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תקציר
רקע: שינה מהווה מרכיב חיוני בתפקודו של האדם. שינה לא מספקת גורמת לעייפות, המעלה 
את הסיכון להיווצרות אירועי בטיחות ותאונות בתחומים שונים ובהם עולם התעופה. לאור סיכון 
בשל  הנגרמות  התאונות  שכיחות  לצמצום  אמצעים  מספר  בעולם  האוויר  בחילות  פותחו  זה, 
ועל  עייפות, ובהם הוראות שמסדירות את נושא השינה ומטילות מגבלות על שעות הפעילות 
השימוש במעוררים. בחיל האוויר הישראלי מבוצעת בנוסף לכך סדנה בשם "מתים מעייפות", 
שפותחה בחיל האוויר עצמו ושמטרתה לשקף לאיש צוות האוויר את יכולותיו האובייקטיביות 

בתנאי חסך שינה.
שיטות: סדנת "מתים מעייפות" מועברת לכלל צוותי האוויר ומפעילי הכטמ"מ )כלי טיס מאויש 
מרחוק( בחיל האוויר הישראלי. הסדנה נמשכת ארבע יממות, כאשר בלילה הראשון המשתתפים 
לא ישנים כלל ובלילה השני הם ישנים 3 שעות בלבד. בלילה האחרון ישנים המשתתפים שנת 
התגובה,  מהירות  את  הבודק  מבחן  מבוצע  הסדנה  במהלך  התאוששות.  לצורך  מלאה  לילה 
שנקרא Psychomotor Vigilance Task( PVT(. הבדלים בממצאי ה-PVT בין נקודות זמן שונות 
 T-test מבחני  באמצעות  הושוו  הכטמ"מ  ומפעילי  האוויר  צוותי  קבוצות  ובין  הסדנה   לאורך 

.Two-way repeated measures ANOVA-ו
תוצאות: מבחן ה-PVT בוצע על ידי 210 משתתפים, בהם 114 מפעילי כטמ"מ ו-96 אנשי צוות 
אוויר. פגיעה מובהקת ביכולותיה של אוכלוסיית המחקר החלה לאחר ערנות של 20 שעות, עם 
חזרה לנתוני הבסיס רק לאחר שנת ההתאוששות בלילה האחרון לסדנה. מפעילי כטמ"מ הפגינו 
עמידות גבוהה יותר לחסך שינה הן ביכולותיהם הבסיסיות והן בכל שאר הפרמטרים, שנבדקו 

לאורך כל הסדנה.
כצפוי, חסך השינה פגע במהירות התגובה של שתי הקבוצות שהשתתפה במחקר.  מסקנות: 
לקבוצת  תנאי חסך השינה בהשוואה  יותר להשפעת  עמידה  הייתה  קבוצת מפעילי הכטמ"מ 

צוותי האוויר.

מילות מפתח: מבחן PVT, מפעילי כטמ"מ, סדנת "מתים מעייפות", עייפות, צוותי אוויר.
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השוואת מהירות התגובה בין מפעילי כטמ"מ 
לבין צוותי אוויר תחת תנאי חסך שינה

