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תקציר
מבוא: אירועי לחימה הכרוכים בסיכון חיים או בחשיפה למוות או למראות קשים אחרים, מגבירים 
את הסיכון למצוקה פסיכולוגית ואף להפרעת דחק פוסט-טראומטית. מטרת המחקר הנוכחי 
הייתה לבחון את הקשר שבין שני המשתנים – ותק בשירות וחשיפה למשימות חילוץ הכוללות 
ופוסט-טראומה,  שחיקה  פסיכולוגית,  מצוקה  לבין   – להרוגים(  חשיפה  )לרבות  קשים  מראות 

בקרב מכונאים מוטסים.
שיטה: המחקר נערך בחודשים ינואר-פברואר 2018, בטייסות היסעור והינשוף של חיל האוויר. 
פוסט- דחק  תסמיני  הבאים:  בנושאים  עצמי,  למילוי  שאלונים  חמישה  למשתתפים  הועברו 
במחקר  חברתית.  ותמיכה  מסוגלות  תחושת  נפשית,  שחיקה  פסיכולוגית,  מצוקה  טראומטי, 
השתתפו 112 מכונאים מוטסים, רובם המוחלט גברים )99.1%(, שגילם הכללי היה 39.32 בממוצע 
כמכונאים  שנים   20 מעל  שירתו   )50.9%( כמחציתם   ,)78.4%( נשואים  מרביתם   ,)8.75 )ס"ת 
מוטסים, כרבע מהם שירתו בצבא עד 9 שנים ורבע נוסף שירתו בצבא בין עשר לתשע עשרה 
שנים. 66.1% מהנבדקים שירתו בשירות קבע והשאר בשירות מילואים. קצינים היוו 34.2% מבין 

הנבדקים. 
נחשפו  חילוץ שבמהלכן  משימות  יותר  או  בארבע  מהנבדקים השתתפו  מעל 50%  ממצאים: 
פסיכולוגית  מצוקה  פוסט-טראומטיים,  תסמינים  לנבא  במטרה   )GLM( מודל  נבנה  להרוגים. 
ושחיקה. ותק רב יותר והשתתפות במעט משימות חילוץ שכללו חשיפה להרוגים )3-1( נמצאו 
כמנבאים לתסמינים פוסט-טראומטיים. ותק ביניים בשירות )19-10 שנות שירות( ומספר נמוך 
)3-1( של חשיפות להרוגים נמצאו כמנבאים למצוקה פסיכולוגית. לבסוף, בעוד חשיפה מועטה 

להרוגים ניבאה שחיקה, ותק לא נמצא כמשתנה מנבא.
מסקנות: ככלל, המכונאים המוטסים אשר השתתפו במחקר הנוכחי אינם מדווחים על תסמינים 
המתאימים להגדרה של הפרעת דחק פוסט-טראומטית. יחד עם זאת, ישנן שתי קבוצות שיש 
להפנות אליהן קשב. הראשונה היא שכבת הביניים – מכונאים מוטסים בעלי ותק צבאי של -19
10 שנים ובשנות השלושים לחייהם. הקבוצה השנייה היא מכונאים מוטסים בתחילת דרכם אשר 

השתתפו ב-3-1 משימות חילוץ שכללו חשיפה להרוגים. 

מילות מפתח: מכונאים מוטסים, פוסט-טראומה, חוסן, מצוקה פסיכולוגית.
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על הקשר שבין ותק בשירות וחשיפה 
למשימות חילוץ עם הרוגים לבין מצוקה 

פסיכולוגית בקרב מכונאים מוטסים

מבוא
המכונאים המוטסים מוגדרים בצה"ל כלוחמי חוד, וזאת לאור ההכרה בכך שעבודתם המבצעית 
עשויה להציב אותם בסכנת חיים וכן בהיותם חלק אינטגראלי מצוות המסוק הכולל, בנוסף אליהם, 
טייסים וצוות חילוץ מיחידת 669. שלושת הצוותים שונים בייעודם ובהתמחותם המקצועית, הם 
מתכנסים יחד לקראת ביצוע משימה ומתפזרים בסיומה ]1[. חשוב לציין כי למרות שהמכונאים 
המוטסים מהווים יחידה אורגנית מבחינה מקצועית, הם שייכים לטייסות המסוקים המבצעיות 

כמו טייסי המסוקים, בעוד שיחידת החילוץ 669 הינה יחידה עצמאית.

תפקידם של המכונאים המוטסים הוא לתמוך בפעולות הטיסה, על הקרקע או באוויר, בשגרה 
ובחירום. בתחילת דרכם הם מוכשרים כמכונאי קרקע ורק לאחר שהוכיחו עצמם במשך כשנתיים 
בתפקיד, הם עוברים קורס מכונאים מוטסים. הכשרתם המקצועית אינה כוללת חילוץ וטיפול 
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בפצועים, אך בעת הצורך הם עומדים לרשות הצוות הרפואי 
הרפואי  לצוות  בדומה  שכך,  כיוון  החילוץ.  בפעולות  ומסייעים 
ולטייסים הם נחשפים למראות, לקולות ולריחות של הפצועים 
המובאים לטיפול במסוק ובמקרים מסוימים לגופות ההרוגים. 
מבצעית  פעילות  בעת  חיים  סיכון  של  ממד  נוסף  אלה  לכל 
ולחימה. מכונאים מוטסים נאלצים אפוא להתמודד עם קשיים 

רגשיים שונים מתוקף תפקידם.

או  למוות  בחשיפה  או  חיים  בסיכון  הכרוכים  לחימה  אירועי 
למראות קשים מגבירים את הסיכוי למצוקה ואף להפרעת דחק 
 )post-traumatic stress disorder, PTSD( פוסט-טראומטית
]2[. הפרעת הדחק הפוסט-טראומטית מאופיינת בתחושת פחד 
דריכות  או במחשבות,  אונים, שחזור האירוע בחלומות  וחוסר 
מגירויים המזכירים את  להימנע  ניסיון  רגשית,  מוגברת, קהות 
למצוקה  מביאים  אלו  תסמינים  ועוד.  הטראומטי  האירוע 
בתפקוד  משמעותית  לפגיעה  לגרום  ועשויים  פסיכולוגית 
לאירוע  חשיפה   .]3[ והבין-אישי  התעסוקתי  החברתי,  בתחום 
טראומטי יחיד או לאירועים חוזרים ונשנים, מעלה את הסיכון 
להתפתחות  לתרום  עלולה  ואף   ]5,4[ פסיכופתולוגיה  לפתח 
קריטריון  היא  כזו  חשיפה  פוסט-טראומטית.  דחק  הפרעת 

.]2[ PTSD הכרחי לאבחון

מצוקה  כלל  בדרך  מפתחים  לוחמים  הצבאי,  בהקשר 
פסיכולוגית או הפרעת דחק פוסט-טראומטית לאחר חשיפה 
לקרבות ]6[. חיילים אשר השתתפו בקרבות ונחשפו במהלכם 
למדי של תסמיני  גבוה  שיעור  על  מדווחים  חיים  למצב מסכן 
 .]7-6[ הכללית  לאוכלוסייה  ביחס  פוסט-טראומטיים  דחק 
המראים  החיילים  לאחוז  בנוגע  בארה"ב  שנערכו  במחקרים 
תסמינים פוסט-טראומטיים כתוצאה מחשיפה לאירוע קרב, נע 
שיעור הדיווח על כך בין 7.6% ל-8.7% ]8[. במחקרים אחרים נע 
שיעור הדיווח בין14% ל-16% ]6[ ואף מגיע לטווח של 18%-10% 
]9[. נוסף על כך, חשיפה לאירועים טראומטיים עלולה להוביל 
חיילי  בקרב  שנערכו  רבים  מחקרים  אישיותיות;  בעיות  למגוון 
צבא ארה"ב שהיו בתעסוקה מבצעית הראו שחשיפה לאירועי 
וחרדה,  דיכאון  כמו  רגשיות  לבעיות  הסיכון  את  מגבירה  קרב 
ובסמים  באלכוהול  מוגבר  שימוש  כמו  התנהגותיות  ולבעיות 
סיום  אחרי  חודשים  מספר  בצה"ל  שנערך  במחקר   .]11-10[
אוויר  צוות  אנשי  חי"ר,  חיילי  השתתפו  שבו  איתן,  צוק  מבצע 
מול  בלוחמה  העוסקים  וחיילים  מוטסים(  ומכונאים  )טייסים 
מסכים, נמצא כי בקבוצת חיילי החי"ר היו רמות גבוהות יחסית 
פוסט-טראומטית,  צמיחה  פוסט-טראומטיים,  תסמינים  של 
תחושת  של  הממוצעים  גם  מנגד,  מצבית.  וחרדה  סומטיזציה 
המסוגלות העצמית והתמיכה החברתית היו גבוהים יותר. אחת 
להיות  עלולים  חי"ר אמנם  חיילי  כי  הייתה  ממסקנות המחקר 
אולם  ללחימה,  החשיפה  בעקבות  נפשית  למצוקה  בסיכון 
חוסן  של  יותר  גבוהות  רמות  חיילים  אותם  מראים  במקביל, 

מנטאלי ]12[.

