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נולד  המגפה  למיגור  והצורך  הקורונה  נגיף  התפשטות  בשל 
להתערב  כדי  יחידותיו  שלל  על  פקע"ר  את  להפעיל  הצורך 
במשימות לאומיות בקרב אזרחים. בין אם מדובר במשימות 
נדרש  מוקדמת,  הכשרה  ללא  משימות  או  לכוחות  המוכרות 
תחלואה  ולמניעת  במשימה  הצלחה  לצורך  מנטלי  חוסן 
נפשית, בעיקר מסוג הפרעות דחק. ליווי גורמי בריאות הנפש 
בשילוב עבודת המפקדים החל בשלב אימוני הגדודים ובעת 
המסוגלות,  תחושת  את  להגביר  עשוי  המבצעית,  התעסוקה 
במשימה  ההצלחה  ואת  המשרתים,  חוסן  על  השמירה  את 

ובמניעת תחלואה נפשית. 
אנשי כוחות החילוץ בפקע"ר מאומנים בחילוץ לכודים מאתרי 
הרס ואזורים מוכי אסון ומסייעים למאמץ הכללי בעת משברים 
לאומיים. המשימות להן נדרשו הכוחות בעת ההתמודדות עם 
המבודדים/מחלימים  מלוניות  על  ושליטה  פיקוד  כמו  המגפה, 

ובמקביל  מוכרות,  ולא  חדשות  היו  סרולוגיות,  ובדיקות 
למשימות חירום )מבצע "שומר החומות"( ומשימות מתפרצות 
בגבעת  הטריבונה  קריסת  מירון,  )אסון  יום   45 של  זמן  בפרק 
וקריסת הבניין במיאמי(. משימות אלה חשפו את כוחות  זאב 
מראות  לצד  האזרחים,  של  ולכעס  לתסכול  לחרדה,  החילוץ 
ומנטליים  פיזיים  מאמצים  ערכיות,  דילמות  קשים,  וריחות 

ועבודה בסביבה אזרחית ובתנאים פיזיים קשים.  
במאמר מוצגת סקירת תפיסת החוסן כמרכיב עיקרי ביכולות 
הרבה  המורכבות  מוצגת  זו  סקירה  בסיס  על  כאשר  התפקוד, 
שבמשימות גדודי החילוץ בסדיר ובמילואים בפרט. בראי החוסן 
המנטלי אנו ממליצים ליישם את תפיסת מענה בריאות הנפש 
כושר  תוכנית  בניית   - השלם  המענה  עיקרון   - בצה״ל  בחירום 
)והטמעתה  ורפואה  חילוץ  כוחות  באימון  מנטלי  וחוסן  נפשי 
אופרטיביות  למשימות  הכוחות  הכנת  בפיקוד(,  היסוד  בתיקי 

חשיבות החוסן המנטלי של משרתי 
המילואים בגדודי החילוץ בקורונה

ומרכיביו, ומהם מסקנה בולטת  ומגוונים למושג החוסן, תהליך בנייתו  ביאורים שונים 
גדודי המילואים מפרוץ המגפה  בו. המשימות שנדרשו אליהם  אחת - הצורך לעסוק 
העלו את הנושא לסדר היום, ולשם כך נעשו פעולות רבות כדי לשמר את החוסן ומשאבי 
ההתמודדות. הצלחת האנשים ועמידת הפיקוד במשימות מעידות כי יש להמשיך ולעסוק 

בנושא באופן סדור

רס"ן רועי דנון, לשעבר קב"ן פקע"ר
סא"ל אמיר פרידמן, קצין אג"ם מנהלת איתמ"ר ומג"ד חילוץ 944 במילואים

סא"ל )מיל'( ד"ר משה פרחי, ראש החוג לעבודה סוציאלית במכללת תל־חי, סגן קב"ן פקע"ר במילואים

והאתגרים  המשימה,  פנורמה תל אביב.  דן  מלון  קורונה,  דן בפקע"ר במשימת הפעלת מלונית  944 במחוז  גדוד  חיילי 
הטמונים בחובה הציפו תובנות בנושא החוסן
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בעת המעבר משגרה לחירום, ייעוץ למפקדים תוך כדי המשימה 
מנטליות  סגירות  וביצוע  הצורך  במקרה  פרטנית  והתערבות 

למשימות אלה ומתן מענה נפשי ביום שאחרי. 