רקע
שינה היא תהליך פיזיולוגי חיוני, בדומה לאכילה, שתייה ונשימה, ומהווה מרכיב קריטי בתפקודו 
של האדם. חיי אדם מאופיינים במחזורים של ערנות ושינה, ושעון פנימי בעל מחזור של כיממה 
אחת שומר על מחזורי ערנות ושינה אלו ובכך מבקר את תזמון השינה, את משכה ואת המבנה 
שלה. מומחי שינה ממליצים על שינה של 9-7 שעות מדי לילה. עייפות היא בעיה לא מבוטלת 
בחברה המודרנית, לאור דרישות מקומות העבודה, משמרות עבודה ארוכות והפרעות לשעון 
הביולוגי ]1[. מזה מספר עשורים קיימת מגמת עלייה במספר התאונות הנובעות מעייפות, כגון 
מתרחשות  שנה  מדי  כי  נמצא  לדוגמה,  העבודה.  במקום  הנגרמות  ותאונות  דרכים  תאונות 
בארה"ב יותר מ-80,000 תאונות דרכים עקב נהיגה בעת ישנוניות ]2[. במקביל לכך נמצא כי 
עייפות קשורה בסיכון מוגבר לתחלואה ומצב בריאותי ירוד, לדוגמה מחלות מטבוליות )השמנה 
וסוכרת(, יתר לחץ דם והפרעות נפשיות כגון דיכאון ]1[. מחסור בשינה פוגע ברמת הדריכות, 
במצב הרוח וביכולות קוגניטיביות כדוגמת דריכות, זיכרון, מהירות עיבוד, מהירות תגובה, ריכוז 
ודיוק ]3-2[. יש לציין כי פקודת המטכ"ל העוסקת במספר שעות השינה המינימלי בלילה בצה"ל 
עודכנה לאחרונה והעלתה את המספר מ-6 ל-7 שעות, וכן הרחיבה לגבי התנאים המיטביים 
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ופגיעות  בריאותיים  מנזקים  הימנעות  לצורך  סדורה  לשינה 
תפקודיות המפורטים בפקודה.

בסיכון  הנמצאות  מהאוכלוסיות  אחת  הם  אוויר  צוותי 
לאור  וזאת  מספקת,  לא  משינה  כתוצאה  עייפות  להיווצרות 
בחירום.  ובעיקר  בשגרה  סדירות,  ולא  ארוכות  עבודה  שעות 
לאור  במיוחד  עולה  אוויר  צוותי  בקרב  סדירה  בשינה  הצורך 
גבוהות,  קוגניטיביות  יכולות  להפגין  זו  מאוכלוסייה  התביעה 
בקרב  העייפות  סוגיית  לפיכך,  טיסה.  במהלך  הנדרשות 
צוותי אוויר זוכה כיום לתשומת לב רבה, בעיקר לאור מספר 
תאונות אשר התרחשו בתעופה האזרחית ומיוחסות לעייפות 
בין  נגרמו  אשר  הצבאית  בתעופה  לתאונות  בנוסף  הטייסים, 
היתר מסיבה זו. שינויים לא מתוכננים בלוחות הזמנים, פעילות 
יכולותיהם  את  מאתגרים  הביולוגי  לשעון  והפרעות  ממושכת 
של צוותי האוויר ואת ערנותם ]4[. בסקר שבוצע בקרב צוותי 
גורם  היא  עייפות  כי  העידו  מהנשאלים   61% צבאיים,  אוויר 
להירדמות  קרובים  היו  כי  העידו  מהם  ו-75%  עבורם  בעייתי 
הטיסה  קריירת  במהלך  אחת  פעם  לפחות  הטייס  בתא 
בחילות  הפועלת  נוספת  מבצעית  אוכלוסייה   .]5[ שלהם 
המאוישים  הטיס  כלי  מפעילי  אוכלוסיית  הינה  בעולם  אוויר 
מרחוק )כטמ"מ(. בדומה לאוכלוסיית צוותי האוויר, גם מפעילי 
הכטמ"מ נמצאים בסיכון לעייפות כתוצאה מפעילות הדורשת 
יכולות ריכוז גבוהות מסביב לשעון. למפעילי הכטמ"מ מאפייני 
פעילות שונים מלצוותי אוויר ובהם עבודה קבועה במשמרות, 
הטיס  מכלי  פיזי  וניתוק  מסך  מול  ממושכות  משימות  ביצוע 
נמצאו מחקרים בספרות  לא  אלו,  כל  למרות  אותו מפעילים. 
עייפות  של  בהקשר  זו  אוכלוסייה  בחנו  אשר  המדעית 
והתמודדות עם חסך שינה. לאור החשש מהשפעות העייפות 
האפשריות,  והשלכותיה  הכטמ"מ  ומפעילי  האוויר  צוותי  על 
נהלים  גובשו  טיסה,  במהלך  מעייפות  הנגרמות  תאונות  כמו 
ומפעילי  אוויר  לצוותי  פעילות  ובמגבלות  בשינה  העוסקים 
כטמ"מ, בתעופה האזרחית והצבאית. נהלים אלו מגדירים את 
מספר שעות השינה המינימלי הנדרש לפני טיסה ואת מספר 
אוויר  בחילות  פותחו  כן,  כמו  ביממה.  המותר  הטיסה  שעות 
בעולם מספר טכניקות להתמודדות עם עייפות, ובהן שימוש 