אחרי  מייד  מופיעים  תמיד  לא  פוסט-טראומטיים  תסמינים 
כי  מלמד  בצה"ל  המצטבר  הניסיון  הדחק.  לאירוע  החשיפה 
חלק גדול מנפגעי הטראומה אובחנו כסובלים מהפרעת דחק 
פוסט-טראומטית רק שנים לאחר החשיפה לאירוע הטראומטי, 

בשבועות  כבר  החלו  בתפקוד  והירידה  שהתסמינים  למרות 
הטיפול  בקבלת  העיכוב  כי  ידוע  עוד   .]7[ שאחריו  הראשונים 
והחברתי  המשפחתי  המקצועי,  האישי,  התפקוד  על  משפיע 
של הנפגע לאורך זמן ותורם להתפרצות מאוחרת ]13,7[. ממצא 
זה מחזק את החשיבות של עריכת מחקרים בקרב אוכלוסיות 

לוחמים אשר חשופים לאירועי מלחמה.
להתערבות  עבודתם  במהלך  חשופים  מוטסים  מכונאים 
הצלה(  צוות  חובשים,  )רופאים,  החילוץ  צוות  של  הרפואית 
ולפצועים ולחללים המובאים לבטן המסוק, ובאים במגע ישיר 
אנושי  סבל  עם  ריחות(  קולות,  )מראות,  ועקיף  פיזי(  )מגע 
בלחימה, באופן אינטנסיבי. כמו כן, וכפי שציינו לעיל, הם גם חווים 
בעצמם אירועים מסכני-חיים. מסיבות אלו, מּועדים המכונאים 
המוטסים לסבול מפוסט-טראומה באופן ישיר אך גם לחוות את 
 "secondary traumatic stress" – תופעת הטראומה המשנית
– מצב המחקה תסמינים פוסט-טראומטיים כתוצאה מחשיפה 

לטראומות שחוו אחרים ]14[. 
מוטסים  מכונאים  אודות  מחקרים  מספר  שנערכו  בעוד 
אמריקאים שעסקו בהיבטים רפואיים הקשורים לטיסה, מצאנו 
מחקר אחד בלבד משנת 1992 העוסק בהשלכות הפסיכולוגיות 
לנו,  הידוע  ככל  כן,  כמו   .]15[ באופן עקיף  וזאת  של תפקידם, 
לא נערכו עד כה מחקרים על אוכלוסיית המכונאים המוטסים 
שהושרשה  החשיבה  כנראה  היא  לכך  הסיבות  אחת  בצה"ל. 
לאורך שנים כי מדובר במכונאים אשר אין להם הרבה במשותף 

עם האוכלוסייה הלוחמת. 
יחד עם זאת, בצה"ל נעשו שני סקרים אודות מכונאים מוטסים: 
צוק  מבצע  לאחר  והשני  השנייה  לבנון  מלחמת  לאחר  האחד 
איתן. לאחר מלחמת לבנון השנייה ערכו מוריה ולוריה )2010( 
סקר בקרב מכונאים מוטסים, ממנו עלה כי 77% מהמכונאים 
המוטסים מדווחים שמראות קשים )הרוגים, ילדים פצועים או 
דימומים  קשות,  ראש  פגיעות  איברים,  קטיעת  קשה,  פצועים 
עבורם  לחץ  גורם  מהווים  בשטח(  רפואית  ופעילות  בולטים 
המוטסים  המכונאים  מרבית  רבה.  במידה  או  בינונית  במידה 
מוטס  למכונאי  מיוחדת  בדרך  להתייחס  יש  כי  סברו  שנסקרו 

שחוזר מפינוי פצועים, בעיקר בעזרת שיחות אקטיביות ]1[.
במחקר שנערך בקרב חיילים לאחר מבצע צוק איתן, שחלקו 
חלק  שלקחו  החי"ר  ללוחמי  בהשוואה  כי  נמצא  לעיל,  הוצג 
הלחץ  הפוסט-טראומטיים,  התסמינים  רמות  מחקר,  באותו 
והתסמינים הסומאטיים בקרב צוותי האוויר )טייסים ומכונאים 
מוטסים, שנבדקו יחד( נמוכות יותר ]12[. עם זאת, במחקר זה 
וככל הידוע לנו במחקרים אחרים, לא נבדקו מכונאים מוטסים 
בנפרד מטייסי חילוץ או מצוותי החילוץ הרפואי, מה שלא אפשר 
לשרטט את התמונה המדויקת באשר למאפייניהם הייחודיים 
הנוכחי  המחקר  של  מטרתו  מכאן,  המוטסים.  המכונאים  של 
היא לבחון את הקשר שבין חשיפה למראות קשים הכוללים 
פסיכולוגית  מצוקה  לבין  חילוץ  משימות  במסגרת  הרוגים 

ופוסט-טראומה בקרב מכונאים מוטסים.

שיטה
תוכנית המחקר והמשתתפים: מדובר במחקר חתך שבו לקחו 
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חלק 112 מכונאים מוטסים )מ"מ(, רובם המוחלט גברים בטווח 
הגילים 60-21. המחקר כלל שאלונים למילוי עצמי בלבד ולא 
נערכה כל בדיקה קלינית. הקריטריונים להכללה היו כדלקמן: 
כל מי שהוגדר כמכונאי מוטס בקבע )נגדים וקצינים( או משרת 
במילואים, דרגה – סמ"ר עד אל"ם, פרק זמן מינימאלי בשירות 

הצבאי – שלוש שנים, כך שלא נכללו במחקר חיילי חובה.

2018. בתקופה  ינואר-פברואר  נערך בחודשים  הליך: המחקר 
ולימי הכשרה  סיום תקופה  לימי  זו הגיעה החוקרת הראשית 
של טייסות היסעור )114, 118( והינשוף )123, 124( בחיל האוויר. 
השאלונים הועברו למכונאים מוטסים סדירים )כאלו שמשרתים 
מוטסים  ולמכונאים  חירום(  בהצבת  שהיו  וכאלו  בטייסת 
במילואים. המכונאים המוטסים חתמו על טופס הסכמה מדעת, 

לאחר שהובהר להם שהמחקר דיסקרטי.

