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1. הסיוע למסייע

תפקידם של המסייעים הוא לעמוד לרשות הארגון בשעת חירום. על מנת שהמסייעים יוכלו להתפנות 
לעבודתם, חשוב שייצרו לעצמם מסגרת וזמן לתמיכה של עמיתים ולהתארגנות אישית.

א.  התארגנות טרום סיוע

1.   הכנת כתובות וטלפונים של אנשי מקצוע, עמיתים (פסיכולוגים יועצים, חברים).

2.   זיהוי דפוסי התמודדות לפני מצב החירום: מה מקל עליי? מה מקשה עליי?

קרובים  שיתוף  לדוגמה:  המקשים.  הגורמים  להפחתת  פרואקטיבי  באופן  מועד  מבעוד  3.   פעולה 
בקשות  הפניית  וחירום.  לחץ  בשעת  אותם  מעכבים  או  עליהם  שמקלים  גורמים  על  אתם  ושיחה 
להתארגן  לי  עזור   - בבית  להישאר  ממני  תבקש  (״אל  לחץ  של  בזמנים  להתנהגות  ספציפיות 

לצאת״).

ב.  קבלת תמיכה

כדי לאפשר למסייע להיות פנוי לסייע לאחרים עליו לקבל תמיכה.

לאחר אירוע חירום, כל מסייע ייצור קשר עם עמיתים בכל דרך שמתאפשרת (טלפון, אינטרנט, מפגש 
פיזי).

מהלך המפגש:

·   שיתוף במידע אובייקטיבי - מה קרה? מסירת עובדות, הפרכת שמועות. 

·   שיתוף במידע אישי - מה קרה לי? איפה האירוע תפס אותי?

הקלה,  תקווה,  ייאוש,  כעס,  (בהלה,  וקוטביים  שונים  לרגשות  לגיטימציה  מתן   - ברגשות  ·   שיתוף 
התאוששות, אמונה).

·   יצירת מעגל תמיכה- תחושת לכידות.

·   בירור דפוסי ההתמודדות המאפיינים כל אחד, תוך מתן לגיטימציה לדפוסים שונים.
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עם  רציף  קשר  לדוגמה:  ביותר.  הטוב  באופן  לתפקד  כדי  המסייעים  מן  אחד  כל  צריך  מה  ·   בדיקה 
המשפחה, מנוחה, הפסקות קבועות, מחליף, חלוקת תפקידים ברורה, וכד׳.

על-מנת  החירום,  בשגרת  היום-יום  בחיי  אישיים  קשיים  לפתרון  המסייעים  קבוצת  של  ·   התארגנות 
שיוכלו להיות פנויים לעבודה.

לדוגמה: גיוס שליחים לשמירת קשר רציף עם הבית, הסעות, ״גן מקומי״ במקום הסיוע.

·   מתן ביטוי למסרים של אלטרואיזם, התגייסות למען, תקווה.

·   החלטה על מועדים לשמירה על קשר רציף (בסוף כל יום, בסוף כל משמרת).

ג.  תהליכים העוברים על המסייע

1994). לכל אדם יש צורך בסיסי  ניתן לדבר על מצב חירום כעל אירוע השובר רציפויות (עומר ואלון 
בשמירה על רציפות. תפקידו של אובייקט המעבר (המוצץ, הדובי, השמיכה) שעליו מדבר ויניקוט הוא 
להרחיב את הרציפות בשעת פרידה מההורה. זהו אובייקט הנוסך ביטחון. התחושה שאני רצף (בניגוד 

לתחושה שאני בר-חלוף וזמני - מלני קליין) מקנה תחושת שליטה.

כל אדם מקיים מספר רציפויות ביחס לעצמו:

לנבא  מנת  על  חוקים,  ולייצר  חוקים  ללמוד  מאמץ  עושים  אנו  חיינו  כל   - תודעתי  קוגניטיבי  רצף 
התנהגויות של אנשים. 

רצף חברתי - אנחנו נולדים לקבוצה ומכירים את חוקיה ואת המבנה שלה. 

רציפות התפקיד - אדם לומד לקיים רציפות בתפקיד שהוא ממלא - בעל, אישה, מטפל, תלמיד בבית 
ספר.

רציפות היסטורית - מתייחסת לכל מה שאני יודע על עצמי, הדימוי העצמי שלי בכל הרבדים: הרגשי, 
הגופני, מערכת האמונות והערכים שלי. 

