מתנתקים
מההתנתקות

משימת ההתנתקותאופיינה בלחצים מגוונים ובסוטנציאל לשחיקה .המאמר שלהלן מציב טכניקות
שישבהןכדי לצמצםולהפיג תופעות שללחץ ושל שחיקה לאחר משימת ההתנתקותולסייע בחזרה
לשברה
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לחץ ) (Stressהוא חלקאינטגרלי מחייהם שלבני האדם.
כתופעהפסיכולוגית בעלת השלכות תפקודיותזכולחצים

באוכלוסייה שאינה מוגדרת אויב ,אלא באזרחים שהם
חיילים כמותם ,אשרלאורךשניםשירתו,משרתיםוישרתו

מסוגים שונים ,מקורותיהם והשפעותיהם להתעניינות
המאמר שלהלן מבקש לבחון את תופעות הלחץ
ולהתייחסות מחקרית ענפה .צבאותמתאפיינים בלחצים
והשחיקהשאיפיינו את משימת ההתנתקות ואת התקופה
שהםמפעיליםעלהמשרתיםבהםובחוויותהאינטנסיביות
שאחריה ולהציע טכניקות וכלים שבאמצעותםיכולים
שהםמעניקיםלהם.סיטואצייתהקרב,הנגיעהבמוות,חובת
המפקדים לסייע לחייליהם (ולעצמם) להתמודד עם
הנאמנות והצורך לעמוד במשימות הם מקורבלתי נדלה
התופעות הנ"ל3.
להתפתחותלחצים.מאזומעולםנדרשומפקדיםלהוביל את
חייליהם לניצחון למרות לחצים
פסיכולוגייםופיזיולוגיים -דוגמת פחד,
משימת ההתנתקותוגורמי
מאזומעולםנדרשו

עייפות וכאב  -המדרבנים אתהחיילים

בצה"ל.

מפקדיםלהובילאת
חייליהםלניצחון למרות

הלחץהטמונים בה

משימת ההתנתקות הושלמה למעשה ב-
להימנעמלהיכנס לקרב.
 23באוגוסט  ,2005ובביצועה השתתפו
ההנחההיאשלחץושחיקהבמשימות
כוחות גדולים מאוד של צבא ומשטרה.
מסוימות אינם מאפיינים רקחיילים
לחציםפטיכולוביים
"חלשים",אלאמדוברבחוויהפסיכולוגית ופיזיולוגיים המדרבנים את המשימה הזאתהייתהמהמורכבותביותר
שהוטלו אי-פעם על צה"ל ועל כוחות
שאופיינית לכולנו .מרבית המחקרים
ע
נ
מ
י
ה
ל
ם
י
ל
י
י
ח
ה
הביטחון האחרים .הסיבות לכך שמדובר
בתחוםהפסיכולוגיההצבאית,העוסקים
ס
נ
כ
י
ה
ל
מ
ב
ר
ק
ל
היה במשימה מורכבת מאוד הן רבות
בתופעותשללחץושלשחיקה,מתמקדים
ומגוונות(ויפורטובהמשך),אולםנראהכי
בתגובתקרב.לעומתזאתמחקריםוחומרי
העיקריתשבהןנבעהמהקושישליחידותצבאלבצעמשימה
הדרכה מהתחום הזה הממוקדיםבחיילים בריאים הם
לא צבאית.די בעצם העובדה הזאתכדי לגרום לתחושות
מועטיםיחסית.
לחץושחיקה בקרבהחיילים שהשתתפובמשימה.נוסףעל
דרכיההתמודדותהנורמטיביתעםתופעותשללחץושל
שחיקהסביב המורכבותשיצרהעימות המתמשך ברצועת כך חשובלהדגיש שמדוברהיה במשימה שמלכתחילהאין
עזה אומנםנבחנוכבר בעברןאולםהמחקרים האלהעסקו
בה משוםניצחון או תהילה  -מה שהקשה עודיותר על
החייליםלבצעה.
לחץ
במצבי
ושחיקה הנוצרים
ככלל ,תוכנית ההתנתקות מזמינה בחינה לעומק של
,
ן
,,",,,קרן,ו,הלוינומר-חי,
כתוצאה מלחימה
שאלות שונות הקשורות להפעלת כוחות צבא במשימות
,לעצתארגוניהפקע"ל
ממושכת נגד אויב
שאינןצבאיותבמהותן.מדוברבסוגיהבעלתחשיבותרבה,
";,,,;,,
;,
מוגדרי  -אויב
שלא נחקרה לעומק בספרותהסוציולוגית הצבאית,בעיקר
המאפשרלחיילים
בכל הנוגע להיבטיםהייחודייםלזירה הפנים-ישראלית.
נגדו
לפעול
הנושא הזה מקבל ממד נוסף כשהוא נבחן בהקשר של
באלימות .לעומת
תופעותלחץושחיקה,שנראהכיהן כמעטמובנותמאליהן
במשימה מהסוג הזה.יתרעלכן,העיסוקהאינטנסיבי של
זאתבמשימתפינוי
של מתיישבים
הצבא בהתנתקות,השיח התקשורתיוהציבורי הרחבסביב
ישראלים -דוגמת
" תודתנו נתונה לסא"לצור קרן ,רע"ן פסיכולוגיה שלמז"י,
ההתנתקות -
ולרס"ןחבי בראודה,הפסיכולוג של  Tlp'Oדרום ,על ההכוונה