מוכרים  שאלונים  בחמישה  שימוש  נעשה  זה  במחקר  כלים: 
ונפוצים בשפה העברית, אשר עברו תיקוף ונמצאו מהימנים:

אמונתם  את  לבדוק  שנועד  מסוגלות. שאלון  שאלון תחושת 
 .]16[ שנבחרו  במשימות  להצליח  יכולתם  לגבי  אנשים  של 
ליקרט,  סולם  על  לדרג  יש  אותם  פריטים   10 כולל  השאלון 
שכולל ארבע רמות על הטווח מ"כלל לא מתאר אותי" )1( ועד 
"מתאר אותי במידה רבה" )4(. הציונים מחושבים על-ידי מיצוע 
התשובות לפריטים בהתאמה, כך שככל שהציון גבוה יותר, הוא 
משקף תחושת מסוגלות עצמית גבוהה יותר. השאלון הוא בעל 

 .)α = .80 מהימנות ועקיבות פנימית גבוהה )אלפא קרונבך

את  לבדוק  שנועד  שאלון  נתפסת.  חברתית  תמיכה  שאלון 
אצלו  נתפסת  שהיא  כפי  לאדם  שניתנת  החברתית  התמיכה 
משלושה  לתמיכה  מתייחסות  השאלות  סובייקטיבי.  באופן 
זוג. השאלון מכיל 12 פריטים  ובן/ת  מקורות: משפחה, חברים 
שאותם יש לדרג על סולם ליקרט, הכולל שבע רמות על הטווח 
 .)7( מאוד"  רבה  במידה  "מתאים  ועד   )1( לא מתאים"  מ"בכלל 
עבור  הפריטים  ממוצע  על-ידי  חושב  החברתית  התמיכה  ציון 
כל אחד ממקורות התמיכה )בני משפחה, חברים, בן/ת זוג(. כמו 
כן, ניתן ציון כללי למדד התמיכה החברתית – ככל שהציון גבוה 
יותר, כך התמיכה החברתית גבוהה יותר. השאלון נמצא כבעל 

.]17[ )=α.88 מהימנות ועקיבות פנימית גבוהה )אלפא קרונבך

שאלון תסמיני דחק פוסט-טראומטיים. תסמיני דחק פוסט-
 P-ה שאלון  באמצעות  הנוכחי  במחקר  נמדדו  טראומטיים 
)CL-5 )PTSD Checklist. השאלון כולל 20 פריטים, המתארים 
את  התואמים  התסמונת  של  המרכזיים  הצירים  ארבעת  את 
ה-DSM-V ]18[: חודרנות, הימנעות, קהות רגשית ועוררות יתר. 
הנבדקים מתבקשים לציין על סולם ליקרט, שכולל חמש רמות 
על הטווח מ"כלל לא" )1( עד "באופן קיצוני" )5(, עד כמה הם 
בחודש האחרון. את הפריטים  לגביהם  נכון  היגד  חשים שכל 
נקודת החתך להפרעת  כללי, כאשר  ציון  ניתן לסכום לקבלת 
דחק פוסט-טראומטית היא cutoff≥33( 33(. השאלון הוא בעל 

.)α=.94 מהימנות ועקיבות פנימית גבוהה )אלפא קרונבך

שאלון מצוקה פסיכולוגית )OQ45(. זהו שאלון מתוקף הבודק 
באופן כללי רמות חרדה ודיכאון באוכלוסייה תת-קלינית ]-20
19[. השאלון המכיל 45 פריטים אותם יש לדרג על סולם ליקרט 

ציון  סופיים:  ציונים  חמישה  הכול  בסך  מחושבים   .4 עד  מ-0 
כללי, יחסים בין-אישיים, תפקוד חברתי, תסמינים של מצוקה 
מצוקה:  על  המצביעה  חתך  נקודת  ישנה  ציון  לכל  וסיכון. 
בין-אישיים  ביחסים  מצוקה   ;)cutoff≥63( כללית  מצוקה 
)cutoff≥12(; מצוקה בתפקוד חברתי )cutoff≥15(; או תסמינים 
של מצוקה )cutoff≥36(. לתת-המשתנה 'סיכון', הייתה שאלה 
הבודק  זהו שאלון מתוקף  אובדנית.  להתנהגות  בנוגע  בודדת 
באופן כללי רמות חרדה ודיכאון באוכלוסייה תת-קלינית ]-19
20[. שאלון זה תורגם מאנגלית והוא תוצאה של שיתוף פעולה 
עם ד"ר שאפל, החוקר את המצוקה הפסיכולוגית בצוותי אוויר 

ומפעילי כטמ"מ ]21[.

שאלון שחיקה ]MBI( ]22(. שאלון זה נועד לבחון את עוצמת 
השחיקה ומכיל שלוש תת-קטגוריות: תשישות רגשית, תחושת 
מסוגלות בעבודה וציניות. השאלון מכיל 16 פריטים אותם יש 
 6 עד  לא"(  )"לעולם  מ-0  רמות,   7 בן  ליקרט  סולם  על  לדרג 
)"בכל יום"(, כאשר ציון גבוה יותר מצביע על רמה גבוהה יותר 
כל  נמדד דרך ממוצע של  ציון כללי של שחיקה  של שחיקה. 
השאלון  של  קרונבך(  )אלפא  הפנימית  העקביות  הפריטים. 

.α=.78 :טובה

 ,20 גרסה   ,SPSS בתוכנת  נותחו  הנתונים  סטטיסטי:  ניתוח 
משמעות  בעל  נחשב   0.05 בשיעור   IBM. P VALUE מחשבי 
משתנים  תיאורית,  סטטיסטיקה  בוצעה  סטטיסטית. 
ומשתנים   )1 )טבלה  ואחוזים  במספרים  הוצגו  קטגוריאליים 
כמותיים הוצגו עם ממוצע וסטיית תקן )טבלה 2(. בוצעו שני 
על- הקבוצות  שבין  ההבדלים  את  לנתח  במטרה  מבחנים 
בעלי  היו  המשתנים  שני   .)3 )טבלה  ממוצעים  השוואת  ידי 
התפלגות א-פרמטרית ובהתאם לזאת נבחרו המבחנים. מבחן 
שלוש  בין  ממוצעים  השוואת  לצורך  נבחר   Kruskal-Wallis
 Mann-Whitney ומבחן  בשירות"(  "ותק  )משתנה  קבוצות 
נבחר להשוואת ממוצעים בין שתי קבוצות )משתנה "חשיפה 
 generalized( בנוסף, נבנה מודל ניתוח רב-משתני .)"להרוגים
פוסט- תסמינים  לנבא  במטרה   )linear model – GLM

טראומטיים, מצוקה פסיכולוגית ושחיקה )טבלה 4(.

חיל  של  המוסדית  הביקורת  ועדת  אתיקה:  ועדת  אישור 
לחתימת המשתתפים  בהתאם  המחקר,  את  אישרה  הרפואה 

על הסכמה מדעת להשתתפות במחקר. 

ממצאים
משתנים דמוגרפיים )משתנים בלתי-תלויים( אודות אוכלוסיית 
המכונאים המוטסים )מ"מ(, מופיעים בטבלה 1. מהטבלה ניתן 
גילם  וממוצע   )n=111, 99.1%( גברים  כי רובם המוחלט  לראות 
 n=87,( מרביתם נשואים .)הכללי הוא 39.32 )סטיית תקן 8.75
כמכונאים  שנים   20 מעל  שירתו   )50.9%( כמחציתם   ,)78.4%
ל-9  שנה  בין  בצבא  שירתו   )24.1%( מהם  כרבע  מוטסים, 
בין  במקצוע  שירתו   )25%( המשתתפים  מן  נוסף  ורבע  שנים 
10 ל-19 שנים. 66.1% מהנבדקים שירתו בקבע )n=74( והיתר 
שירתו במילואים. קצינים היוו 34.2% מהנבדקים )n=38(. מעל 
מחצית מהם )52.8%( השתתפו בארבע או יותר משימות חילוץ 

שבמהלכן נחשפו למראות קשים הכוללים הרוגים.
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(N=112) טבלה 1: משתנים דמוגרפיים

%Nשנה ראשונהמשתנה

מגדר
11199.1גברים

10.9נשים

סטטוס נישואים
8778.4נשוי

2421.6רווק

משבר ביחסים בין-אישיים בשנה האחרונה
1614.5כן

9485.5לא

השכלה

214742.0 שנות לימוד

I 4943.8תואר

II 1614.3תואר

ותק צבאי )שנים(

0-92724.1

01-912825.0

5750.9מעל 02 שנים

סוג שירות
741.66קבע

389.33מילואים

דרגה
382.43קצינים

738.56נגדים

השתתפות במשימות חילוץ הכוללות חשיפה להרוגים
3-1429.14 משימות

4538.25 משימות ויותר

 (N=112) טבלה 2: משתני המחקר – ממוצעים וסטיות תקן

סטיית תקןממוצעמשתנה

34.694.22תחושת מסוגלות

74.0410.90תמיכה חברתית

25.064.37משפחה

24.094.24חברים

24.883.88בן/ת זוג

תחושת   – התלויים  המשתנים  אודות  תקן  וסטיות  ממוצעים 
מסוגלות, פוסט-טראומה, תמיכה חברתית ומצוקה פסיכולוגית 