במעוררים על מנת לאפשר פעילות בתנאים של חסך שינה.

לצורך  נוספות  פעולות  מבוצעות  הישראלי  האוויר  בחיל 
ההתמודדות  ושיפור  זה  פיזיולוגי  לאתגר  המודעות  הגברת 
עמו. אחת השיטות שפותחו בחיל האוויר הינה קיום סדנאות 
"מתים מעייפות". סדנאות אלו נערכות מספר חודשים לאחר 
סיום בית הספר לטיסה. בסדנה נחשפים צוותי אוויר ומפעילי 
כטמ"מ לחסך שינה תוך ביצוע גיחות במאמן טיסה ומבחנים 
בה  למשתתפים  לשקף  היא  הסדנה  מטרת  קוגניטיביים. 
בהיעדר  הקוגניטיביות  יכולותיהם  נפגעות  מידה  ובאיזו  האם 
מציגים  אלו  מבחנים  אובייקטיבי.  באופן  וזאת  סדירה,  שינה 
העצמית  ההערכה  שבין  הפער  את  הסדנה  למשתתפי 
למידת העייפות שלהם, אשר עלולה להיות לא מהימנה, לבין 
הממצאים האובייקטיביים. ההבדל המוצג למשתתפי הסדנה 
להפחית  העצמית  ההערכה  עלולה  לעיתים  כיצד  ממחיש 
בחומרת העייפות ביחס למצב האובייקטיבי, ולגרום להיווצרות 

אירועי בטיחות בטיסה.
של  להשפעות  לגמרי  כמעט  עמידים  מסוימים  אנשים  בעוד 
הנובעות מכך,  לפגיעות  רגישים מאוד  מחסור בשינה, אחרים 
והסיבות הגורמות להבדלים אלו אינן ברורות לגמרי ]6,3[. אחת 
הפגיעה  היא  שינה  חסך  של  ביותר  המובהקות  ההשפעות 
 PVT-ה מבחן  זו,  השפעה  הבוחן  מבחן  ובדריכות.  בריכוז 
)Psychomotor Vigilance Task(, נמצא כמבחן רגיש במיוחד 
לבחינת השפעות של חסך שינה אקוטי וכרוני. המבחן מאפשר 
איטיות  תגובות  בריכוז,  פגיעות  של  התקיימותן  את  לבדוק 
והתנהגות פזיזה. למבחן זה אין אפקט למידה ולכן הוא נחשב 
למבחן היעיל ביותר להערכת הפגיעה ביכולות הקוגניטיביות 
מידת  להערכת   "Gold Standard"-ול שינה,  חוסר  בעקבות 
נוירו-התנהגותיים  תפקודים  על  שינה  חסך  של  ההשפעה 
שהבדלים  האפשרות  את  מעלים  מחקרים  מכך,  יתרה   .]2[
לנבא  ללא חסך שינה, עשויים  בתוצאות הבסיס של אנשים, 
שינה  חסך  של  במצב  אנשים  אותם  של  בתוצאות  הבדלים 
]3[. בעבר בוצעו מחקרים שבחנו את יכולותיהם של נבדקים 
 .PVT השרויים בסוגים שונים של חסכי שינה באמצעות מבחן
מחקרים אלו מצאו כי מהירות התגובה נפגעת הן בחסך שינה 
כרוני, כלומר קיצור משך שנת הלילה מספר לילות ברציפות, 
והן בחסך שינה אקוטי, כלומר הימנעות מוחלטת משינה לפרק 