,ן," ,;,;,י, ,

נתקלים החיילים

ועל ההשראה בכתיבת המאמר.
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------החלאמריקני בעיראק בעתפעילותהומניטרית

משימה שליחידותצבאיות הופכתלהיות לא צבאית רק כאשרהיא מחייבת winiwמינימלי בכוח ושואפת
להבטיח "יחסים תקינים" ולאניצחון בקרב

נ3

הנושאוהאירועיםהשונים שנקשרולכך(חסימותכבישים,
ואתנכונותם לבצעבהצלחהמשימותכאלה.י
התבצרויות שלקיצוניםברצועהובצפוןהשומרון,תהלוכות
כבר עתהישנןעדויותכי ההכנותהמנטליות המקיפות
מחאה,פרובוקציותועוד)העצימו אתרמותהלחץוהשחיקה
שעברוהכוחות שהשתתפובמשימתההתנתקותסייעולהם
שלהחיילים.
לא רקלהפגין רגישות ,נחישות ,איפוק
בהקשר הזה חשובלציין סדרה של
והבלגה במהלך המשימה אלא גם לצמצם
העובדה שהמפנים
מחקריםשנעשובשניהעשוריםהקודמים
בקרבם תופעות של שתיקה במהלך
ושעסקובמשמעויותשמייצרותמשימות והמפונים הםבניאותו עם הפעילות ולאחריה .העדויות האלה הן
שאינן צבאיות עבור ארגון צבאי4.
משמעותיות ומעודדות במיוחד ,היות
י
פ
ל
ת
מ
ר
ו
ג
לשניהצדדים
ת
ו
ד
י
ח
י
המחקרים האלה ,משימה של
והעיסוק במשימות לא צבאיות,ובמיוחד
את
ת
ו
א
ר
ל
הקונפליקט
צבאיות הופכת להיות לא צבאית רק
במשימותפינוי ,הוא מורכב  -במיוחד
כאשרהיאמחייבתשימושמינימליבכוח באופן כמעטאישי -מה
כשהואנבחןבהקשרשלצה"ל,וזאתמכמה
ושואפת להבטיח"יחסים תקינים" ולא שמעוררמתחיםולחצים סיבותעיקריות:
ראשית ,מדוברהיה במשימה נדירה,
ניצחון בקרב .המחקרים האלה התמקדו בקרבכלאחדמהצדדים
ברובם בלוחמים אמריקנים שנשלחו
שלא נתפסה כחלק אינטגרלי ממוקדי
המעורבים
לשמש"שומרישלום"בסינילאחרהסכם
העשייה של הצבא,וכתוצאה מכך לאהיו
השלוםבין ישראל למצרים .לחוקרים
בנוגעאליה תפיסה אחידה ,וגם לאהיה
שערכו אותם התברר שמבחינת הלוחמים מדובר היה
ממש ברור מהם ההישגים שנדרשו בה ,וכיצדצריךהיה
בפעילות מלחיצה ושוחקת ,בעיקר משום היותה מנוגדת
להיערך להשגתם.ניתן בהקשרהזהלהזכיר את המקרה של
להכשרהשעברו,שעיקרהלחימהנגדאויבמוגדר.עםזאת ,פינוי חבלימית ( .)1982אז כמוהיום ראובפינוי משימה
חשוב להדגישכי מחקרים שבדקו תופעות של לחץ ושל
חד-כעמיתשהוטלהעלהצבאמחוסרברירה,ולכןלאנעשה
שחיקהוקשייםאחרים שחוולוחמיםשביצעומשימות לא ניסיון משמעותי לפתח מורשת שלפינוי ולהנחילידע
שיבואו בהמשך6.
צבאיותברחבי העולם הדגישוכי באמצעותתהליכי הכנה
למשימותהפינוי
ונטרול התנגדויות יכולות יחידות צבאיות לצמצם את
שנית,משימותפינוינערכותתמידבתוך שטחישראלי
ההשפעה של התופעות הנ"ל.יתרעלכן ,באמצעות הכנה
(אםכי מעברלקוהירוק),בעוד שצבאות אחריםמבצעים
נאותה-כךהתברר-אףניתןלהגביר אתמוכנותהלוחמים
משימותלאצבאיותכמעטתמידהרחקמגבולותמדינותיהם.