– מוצגים בטבלה 2.
מהטבלה עולה כי רק אדם אחד מכלל הנבדקים עבר את נקודת 
פוסט-טראומטית  דחק  הפרעת  של  אבחנה  לקבלת  החיתוך 
)cut-off≥33( 6.2% )n=7(. מכלל האוכלוסייה עברו את נקודת 
החיתוך המצביעה על מצוקה פסיכולוגית )cut-off≥63(. נמצא 

כי 22.3% מכלל האוכלוסייה דיווחו על פגיעה בתפקוד החברתי 
ביחסים  פגיעה  על  דיווחו  אשר   14.3% לעומת   ,)cut-off≥15(
בין-אישיים )cut-off≥12(. ניתן לראות כי הממוצע של תחושת 
המסוגלות הינו גבוה )M=34.69±4.22(, בהתחשב בכך שהטווח 
לכך, ממוצע התמיכה החברתית  בדומה   .40-1 הוא  הציון  של 
נמצא גבוה )M=74.04±10.90( בהתחשב בכך שטווח הציונים 

בשאלון הוא 84-29.
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סטיית תקןממוצעמשתנה

5.047.99פוסט-טראומה1

1.301.97חודרנות

0.511.13הימנעות

1.482.55מחשבות שליליות

1.803.40עוררות

29.6219.11מצוקה פסיכולוגית

77.578.56פתולוגי2 )6.2%(

26.4314.85לא פתולוגי3 )93.8%(

13.0710.4תסמינים של מצוקה4 )6.3%(

7.974.67פגיעה בתפקוד חברתי5 )22.3%(

8.585.68פגיעה ביחסים בין-אישיים6 )14.3%(

0.751.49סיכון7

55.4711.46שחיקה

2.881.39תשישות

1.780.89ציניות

5.521.07יעילות מקצועית

טבלה 3 מראה את הקשר שבין משתני המחקר למשתנים ותק 
בשירות וחשיפה למשימות חילוץ הכוללות חשיפה להרוגים.

ותק בשירות – כפי שניתן לראות בטבלה 3, נבדקים בעלי ותק 
בשירות של 19-10 שנים דיווחו באופן מובהק יותר על מצוקה 
פסיכולוגית )p=.004( מאשר נבדקים בעלי ותק בשירות של עד 
9 שנים או של 20 שנות שירות ויותר. ממצאים דומים התקבלו 
פסיכולוגית,  מצוקה  של  תת-הקטגוריות  ארבע  מתוך  בשלוש 
כאשר קבוצת הנבדקים בעלי הוותק של 19-10 שנות שירות 
מצוקה  של  יותר  רבים  תסמינים  על  מובהק  באופן  דיווחה 
)p=.011(, פגיעה בתפקוד הבין-אישי )p=.015( ופגיעה בתפקוד 
החברתי )p=.010( מאשר המ"מ בעלי הוותק בשירות של עד 9 

שנים או 20 שנות שירות ויותר.

מ"מ אשר   – הרוגים  למראות קשים הכוללים  בנוגע לחשיפה 

חשיפה  שכללו  חילוץ  משימות  ב-3-1  השתתפות  על  דיווחו 
להרוגים, דיווחו על מצוקה כללית גבוהה יותר )p=.02( מאשר 
מ"מ אשר דיווחו על השתתפות ב-4 משימות חילוץ או יותר. גם 
בתת-הקטגוריות של מצוקה פסיכולוגית, מ"מ אשר דיווחו על 
השתתפות ב-3-1 משימות שכללו הרוגים דיווחו על פגיעה רבה 
יותר באופן מובהק בתפקוד החברתי )p=.026( ובתפקוד הבין-
אישי )p=.007( מאשר מכונאים מוטסים שהשתתפו ב-4 ויותר 
ב-4  השתתפות  על  דיווחו  אשר  מ"מ  כן,  כמו  כאלה.  משימות 
יותר באופן  ויותר משימות עם הרוגים דיווחו על תמיכה רבה 
ב-3-1  מ"מ שהשתתפו  מאשר   )p=.044( חברים  מצד  מובהק 

משימות חילוץ עם הרוגים.

למרות שלא היו במחקר הנוכחי השערות מקדימות בנוגע 
לכך, נערכה השוואה בין קצינים לבין נגדים וכן בין מ"מ אשר 

Note:    1 PTSD, cut-off≥33 )one person only(. 
2 Pathological cut-off≥63. 
3 Non-Pathological cut-off>63.  
4 Symptom Distress, cut-off≥36. 
5 Social Role, cut-off≥15. 
6 Interpersonal Relations, cut-off≥12.  
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האחרונה  בשנה  בין-אישיים  ביחסים  משבר  שחוו  דיווחו 
לבין כאלו שלא )הממצאים אינם מוצגים בטבלה(. במחקר 
נמצא כי תחושת המסוגלות גבוהה יותר במידה ניכרת בקרב 
הקצינים )p=.015( מאשר בקרב הנגדים. נוסף על כך, נמצא 
על  נגדים  דיווחו  נפשית,  שחיקה  של  בתתי-המשתנים  כי 
 )p=.026( תשישות רבה יותר באופן מובהק מאשר קצינים
ועל ציניות רבה יותר באופן מובהק )p=.046(. קצינים דיווחו 
 .)p=.029( מובהק  באופן  יותר  רבה  מקצועית  יעילות  על 
בשאר המשתנים לא נמצאו הבדלים מובהקים בין קבוצת 
אשר  המוטסים  המכונאים  הנגדים.  קבוצת  לבין  הקצינים 
על  דיווחו  האחרונה  בשנה  ביחסים  משבר  חוו  כי  דיווחו 
תמיכה  במשתנה  מובהק  באופן  יותר  נמוכים  ממוצעים 
בחוויית  יותר  גבוהים  ממוצעים  ועל   )p=.005( חברתית 
פסיכולוגית  ומצוקה   )p=.024( פוסט-טראומטיים  תסמינים 
)p<.001( מאשר מכונאים מוטסים שדיווחו כי לא חוו משבר 

ביחסים בשנה האחרונה.

לבסוף, נבנה מודל רב-משתני לניבוי תסמינים פוסט-טראומטיים, 
הניבוי  רגרסיית  ממצאי  נפשית.  ושחיקה  פסיכולוגית  מצוקה 
מופיעים בטבלה 4. מהטבלה עולה כי המשתנים הבאים מהווים 
 OR=1.5;( רווקּות  פוסט-טראומטיים:  לתסמינים  ניבוי  גורמי 
 OR=1.4;( משבר ביחסים בין-אישיים בשנה האחרונה ;)p=.003
p=.003(; נגדים )OR=2.1; p<.001(; והשתתפות ב-3-1 משימות 

.)OR=2.2; p<.001( חילוץ עם הרוגים

הם:   ,4 מטבלה  שעולים  כפי  פסיכולוגית,  למצוקה  המנבאים 
משבר  שחוו  מוטסים  מכונאים   ;)OR=1.14; p=.033( נישואים 
ביחסים בין-אישיים בשנה האחרונה )OR=1.5; p<.001(; השכלה 
של עד 12 שנות לימוד )OR=1.14; p=.006(; ותק צבאי של 19-10 
ב-3-1 משימות חילוץ  והשתתפות   ;)OR=1.256; p<.001( שנים 