זמן ארוך של 64-24 שעות ]11-6[.
יכולותיהם  את  בחנו  אשר  בודדים  מחקרים  כה  עד  בוצעו 
שינה.  חסך  בתנאי  צבאיים  אוויר  צוותי  של  הקוגניטיביות 
במחקר אחד נחשפו שמונה טייסים מחיל האוויר האמריקאי 
לחסך שינה רצוף בן 26 שעות וחצי. החוקרים בחנו את ממצאי 
מבחן ה-PVT שבוצע לאורך החשיפה ומצאו כי נרשמה פגיעה 
ניכרת ביכולות הנבחנות במבחן זה לאחר ערנות בת 19 שעות 

רצופות ]12[. 
מהירות  על  השינה  חסך  השפעת  נבחנה  הנוכחי  במחקר 
התגובה של צוותי אוויר ושל מפעילי כטמ"מ. היכרות עם הנושא 
תסייע לפרט ולמפקד לקבל החלטה מקצועית ופיקודית נכונה 
יותר בנוגע ליכולת הפרט להתמודד עם עייפות כשהוא נדרש 
לתפקד בתנאי חסך שינה בשגרה ובחירום, בהתאם לתובנות 

העולות מממצאי מחקר זה. 

שיטות

משתני המחקר

המחקר הינו מחקר רטרוספקטיבי. 

משתתפים

כלל המשתתפים במחקר היו אנשי צוות אוויר ומפעילי כטמ"מ, 
ונשים, מחיל האוויר הישראלי, אשר השתתפו בסדנת  גברים 
"מתים מעייפות". סדנאות אלו מתקיימות לכלל מערכי הטיסה 
)קרב, מסוקים, תובלה( ומפעילי הכטמ"מ, לאחר סיום תקופת 
כל  לכטמ"מ.  הספר  בבית  או  לטיסה  הספר  בבית  ההכשרה 
רפואית  כשירות  ובעלי  בריאים  היו  בסדנאות  המשתתפים 
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האוויר.  שבחיל  )ירפ"א(  אווירית  לרפואה  מהיחידה  שנתית 
המשתתפים הונחו להימנע מצריכת מוצרים המכילים קפאין 
תזונת  נותרה  זאת,  מלבד  אנרגיה(.  ומשקאות  קפה  )כמו 
באופן  להכין  האפשרות  להם  וניתנה  כבשגרה  המשתתפים 

חופשי אוכל בשעות הלילה. 

חסך השינה

תנאי חסך השינה נוצרו במסגרת סדנת "מתים מעייפות". סדנה 
זו מתקיימת בהתאם להוראות האימון של חיל האוויר במסגרת 
קורס המבוצע לאחר גמר בית הספר לטיסה. הסדנה נמשכת 4 
ימים ונפתחת כאשר המשתתפים מתעוררים בסביבות השעה 
07:00-06:00 בבוקר הראשון לסדנה, לאחר שנת לילה מלאה. 
ישנים המשתתפים כלל,  בלילה שבין היום הראשון לשני לא 
בלילה השני הם ישנים 3 שעות בלבד, בדרך כלל בין 00:00 
שינה  המשתתפים  ישנים  לסדנה  האחרון  ובלילה  ל-03:00, 
מלאה ובכך מגיעה הסדנה לסיומה. כך נוצר אצל המשתתפים 
חסך שינה מלא של כ-40 שעות ברצף וחסך שינה חלקי שבו 

הם ישנים רק 3 שעות בפרק זמן של כ-62 שעות. 