העובדה שבמקרה שלצה"להמפניםוהמפונים הםבניאותו
עםגרמהלשניהצדדיםלראות אתהקונפליקטבאופןכמעט
אישי -מהשעוררמתחיםולחציםבקרבכל אחדמהצדדים

האםניתן לנבאמימהחייליםאו מהממקדים
יישחקלסני חבריול

האםניתן לזהותעל-פימאפייניאישיות אועל-פי משתני
רקעמיהםהחייליםאוהמפקדיםהצפוייםלהישחק?תשובה
המעורבים.
חיובית לשאלה הזאת תאפשר לסמן את אלה הנמצאים
שלישית,משימותפינוידורשותמהחייליםלבצע מעבר
בקבוצתהסיכוןולהושיט להםתמיכהוסיועבעודמועד.
חד ממשימותלחימה נגדאויב למשימות לא צבאיות מול
הגישה המצבית היא השולטתכיום בחקר השחיקה.
אזרחים.המעברהזה ,מטבעהדברים ,הואמלחיץ ומתסכל.
כלומר,הגורמיםלשחיקהנחשביםחיצונייםלפרטוקשורים
יתר עלכן,ימיםספורים בלבדלפני תחילתהפינוי נדרשו
כמה פלוגות חי"ר לבצע כמעטמדייום מעברים חדים לסיטואציה שבה הוא נתון,להבדיל מגורמיםאישיותיים,
הקשוריםלפרטעצמו.כך,למשל,בנוגעלמשימתההתנתקות
מהכנות מזורזות לפעולה התקפית נגד הטרור הפלסטיני
ניתן לראות ברקעדתי ו/אואידיאולוגי שלהחייל משתנה
למשימות במסגרת מעגל  ,5שחסם את הרצועה בפני
מצבימשמעותיולא משתנהאישי.רקמחקריםבודדיםניסו
מסתננים .המעברים החדים האלה הקשו עלהחיילים ועל
לבדוק כיצדמאפייניםאישיותיים הקשורים לפרט עצמו
המפקדיםלהתאים את עצמםבכלפעםלמציאות החדשה.
מתקשריםלשחיקה.להלןפירוטהמחקרים האלה:
לאור המורכבות הרבה של המשימה,כפי שהוצגה כאן
8
,
ר
ג
ר
ב
נ
ד
י
ו
ר
פ
קורבנותהשחיקה הםבעיקראנשים
בקצרה ,ברורכי כלהחיילים שהשתתפו בהתנתקותהיו
על-פי
דינמיים ,כריזמטיים ,מכווני משימה ובעלי ציפיות לא
חשופיםלגורמילחץמגוונים,ומכאןברורמדוע חשובהיה
ריאליות ,שמתעקשים להמשיך במאמציהם לממש את
להביןלעומק אתתופעותהלחץוהשחיקה,להיותמודעלהן
9
ן
ו
י
צ
ע
קובעתשאנשיםבעלי רמתשאיפות
הציפיות האלה.
ולהשתמש בטכניקות לצמצום השחיקה .הנחת היסוד של
גבוההנחשביםלקבוצה שנמצאתבסיכוןגבוהלשחיקה.גם
המאמרהזההיאשהבנתמקורותהלחץכמוגםהבנתהזיקה
ה
ס
נ
י
פ
ך
א
ל
מ
מצביעה על כך שדווקא
בין לחץ לשחיקה מאפשרות התמודדות
בעלי הרצון וההתלהבות נשחקיםיותר.
אפקטיבית עםהלחצים.
ה
ב
י
ב
ס
ה
ר
ש
א
כ
ר
צ
ו
נ
ץ
ח
ל
היאמציינתכיבאנגליתשחיקהנפשית
ההגדרותללחץ ולשחיקה
מציבהבפניהיחידתביעה נקראת  ,Burnoutכלומר דעיכה .כדי
השימוש במושגים לחץ ושחיקה רווח אואתגרשאיןהואבטוח