.)OR=1.3; p<.001( עם הרוגים

טבלה 3: השוואה בין הקבוצות השונות במשתנה חשיפה להרוגים ובמשתנה ותק בשירות צבאי

ותק בשרות בשנים2חשיפה להרוגים1 משתנה

P9-019-1020≥Pמעל 3-14
N=42N=53N=27N=28N=57

Mean±SDMean±SDMean±SDMean±SDMean±SD

35.56±3.2534.56±4.49.42833.96±4.7234.03±3.2235.33±4.37.117תחושת מסוגלות

73.02±10.4276.20±10.12.05371.85±12.3172.07±12.5176.08±8.99.256 תמיכה חברתית

24.59±4.9725.66±3.77.23724.29±5.5524.46±4.1625.73±3.77.165משפחה

23.42±4.5425.007±3.74.04423.81±4.2423.17±5.1524.69±3.69.489חברים

25.00±3.6225.54±3.40.26823.74±4.7124.42±4.26925.66±3.05.179בן/ת זוג

6.90±9.873.64±5.76.2533.70±6.847.07±8.704.68±8.09.137פוסט-טראומה

1.62±2.301.19±1.88.5990.65±1.011.82±2.351.08±1.72.111חודרנות

6.19±1.270.39±0.97.3920.42±1.020.67±1.150.48±1.17.377הימנעות

2.21±3.140.90±1.84.0511.14±2.072.14±2.821.32±2.61.154קוגניציות שליליות

2.45±4.011.21±2.25.4771.51±3.632.51±3.431.58±3.28.054עוררות

35.09±21.1324.94±14.44.02030.66±21.8138.64±20.2524.70±15.47.004מצוקה פסיכולוגית

15.12±11.3010.85±7.98.06914.25±12.6417.25±11.0010.45±8.08.011תסמינים של מצוקה

10.38±6.607.36±4.50.6208.44±6.2511.21±5.937.35±4.90.015פגיעה בתפקוד בין-אישי

9.60±5.186.74±3.69.7007.96±4.1910.17±5.076.89±3.88.010פגיעה בתפקוד חברתי

0.83±1.820.66±1.21.8791.00±2.231.07±1.430.47±0.96.123סיכון

58.97±12.8352.83±8.47.91058.50±15.7260.80±10.5455.33±7.37.519שחיקה נפשית

1003.56±1.983.58±1.493.15±0.75.863.>3.45±1.562.35±0.99תשישות

1.89±0.941.56±0.59.6902.21±1.15.82±0.781.56±0.48.295ציניות

5.49±0.965.55±1.14.5145.22±1.115.62±0.885.29±1.05.672יעילות מקצועית

Note:  1 Mann-Whitney. 
 .)להשוואת ממוצעים בין שתי קבוצות(      
2 Kruskal-Wallis )להשוואת ממוצעים בין יותר משתי קבוצות(
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רווקּות  הם:   ,4 מטבלה  שעולים  כפי  לשחיקה,  המנבאים 
עם  חילוץ  משימות  ב-3-1  והשתתפות   ;)OR=1.1; p=.038(

.)OR=1.1; p=.004( הרוגים

טבלה 4: רגרסיה לינארית (GLM) לניבוי תסמינים של פוסט-טראומה, מצוקה פסיכולוגית ושחיקה

משתני ניבוי 
 

BOdds Ratio Estimate
 Asymp.

.Sig
B(exp(

ORLBUB

תסמינים 

פוסט-

טראומטיים

)p<.001(

4.58698.07829.179329.665.000קבוע

סטטוס נישואים
4131.5111.1541.979.003. רווק

0a1נשוי

 משבר ביחסים בין-אישיים
בשנה האחרונה

3521.422.5291.795.003.כן

0a 1לא

השכלה
 עד 12 שנות לימוד

0441.045.8331.311.702.כולל

0a1מעל 12 שנות לימוד

ותק צבאי )שנים(

9-0-1.684.186.121.286<.001

19-10-.154.858.6761.088.205

0a1מעל 20 שנים

סוג שירות
0421.042.8231.322.727.קבע

0aמילואים

דרגה
001.>7672.1531.6692.776. נגדים

0a1קצינים

חשיפה להרוגים
001.>7832.1881.7242.777.משימות 3-1

0a1משימות ויותר 4

033.967.942.993.013.-מסוגלות עצמית

001.>021.979.972.987.-תמיכה חברתית

תסמינים 

של מצוקה 

פסיכולוגית

)p<.001(

001.>5.898364.139223.521593.220קבוע

סטטוס נישואים
1341.1421.0111.293.033.נשוי

0a1רווק

 משבר ביחסים בין-אישיים
בשנה האחרונה

001.>3991.4901.3441.650.כן

0a1לא

השכלה
 עד 12 שנות לימוד

1351.1441.0401.260.006.כולל

0a1מעל 12 שנות לימוד

ותק צבאי )שנים(

9-0-.179.836.734.952.007

19-10.2281.2561.1361.389<.001

0a1מעל 20 שנים

סוג שירות
0321.032.9371.137.521.מילואים

0aקבע

דרגה
081.922.8411.011.084.- נגדים

0a1קצינים

חשיפה להרוגים
001.>2561.2911.1701.424.משימות 3-1

0a1משימות ויותר 4

001.>031.969.959.979.-מסוגלות עצמית

001.>013.987.983.990.-תמיכה חברתית

באופן כללי, תמיכה חברתית ותחושת מסוגלות עצמית נמצאו 
כגורמים המקנים חוסן מפני תסמינים פוסט-טראומטיים ומפני 

מצוקה פסיכולוגית.
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דיון
במחקר הנוכחי, ניסינו להציג את הקשר שבין שני המשתנים, 
ותק בשירות וחשיפה למראות קשים הכוללים הרוגים במהלך 
פוסט- תסמינים  פסיכולוגית,  מצוקה  לבין  חילוץ,  משימות 
הניתוחים  מוטסים.  מכונאים  בקרב  ושחיקה  טראומטיים 
מהמחקר  שעולה  כפי  ממצאים.  מספר  העלו  הסטטיסטיים 
הנוכחי, הראשון מסוגו בקרב אוכלוסיית המכונאים המוטסים, 
לוקים  אינם  במחקר  השתתפו  אשר  המוטסים  המכונאים 
עונה  אשר  אחד  למשתתף  פרט  פוסט-טראומטית,  בהפרעה 
על הקריטריונים של האבחנה במלואם. כלומר, אחוז המכונאים 
מאחוזי  ניכרת  במידה  נמוך   PTSD על  המדווחים  המוטסים 
הדיווח בקרב חיילים שהשתתפו בעשורים האחרונים בעימותים 
שונים בעולם, שעומדים על 20-10% ]23-24,9,6[. באופן כללי, 
שיעור ה-PTSD בצה"ל לאורך המלחמות השונות עד למלחמת 
 .]27-25[ ל-20%   10% שבין  הטווח  על  נע  הראשונה  לבנון 
שיעורים אלה דומים לשיעורי ה-PTSD בצבא האמריקני. שיעור 
ה-PTSD שנמצא באחת מיחידות החי"ר לאחר מבצע צוק איתן 

עמד על 7.8% ]28[. 
ענו  כי שבעה משתתפים  נמצא  הנוכחי  כך, במחקר  על  נוסף 
חמישית  ובין   ]21[ פסיכולוגית  מצוקה  של  הקריטריונים  על 
לרבע מהמשתתפים מדווחים כי ישנה פגיעה בתפקוד החברתי 

לבין  מ"מ  בין  להשוות  קושי  ישנו  כי  לציין  יש   .)2 טבלה  )ראו 
למשל,  כך,  בתפקידים.  השוני  בשל  אחרות  חיילים  אוכלוסיות 
המצוקה  למדידת  התבססנו  עליו  ושאפל  פרינס  של  במחקר 
 41.05 על  עמד   OQ-45 שאלון  של  הממוצע  הפסיכולוגית, 
 )SD=20.92(  31.64 קרביים,  מודיעין  חיילי  עבור   )SD=21.8(
עבור חיילי תמיכה במודיעין שנחשבים גם הם קרביים, ו-30.70 
)SD=17.25( עבור חיילי אוויר לא קרביים ]21[. במחקר הנוכחי, 
עמד ממוצע המצוקה הפסיכולוגית בקרב מכונאים מוטסים על 

29.62 )ס"ת 19.11(.