בתהליך הסיוע ניתן להבחין גם בהעצמה של המסייע וגם בתשישותו.

תחושת העצמה

בעבודת המסייע יש מרכיב של מנהיגות. בשעת משבר הוא פעיל ומרגיש משמעותי, דבר העוזר לו להיות 
מחוסן יותר בפני טראומה. 

הצלחתו לסייע לנפגעים להתמודד מעצימה אצל המסייע את תחושת הערך האישי והמקצועי .

תחושת תשישות

בשעת חירום ומשבר המסייע עלול לחוות פגיעה קשה בכל הרציפויות שתוארו לעיל או בחלקן. כתוצאה 
משבירת רציפויות אלה הוא עלול לחוות פגיעה בתחושות המסוגלות והשליטה שלו. הוא עלול לחוש 

רגשות כמו הלם, בלבול, תסכול, פחד, אימה ועוד.
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הוא עלול לסבול מתופעה שנקראת תשישות חמלה. זו מופיעה ללא סימנים מקדימים, ויוצרת תחושה 
חזקה של בלבול וחוסר אונים. חמלה - רגש של אהדה ורצון לעזור לזולת בצרתו, רצון לסוכך עליו.

מה מגביר את תחושת תשישות החמלה?

חוזר  שקרה  ממה   חלק  אולם  בכאבו  הזולת  עם  נמצא  הוא   - הנפגע  כלפי  המסייע  שחש  1.   האמפתיה 
ומהדהד אצל המסייע. מתעוררות אז שאלות במישור האישי: מי יודע מה  קורה כאן סביבי, עם המשפחה 

שלי?

2.   מי שחשוף לטראומה חווה בעצמו חלק מן הטראומה.

לא  או  פתורים  לא  דברים  לו.  הקרובים  של  או  שלו  טראומות  למסייע  מזכירה  לטראומה  3.   החשיפה 
מעובדים מעברו עלולים להציף אותו.

4.   המסייע עלול גם לנוע בין תחושה של כל יכול לבין תחושה של חוסר אונים. מקורה  של תנועה זו בין 
הקטבים קשור גם לציפיות של המסתייע מן המסייע: מצד אחד הוא  מהווה מעין ״מציל״ שיכול לחלץ 
אותו מתוך חלום הבלהה אך לאחר מכן חלה מעין  ״התפכחות״, ומתפתחת תחושה ש״זה ילך וייעשה 
יותר גרוע. אני לעולם לא אצא  מזה״. בהקבלה, גם אצל המסייע מתפתחת התרוצצות בין שני קטבים 
אחר   ומצד  הקשה״  הנפשי  מהמצב  התלמידים  את  להציל  יכול  אני  ש״רק  תחושה  אחד  מצד   אחרים: 
- ״אין מה לעשות, לעולם לא נצליח להתגבר על כך״. המסתייע והמסייע מזינים את ההתרוצצות הזו בין 

קטבים במין מעגל קסמים.
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להלן שני מעגלי קסמים שבהם עלול להיות נתון המסייע 

(עובד על פי סדנא מטעם המרכז לשעת חירום בקריית שמונה)

מעגל של כל יכול

מחשבות

רק אני מסוגל לעזור 

לתלמידים

רגשות

אופוריה

מבוכה

תסכול

מחויבות יתר

התנהגות

הזדהות יתר

טשטוש גבולות

תוצאות

עייפות/תשישות

התנתקות ממקורות תמיכה

בלבול זהויות - אני מסייע של התלמידים או הורה שלהם?

העדר עצמאות - תלויים במטופל - רוצים להיות לידו כל הזמן
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מעגל של חוסר אונים

מחשבות

איני מסוגל לעזור לאף אחד

הגרוע מכול התרחש

העולם חסר רחמים

רגשות

אשמה

מבוכה

תסכול

חוסר אונים

התנהגות

הימנעות

ֵאבל בלתי פוסק

האשמת עצמי/אחרים

תפקוד מכני

תוצאות

אין התקדמות (תקיעה בשלב האבל)

הערכה עצמית ומקצועית נמוכה

שחיקה מקצועית

פגיעה במערכת יחסים בין-אישיים
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א. קלינגמן,  מתן תמיכה לתומכים*    