)Psychomotor Vigilance Task( PVT מבחן

מבחן ה-PVT הינו מבחן מתוקף אשר מבוצע באמצעות מחשב 
נייד. במהלך המבחן מביט החניך על צג מחשב וברגע שמופיע 
מוגדר  מקש  על  ללחוץ  החניך  נדרש  הצג  גבי  על  עצר  שעון 
שעון  נעצר  הלחיצה  עם  המקסימלית.  במהירות  במקלדת 
עבור  במילישניות  התגובה  מהירות  את  לחניך  ומציג  העצר 
לחיצה זו. משך הזמן מעצירת שעון העצר ועד להופעתו בפעם 
הנוספת משתנה ונע בין 2 ל-10 שניות. המבחן כולו נמשך 5 
המבחן  את  לבצע  כיצד  תודרכו  הסדנה  משתתפי  דקות. 
המשתתפים  הסדנה.  תחילת  לפני  שנערך  משותף  בתדריך 
הסדנה,  בתחילת  הראשונה  בפעם   PVT-ה מבחן  את  ביצעו 
המשיכו  מכן  לאחר  בבוקר.   08:00-07:00 השעה  בסביבות 
המשתתפים לבצע את המבחן אחת ל-4 שעות, למעט בלילה 
האחרון שבו ישנו שנת לילה מלאה, אז ביצעו את המבחן לפני 
ושוב ביצעו אותו לאחר שקמו בבוקר למחרת.  לישון  שהלכו 
המבחן בוצע בטווח של שעה ממועד ההשכמה לאחר השינה 
שנת  ולאחר  הסדנה  במהלך  שעות(   3 )שארכה  החלקית 
הלילה המלאה בסיום הסדנה, הוא בוצע בחדר סגור וממוזג, 
כאשר בכל פעם ישב חניך אחר מול המחשב הנייד, לפי התור. 
מבחן ה-PVT כולל מדדים שונים הניתנים לניתוח לפי הספרות 
המדעית ובהם ממוצע מהירות התגובה של כלל הלחיצות בכל 
הרצה של המבחן, מספר הלחיצות ה"מוקדמות" כאשר שעון 
העצר טרם הופיע על הצג, מהירויות התגובה הטובות ביותר 

בכל הרצה של המבחן וכדומה.

ניתוח המידע

מממצאי  חולץ  אשר   RRT-ה בערך  השתמשנו  זה  במחקר 
ערך  המשתתף.  של  יכולותיו  ניתוח  לטובת   PVT-ה מבחן 
הינו הערך הממוצע   )Reciprocal Response Time(  RRT-ה

של המספרים ההופכיים של מהירויות התגובה בכל הרצה של 
המבחן. ככל שהערך גבוה יותר, כך תגובתו של החניך הייתה 

טובה יותר וניכר שהיה דרוך יותר.

סטטיסטיקה

גרסה   ,SPSS נבחנה באמצעות תוכנת מובהקות סטטיסטית 
 RRT-להשוואת השינוי בערך ה t מס' 22. נעשה שימוש במבחן
 RRT-ה ערכי  בין  ולהשוואה  לעצמה  ביחס  קבוצה  כל  עבור 
ההתחלתיים של שתי הקבוצות. על אף שמבחן ה-PVT ידוע 
בכך שאפקט הלמידה בו זניח, ביצוע המבחן בפעם השלישית 
הבסיס,  כתוצאת  הוגדר  הסדנה(  מתחילת  שעות   8 )לאחר 
ובחינת מובהקות ה-RRT בוצעה בזמן חסך השינה עבור כל 
תוצאה ביחס לתוצאת בסיס זו. מובהקות ההבדל בין קבוצת 
 ,RRT-ה בערכי  הכטמ"מ  מפעילי  קבוצת  לבין  האוויר  צוותי 
 Two-way מבחן  באמצעות  חושבה  הזמן,  לציר  בהתייחס 
repeated measures ANOVA. מובהקות סטטיסטית הוגדרה 

 .p<0.05-כ

תוצאות
מבחן ה-PVT בוצע על ידי 210 חניכים שהשתתפו בסדנאות 
אוויר.  צוות  אנשי  ו-96  כטמ"מ  מפעילי   114 מעייפות":  "מתים 
22.7 שנים, בהתאמה.   ± ו-1.0   21.4  ±  1.0 היה  הגיל הממוצע 

אחוז הנשים מבין המשתתפים היה 4.5% ו-2.2%, בהתאמה.