ראשית,  הסברים.  מספר  להיות  עשויים  אלו  לממצאים 
בצבא  במהותם  שונים  שירות  מאפייני  השונים  לתפקידים 
האמריקני בהשוואה לצה"ל. בצבא האמריקני, שבו עשוי החייל 
לשרת רחוק מהבית לאורך זמן, מראים מחקרים כי אנשי צבא 
על  ושומרים  ומשמעותית  כחשובה  משימתם  את  שתופסים 
קשר עם משפחה וחברים במהלך ימי השירות, חווים מצוקה 
שנערכו  במחקרים   .]29[ המשימה  בעת  פחותה  פסיכולוגית 
הפעילות  שטח  של  הקרבה  כי  האפשרות  הוצעה  בצה"ל, 
המבצעית לביתם של המשרתים, התורמת לתחושת המשמעות 
במשימה, וכן תחושת התמיכה החברתית והתרבותית הקיימת 
במדינה קטנה כמו ישראל – עשויים להקנות חוסן מפני מצוקה 

פסיכולוגית ]30,12[.

משתני ניבוי 
 

BOdds Ratio Estimate
 Asymp.

.Sig
B(exp(

ORLBUB

תסמינים של 

שחיקה

)p<.001(

001.>4.21667.74846.46398.783קבוע

סטטוס נישואים
0881.0921.0051.186.038. רווק

0a1נשוי

 משבר ביחסים בין-אישיים
בשנה האחרונה

025.975.8931.065.575.-כן

0a1לא

השכלה
 עד 12 שנות לימוד

0351.036.9651.112.333.כולל

0a1מעל 12 שנות לימוד

ותק צבאי )שנים(

9-0-.029.971.8881.063.527

19-10-.005.995.9231.073.895

0a1מעל 20 שנים

סוג שירות
036.965.9021.032.297.-קבע

0aמילואים

דרגה
007.993.9291.061.836.- נגדים

0a1קצינים

חשיפה להרוגים
1041.1091.0341.190.004.משימות 3-1

0a1משימות ויותר 4

004.996.9881.004.303.-מסוגלות עצמית

0001.000.9971.003.861.תמיכה חברתית

Note . General linear regression )GLM( mixed model; 0a reference
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מפני  חוסן  מקנה  חברתית  תמיכה  כי  מראים  רבים  מחקרים 
עלול  חברתית  בתמיכה  מחסור  וכי  פסיכולוגיות,  בעיות  מגוון 
פוסט-טראומטית  דחק  הפרעת  לפיתוח  סיכון  גורם  להוות 
ניתן  כך,  אם   .]33-13[ טראומטי  לאירוע  חשיפה  בעקבות 
להסביר את השיעור הנמוך של הלוקים בהפרעת דחק פוסט-
טראומטית וכן את רמת המצוקה הפסיכולוגית הנמוכה יחסית 
במחקר הנוכחי בכך שהמכונאים המוטסים במחקרנו דיווחו על 
התמיכה  ממוצע  נתפסת.  חברתית  תמיכה  של  גבוהות  רמות 
כאשר   ,)10.90 )ס"ת,   74.04 על  עמד  במחקר  החברתית 
אפוא  ייתכן   .84-29 היה  בשאלון  האפשריות  התשובות  טווח 
שהתמיכה החברתית הגבוהה שנמצאה במחקרנו מקנה חוסן 

מפני התפתחותה של תסמונת דחק פוסט-טראומטית. 

על  דיווחו  קצינים  כללי,  באופן  כי  הנוכחי  במחקר  נמצא  עוד 
תחושת מסוגלות גבוהה יותר מאשר נגדים. תחושת מסוגלות 
ולהתמודד  לתפקד  יכולתו  את  תופס  אדם  שבו  האופן  היא 
תחושת  טראומטי.  אירוע  שחווה  לאחר  הסביבה  דרישות  עם 
פסיכולוגי  ולתפקוד  להתאוששות  כקשורה  נמצאה  מסוגלות 
וקצינים  היות  מפתיע  אינו  הדבר   .]31[ טראומטי  אירוע  לאחר 
עוברים במהלך קורס קצינים הכשרה נוספת לשירות בתפקידים 
נוסף  המסוגלות.  בתחושת  קשור  להיות  שעשוי  מה  ניהוליים, 
על כך, למרות שקצינים ונגדים לא נמצאו שונים באופן מובהק 
ברמות המצוקה או ברמות הדיווח על תמיכה חברתית, נמצא 
ייתכן  וציניות.  תשישות  תחושת  על  יותר  מדווחים  נגדים  כי 
מקנה  הקצינים,  בקרב  יותר  הגבוהה  מסוגלות,  שתחושת 
באופן חלקי חוסן מפני מצוקות הנגרמות מחשיפה מתמשכת 
תחושת  כי  אף  למעשה,  טראומטי.  פוטנציאל  בעלי  לאירועים 
התפתחות  מפני  חוסן  מחקרנו  על-פי  מקנה  אינה  המסוגלות 
ייתכן  פסיכולוגית,  מצוקה  או  פוסט-טראומטית  דחק  הפרעת 
שהיא מקנה חוסן מפני תחושת תשישות וציניות, שניים מתוך 

שלושת תתי-המדדים של המשתנה שחיקה נפשית.

הממצאים המעניינים במחקר הנוכחי נוגעים לשכבת הביניים 
באוכלוסייה הנבדקת, מכונאים מוטסים אשר משרתים בין 10 
ל-19 שנים בצבא ואשר מדווחים על מצוקה פסיכולוגית רבה 
יותר )ראה טבלה 3(. בניסיון להבין את מאפייני אוכלוסייה זו, 
סוג השירות  לבין  הוותק בשירות  בין משתנה  ביצענו הצלבה 
הממצאים.  בפרק  מוצגים  אינם  הממצאים  )קבע/מילואים(. 
אוכלוסייה זו )19-10 שנות שירות(, אשר משרתת ברובה בשירות 
משילוב  כתוצאה  יותר,  גבוהה  לחץ  רמת  כנראה  חווה  קבע, 
היותם בשירות סדיר בצבא,  הוא  גורמים. הראשון  של מספר 
רובם  )המשרתים  במילואים  המשרתים  הקבע  אנשי  לעומת 
בצבא 20 שנים ויותר( שמגיעים ליום טיסות אחד בשבוע ואינם 
חווים את אורח החיים הצבאי ביתר הזמן. לכן, ניתן לשער כי 
אוכלוסיית המכונאים המוטסים שמשרתים 19-10 שנים חשופה 
ללחצים  גם  אלא  מבצעיים,  ללחצים  רק  לא  השבוע  במהלך 
זו  להשערה  תמיכה  צבאית.  במסגרת  שירות  של  יומיומיים 
האמריקני  האוויר  בחיל  חיילים  בקרב  במחקר  למצוא  ניתן 
]34[: בראיין  ועמיתיו )2017( מצאו כי בצבא האמריקאי, אנשי 
בין  משילוב  כתוצאה  פחות"  עם  יותר  "לעשות  נדרשים  צבא 
משימות מבצעיות ארוכות יותר לבין כוח אדם מועט יותר, דבר 

וללחץ  יותר  רב  לדיכאון  שעלול להוביל לשחיקה תעסוקתית, 
פוסט-טראומטי ]34[. נוסף על כך, בעלי ותק זה שנשארו בקבע 
מקודמים בדרך-כלל לדרגות גבוהות יותר וכך זוכים לתפקידים 
רבים.  משאבים  מהם  שדורשים  שונים,  וניהוליים  פיקודיים 
בנוסף  טראומטי,  פוטנציאל  בעלי  לאירועים  החשיפה  כלומר, 
וניהוליים,  פיקודיים  בתפקידים  הכרוך  וללחץ  קבע  לשירות 

עלולה להוביל למצוקה פסיכולוגית.