שתתרחשדעיכהחייבת להתרחשלפניה
שריפה.
מאוד בצה"ל בעת האחרונה  -אולם לא שיוכללעמודבהם,אבל
עלסמךהספרותוהידעהקיימים לא
תמיד מתוך הבנה עמוקה שלהם .כך,
ד
ד
ו
מ
ת
ה
ל
ם
מ
י
ע
ו
ל
ב
ו
ש
ח
ניתן לנבא מראש מי מהחיילים או
למשל ,לעיתים קרובות משתמשים
,
ח
י
ל
צ
ה
ל
ו
ר
ס
ו
ח
ן
ו
ח
ט
י
ב
ה
מהמפקדיםיישחקראשון.יחדעםזאת,
במושגים במשמעותשונהומבלבליםבין
ק
ר
ר
ש
א
כ
ר
צ
ו
י
ת
ל
ו
כ
י
ב
לחץ
מהדברים שנאמרולעיל עולה שדווקא
לחץושחיקהלביןדיכאון,חרדהותסכול.
התוצאותהןבעלות
בעליהרצון וההתלהבות נשחקים בקצב
אומנםקיים קשרבין התופעות האלה,
מהיריותר(.ייתכןכיאלהשבאועםיותר
אולם חשוב להבין שלפנינו ארבעה
חשיבותליחיד
מוטיווציה להשתתף במשימה חוו פער
נושאים שונים :גורמי הלחץ ,תוויית
יותרגדולביןמהשציפושיהיהבהלביןהסיטואציה -הקשה
הלחץ,דרכי ההתמודדות עם הלחץ ותוצאות הלחץ.להלן
מאודרגשית -שאותה הםפגשובפועל).
יוצגו ההגדרות המקצועיות שלהמושגים האלהכדיליצור
שפה משותפת והבנה מעמיקהיותר.
ניתוחגורמיםמצביים-להבדילמגורמיםאישיותיים-
ההגדרה ללחץ ,המקובלתכיום על מרבית החוקרים ,תרם רבות להבנה של תופעת השחיקה.שירומיי טועןכי
קובעת שלחץ נוצר כאשר הפרט חששאיןלודי משאבים
הפופולריות שלה זכה העיסוק בשחיקה נעוצה בכך
כדי להתמודד עםגירויים מהסביבה שעימם חשוב לו
שההדגשה של גורמי המצב מחלישה את ההסתכלות
להתמודד .הדגש הוא על תפיסתהיחיד את מסוגלותו
במאפייניאישיותושלהיחידהנתפסכאשם.במיליםאחרות:
להתמודדואתהחשיבותשהואמייחסלהתמודדות(.למשל,
העוסקים בלחץ ובשחיקה מחפשים בסביבת האדם ולא
 ,אם חשובלולעמודבמשימה,
באדםעצמו אתהגורםלמשברואתדרכיההתמודדותאיתו.
חייליחווה לחץ בעתפינוי
ואם הוא חושש שלאיצליחלעמודבמשימה).
בתהליך ההתמודדות עם מצבי לחץ משתמש הפרט
במשאביםהעומדיםלרשותו.כמותהולכתועולה שללחצים
או לחצים מתמשכים עלפני זמן רב יגרמו לתופעה של
הידלדלות משאבים.זוהי למעשה משמעות השחיקה .רוב
ההגדרות המקובלות לשחיקה מתייחסות לאובדן אנרגיה
ולהתרוקנותהמצברים.לשחיקהשלושהמרכיביםעיקריים:
תשישותגופנית,תשישותרגשיתותשישותרוחנית7.
כפי שהודגש לעיל ,שחיקה נובעת מהתמודדות עם
לחצים ממושכים ,ומכאן שטכניקותשיפחיתו לחץיתרמו
גם להפחתת השחיקה.
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הקשרבין לחץ לשחיקה