הניסוי  לאורך   RRT-ה בערך  השינויים  את  מציג   1 מס'  גרף 
מובהקת  פגיעה  השינה.  חסך  לתנאי  המשתתפים  וחשיפת 
שב  זה  ערך  ערנות.  שעות   20 לאחר  נרשמה   RRT-ה בערך 
ירוד  היה  עדיין  אך  השעות,   3 שנת  ביצוע  לאחר  להשתפר 
באופן מובהק ביחס לבדיקות שבוצעו בתחילת הסדנה, כאשר 
המשתתפים לא היו במצב של עייפות. ערך ה-RRT חזר להיות 
שנת  לאחר  הסדנה  בתחילת  שנמדד  הבסיס  לערך  דומה 

ההתאוששות.

החשיפה  לאורך   RRT-ה בערך  השינויים  את  משווה   2 מס'  גרף 
צוותי  קבוצת  לבין  הכטמ"מ  מפעילי  קבוצת  בין  השינה  לחסך 
האוויר. חסך השינה פגע במהירות התגובה של שתי הקבוצות, אך 
תפקודם של מפעילי הכטמ"מ נפגע פחות באופן מובהק בהשוואה 
של  שינה(  חסך  )ללא  ההתחלתיים   RRT-ה ערכי  האוויר.  לצוותי 
מפעילי הכטמ"מ היו גבוהים יותר באופן מובהק בהשוואה לצוותי 
מגמה   .)p=0.015 בהתאמה,   4.27ms-1 מול   4.43ms-1( האוויר 
זו נשמרה ואף התעצמה באופן מובהק לאורך החשיפה, כלומר, 
ההפרש בין ערכי ה-RRT של שתי הקבוצות אף הלך וגדל בנקודות 
שונות לאורך זמן חסך השינה )p<0.001(. קבוצת מפעילי הכטמ"מ 
הייתה עמידה יותר לחסך בכך שההשפעה השלילית המובהקת 
הראשונה נרשמה בחלוף 24 שעות מתחילת הסדנה )בהשוואה 
ל-20 שעות בצוותי האוויר(. שנת הלילה הקצרה )3 שעות שינה( 
אמנם שיפרה יותר את יכולותיהם של צוותי האוויר, אך רק בקרב 
מפעילי הכטמ"מ נראתה חזרה לערכי ה-RRT ההתחלתיים. שנת 
ההתאוששות המלאה שיקמה את תפקודיהן של שתי הקבוצות, 

ואלה חזרו לרמה ההתחלתית שנרשמה בתחילת הסדנה.
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גרף מס׳ 1:  שינויים בערך ה-RRT לאורך החשיפה לחסך השינה בכלל הנבדקים. 

מוצג השינוי בערכי ה-Reciprocal Response Time, 1/ms( RRT( לאורך החשיפה לחסך השינה. קווים אנכיים מייצגים שינה )3 שעות, שינה 
.p<0.001 מייצג ▲ ,p<0.01 שחושב בחלוף 8 שעות מתחילת הסדנה: ■ מייצג RRT-מלאה(. ערכים מובהקים סטטיסטית ביחס לערך ה

מוצג השינוי בערכי ה-Reciprocal Response Time, 1/ms( RRT( לאורך החשיפה לחסך השינה. קווים אנכיים מייצגים שינה )3 שעות, שינה 
  ,p<0.05 שחושב לאחר 8 שעות מתחילת הסדנה עבור כל אחת מהקבוצות: ● מייצג RRT-מלאה(. ערכים מובהקים סטטיסטית ביחס לערך ה