החוסן המנטלי ומרכיביו
מהחוקרים  חלק  ומשמעותו.  החוסן  בתחום  שנים  רב  שיח  יש 
מדגישים כי משמעותו של חוסן הוא יכולת ההסתגלות החיובית 
מול הפרעה, לחץ או מצוקה. חוקרים אחרים מדגישים כי החוסן 
התמודדות  משאבי  בין  לשלב  האדם  של  יכולתו  דווקא  הוא 
התמודדות,  כיכולת  מתואר  חוסן  הקהילתי,  במישור  שונים.1 
באמצעות  משבר  למצבי  קהילתית  והסתגלות  השתקמות 
תיקון  שמטרתן  ומשמעותיות  משותפות  מכוונות,  פעולות 
היכולת  אל  המושג  הורחב  בהמשך  המשבר.2  של  השפעותיו 

לצפות מראש מצבי משבר ולהיערך לקראתם.3

תהליך בניית החוסן
תפיסת החוסן המקובלת בעולם Bounce back מדגישה את 
האדם החסון כבעל יכולת התמודדות טובה ומסוגלות לתפקד 
לאחר אירועי דחק שונים,4 אולם מתקשה להסביר את התהליך 
לצלוח  ליכולות  בהמשך  שתוביל  נאותה  התמודדות  המאפשר 

את המשברים השונים ולהמשיך קדימה. 
בפסיכו־ לטיפול  המומחה  פסיכולוג  להד,  מולי  פרופסור 
טראומה ופרופסור סטיבן הובפול )תיאוריית שימור המשאבים( 
מתארים את החוסן כהימצאות של משאבי התמודדות שונים 
הוא  להם  הרגע  באותו  לאדם  הזמינים  כאלו  או  פוטנציאלים 
נזקק כגון ערנות, מצב רגשי, מצב גופני ועוד. הפרדה זו מסייעת 
מצופה  תפקוד  בין  לבקרים  חדשות  הקיימים  הפערים  בהבנת 

מחייל ברגע מסוים ובין התפקוד בפועל.5
הזמינים  המשאבים  ובין  הפוטנציאליים  המשאבים  בין  הפער 
ניצב  מולו  האתגר  את  גם  בחשבון  לקחת  יש  אך  חשוב,  הוא 
האדם. חוסר היכולת של האדם לזהות ולשיים בזמן אמת את 

מותאם  באופן  להשתמש  עליו  יקשו  מולו  הניצבים  האיומים 
החוסן  הגדרת  האתגר.  מול  שלו  ההתמודדות  במשאבי 
מותאם  שימוש  לבצע  האדם  "יכולת  כך:  אם  היא  האופרטיבי 
במשאבי ההתמודדות הזמינים לו אל מול האיומים / אתגרים 

הניצבים מולו". 

תרשים החוסן האפקטיבי
לזהות  האדם  יכולת  הם  האפקטיבי6  החוסן  יצירת  מרכיבי 
משאבי  את  ולהתאים  מולו,  הנמצא  האתגר  את  נתון  רגע  בכל 
ההתמודדות הזמינים והמותאמים אשר יובילו ליכולות תפקוד 

נאותות וירחיבו את משאבי ההתמודדות הפוטנציאליים.
מודל נוסף המסביר את היכולת להתמודד עם אתגרים ביעילות 
זו  גישה  פרופ' אהרון אנטונובסקי.  הוא המודל הסלוטוגני של 
ממוקדת בקידום בריאות, ומתבססת על ההנחה שהדחק קיים 
זו  גישה  דופן.  יוצא  אירוע  ואיננו  אספקטים  מיני  בכל  בחיינו 
התורמים  והמשאבים  הכוחות  אחר  לחפש  האדם  את  מכוונת 
הכנסה,  תרבותית,  יציבות  חברתית,  תמיכה  כמו:  לבריאות, 
השכלה, מערכת חיסון ועוד. המושג שטבע אנטונובסקי ואשר 
בעיניו משקף את כל הרכיבים הללו הוא תחושת הקוהרנטיות. 
לצפות  נטייה   - מובנות  האחד,  מרכיבים:  שלושה  לתחושה 
להתמודד  שמאפשר  מה  לניבוי,  וניתן  הגיוני  מובן,  שהעולם 
לצפות  נטייה   - נהילות  השני,  הדחק.  גורם  עם  קוגניטיבית 
ושליטה  לניהול  ניתנות  הדחק  גורמי  שמציבים  שהדרישות 
השלישי,  האדם.  לרשות  העומדים  המשאבים  באמצעות 
משמעותיות - נטייה לראות את החיים כבעלי משמעות מספקת 