התמודדות עם מצבי לחץמחייבת את הפרט להשתמש
במשאביםהעומדיםלרשותו.כמותהולכתוגדלהשללחצים
אולחציםמתמשכיםלאורךזמןיגרמולתופעהשלהידלדלות
משאבים ,המבטאת ,למעשה ,שחיקה.כפישניתן ללמוד
מההגדרות ,תופעות הלחץ והשחיקה קשורותזולזו,ורוב
החוקרים מסכימים שהשחיקה היא תוצאה של לחצים
מתמשכים.שירום2י וכןפיינס וארונסון 13טועניםכי רוב
התפיסותהקיימותרואותבשחיקהתגובהדיס-פונקציונלית
ללחץ .תפיסה דומהישלחרניס4.י הוא רואה בשחיקה את
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עלהלחצים והחלטה "לא לקחתללב").

איזומהטכניקותיעילהיותר? התשובה לשאלה הזאת
תלויהבסוגהלחץ,בתפיסתהפרט אתהמידה שבהניתן
להשפיעעלהמצבולשנותאותווכדומה.ככללניתןלומר
כישימושבמגווןעשיר שלדרכי התמודדותתוךשילוב
ביניהן והתאמתן להקשריםהספציפיים שבהםנוצרים
לחצים מאפשר התמודדות אפקטיבית עם לחץ ועם
שחיקה .במאמר הזה בחרנו להציג את טכניקות
ההתמודדותהמשולבות :אלה הממוקדותבשינוי המצב
ואלה שתכליתן לשנות את הרגשות הקשורים למצב.
הטכניקות האלהיוצגו בחלוקה לשלושקטיגוריות של
מזעורלחצים-ברמתהפרט,ברמתהמסגרתובתחומים
ספציפיים לפרט ולמסגרת.

טכניקותלמזעורלחצים המתוקדות ברמת
המסגרת

34

ש יצירתאמוןבמנהיגותו שלהמפקד.מנהיגות מאפשרת
לפרט-מבחינהפסיכולוגית-להזדהותעםמקורעוצמה
וכוח וליטול ממנו לעצמו .זאת ועוד :המפקדמייצג
למעשה את המערכת הצבאית כולה .ההזדהותעימו
והאמוןביכולתו גורמים לפרט להזדהות עם המטרה
שלשמהנשלח,וכיווןשכך-להתמודדביתריעילותעם
סיומו הבלתי מוצלח של תהליך התמודדות עם לחצים.
הלחציםועםהקשייםהקשוריםבהשגתה.האמוןבמפקד
לעציון5י גישה שונה ,שלפיה שחיקה אינה כישלון
נוצראט-אט.בסמכותפורמלית,המוקניתלמפקדמעצם
בהתמודדות עםלחץ ,אלאתהליךהעוקף את ההתמודדות.
דרגתו,איןדי.הואנדרשלהוכיחבאופןמעשי אתיכולתו
הלחציםיוצרי השחיקה מתאפיינים לא רק בכך שהם
המקצועית ,לתת דוגמהאישית הלכה למעשהולהפגין
מתמשכים ,אלאגםבכך שקשהלזהותםולהגדירם.לטענתה,
דאגהכנהואמיתיתלשלומוולצרכיושלכלחייל .מפקד
הלחצים העמומים הבלתי מוגדרים היטביוצרים תהליך