בעת הטיפול באסון מוצא עצמו איש המקצוע עסוק ברמה תפקודית גבוהה. פעילות אקטיבית בשעת 
האסון היא אכן גורם ממתן חרדה (Cal & Lazarus, 1975), אולם במקביל לפעילות זו מתרחש תהליך 
של שחיקה (Burnout) פסיכולוגית. שחיקה זו לא תמיד ניכרת בעת הפעילות, והיא עלולה להתבטא 
מאוחר יותר. עם חלוף המאמץ העיקרי עשוי המטפל להיתקל בבעיות אישיות היכולות להיות דומות 
לאלו של מטופליו. זאת, בייחוד כאשר הוא תושב אותה קהילה שנפגעה ו/או כאשר הוא מזדהה הזדהות-

יתר עם סבלם של הנפגעים. ניתן לראות שחיקה של צוות בעת אסון כתוצאה של מספר גורמים: 

עם  הצוות  אנשי  היכרות  מידת  האסון,  סוג  הספציפי,  לאירוע  מראש  המוכנות  מידת   - האיום  1.   אופי 
בעיות האירוע הספציפי, ושיטות ההתערבות המתאימות לבעיות אלו. 

הפגיעה  היקף  במקום,  סכנות  פיסיים,  תנאים  קהל,  לחץ  רעש,  כגון  מתלווים  גורמים   - הפעולה  2.   תנאי 
ומשך זמן הטיפול. 

משפחה  לבני  דאגה  כגון  חיצוניים,  אישיים  לחצים  בריאותי,  מצב   - הצוות  אנשי  של  האישי  3.   מצבם 
במצוקה, ציפיות לא ריאליות וכיוצא באלה. 

ריחוקם  מידת  לצוות,  ומחוץ  בתוך  מנהיגות  כושר  הצוות,  בתוך  התמיכה  מידת   - חברתיים  4.   גורמים 
החברתי של הנפגעים (זרים, מכרים או בני משפחה). 

5.  מבנה הצוות - גודל הצוות, ארגונו וניהולו, חלוקת האחריות בצוות, ובהירות הכללים .

ובבדיקת  בנהלים  תלוי  אחר  חלק  בקהילה.  המוקדמת  ההכנה  במידת  תלוי  לעיל  מהאמור  גדול  חלק 
הפעלתם בשטח תוך כדי ההתערבות. חשוב לדאוג שהמטפלים יוכלו ״לצאת מהתפקיד״, לנוח ולהתרענן, 
לספק מזון ושתייה (לעתים מציאת פתרונות באופן יצירתי), לדאוג לתחלופה, להזרמת מידע למטפל 
ואיסור מידע ממנו לעתים מזומנות, לקיום ישיבות צוות קצרות וסדירות, לאכילה בצוותא, למנהיגות 
האחרים  עם  להתחלק  הצוות  אנשי  יוכלו  בהן  מסגרות  ליצור  חשוב  כללי,  באופן  צוות.  רוח  היוצרת 

בהרגשותיהם באשר לדרכי התערבות.

דרך יעילה לתת ״תמיכה לתומך״ היא עבודה בצוותים של שני מטפלים, אמנם, לעתים בעת האסון זה 
נראה כ״מותרות״, אך יש לאפשר זאת ככל שהדבר ניתן. התחושה של ״אינני לבד״ לכשעצמה, האפשרות 
ל״פסק זמן״ של אחד מהם בלי להפסיק את ההתערבות, תשומת הלב הרגישה של האחד לאחר, התמיכה 
נכונה/מדויקת,  הערכה  של  הסיכוי  הגברת  כגון:  נוספים,  ביתרונות  משולבים  אלה  כל  למעשה,  הלכה 

הצלבת מידע, ראיון בו זמני של שני בני משפחה שונים, הקלת עומס טכני.

במסגרת זו, חשוב לתת את הדעת לתמיכה בבעלי התפקידים  מתחום בריאות הנפש, המסייעים באסון. 
Debriefing sessions. מיטשל (Mitchel, 1985) מדווח  הניסיון מורה שחלק לא קטן מהם זקוק ל- 
 (n = 336 93.3%-ו) ממדגם של עובדי הצלה אשר דיווחו על סימפטומים גופניים (n = 336 86.9%) על
מאותו הדגם אשר דיווחו כי התערבות של Debriefing פסיכולוגי הייתה נחוצה להם ויעילה. אין עדיין 