את הדחף המוטיבציוני להתמודד עם האתגרים.7
התנסויות של אדם במצבים שבהם נדרשה התמודדות עם משבר 
והיכולת שלו להתמודד עצמאית, לצד קבלת תמיכה מהסביבה, 

יכולה לסייע לבנות תחושת קוהרנטיות שמתייצבת בבגרות. 
שש  מצאו  ועמיתיה  פפרבאום  בטי  פרופ'  הפסיכיאטרית 
אסטרטגיות התערבויות המבוססות על הערכה, תכנון ופעולה 

תרשים החוסן האפקטיבי
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מקומית. אחת מהן, ערכת הכלים לחוסן של מרכז הטרור והאסון 
CART המתבססת על שבע תכונות וכישורים קהילתיים: חיבור, 
השתתפות;  הקהילה;  חברי  בין  משותפים  וערכים  מחויבות 
שיקוף  משאבים;  ואחריות;  תפקידים  מבנה,  וטיפוח;  תמיכה 

ביקורתי ובניית מיומנות; ותקשורת. 
בקהילה   לאסונות  לחוסן  אנג'לס  לוס  של  המחוזי  המרכז 
 LACCDR )Los Angeles County Community Disaster
התומכים  חוסן  של  ליבה  מרכיבי  חמישה  זיהה   )Resilience
ברווחתו הנפשית של הקהילה: בריאות גופנית ופסיכולוגית של 
תקשורת  הקהילה;  של  וכלכלית  חברתית  רווחה  האוכלוסייה; 
ולא  ומעורבות של ארגונים ממשלתיים  יעילה; שילוב  סיכונים 

ממשלתיים; וקשר חברתי.8
חשיבות החוסן המנטלי לתפקודם המבצעי של 

חיילי פקע"ר
בעמידה  המחלץ  בכשירות  מרכיבים  הם  ומנטליות  חוסן 
שאת,  ביתר  באים  אלה  מרכיבים  החילוץ  בעולם  במשימתו. 
תחת  עבודה  כמו:  במשימתו  למחלץ  רבים  לחצים  שיש  מכיוון 
תקשורת  זמן,  לחץ  תחת  סטרילית,  לא  בסביבה  חילוץ  אש, 
במרחב הפעולה, ריחות חריפים של מוות ודם ועוד. האירועים 
מירון,  אסון  החומות",  "שומר  מבצע   – האחרונים  המבצעיים 
המגורים  מבנה  וקריסת  זאב  בפסגת  הטריבונה  קריסת 
העומדים  והאתגרים  ההתמודדות  את  מחדדים  רק   - במיאמי 
בפני המחלץ. עם זאת, ב־18 החודשים מפרוץ המגפה בישראל 
גדודי החילוץ עסוקים במשימות חדשות ולא מוכרות, אך עדיין 

בסביבת העורף האזרחי. 
במהלך משימות אלה נחשפו מפקדי הגדודים וחייליהם לפעילות 
ומאתגרות  שונות  במשימות  ופעלו  אינטנסיבית,  אזרחית 
במרחב האזרחי. משימות נפתחו ונסגרו לנוכח הנחיות הפיקוד 
מנטלי  באופן  להתכונן  זמן  היה  תמיד  ולא  הממשלה,  ומשרדי 
בעיקר  חירום,  בשעת  האזרחי  האתגר  עם  להתמודדות  וערכי 
הגדודים  מפקדי  נחשפו  המשימות  ביצוע  בעת  הראשון.  בגל 
לא  החיילים  תגובות  רבים  ובמקרים  רבים,  ללחצים  וחייליהם 
במלונות  הפעילות  כי  שטענו  והיו  לסיטואציה,  מידתיות  היו 

החולים והמבודדים השפיעה עליהם בפן הנפשי. 
אפשר  חילוץ  לוחמי  בקרב  המנטלי  החוסן  לחשיבות  דוגמה 
944 של מחוז דן, בעת  לראות בפעילות גדוד חילוץ במילואים 
הפעלת הפיקוד והשליטה של מלון מבודדים דן פנורמה בתל־
נדרשו   2021 אוגוסט  בשלהי  המגפה  של  הרביעי  בגל  אביב.  
חיילי הגדוד למבצע הבדיקות הסרולוגיות, במטרה לצמצם את 
כמות הבידודים בקרב תלמידי ישראל בגילאים 3–12 ולקטוע 
שרשראות הדבקה. הגדוד נדרש לגייס מעל 80 אנשי מילואים 
גדודים  הצטרפו  אליו  כאשר  השבועיים,  בת  המשימה  לטובת 
נוספים בפקע"ר שנדרשו להכין סד"כ לטובת המשימה לפתיחת 
הטמונים  והאתגרים  המשימה,  הארץ.  רחבי  בכל  מתחמים 
שמירת  כי  התובנה  ובהן  החוסן,  בנושא  תובנות  הציפו  בחובה 
קשר רציף עם החיילים בשגרה תוכיח את עצמה בחירום. האתגר 
הראשון של המשימה היה להביא אנשי מילואים בתזמון מורכב 
- סוף החופש הגדול. חשיבות הקשר בין המפקד לחייליו בעתות 

