתפקוד אפקטיבי דומה לזו של מזון, שתייה, ציוד

שפעילות בלילה משנה את הקצב מפקדים להיות מודעים לכך ה על ותחמושת.

הביולוגי הרגיל של שינה בלילה ופעילות ביום, וכי מצב זה יוצר עומס נוסף על 

יש להקפיד כי מפקדיהם  ,החיילים. אם חיילים משלימים שעות שינה ביום

נכון כמובן גם לגבי הצורך בהקפדה על שעות שינה לא יפריעו להם. וחבריהם 

 אישית בהקפדה על שעות שינה אישיות שלהם.  הדוגמ המפקדים, ועליהם לשמש

 

 

היכולת הפסיכולוגית חוסן פיזי לבין קשר ברור בין  יש כושר גופני.פיתוח   •

ה ארוכה של במיוחד במהלך תקופ – כושר גופניפיתוח  להתמודד עם לחצים.

יכולת הפרט להתמודד עם מכלול הלחצים  יחזק את ,תגוני-חדשגרה מבצעית 

יש  ,למרות הקושי המעשי לבצע פעילויות גופנית בחלק מהמוצביםהמופעל עליו. 

לזכור שפעילות גופנית עשויה להרגיע ולהקל בהתמודדות עם לחצים ולחזק את 

 תחושת השליטה של החיילים.

 

מצוקות בחייהם  עקבלחצים ב הנתוניםחיילים . טיפול כולל בפרט ובצרכיו •

ת של בן משפחה קרוב, פרידה מבת בריאו בעיותבעיות כלכליות,  הפרטיים )כגון

זוג, סכסוכים ומריבות עם חברים מחוץ לצבא או עם בני משפחה(, נמצאים 

דאגה  צריך אפוא לכלול לא רקלחץ הקרב. הטיפול בפרט בבסיכון גבוה להישבר 

במגבלות היכולת  –אלא ניסיון  ,לצרכים הנובעים משירותו או מתפקידו הצבאי

מצוקות הקשורות בחיים שמחוץ העל החייל גם  להקל –של המערכת הצבאית 
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. הפחתת לחצים "חיצוניים" כנ"ל תתרום ליכולת העמידה בפעילות לצבא

בעיות  גם לפתור עזור לחייללהאינטרס של המפקדים והיחידה הנו   המבצעית.

 בית.המפריעות לו ב

  

מחקרים  נעשיםכאמור, בשנים האחרונות  .לחץ ושחיקה בקרב מפקדים הפחתת •

תפקוד בסביבת העבודה. בתוך השחיקה והשפעותיהם על והלחץ רבים בנושא ה

כך, הוקדשה תשומת לב מועטה יחסית לתגובת הפרט ללחצים שחווים שותפיו 

 לבחון את (. לאחרונה החלו חוקריםזוג-ובני כפיפים, ממונים לפעילות )עמיתים,

 - מכונה בספרותהתופעה התופעה של העברת לחץ מאדם אחד לאחר )

Crossover המחקר בתחום זה נמצא בראשיתו, אולם כבר עתה, ישנם .)

ממצאים המעידים על התרחשות תהליך העברה כזה בין בני זוג ובין מנהלים 

(. ניתן לשער שהתהליך קיים גם בין מפקדים לחיילים, 2002חי, -פים )וינוקורווכפ

 ומפקד לחיילימההעברת הלחץ . עמיתיהםובין חיילים ל לעמיתיהםבין מפקדים 

מתח של חייל.  והמשפיע על הלחץ מתח של מפקד או  לחץמתבטאת בכך, ש

בשחיקה שלהם עצמם, תורמים בעקיפין להקטנת ומטפלים בלחץ המפקדים 

 .שחיקה ביחידה כולההלחץ וה
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 טכניקות ליצירת "אורך נשימה" 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ממוקדות טכניקות 

 היחידה-ברמת המסגרת 

 רת "אורך נשימה"יצי

 דרך הפחתת לחצים  

 ומזעור שחיקה

 

 ממוקדות טכניקות 

 היחידה-ברמת המסגרת 

 

טכניקות ממוקדות בפרקטיקות 

 הטיפול בפרט

 

 יצירת אמון במנהיגות המפקד

   מסוגלות העצמת תחושת

 סביבההעצמת תחושת שליטה ב

 ודאות-הפחתת אי גיוון ויצירת חיות ביחידה

 ות חברתיתיצירת לכיד
 

 מזעור בידוד ופיצול ארגוני

 מתן "זמן הסתגלות", הכנה וחניכה

 הפוגות 

 שמירה על ערנות פיזיולוגית

 פיתוח כושר גופני

 רכי הפרטוטיפול כולל בצ

הפחתת לחצים 

ושחיקה בקרב 

 מפקדים
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 רת אזח"עזמחקר חלוץ בג - 4רוכה ""נשימה א -ג' חלק 