אשריספקדוגמהאישיתלחייליוויגלה דאגהאמיתית
שוחק שלחיכוךאיטי ומצטבר .מכאן שחשוב לתת מקום
וכנהלשלוםחייליוולדרך התמודדתםעםהמשימהיקל
להתמודדות עם הלחצים הרבים שיצרה הסיטואציה
עלהחזרה לשגרה.
המורכבת בהתנתקות.
ש העצמתה שלתחושתהמסוגלותושלהביטחוןביכולת.
באופן כללי ,תחושה של שליטה מבוססת על יכולת
טכניקות להתמוזזות עם לחץועם שחיקה
טכנית וטקטית שלהחיילים ושל המפקדים.מכיוון
להלןיוצגוטנניקותלהתמודדותעםלחץועםשחיקהבקרב
שביטחוןביכולתהוא אחדהמגיניםהמרכזייםבפנילחץ,
חיילים ומפקדים .אנומניחים שרוב ההצעותשיוצגולהלן
יצירתוהיא מטרהמרכזית שלכל מפקדבצבא.עלמנת
מוכרות למפקדים מתוךניסיונם האישי .תרומת החומר
לחושביטחוןבביצועהמשימהחייביםהחייליםלהאמין
המוצגהינו בהצגה מפורטתושיטתית של
בעצמם ,בציודם ,בחבריהם ובהכנות
הטכניקות ,בהעלאת המודעות לחשיבותן
שעברו .בהקשר הזה חשוב שהמפקדים
ובהגברת ההבנה
יחזקו את תחושת המסוגלות של
שלסיסןה.תהליכים שחיקההיאתהליךשל
הפסיכולוגייםהעומדיםבב
החיילים לחזור במהרה לשגרה או
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עיוןבספרותהמקצועית~י מלמדשניתן אובדן
להסתגל לשגרה חדשה כאשר מדובר
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אזח"ע
ממוקדותבעיהוטכניקותממוקדותרגשות;
מצברים כתוצאה
במתכונתה החדשה לאחר היציאה
טבכגנוירקםות ממוקדותבעיה -מתמקדות מהתמודדותעםלחצים
מהרצועה.
הלחץ שהוא
העצמתה של תחושת השליטה
מקוראתהבהעמיצהב :,יומיומיים מתמשכים
הטכניקות מכוונות לשנות
בסביבה .להמשך לצורךליצור תחושת
למשל באמצעות שינוי בהגדרת
ביטחוןעצמיומסוגלות גם חשוב מאוד
הסמכויותאובסדרהקדימותלביצועמשימות-שינוי
להגביר את תחושת השליטה במציאות ואת היכולת
שישפיעעלאופןניצולהזמן.
להשפיע עליה .אחת התיאוריות הבסיסיות ביותר
ש טכניקות ממוקדת רגשות  -כוללות שימושבטכניקות
בתחום הלחץ.גורסת שמידת הלחץ תלויה במרחב
שמטרתןלהפחיתאולפחותלשלוטבתוצריםשלגורמי
השליטה של היחיד .על-פי התיאוריה הזאת,
הלחץ:תחושות,רגשותועמדות(לדוגמה:שיחהפתוחה
האינטראקציה:ביןורישות התפקיד למרחב ההחלטה