.)p<0.001( ההבדל בין הקבוצות לאורך הסדנה נמצא מובהק .p<0.001 מייצג ▲  ,p<0.01 מייצג ■
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גרף מס׳ 2:  השוואת ערכי ה-RRT בין צוותי אוויר לבין מפעילי כטמ"מ לאורך החשיפה לחסך השינה.
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ממוצע צ״א ממוצע כטמ״מ
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דיון  
אופטימלית  ברמה  תפקוד  הדורש  צבאי  מקצוע  הינה  טיסה 
בתפקוד  לפגוע  עלול  שינה  חסך  כאשר  ארוכים,  זמן  למשכי 
הרפואה  מרכזי  לפיכך,  חמורים.  בטיחות  לאירועי  ולהוביל 
אמצעי  בפיתוח  רבות  עוסקים  העולם  ברחבי  התעופתית 
הדרכה, אימון ומיגון כנגד השפעות העייפות וחסך השינה על 

תפקודי הצוותים.

לראשונה  שהשווה  בכך  היא  הנוכחי  המחקר  של  חשיבותו 
מפעילי  לבין  אוויר  צוותי  בין  נוירו-התנהגותי  מדד  ממצאי 
סדנת  במסגרת  ומבוקר,  ממושך  שינה  חסך  בעת  כטמ"מ 
ירידה  החלה  כי  מעידות  המחקר  תוצאות  מעייפות".  "מתים 
ואלו  ערנות,  שעות   20 לאחר  התפקודיות  ביכולות  מובהקת 
היו  הניסוי  לאורך  לילה מלאה.  לגמרי רק לאחר שנת  שוקמו 
פרקי זמן שבהם השתפרו היכולות מעט, אך לא באופן מובהק. 
ניתן לייחס שיפור מועט זה לשני גורמים – השינה הקצרה )3 
שעות( וחלונות הערות המתאימים לשעון הביולוגי )מ-07:00 
הופיע  לא  הקצרה  הלילה  שנת  לאחר  השיפור   .)11:00 עד 
ואנו  סיום השינה,  לאחר  מיידי אלא התחיל כשעתיים  באופן 

מייחסים עיכוב זה לאינרציית השינה ]13[.

נמצאו  הנוכחי  ה- RRT של הקבוצה שנבדקה במחקר  ערכי 
גבוהים יותר מאלו של אוכלוסיית מדגם אזרחית ]11[. השוואה 
זה  מחקר  אוכלוסיית  של  יותר  טובה  יכולת  על  מלמדת  זו 
אזרחית.  לאוכלוסייה  בהשוואה  עייפות  תנאי  עם  להתמודד 
הסבר אפשרי להבדל זה הוא בכך שקבוצת המחקר במחקר 
זה אינה מדגם מייצג של האוכלוסייה הכללית, כיוון שמדובר 
גברי. השוואת  רוב  ובעלת  בקבוצה הומוגנית, צעירה, בריאה 
מהירות התגובה בין קבוצת צוותי האוויר לבין קבוצת מפעילי 
באופן  יותר  עמידים  הכטמ"מ  מפעילי  כי  מצאה  הכטמ"מ, 
מובהק להשפעות חסך השינה. עמידות משופרת זו באה לידי 

ביטוי בארבעה היבטים:

1.  ערך RRT התחלתי טוב יותר באופן מובהק. ערך זה, הנגזר 
הוכח  שינה,  חסך  בתנאי  שלא  שנערך   PVT-ה ממבחן 
במחקרים כבעל יכולת לנבא עמידות בפני חסך שינה ]3[.

אצל  יותר  קטנה   RRT-ה בערך  המקסימלית  2.  הפגיעה 
 RRT-ה ערך  נרשם  הקבוצות  )בשתי  הכטמ"מ  מפעילי 

המינימלי לאחר 44 שעות(.

3.  הפגיעה הראשונית המובהקת מתחילה מאוחר יותר אצל 
מפעילי כטמ"מ.

של  יכולותיהם  את  משקמת  שעות   3 של  קצרה  4.  שינה 
מפעילי הכטמ"מ )אך לא את אלה של צוותי האוויר( לערכי 

ה-RRT ההתחלתיים. 