אפיין אמפירית את ביטויי הלחץ והשחיקה של מפקדים תה ליהי "מטרת המחקר "נשימה ארוכה

 ליצירת אורך נשימהבטכניקות  ולבחון באופן ביקורתי את מידת השימוש ת אזח"ע גזרוחיילים ב

. אזח"עתי שערכנו באיכותני וכמו -החומר שיוצג מבוסס על מחקר שיטתי  .שהוצגו בחלק ב

לוחמים ומפקדים, וניתחנו נתונים משאלונים שהעברנו   40 -ראיונות עומק מובנים עם כקיימנו 

בילה את הלחימה בגזרה, ובעיקר את  ומה -למרבית היחידות בגזרה, רובם לוחמי חטיבת גבעתי 

 הפעילות המבצעית היזומה. 

שהלוחמים  שרמות הלחץאותנו למסקנה  ההביטויים של לחץ ושחיקה בגזרת אזח"ע הביאבחינת 

והמפקדים חווים הנן גבוהות. ברם, למסקנה זו הגענו לאור ניתוח מעמיק של הראיונות שנערכו, 

בות לשאלות ישירות בדבר רמות הלחץ היו מעורפלות ובעיקר עסקו בהסברים מי לחוץ ושכן התש

עומס יתר, אי  כגון םנובע הן מגורמיהחיילים  דיי-לומי לא, מתי והיכן. ניכר כי הלחץ שנחווה ע

וכו'(.  משובמתן -איעניין ואתגר, עדר מאפיינים חיוביים )חוסר ין מהוה ודאות, סכנת חיים וכו'

עדר מאפיינים חיוביים. יופחות מה נובעים בעיקר מגורמי לחץ לגבי מפקדים התרשמנו שהלחצים

מות הנה גבוהה. הערכתם את החשיבות שהלוחמים והמפקדים מייחסים להצלחה במשיככלל, 

יכולתם להצליח להתמודד עם המשימות גבוהה גם כן. הערכה זו תורמת להתמודדות מוצלחת עם 

 כפי שנראה בהמשך. ,הלחצים ולהקטנת השחיקה

-לבקרב הלוחמים הנן גבוהות. המרכיבים העיקריים של השחיקה ע השחיקהרמות התרשמנו כי 

ון, התרופפות נורמות וערכים, עייפות נפשית, אורך הפז"ם, חוסר גיו –הגדרת הלוחמים הנם  יפ

מפקדים שחוקים פחות, אולם ניתן להתרשם כי ה דריכות והעברת שחיקה בין לוחמים.ירידה ב

על תפקוד היחידה. לוחמים  משקל רב כגורם המשפיעכי לשחיקה אצל מפקדים יש  חשוב להדגיש

ו, לוקה בטיפולו בפרט ופחות אכפתי לנעשה מגדירים מפקד שחוק כמי שנמצא זמן רב בתפקיד

 סביבו. 

 אתגר, משוב וכו'הוספת שחיקה בקרב מפקדים ולוחמים היא לצמצום לחץ ו נראה כי הדרך

  . לשגרת הפעילות

 ים להתמודדות טובה עם לחץ ושחיקה:הבחנו בשלושה מאפיינים הקשורבנוסף לאמור לעיל, 

בקרב ר "תחושת עמימות" או "קונפליקט תפקידי" עדיה ;התמודדות אדפטיבית עם סכנת החיים

המשמעות  שלוחמים ומפקדים מייחסים להצלחה במשימות.הגבוהה החשיבות מידת ו לוחמים; 

 –והחשיבות הרבה שחיילים מייחסים להצלחה במשימות, יחד עם תחושת מסוגלות גבוהה 

 תורמים רבות להתמודדותם עם גורמי הלחץ. 

מידת השימוש בטכניקות להתמודדות עם לחץ ושחיקה בגזרת אזח"ע בחנו את במסגרת המחקר 

טכניקות ו טכניקות המנוצלות באופן מלא :עיקריות קבוצות שתיבהממצאים  ומיפינו את

 -. אנו טוענים כי הטכניקות המנוצלות באזח"ע באופן יעיל ושכיח יותר הןהמנוצלות באופן חלקי

ים מתאימים, אמון במפקדים בקרב ושמירה על תחושות שליטה בעצמי וביטחון עצמי, מפקד

, תחושת מרבי מידעמסירת הנן:  טכניקות המנוצלות באופן חלקי אילוו ,שגרת חיים רגילה

 בניית יחידה, פעילות גופנית, שעות שינה הקפדה על ,הפוגות משגרת הלחימהשליטה בסביבה, 

 ועוד. טיפול בפרט, ן ופעילות מרובהגיוו ,מפוצלותאו  רגישות לחיילים ביחידות מבודדות, מלוכדת

, שנובע ניסינו להסביר את השימוש החלקי בחלק מהטכניקותבמסגרת העבודה המורחבת 

                                                 
 פסיכולוג אזח"ע והח"מ. ,ע"י רס"ן יותם אמיתינערך המחקר  4
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רכי ולצ בנוגעצרת מועד", אשר עוסקת במסר כפול מצד מפקדים מתרבות שכינינו "נשימה ק