היאשמשפיעהעלמידתהלחץ.
במיליםאחרות :כאשרהיכולת
לקבל החלטות היא נמוכה
(מרחב השליטה נמוך),ואילו
הדרישותהןרבותוקשות,נוצר
מצב של לחץ.לי לדוגמה,

בסביבה רועשת אנשים
מתמודדיםטוביותרעםהרעש
כאשר הם מאמינים שיש

בכוחם להפסיקו .לכן חשוב
לאפשר למפקדים ולחיילים
שיצאו עם יחידתם אל מחוץ
לרצועה ליצור לעצמם מרחב

שליטה בעיצוב סביבתם
החדשה.

גיווןופעילותמרובה .תקופות
"מתות"מגבירות אתתחושות
הלחץוהשחיקה.יצירתאווירה
שלפעילות ,של מרץ ,שלגיוון
ושלחיות תורמתליצירתאורך

נשימה .ייתכן שסיום
ההתנתקותביחידותמסוימות

יתאפיין בתחושה שלירידת

קולקטיבית שלהמשימה.
מתח ,של שעמום ושל ריקנות חשוב במהלך תקופות
מצביבידוד .תפיסת ההפעלהבפינוי יצרה פיצולים
כאלהליצורגיווןופעילות.
וחיבורים שליחידות .חלק מהכוחותהיו כוחות שנבנו
ש הכשרהוהכנהמקדימה.צה"לפעלנכון כאשרהכין את
אד-הוק לטובת המשימה .החיילים ששולבו בצוותים
הכוחותהמפניםבאמצעותתרגילי
סיימו אתתפקידיהםוחזרוליחידותיהם.
סימולציהרבים.האימוניםלקראת
בהמשךלצורךליצור תחושת רבים מהם אף יחזרו לשגרה שבה
כל משימה  -ובוודאי לקראת
חבריהם לא היו שותפים לחוויות
משימתפינוי-צריכיםלדמותכמה
ם
ב
ת
ו
ל
ב
ו
ט
מ
ו
ן
ו
ח
ט
י
ב
י
מ
צ
ע
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החשיבות שלתהליךסגירהפורמלי של
ובמהלכם חשוב להתמקדביצירת
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תחושת
המשימההן ברמההמבצעיתוהן ברמה
חוסןנפשילהתמודדותעםלחצים
מסוגיםשונים.כךנעשה,וההכשרה ואתהינולתלהשפיעעליה
המנטלית ושלגילוי רגישות כלפי
החיילים שחוזריםליחידה שלא עסקה
אכן התמקדה הן בצד המשימתי
בפינוי.
והן בצד המנטלי .האימונים בשלב ההכנותיצרו אצל
הפחתתחוסרהוודאות.ככלשישלחייליםמידערביותר,
החיילים את תחושתהמסוגלותוהביטחוןהעצמיודימו
כך מצטמצמות בקרבם התחושות שלחוסרודאותושל
בצורה ריאלית ,עד כמה שניתן ,אתקשיי המשימה.
עמימות .חששמהלאידועתורםללחץ.לכןנעשה מאמץ
ההכנות האלהאכןהפחיתו אתהלחציםשחווהחיילים
להעביר למפקדיםולחיילים מידע עדכני ומהימן על
והקלועל החזרה לשגרה.
המציאות הרלוונטית להם ולמשימתם.בנוגע לכוחות
שימושבלכידות החברתיתכבמנגנון להפחתת לחץ.
שיחידותיהם מועתקות אל מחץ לרצועת עזה חשוב
מסגרת חברתית מלוכדת מאפשרת לפרט לחלוק את
לספץלחייליהםמידע כמהיותרמהימןעלמנת לצמצם
קשייו ,אתלבטיו ,אתחששותיו ואתפחדיועםאחרים.
אתאי-הוודאות.
תמינה חברתית היא אחד המשתנים הבולטים ביותר
החוצציםביןלחץלביןהיווצרותשחיקה .אחדמתפקידי
המפקד הוא לדאוגשחייליומקבלים אתהתמיכה שלה טנניקותלחזעורלחצים הממוקדות ברמת
הפרט
הםזקוקים(הןמהמפקדיםעצמםוהןמחבריהםליחידה).
עדכון שוטףוסימוןיעדיםלהמשך.חייליםשסיימוזה
חייליםביחידהמלוכדתומגובשתיישחקופחותמחיילים
עתה אתמשימתההתנתקותחוזריםכעתלשגרתיחידה,
ביחידה אחרת .מכאן שמעבר לשיחות אישיות עם
חלקם לאותה מציאות שממנה יצאו ,חלקם האחר
החיילים חשוב גם שהמפקדים ישוחחו עם כלל
י
ל
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ח
למציאות חדשהולאמוכרת(כפישקורהלאוגדתאזח"ע
היחידה במסגרתתהליךהסגירה שלהמשימה.השיחות
וליחידות הכפופות לה) .כך או כך ,לעדכון שוטף של
האלה מאפשרותלחייליםלתמוךזהבזהוליצור תמונה
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טכניקותלהתמודדות עם לחץ ושחיקה בהתנתקות

י--
טנניקות ממוקדות
ברמת המסגרת-

טכניקות ממוקדות
ברמת הממגרת -היחידה

עדנון שוטף
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פיתוח כושרגוסני
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הפוגות

טכניקותלמזעורלחצים

הממוקדות ברמת הפרט

מפקדים את חייליהם ולהעברת כל אינפורמציה
הרלוונטית להםיש תפקיד חשוב בהפחתת החרדות
הנובעות מתחושתחוסרהוודאותבנוגעלצפוילהתרחש
בהמשך.
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טיפול כולל בפרט ובצרכיו.חיילים החווים לחצים
שמקורםבחייהםהפרטיים(כגוןבעיותכלכליות,מחלות
שלבני משפחה,פרידה מבתזוג)עלוליםלהישבר תחת
לחץ.לכןחייבהטיפול בפרטלכלולניסיון -במגבלות
היכולת של המערכת  -להקל עלהחייל גם במצוקות
הקשורותבחיים שמחוץ לצבא .למשימת ההתנתקות
גויסו גםחיילים שאינם מורגלים להיעדר מבתיהם.
הפחתת לחציםחיצוניים והתחשבות במצבם האישי
תסייע לחזרה רכה שלהחיילים לשגרה .האינטרס של
היחידה הוא לעזורלחיילים לפתור בעיות מהבית
שמפריעות להם לתפקדבצבא.