אוכלוסיית  של  יותר  הגדולה  לעמידותה  אפשריים  הסברים 
עשויים  האוויר  לצוותי  בהשוואה  לעייפות  הכטמ"מ  מפעילי 
להיות: עבודת המשמרות לאורך היממה המאפיינת מערך זה, 
שגרת פעילות הדורשת ריכוז גבוה לאור העבודה עם מערכות 
ומתאר עבודה המאופיין בביצוע  והבקרה השונות,  ההפעלה 
ביצוע  לאופן  ושגרתיות מול מסך, בדומה  מונוטוניות  משימות 

מבחן ה-PVT שבאמצעותו בוצעה הערכת התפקוד ]14[.

אופי  היא  שבהן  המרכזית  מגבלות.  מספר  זה  למחקר 
לא  לאורכה.  הסדנה  משתתפי  ידי  על  המבוצעת  הפעילות 
שטח.  במחקר  אלא  מעבדה,  בתנאי  שבוצע  במחקר  מדובר 
נוספות מעבר  פעולות  ביצעו  כיוון שכך, משתתפי הסדנאות 
העוררות.  מידת  על  להשפיע  עשויות  אשר   ,PVT-ה למבחן 
למשל, משתתף אשר ביצע מבחן PVT מיד לאחר סיום גיחה 
לקבל  וכך  יותר  גבוהה  עוררות  בעל  להיות  צפוי  בסימולטור 
תוצאה טובה יותר במבחן ה-PVT, בהשוואה למשתתף אשר 
ארוחת  לאכול  שסיים  לאחר  זמן  באותו  מבחן  אותו  ביצע 
אחרות,  במילים  כלשהי.  מנהלתית  עבודה  לבצע  או  צהריים 
השונות באופי הפעילות בין משתתפים שונים, הנגזרת מתכני 
הסדנה, עשויה להשפיע על תוצאות מבחני ה-PVT. יחד עם 
זאת, אקראיות ביצוע מבחן ה-PVT ביחס לפעילויות אחרות 
הסדנאות  בין  מאוד  דומה  המשתתפים  של  הזמנים  בלוח 
 PVT-השונות. מגבלה נוספת של המחקר נוגעת לכך שמבחן ה
במהירות  ירידה  אבל  תגובה,  מהירות  על  בעיקרו  מסתמך 
התגובה היא רק מרכיב אחד מיני רבים המשפיע על התפקוד 
ירידה  כי  להוכיח  עדיין  נדרש  זה,  בהקשר  בפעילות.  הכולל 
אוויר  צוותי  של  ההטסה  ביכולות  פוגעת  התגובה  במהירות 
ומפעילי כטמ"מ. מגבלה נוספת היא בכך שלא בוצעה הערכה 
כמותית או איכותית של השינה באמצעים אובייקטיביים כמו 

שעון או צמיד.  

סיכום ומסקנות  
לפגיעה  יותר  עמידים  כטמ"מ  מפעילי  כי  הראה  זה  מחקר 
בהשוואה  שינה  חסך  תנאי  תחת  שלהם  התגובה  במהירות 
לצוותי אוויר. הבדל זה עשוי להיות מוסבר על ידי אופי הפעילות 
את  למצות  יש  מהקבוצות.  אחת  כל  של  השונה  השגרתית 
למפקד  לתת  כדי  נבדק  כל  של  הפרטניים  הנתונים  בדיקת 
בעת  פעילות  לגבי  מבצעיות  החלטות  לקבלת  ישימים  כלים 
הפרטנית  העמידות  יכולת  עם  היכרות  לדוגמה,  שינה.  חסך 
של כל לוחם  בפני עייפות עשויה לאפשר התאמה אישית של 
מרכיבים שונים במשימה מבצעית ליכולת זו. נכון יהיה לחקור 
יום או  "טיפוסיּות"  נוספים, כדוגמת  גורמים משפיעים  בעתיד 
נבחנו  שלא  נוספים  נוירו-התנהגותיים  תפקודים  וכן  לילה, 

במחקר זה העשויים להיפגע בתנאי חסך שינה.
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