אלו  בגילאים  פסיכולוגית  למצוקה  להוביל  שעלול  נוסף  גורם 
השלושים  לשנות  המקביל  שירות,  שנות   19-10 של  )ותק 
לחייהם של המ"מ(, הוא הניסיון לשלב את השירות הצבאי עם 
חיי נישואים והורות, שהרי בגיל זה מרבית המכונאים המוטסים 
עסוקים בבניית משפחה, בזוגיות ובגידול ילדים. ממצא מעניין 
נוסף העולה מהמחקר הנוכחי הוא שבעוד שרווקּות מהווה גורם 
סיכון לתסמינים פוסט-טראומטיים ולשחיקה, נישואים מהווים 
נעשתה   .)4 )טבלה  פסיכולוגית  למצוקה  סיכון,  גורם  הם  גם 
גבולות  שאלת  את  שהעלתה  מסוגה  יחידה  עבודה  בצה"ל 
השאלות  אחת  כאשר  למשפחה,  ביחס  הצבא  של  האחריות 
שנשאלו הייתה עד כמה המשפחה "שקופה" או "נוכחת" בחיי 
הארגון ובשיקולי המפקדים. מעבודה זו עולה כי תמיכת בן/ת 
הזוג והמשפחה נלקחת כמעט כמובנת מאליה על-ידי הצבא, 
היות והמערכת אינה ערוכה לשום מצב שהוא פחות ממחויבות 

טוטאלית של התא המשפחתי כולו ]35[.

בנוגע לחשיפה להרוגים במהלך משימות חילוץ, נמצא כי אלה 
אשר דיווחו על השתתפות ב-3-1 משימות חילוץ שבהן נחשפו 
להרוגים, דיווחו גם על מצוקה כללית גבוהה יותר מאשר אלה 
אשר השתתפו ב-4 או יותר משימות הכוללות חשיפה להרוגים, 
 .)3 )טבלה  והאישי  החברתי  בתפקוד  פגיעה  על  דיווחו  וכן 
בקרב הקבוצה שהשתתפה ב-4 או יותר משימות עם הרוגים, 
רוב )77.4%( המכונאים המוטסים היו בעלי ותק של 20 שנות 
שירות ומעלה. בקבוצה שהשתתפה ב-3-1 משימות עם הרוגים, 
כשליש )33.3%( היו בעלי ותק של 9-0 שנים בשירות, ושליש 
נוסף )35.7%( היו בעלי ותק של 19-10 שנים. כך, למעשה, נמצא 
להרוגים:  חשיפה  לבין  בשירות  ותק  בין  מובהק  חיובי  קשר 
הוותיקים יותר בשירות נחשפו למספר גבוה יותר של הרוגים 
במסגרת משימות חילוץ. ואכן, במודל שבנינו )טבלה 4( נמצא 
כי ככל שהוותק גבוה יותר, כך עולה הסיכוי לתסמינים פוסט-
נמוך  במספר  השתתפה  אשר  הקבוצה  אולם,  טראומטיים. 
 9-0 של  הוותק  )קבוצת  הרוגים  עם  חילוץ  משימות  יותר של 
היא  בשירות(  שנים   19-10 של  הוותק  וקבוצת  בשירות  שנים 
גם זו שדיווחה על מצוקה פסיכולוגית גבוהה יותר, על שחיקה 
רבה יותר ועל תמיכה מעטה יותר מצד חברים באופן מובהק. 
החשיפה הראשונית לאירועי חילוץ עם הרוגים במהלך משימות 
חילוץ מהווה, אם כן, גורם סיכון להתפתחות תסמינים פוסט-

.GLM-טראומטיים, מצוקות נפשיות ושחיקה במודל ה

ממצא זה עומד בקנה אחד עם מחקרים שנעשו בקרב חיילים 
אמריקנים, אשר מצאו קשר הדוק בין גיל צעיר לבין תסמינים 
עומד בסתירה  אך  של מצוקה הקשורים לחשיפה לטראומה, 
למחקרים שהראו כי לחשיפה מצטברת לקרב יש קשר הדוק 
37-[ לטראומה  לחשיפה  הקשורים  מצוקה  של  לתסמינים 
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36,29,11[. בהקשר זה, חשוב להדגיש כי ממוצע הגיל במחקרנו 
 39-20 גילאי  מוטסים  מכונאים  עבור  וכי  שנים   39.32 הוא 
נחשבים צעירים יחסית, היות והמכונאים המוטסים מתחילים 
את דרכם המקצועית רק בשירות הקבע, בגיל מבוגר יחסית, 
בשירות  לחייהם,  ה-50  שנות  בשלהי  שירותם  את  ומסיימים 
במחקרנו,  לממצאים  ההסברים  אחד  התנדבותי.  מילואים 
עשוי לנבוע מהדיווח על תחושת התמיכה החברתית הגבוהה 
הייחודי  אנשי המילואים. המבנה  והן של  אנשי הקבע  הן של 
של טייסות המסוקים הוא כזה שבו כלל המכונאים המוטסים 
משרתים עם טייסי המסוקים באותה טייסת בשגרה ובחירום, 
לכן רמת ההיכרות וכפועל יוצא מכך רמת התמיכה החברתית 
בטייסות הללו – גבוהות. אנשי המילואים של הטייסת מכירים 
הסדירים  הטייסים  ואת  הסדירים  המוטסים  המכונאים  את 
היכרות עמוקה, היות והם מגיעים ליום טיסות באותה טייסת 
פעם בשבוע במשך שנים רבות, והדבר עשוי לחזק את תחושת 
התמיכה החברתית. במחקר על כבאים שערכו סטנלי ועמיתיו 
)2018(, מצאו החוקרים קשר בין תמיכה חברתית מצד הארגון 
שבו שירתו המשתתפים, כמו גם מצד משפחה וחברים, לבין 
הפחתה בתסמינים של PTSD. ממצאיהם אף הצביעו על כך 
להיות  עשויה  ועמיתים  מעסיקים  מצד  חברתית  שלתמיכה 
מאשר   PTSD של  תסמינים  במניעת  יותר  גדולה  השפעה 
]32[. האמור לעיל  לתמיכה חברתית מצד משפחה או חברים 
הולם את הממצאים במחקרנו, אשר הצביעו על תמיכה גבוהה 
יותר מצד חברים בקרב אלו שהשתתפו ב-4 ויותר אירועים עם 

הרוגים ומראים מצוקה פסיכולוגית פחותה.

ממצאים מעניינים נוספים נוגעים למשבר ביחסים בין-אישיים 
חוו  כי  דיווחו  אשר  המוטסים  המכונאים  האחרונה.  בשנה 
גם אלה שדיווחו באופן כללי על  משבר בשנה האחרונה הם 
יותר של מצוקה. מאחר שבמחקר הנוכחי לא  תסמינים רבים 
נבדקו הגורמים למשבר, לא ניתן לדעת אם אירע אירוע צבאי 
וכתוצאה מכך החלו להופיע תסמינים שהחריפו לכדי משבר, או 
שפרץ משבר שהחריף את התסמינים שכבר היו. כך או כך, זו 

נקודה למיקוד בהתערבות.

קטן  במדגם  מדובר  ראשית,  מגבלות.  מספר  הנוכחי  למחקר 
יחסית לצורך חישוב סטטיסטי. על-מנת לשמור על אנונימיות, 
הוותק  הן  המשתתפים.  של  המדויקים  מאפייניהם  תועדו  לא 
בכל המחקרים  כמו  שנית,  קטגוריאלי.  באופן  תועדו  הגיל  והן 
המתבססים על דיווח עצמי, קשה לדעת אם תשובות הנבדקים 
גיסא,  מחד  האותנטיות.  חוויותיהם  את  ומשקפות  מהימנות 
ייתכן שיש בין הנבדקים כאלה אשר ניסו לַרצות את הבודק וענו 
תשובות שנראו להם כרצויות, ומכאן שאינן בהכרח משקפות 
הנבדקים  בין  שיש  ייתכן  גיסא,  מאידך  לאשורן.  החוויות  את 
כאלה שבחרו, מסיבות כאלו ואחרות, להשיב באופן המעצים 
דוגמה  אותנטיות.  אינן  תשובותיהם  ולכן  תחושותיהם  את 
אפשרית אחת לכך היא שמשתתף אחד בלבד במחקר נמצא 
שלישית,  פוסט-טראומה.  של  הקריטריונים  על  שעונה  כמי 
קיימת תיאוריה כי כאשר מודדים בשאלונים לדיווח עצמי מספר 
המתאם  רמת  אחת,  זמן  בנקודת  לזה  זה  הקרובים  נושאים 
גבוהה. התומכים בגישה זאת טוענים  בין הנושאים הנבדקים 

