
פציעה באזור האגן גורם 
שכיח לנשירת לוחמות

מהנשר הרפואי בגדוד מעורב הוא  30%
שאר סוגי הפציעות )פציעות באזור האגן 

(  באחוז נמוך יותר

מתוך נשר הלוחמות הוא עקב סיבה  69%
בדגש על אורתופדיה–רפואית 

ל הינן  "מפציעות רצפת האגן בצה7%
ביישנות  –" פרורזיס"תוצאה של סידרום 

בעשיית צרכים בגלל היעדר פרטיות

":אחים לנשק"מקורות למידע ניתן למצוא באתר 

,ל"בצהמקצועאנשיי"עשנותחונתוניםמתוך
סעיפיםעקבלוחמותלנשירתגורמיםהמפרטים
הגדודיםבאחד,2009-2013השניםביןרפואיים

.ל"בצההמעורבים

ל"כנ

עמותתשלארציאזרחיבכנסשהוצגונתונים
מערך"מ,גולדנברגמילהי"ע2016-בהפיזיותרפיה
הרצאהמתוך,ל"בצה"בעיסוקוהריפויהפיזיותרפיה

."ל"בצההאגןרצפתשיקום"בשעסקה

מהלוחמות נפצעות46%
(.  68%בתותחנים )מכלל הלוחמות נפצעות במהלך שירותן 46%

.מכלל הלוחמים24%לעומת 

:ל"נתוני צה–פציעות בקרב לוחמות 
(למרות סרגל מאמץ שונה)

שכיחות פציעות כללית
מכלל הלוחמות בממוצע  46%

(68%בתותחנים )בין היחידות 
מכלל  24%בגברים 

הלוחמים
סוגי פציעות שונות

מגברים2-10פי שברי מאמץ  
מגברים3פי כאבי ברכיים

מגברים2-10פי קרעי רצועות ברך
מגברים5פי תמס שריר  

מגברים2-5פי נשר רפואי כתוצאה מפציעות  
אובדן ימי אימונים גדול יותר

רפואתמדורידיעלשבוצעמחקרמתוך
:היבשהזרוע–הרפואהענף,הכשרות

לוחמותבקרביתר-שימושפציעות"
מצבתמונת:ההכשרהעלוהשלכותיהן

עמותתשלארציאזרחיבכנסוהוצג,"ל"בצה
.2016-בהפיזיותרפיה

-68%תותחנים

?זה הגיוני-שילוב נשים בתפקידי לחימה 
*ל"נתוני פציעות וכושר גופני ממחקרי צה

מקורות לדף נתונים

ענףידיעלשבוצעמחקרמתוך
.2015-בל"בצההרפואה
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מחקרים מקיפים לפחות שערך  10-ל מתעלם מ"צה
הקובעים כי נשים אינן  , בעצמו בשנים האחרונות

מסוגלות לעמוד בדרישות המבצעיות בתפקידי לחימה

תחום המחקרשנה

טירונותבמהלךיתראימוןפציעותבחינת11999-2000

669החילוץביחידתכלוחמותנשיםשלהתאמתןבחינת22000

לחימהבתפקידילנשיםהפיזיותהדרישותרףבחינת32003

טכנומקצועות6-ו,לחימהמקצועות14לבחינתפיזיולוגייםסקריםשני42004

עצימיםגופנייםמאמציםהדורשיםלוגיסטיים

חיילותבקרבמאמץשבריאחוז?52004-2005

."האדםגוףשלופיזיולוגיהאנטומיה"בנושאמקיפהחוברת62005

.2004-בשפורסםהפיזיולוגיהסקרותיקוףלבחינהמעקב72004-2009

חודשי16לאורך,קרקלבגדוד(226)ולוחמות(85)לוחמיםאחרמעקב

שירות

האיסוףוחילהתותחניםחיל,"קרקל"לוחמותכללבקרבשנעשהמקיףמחקר82013-2012

הקרבי

השיריוןבחילכלוחמתממוצעתאשהתפקודבחינת92015

הפיזיולוגיההיבט–לחימהבמקצועותנשיםשילוב102015

:קישורים לדוגמא
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לאשה יכולות מבצעיות נמוכות מלגבר–ל "נתוני צה

ל"נתוני צה-גורמי סיכון פיזיולוגיים –הבדלים גברים נשים 
:משמעות מבצעית:בקרב נשים לעומת גברים

10%-5%נמוך גובה
יכולת סחיבה נמוכה25%-15%נמוך משקל

צריכת האנרגיה בזמן פעילות גבוהה  100%-70%גבוה אחוז שומן
איטיות יותר מגברים. יותר

יכולת סחיבת משקלים נמוכהתחתון30%פלג גוף עליון ו50%נמוכה במסה שרירית
נמוכה יותריכולת אירובית  

20%נמוכה יותר ביכולת אנארובית  
ריבוי פציעות שריר ושלדנמוכה יותרצפיפות עצם וחוזקה

קטן יותרקוטר עצם
2-10פי / 6–3פי שברי מאמץ
יציבות וסחיבת משקלים שונה מגדיל  נמוך יותרמרכז הכובד

סיכון לפציעות
גבוה יותר–במנוחה דופק

זהה או נמוך–במאמץ 
קושי בהתמודדות עם מאמץ עצים

סיכון למכות חום גבוה יותרסף זעה גבוה יותרויסות חום
מוביל לפציעות שימוש יתרמהלוחמות סובלות מאנמיה טרם גיוסן% 15-10%אמוגלובין

מהלוחמות סובלות מחוסר בברזל טרם גיוסן40%חוסר ברזל

שיעור החיילות שנושרות 
במהלך טירונות 

מהחיילים2.5גבוה פי 

בנשים מאשר בגברים2.5הנשר בטירונות גבוה פי 

יותר שרותי רפואה מגברים9.2נשים צורכות פי 

במהלך הטירונות" ב"מהחיילות מקבלות ימי 30%כ

פתוחבדיוןל"צהנציגיי"עשהוצגונתוניםמתוך
30.1.2016הכנסתשלוביטחוןחוץבוועדתלתקשורת

.ל"בצהלחימהבתפקידינשיםשירותבנושא
.נוספיםמפרסומיםנתוניםבתוספת

שלארציאזרחיבכנסשהוצגונתונים
ר"די"ע2016-בהפיזיותרפיהעמותת
.ל"בצהשיקוםתחוםראש,שוורץאורן

רפואתמדורידיעלשבוצעמחקרמתוך
:היבשהזרוע–הרפואהענף,הכשרות

לוחמותבקרביתר-שימושפציעות"
מצבתמונת:ההכשרהעלוהשלכותיהן

שלארציאזרחיבכנסוהוצג,"ל"בצה
.2016-בהפיזיותרפיהעמותת

":אחים לנשק"מקורות למידע ניתן למצוא באתר 

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/343291