 הלוחמים.
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 ארז כץ בראשות אל"ם ,מהעבודת הצוות הפיקודי לבחינת אורך נשי - חלק ד

אלוף הפיקוד על הקמת צוות שיבחן את "אורך הנשימה" של הסד"כ הלוחם  הנחה ,04בינואר 

 בעימות מוגבלהצוות הפיקודי לבחינת  אורך הנשימה ביחידות לוחמות ינית. מטרת סטבזירה הפל

להציג ו, פרט והמסגרת הלוחמת בגזרת אזח"ע"אורך הנשימה" של ההנה לבחון את  מתמשך

  המלצות לפעולה.

צוות כלל ה הצוות קבע שלושה שלבי עבודה: איסוף נתונים ומידע, גיבוש תובנות וניסוח המלצות.

רס"ן  ם,מפקדים מהשטח, מפקדים בלימודים ויועצים ארגוניים )פסיכולוג פד" : משתתפים 17

 צור קרן, פסיכולוג אוגדת אזח"ע והח"מ(.

יכולת הפרט והמסגרת לעמוד בכלל  הוא (חברי הצוות"י ע הוגדר" )כפי שאורך נשימה"

  .אילוצים ולחציםשל משימותיהם, באופן איכותי ולאורך זמן, תחת מגוון 

אימונים ולציוד אמל"ח לכ"א, למבנה וארגון, להפעלה, התפיסת לעבודת הצוות התייחסה 

 וכן ן ושלישות,ורמי אג"ם, רפואה, ברה"דו"חות של גבשלב איסוף הנתונים הוצגו  והכשרות.

קבוצות  , ראיונות אישיים עם מפקדים, עבודות קודמות בנושא שחיקה ו"אורך נשימה"הצגת 

 לוחמים בגזרה.לשהועברו למפקדים ו שאלוניםו ,לוחמים  -מיקוד 

מהנתונים הנה במידה רבה מעודדת. המסקנה העיקרית הנה  כי במשך שנות  התמונה העולה

ללחימה בעימות המוגבל  ויתר על כן:ימה של הכוחות הלוחמים, הלחימה אין פגיעה באורך הנש

 תרומה רבה בשמירה על אורך נשימה.   

 הנשר ביחידות שיעור, בעריקיםהנפקדים וה במספר עלייהאין כי  בין השאר, מהנתונים עולה

 . יש ירידה בפניות לרפואה )כולל נפשי( ביחידות פד"ם במרחב עזה ובמתןאיוש תומכ"ל שיעורבו

בחינת משתנים  .אין ירידה במוטיבציה לקרבי וברצון לצאת לקורסי פיקוד לכך,. בנוסף ג ימי

נכונות של הלוחמים והמפקדים מלמדת על תחושת מסוגלות גבוהה,  נפשי ןרבים הנוגעים לחוס

חיילים וגאוות יחידה. יחד עם זאת,  אמון במפקדים,הבנת חשיבות המשימה , ומוטיבציה ללחימה

 בעיקר מהמשימות הסטטיות בהגנה. על רמות שחיקה גבוהות שנובעות יםמדווח
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 וםסיכ

 

 ,להגדרת תופעות אלו מבצעי בהשוואה-תי לאפיין לחץ ושחיקה בהקשר צבאיבמאמר זה ניסי

כדי להגביר  ,שחיקההלסייע בהפחתת לחצים וכתוצאה מכך בהורדת  העשויותטכניקות  מניתי

 כוחות הלוחמים. השל נשימה ה אורךאת 

עמידה מוצלחת ש , כךהלחימה בעימות המוגבל מאופיינת במידה רבה בלחימה תודעתית

הכרת הטכניקות השונות להפחתת  במשימות תלויה לא מעט בהתמודדות אפקטיבית עם לחצים.

,  לשימוש יתרמו -נת התהליכים הפסיכולוגים שבבסיסן הגברת המודעות לחשיבותן והב -לחצים 

 .ומרובה בהןמושכל 

 בנושא הגברת אורך הנשימה,ממצאי מחקרים ועבודות שנעשו לאחרונה  זה הוצגומסמך ב

 ועיקרן: 

ממצאים חשובים, כמו  שהעלה כמה ,מחקר חלוץ בתחום וא"נשימה ארוכה" ה מחקרה .א

 בין גורמי הלחץ המופעלים על מפקדים וגורמי הלחץ המופעלים על לוחמים.  חנהההב

לבחון את הנושא באופן שיטתי ו לנסות מנת-, שהוקמה עלהפיקודיתועדת אורך נשימה  .ב

ברמת הפיקוד הזוטר ולהציע דרכים להתמודדות עם תופעות שונות, בעיקר  ומעמיק

  .והלוחמים בשטח
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