ממצאי מחקר אמפירי מבוקר להערכת התוצאות.
*  מתוך  התערבות פסיכו-חינוכית בעת אסון (עמ׳ 30 - 36), הוצאת משרד החינוך, תשנ״א
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עובדים לא מקצועיים ומתנדבים

להפעיל  מגמה  וקיימת  המוני,  אסון  בעת  הקשות  הבעיות  אחת  היא  מקצועי  אדם  כוח  חוסר  בעיית 
ניתן אז  לרבות מתנדבים, שאינם בעלי מקצוע מומחים בתחום הספציפי של בריאות הנפש.  עובדים, 
ואף,  הנפש)  לבריאות  הנוגעים  לתחומים  קרוב  שעיסוקם  (היינו,  כמו-מקצועיים  שהם  באלה  להיעזר 
בתנאים מסוימים, בכאלה שאינם בעלי מקצוע כל שהוא. מגמה זו עולה בקנה אחד עם ההיבט המניעתי 
שביסוד ההתערבות בעת משבר. מטרת ההתערבות הינה לצמצם ככל שניתן את ההשלכות השליליות 
ולעכב את ההתפתחויות הלא-רצויות מצד אחד, ולסייע לפרט/למערכת לסגל במהירות המירבית דרכי 
תפקוד יעילות יותר, מצד שני. התערבות ישירה של אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש עלולה להוות 
שנעזר  מי  של  קשיי התפקוד  יסווגו את  לכך שבסביבה  להביא  עלולה  כזו  כשלעצמה. התערבות  בעיה 
(פרט, ארגון, מערכת) כפתולוגיה (בעיה של קבלת סטיגמה והשלכות לא רצויות כתוצאה מכך); שכוחות 
ומשאבים טבעיים לא יופעלו ובעיות פתירות לא מעטות יופנו אל אנשי מקצוע ויציפו אותם. בנוסף, 
ישנם אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש שלא הוכשרו במיוחד ואין להם ניסיון בתחום הספציפי של 
התערבות בעת משבר, ועל כן נוטים להישען על ״אובייקטיביות״ מקצועית, העלולה לפגום בחמימות 

הספונטנית הנדרשת כבסיס להתערבות יעילה בשלב הראשוני של האסון.

אנשי  התערבות  במקום  באה  אינה  הנפש,  בריאות  מתחום  מקצועות  בעלי  שאינם  עובדים,  שילוב 
התערבותם  את  ולמקד  ישירה  לא  בהתערבות  לעסוק  המקצוע  לאנשי  מאפשרת  הפעלתם  המקצוע; 
בריכוז, בהערכת מצב, בהיוועצות (קונסולטציה) וכן בהנחיה, הדרכה ותמיכה לעובדים הלא-מקצועיים; 

התערבות טיפולית באופן ישיר תעשה על ידם רק כשהנסיבות מחייבות התערבות מקצועית ישירה.

וכי תסופק להם מערכת  ורצופה,  יינתנו בצורה קבועה  והדרכתם  כי הנחיית העובדים  חשוב להבטיח, 
תמיכה. הפעלת העובדים, כמסייעים לפרט במצוקה, צריך שתעשה על בסיס מיון כל שהוא, שבאמצעותו 
יאותרו אותם אנשים אשר מבחינת אישיותם, אופיים ורגישותם הטבעית מתאימים לפעילות בתחום 
זה. אחרים ניתן להציב בקשת רחבה של תפקידים (כגון: יצירת קשר עם שירותים, עבודה פקידותיות, 

איוש מרכז מידע).

מופנה  כזו  באפשרות  להרחבה  כאלה.  עובדים  להפעיל  ניתן  ההתערבות  של  יותר  מאוחר  בשלב  גם 
בין  פסיכולוגי-חינוכי.  בשירות  מקצועיים  לא  עובדים  בהפעלת  הדן   (1976) וייל  של  למאמרו  הקורא 
ידי  על  עיצוב בהתנהגות  בית ספר חריפה, אשר טופלה בטכניקה של  פוביית  היתר מתואר מקרה של 

עובדת לא מקצועית, שקיבלה הדרכה פסיכולוגית מזערית.

מצבים פסיכולוגיים אפשריים של המסייע בעת אסון*

קושי עם אבדן וחרדת פירוד. במיוחד כאשר המסייע מכיר אישית את המעורבים באסון, קשייו, בדרגה 

זו או אחרת, הם משתנה מתווך בתגובותיו האישיות.