 ,טנניקותלמזעור

לחציםספציפיים

הנובעים ממשימת
הפינוי

ש שימור רמות נמוכות של לחץ ושל שחיקה בקרב
המפקדים .כאמור,בשנים האחרונותנערכים מחקרים
רביםעל לחץושחיקהוכיצד הםמשפיעיםעל התפקוד
בסביבת העבודה .אולם רק תשומת לב מועטהיחסית
הוקדשה לתגובת הפרט ללחצים שחווים שותפיו
לפעילות(עמיתים,כפיפים,ממוניםובניזוג).באחרונה
החלו כמהחוקריםלבחון את התופעה של העברת לחץ
מאדם לאדם (תופעה שנקרת בספרות .(Crossover
המחקר בתחום הזה נמצא בראשיתו ,אולם כבר עתה
ישנם ממצאים המעידים שהתהליך הזה אכן קורה
בפועל18.לכן כאשרהמפקדיםמטפליםבלחץובשחיקה
שלהם עצמם ,הם תורמיםבעקיפין להקטנת הלחץ
והשחיקהביחידהנולה.

טכניקות למזעורלחציםספציפייםשנוצרו בקרבהחיילים

בעקבות ההתנתקות

לייצרמשמעותרציפה.משימת ההתנתקותהייתה מצב
חדשולאמוכרלמפקדיםולחייליםכאחד.מצבכזהדורש
מהמפקדים להציגלחיילים את מלוא המשמעות של
המשימהשביצעו .הצגת המשמעותנועדהלהפחית את
חוסר הוודאות ולהקנותלחיילים תחושות של שליטה
ושלביטחוןעצמי.
תדריכים.ניהולשיחות מחלקה,קיוםתדריכים ,הוצאת
דף מפקדוכו' הם אמצעים שמומלץ מאוד לנקוט הן
במהלך ביצועה של משימה דוגמת ההתנתקות והן
לאחריה,שכן הםמחברים את המפקדיםהזוטרים ואת
החייליםביחידות למצב ומאפשרים משובעלהעמידה
במשימה.
ש סמלים.בהתאוששותממשימהכהמורכבתישחשיבות
מיוחדת לסמלים .כך ,למשל ,מסדר בוקר הוא סמל,
ומקלחת היא סמל,כי הם משדריםליחידה מסר של
"ענייניםכרגיל".לכן לאחר משימת ההתנתקות חשוב
לשמורעלהסמלים,עלהנורמותועלהמשמעתהרגילים.
המשך התמודדות עם תופעת סרבנות .הסרבנות
שנתגלתה במהלך ההתנתקות לאהייתה -לשמחתנו-
בממדים מדאיגים ובוודאי שלא הייתה מדד
לפרובלמטיות של פלוגה או של מחלקה.יחד עם זאת,
מדובר בתופעה שכל הזמן"הייתה באוויר" והעסיקה
מפקדיםוחייליםכאחד.כעתחשובלבררעםעצמנושלא
נשארובנו "צלקות" מהעיסוקהיחידתי בנושא,וכי לא
ניתקל בעתיד הקרוב במפקדיםובחיילים העסוקים
במידתנכונותםלבצעמשימותאחרות.שתיהאוכלוסיות
העיקריותשראוילבחוןבקרבן אתההשלכותשלתופעת
הסרבנותעלתפקודםבהמשךהןחייליםשהיופוטנציאל
לסרבנות לקראת ההתנתקות ובמהלכה וחיילים
שעלולים לאמץ אתרעיון הסרבנות אם וכאשר תבצע
היחידה משימות שהן שונות בתכלית (כיבושעיר
באיו"ש,מבצעימעצריםוכו').

סיכום

במאמרהזהניסינולאפייןהיבטיםשללחץושלשחיקה
שהיוטמוניםבמשימתההתנתקות.יחדעםהגדרתהתופעות
האלהמנינו כמה טכניקות שיכולותלסייע להפחית את
הלחצים וכתוצאה מכךלהוריד אתשיעור השחיקה בקרב
הכוחות שעסקובפינויולהקלעליהם את החזרה לשגרה.
כאמור ,משימות שלפינוייישובים ותושבים בכלל
ומשימת ההתנתקותבפרטהןנדירותוחסרותבסיסתורתי.
החייליםהמבצעיםאותןלאהוכשרואליהןבמסגרתמסלול
השירות שלהם ,ולכן מדובר במצב מלחיץ ושוחק .הכלים
שהוצעו כאן נועדולסייע בביצוע אפקטיבי של משימות
דומותולהקלעל החזרה לשגרה.
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