שהיא מאפשרת פיתוח ידע הנלמד על הקשרים בין המשתנים 
שנבדקו ועל עולם התוכן שממנו הם באים, וחשוב לבדוק אותם 
טוענים שבדיקת  זו  לגישה  ביניהם. המתנגדים  למרות הדמיון 
להסקה  היכולת  על  מעיבה  אחת  זמן  בנקודת  הנושאים  כל 
סיבתית, ומכאן שזו מגבלה נוספת של המחקר הנוכחי. לבסוף, 
במחקרנו לא נבדקו מכונאים מוטסים אשר עזבו את השירות 
הסדיר ואת שירות המילואים הפעיל בטייסת, אלא רק מכונאים 
מוטסים בשירות פעיל )קבע או מילואים(, אשר מעצם הגדרתם 
מהווים אוכלוסייה בתפקוד גבוה. יחד עם זאת, עד כמה שידוע 
קבע  משירות  והמשתחררים  היות  זניח,  הנושרים  מספר  לנו 
ודגמנו  היות  פעיל.  מילואים  לשירות  הדברים  מטבע  עוברים 
במחקרנו גם אנשי מילואים, כולל המחקר את הרוב המוחלט 
של המכונאים המוטסים, ולכן סביר להניח שהתמונה הקלינית 
המכונאים  את  גם  דוגמים  היינו  לּו  בהרבה  שונה  הייתה  לא 

המוטסים שנשרו משירות פעיל. 

סיכום
מכונאים מוטסים הינם חלק מצוות החילוץ במסוק ובתוך כך 
המובאים  הפצועים  של  ולריחות  לקולות  למראות,  נחשפים 
צוות  ולעבודת  ההרוגים  החיילים  לגופות  במסוק,  לטיפול 
ההצלה. כמו כן, המסוק מפנה פצועים משטחי לחימה ועל כן 
המכונאים המוטסים עצמם נמצאים בסכנת חיים, כמו כל צוות 
המסוק על תפקידיו השונים. תפיסת עבודתם כ"טכנית" עלולה 
זה  ובכלל  האינטגרטיבית של תפקידם  להבנה  להוות מכשול 
ההיבטים הרגשיים שלו. במחקר הנוכחי מצאנו שתי קבוצות 
 19-10 של  הוותק  בעלת  הביניים  שכבת  בהן,  להתמקד  שיש 
שנות שירות ואלה אשר השתתפו ב-3-1 משימות חילוץ אשר 

כללו חשיפה להרוגים. 
המשתייכים לקבוצת הביניים מבחינת הוותק בשירות, הם אלו 
חיי המשפחה  יותר של  טוב  לשילוב  זקוקים  שלפי השערתנו 
עם דרישות הצבא, והם גם אלה המדווחים באופן מובהק יותר 
זה  נושא  יבחן  על תסמינים של מצוקה. ראוי שמחקר המשך 

לעומק.
ובאופן התואם את   ]38[ ואחרים  כהן-קורן  לאור מחקרם של 
האוויר  בחיל  כעת  ומיושמת  נבנתה  הנוכחי,  המחקר  תוצאות 
תוכנית לחיזוק החוסן המנטאלי בקרב מכונאים מוטסים, אשר 

כוללת ארבעה רכיבים ]39[:

בקורס  המוטמע  יומיים  בן  מניעתי  רכיב   – אישי"  1.  "חוסן 
האישי  החוסן  את  להגביר  נועד  אשר  מוטסים,  מכונאים 
לאתגרים  המוטסים  המכונאים  את  להכין  ולעזור 
היא  הראשון  היום  מטרת  שבעבודתם.  המנטאליים 
להתמודדות  מנטאלית  מבחינה  המשתתפים  את  להכין 
צפייה  טראומה,  בחדר  ביקור  על-ידי  קשים,  מראות  עם 
השתתפות  בעזרת  מכן  ולאחר  בפעולה,  הרפואי  בצוות 
הצוות  להתמודדות  בנוגע  מקצוע  איש  עם  בשיחה 
הרפואי עם מראות קשים. ביום השני, אשר מועבר על-ידי 
כלים ראשוניים  נלמדים  קציני הפסיכולוגיה של היחידה, 
ועם  ולמראות קשים  להתמודדות עם החשיפה להרוגים 

חילוץ בתנאים של סכנת חיים.
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2.  "חוסן צוותי" – החלק השני של התוכנית מתמקד בצוות 
האורגני של המסוק. בחלק זה, מלמד קצין הפסיכולוגיה 
ביחידה  סדיר  בשירות  הלוחמים  כלל  את  היחידה  של 
)טייסים ומכונאים מוטסים(, שמהם מורכב הצוות האורגני 
של המסוק, כיצד לערוך "שיחת משאבים" – שיחת צוות 
קשים  למראות  חשיפה  הלוחמים  חוו  שבו  אירוע  לאחר 
או סכנת חיים. מדובר בטכניקה להתערבות מיידית תוך 
ונמצאת  בצה"ל  שמוכרת  היחידתי   בחוסן  התמקדות 
אמורה  זאת  שיחה  הלוחמות.  היחידות  בכל  בשימוש 
להיות מועברת על ידי מפקד הצוות המוטס לאוכלוסיית 
הראשונות  השעות  ב-72  המוטסים  והמכונאים  הטייסים 
ללוחמים  לעזור  על-מנת  מבצעית,  פעילות  שלאחר 
הסדירים לחזור לתפקוד תקין במהירות האפשרית. חשוב 
לציין כי זוהי הפעם הראשונה שבה מוחלת התערבות כזו 

עבור מכונאים מוטסים.

3.  "חוסן יחידתי" – חלק זה של תוכנית ההתערבות מתמקד 
בקבוצות של מכונאים מוטסים וכולל שתי סדנאות שונות:

לאחר  חדשים  מוטסים  מכונאים  שעוברים  א.  סדנה 
חשיפתם הראשונה )3-1( להרוגים במסגרת משימות 
ניתנים  שבה  יום  חצי  באורך  סדנה  זוהי  חילוץ. 
עם  להתמודד  להם  שעוזרים  כלים  למשתתפים 

חוויותיהם במהלך משימות חילוץ קשות, לרבות עיבוד 
ראשוני של מראות קשים והרוגים.

)ותק  הביניים  מוטסים בשכבת  מכונאים  עבור  ב.  סדנה 
צבאי של 19-10 שנים( – קבוצת הוותק אשר, כאמור, 
מצוקות  לפתח  ביותר  הגדול  הסיכון  כבעלת  נמצאה 
נפשיות. חלק זה כולל סדנה בת חצי יום שבמהלכה 
מקבלים המשתתפים כלים שיעזרו להם בהתמודדות 
לרבות  קשים,  למראות  המתמשכת  החשיפה  עם 
הרוגים, ועם הפחד מכישלון בעבודת החילוץ. כמו כן, 
את  לשלב  להם  שיעזרו  כלים  המשתתפים  מקבלים 
עבודת החילוץ בהיטס עם העבודה בתפקיד מפתח 

בטייסת, עם הפיקוד על חיילים ועם חיי המשפחה.

בשימור  עוזר  התוכנית  של  זה  רכיב   – כשירות"  4.  "שימור 
ניטור  שאלון  וכולל  שגרתי  באופן  המנטאלית  הכשירות 
מוטסים  מכונאים  לאֵתר  לעזור  מטרתו  אשר  קצר 
יוטמע  זה  שאלון  נפשיות.  מצוקות  לפתח  המועדים 
של  השגרה  בבדיקות  האוויר  חיל  של  הרפואה  ביחידת 
המכונאים המוטסים. בזכות איתור המכונאים המוטסים 
התערבות  עבורם  לערוך  יהיה  ניתן  במצוקה,  הנמצאים 
דרך ענף פסיכולוגיה של חיל האוויר, לעזור להם להפחית 

את המצוקה ולהגביר את החוסן המנטאלי. 
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