לא  בקשר  שנמצא  מפקד  רק  בחירום.  ביטוי  לידי  באה  שגרה 
רשמי )אימון( עם חייליו, יידע להתמודד עם הקשיים שחייליו 
מתמודדים עימם בעת התעסוקה. בהתאמה, חיילים שמפקדם 
יידעו לפנות אליו לסיוע בחירום.  נוכחות בעתות שגרה,  מפגין 
שמחייבת  רחב  כה  למבצע  להיערכות  נוגעת  השנייה  התובנה 
אנשי  כ־6,000  גויסו  למבצע  ומנטלית.  מקצועית  נכונה,  הכנה 
ומשימות  זאת  משימה  שלם.  מחוז  של  גודל  סדר   - מילואים 
קודמות בגלים הקודמים חידדו כיצד נדרש להכין את האנשים 

לקראת מה שהם עתידים להתמודד. 
של  ההתמודדות  אופן  על  זרקור  הדליקה  הקורונה  מגפת 
והדגישה  חירום,  בשעת  האזרחי  המרחב  עם  המילואים  חיילי 
עם  להתמודדות  מנטלית  מוכנות  של  הנדרשת  הכשירות  את 
מצבים מאתגרים בביצוע המשימה. האחרון שבהם היה קריסת 
חלק  על  מלמדות  אלה  משימות   .2021 ביוני  בפלורידה  הבניין 
מהאתגרים המנטליים והערכיים שמאפיינים את חיילי הפיקוד 
שנים  לשלוש  אחת  מגויסים  הגדודים  בשגרה  להם.  וייחודיים 
ראויה  הזדמנות  נוצרת  ולא  מקצועי,  אימון  לטובת  קצר  לזמן 
להעמיק בנושא ולבנות כושר נפשי. בעבר היו ניסיונות בפיקוד 
לבצע פעולות לחיזוק החוסן כמו: שיחת קב"ן בתחילת אימון, 
מבצעית  לתעסוקה  חיילים  ושליחת  מדמה  סימולטור  בניית 
בשירות כיבוי אש, אך לרוב פעולות אלה "נהדפו" לטובת אימון 
ומחייבת  סדורה  מנטלית-ערכית  מעטפת  אין  כיום  מקצועי. 
צריכה  המנטלית  ההכנה  בפיקוד.  המילואים  לגדודי  בכשירות 
ואתגרי  קשים  מראות  עם  להתמודדות  רק  לא  מכוונת  להיות 
החילוץ, אלא גם למגע עם האוכלוסייה האזרחית ולהתמודדות 
הכוחות עם מצוקותיהם. לשם כך יש לשלב קציני בריאות נפש 
אימוני  לצורך  בשגרה  האימונים  בשלב  כבר  הכוחות  בהכנת 
כושר נפשי, בעת גיוס הכוחות לצורך ריענון העקרונות, במהלך 

המשימה ובסיומה לצורך סגירה מנטלית.9

מסקנות והמלצות
כי  מלמדות  פקע"ר  של  המילואים  כוחות  שביצעו  המשימות 
בעורף  האזרחית  האוכלוסייה  עם  בחיכוך  הטמונים  האתגרים 
מאתגרי  או  הקרב,  בשדה  הלוחם  מאתגרי  בתכלית  שונים 
נדרשת  כן  על  הגנה.  משימות  על  האמונים  נוספים  מערכים 
התייחסות מחודשת בפיקוד בכל הקשור לחוסן המנטלי ולבניית 
לבניית  מאימונים  מורכב  השלם  המענה  כי  והבנה  נפשי,  כושר 
הכושר הנפשי, מליווי גורמי מקצוע תוך כדי המשימה ומשיחות 

סיכום בסיומה. 
כדי לאפשר שימור תפקוד מיטבי בעצימות גבוהה עלינו להגביר 
לחיילים  לספק  מחשבתית,  לגמישות  החיילים  מסוגלות  את 
מגוון רחב של אמצעי תפקוד ולאפשר להם להתאמן בהתאמת 
ובין  ועכשיו"  ב"כאן  לרשותם  העומדים  השונים  האמצעים 