יכול לעשות דבר רלבנטי לשינוי,  ואיננו  לגבי האירוע עצמו, כאשר המסייע חסר אונים  אונים.  חוסר 

הקלה, ביטול האירועים, הוא מתנסה בחוסר שליטה ותוך כדי כך חש חוסר אונים.

אי בהירות לגבי התפתחות הסכנה. לא ברור מה השפעת האסון, מה היקפו, למה לצפות, כיצד האסון 

עוד ישפיע בעתיד (הקרוב לפחות).

הזדהות. המסייע עשוי להיות במגע קרוב עם פרט או עם משפחה וכך להיות קרוב מאד אל הכאב, מגוון 

הרגשות, הפחדים והכעס. מצב כזה יוצר באופן טבעי קרבה רבה ומעורבות גדולה. קשה מאד לחוות את 
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הקרבה הזו מחד גיסא ולהמשיך להיות ״איש מקצוע״ מאידך גיסא.

קונפליקט תפקיד. הקונפליקט קיים כאשר ישנה מעורבות אישית עם אנשים שנפגעו באירוע (הזדהות 

יתר), או כאשר האירוע משפיע בעוצמה גם על הסביבה הקרובה (הפרטית) שלו (הורה, בעל, אישה וכו׳) 
אליה הוא מ רגיש מחויבות.

ביטחונו  את  לבסס  כדי  מקצועי  בידע  המסייע  תלוי  לנתח,  שצריך  הרופא  כמו  ריחוק.  המאפשר  ידע 

בעצמו ולאפשר לו ״ריחוק״ על מנת לפעול ביעילות.

-פעילות/פעילות. נמצא, שפעילות היא משתנה מתווך המפחית לחץ. פעילות על פי ״תכנית מגרה״  אי

יחד עם התאמה למצב ואלתור מפחיתים חרדה.

הפחדים,  הכעס,  מופנים  שאליה  המרכזית  כדמות  המסייע  עצמו  ימצא  לעתים  להתפרצויות.  מטרה 

המאפשר  קיבול״,  ״כלי  כ  כאחת,  ואנושית  מקצועית  לשמש,  אמור  הוא  כאשר  וזאת  התקווה  החרדה, 
לומר לו ובפניו כל דבר וכמעט בכל  עת.

נוסף,  לידע  זקוק  ספציפיים,  מקצועיים  בתחומים  רגיעה  בעת  שמתמקד  מי  במיוחד  מקצועי.  בידוד 

לתמיכה ולמשוב (אולם גם ריבוי מטפלים גורם לבידוד מקצועי).

נסיון קודם בתפקוד בתנאי לחץ.

רגשות אשם. לעתים, עלול המסייע לחוש רגשות אשם על כי לא עשה די, לא בדק מספיק, אינו יודע 

מה עושים.

מנגנוני הגנה אישיים (הכחשה, רציונליזציה, בידוד, התקה). אלה תלויים במידה רבה במבנה האישיות 

של המסייע והניסיון הקודם שלו במצבי לחץ. בהקשר זה ראוי לציין כי לעתים מנגנון ההגנה (״לי זה לא 
יקרה״) אינו פועל ועל המסייע להתמודד עם פחד שזה עלול לקרות גם לו.

תפיסת עולם (מורל). בכך יש לכלול את הספקולציות האישיות והחברתיות לגבי העולם שמסביב.

מעורבות יתר. במצב לחץ פועלים אנשים ברמה אינטנסיבית של מעורבות ואקטיביות, לעתים שעות 

רבות ללא הפסקה מתוך היענות לצרכים, ולעתים מתוך הנחה שהם היחידים שיכולים לטפל נכון במצב 
האקוטי,  במצב  המקצוע  איש  את  לשרת  באה  זו  שתסמונת  בעוד   .(Counterdisaster syndrome)
באופן  מותשים  ולפיכך,  בה,  מגזימים  הפעילות,  מן  להינתק  יכולים  שאינם  המוצאים  כאלה  ישנם 
פיסי. יעילות ההתערבות המקצועית שלהם נפגמת, או שהם גורמים לרגשות אשם וגם לדחייה בקרב 

אחרים.