האתגרים המיידים הניצבים מולם.
הקורונה לימדה אותנו שגדודי המילואים עתידיים להתמודד עם 
משימות במרחב באזרחי, ולא רק במתווה של חירום או מלחמה, 
מעטפת  מנטליות-ערכיות:  מעטפות  שתי  לבנות  נדרש  לכן 
לחירום ומלחמה לאירועי הרס ושגרת חירום אזרחית; מעטפת 
לפעילות לאומית אזרחית. את הכוחות יש להכין לקראת תרחיש 
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הייחוס בחירום ומלחמה, ואם יידרשו גדודי המילואים לפעילות 
ייעזרו   - הקורונה  בתקופת  שנדרשו  כפי  אזרחית  לאומית 

המפקדים והחיילים במעטפת שתיבנה ותותאם לתרחיש.
אנו ממליצים על כמה מענים אפשריים לפיתוח חוסן ושמירתו 

בקרב גדודי החילוץ:
מענה . 1 לזיהוי-טיפול-מתן  מ"כ  מרמת  המפקדים  הכשרת 

כאשר חייל נפגע נפשית במהלך הפעילות.
המחוזיים . 2 הרפואה  מגדודי  הנפש  בריאות  גורמי  שילוב 

על־ידי  המאושרים  מודלים  ולמידת  הגדודים,  באימוני 
צה"ל כתכנים מחייבים: מג"ן, משא"בים, אימונים קשביים 
והנפש  הגוף  בריאות  מחלקת  בראשות  נוספים  ופיתוחים 
יכלול למידת המודלים  זה  נפשי. שילוב  כושר  וענף  בצה"ל 

ושילובם באימוני החילוץ על אתרי ההרס המדומים.
כמו . 3 באמצעים  ושימוש  מציאות  מדמי  אימונים  ביצוע 

סימולטור חילוץ, הפלת פצועי נפש והתמודדות המפקדים 
בהחזרתם ללחימה.

התאמת האימונים מדמי מציאות על־פי המערכים השונים, . 4
ומתן מעטפת מתאימה לכל מערך.

בסרגל . 5 אך  היכולת,  קצה  את  המאתגרים  אימונים  בניית 
המייצר חווית הצלחה ורציפות התפקודית של החייל והגדוד.

בין . 6 המעבריות  מורכבות  על  מפקדים-חיילים  שיח  יצירת 
שגרה לחירום והתמודדות עם האתגרים. 

פעילות . 7 על  למידה  לבצע  יש  אזרחיות  משימות  לקראת 
חיילי הפיקוד בתקופת הקורונה כמודל של רגישות אזרחית 

ותרבותית.
ערבים, . 8 ייחודיות:  קהילות  נציגי  עם  רטרוספקטיבי  מפגש 

והצלה, במטרה לחדד  וכדומה, שחוו אירועי חילוץ  חרדים 
את הרגישות התרבותית הנדרשת במצבים מורכבים ושיחת 

עיבוד של חיילי המילואים.
בנייתו  תהליך  החוסן,  למושג  ומגוונים  שונים  ביאורים  יש 
בנושא  לעסוק  הצורך   - אחת  בולטת  מסקנה  ומהם  ומרכיביו, 
החילוץ  אנשי  של  הנפשי  והכושר  החוסן  את  ולשמר  לבנות  זה, 
המשימות  בפרט.  המילואים  ויחידות  בכלל  פקע"ר  ביחידות 
את  העלו  המגפה  מפרוץ  המילואים  גדודי  אליהם  שנדרשו 
הנושא לסדר היום, ולשם כך נעשו פעולות רבות כדי לשמר את 
החוסן ומשאבי ההתמודדות. הצלחת האנשים ועמידת הפיקוד 
במשימות מעידות כי יש להמשיך ולעסוק בנושא באופן סדור, 

בניית תכניות ואימונים ייעודיים. 
יש לעלות  לכן  נוספים בהמשך,  נכונים לאתגרים  ופקע"ר  צה"ל 
את המודעּות ולתת כלים למפקדים, שיש בהם כדי לסייע להם 

לעמוד במשימותיהם הנוכחיות והעתידיות.

ההערות למאמר זה מתפרסמות בסוף הגיליון.

משלחת חילוץ של פקע"ר לאסון קריסת הבניין בסרפסייד, פלורידה )יוני 2021(. גדודי המילואים עתידיים להתמודד עם 
משימות במרחב באזרחי, ולא רק במתווה של חירום או מלחמה