המשפחה. המחיר הפסיכולוגי והזמן המוקדש להתערבות גורמים למשפחתו של המטפל לחוש, ולעתים 

את  למשפחה  להעביר  קושי  קיים  בנוסף,  שלו.  והאנרגיה  הלב  תשומת  חסרון  את  לבטא,  גם  קרובות 
.(debriefing) משמעות ההתנסות שהוא עובר

הקושי להינתק. הסיום והחזרה לשגרה עלולים להוות בעיה של מעבר חד מדי, שיש לעבד אותו. בתהליך 

״מטפל  של  התפקיד  על  הוויתור  קשה,  במצוקה  עדיין  כשהוא  הנועץ  עזיבת  היתר,  בין  קשורים,  זה 
באסון״, חזרה לעניינים שבשגרה הנראים כעת ״מגומדים״, הקושי לבסס מחדש אינטראקציות שנזנחו 

והפרדה מחברי הצוות.

סימני שחיקה אלה מתבטאים באיבוד רצון, עייפות, עצבנות, מריבות, צעקות, אדישות, אפתיה, נסיגה 
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מקשר חברתי, רגישות (כמו נטייה לבכי), תופעות פסיכוסומטיות.

קשיים בעבודת צוות בעת אסון המוני

המציאות היא, שאין כמעט שירותים קהילתיים אשר הוכנו בצורה יסודית לטפל באסון המוני. כתוצאה 
 (post-impact turmoil) ביותר  הקשה  בשלב  לסייע  פתאומי  באופן  נקראים  מקצוע  אנשי  מכך, 

ומוצאים עצמם מהר יחסית מותשים. זאת, בין היתר, כיוון ש-

-  עליהם לעמוד נוכח מצוקות קשות ביותר של סבל אנושי מסביבם;

-  עליהם לארגן מחדש את דפוסי עבודתם ולהשתמש בידע ובמיומנויות שאינם שגורים עליהם;

-  ייתכן וקיימת מבוכה ארגונית;

-  ייתכן ואינם מקבלים במקביל את התמיכה הדרושה להם, מקצועית או אישית;

-  ייתכן וקיימים אצלם אישית ״עניינים לא גמורים״;

-  האינטנסיביות של עבודתם הינה מעבר למה שהם רגילים.

אחד  תיאום,  שאין  שבמקום  כך  על  מצביע  שלנו  הניסיון  השירותים.  בין  קשיים  ייתכנו  לכך  מעבר 
משירותי הקהילה לוקח על עצמו את האחריות. במקרה כזה נוצרת יריבות בין-מקצועית, לרוב סמויה 
המחבל  מצב  ונוצר  נצפים,  פוליטיים  ביתרונות  מתערבת  תרפוייטית  אומניפוטנציה  גלויה.  ולעתים 
ביעילות ההתערבות עצמה, עקב הפניית האנרגיה, הנחוצה להתערבות מקצועית, להאשמות הדדיות. 
המיוחד  המעמד  מן  הקשיים  נובעים  לעתים  עצמו.  השירות  בתוך  גם  קשיים  נתגלו  אחדים  במקומות 
שמקבל חלק, או פרט מתוך הצוות לעומת עמיתים שאינם מעורבים בהתערבות באסון. לעתים נערמים 
קשיים בגלל קונפליקט בין הפרט או בין חלק מהצוות לבין מנהל השירות המנתח את המצב במושגים 
של אחריות ארוכת טווח לתפקוד השירות, מחסור בכוח אדם, היבטים תקציביים וכדומה. ישנם מקרים 
שבהם ניתנת הנחיה לאיש המקצוע לחזור לשגרת העבודה בשירות, מבלי שהוא מוכן לכך עדיין (מתוך 

מעורבת יתר, למשל), ואז נוצר קונפליקט בינו לבין המערכת.

אחד  לשירות.  שמחוץ  מקצועיים  לא  לגורמים  ההתייחסות  הוא  פוטנציאלי  קושי  המהווה  אחר  נושא 
הגורמים הוא התקשורת. הצוות נכנס לפעילות, כאשר התעניינות אמצעי התקשורת היא בשיאה, והוא 
״נלחץ״ לספק את צורכי התקשורת שאינם עולים, לרוב, בקנה אחד עם התפיסה והאחריות המקצועית. 
להשתמש  במיוחד  ומתקשים  מכשילות,  משאלות  להימנע  מיומנויות  כלל,  בדרך  חסרים,  הצוות  אנשי 
בהזדמנות להעביר מסרים יעילים לציבור ולנועצים פוטנציאליים, דהיינו, לנצל את אמצעי התקשורת 

במקום להיות מנוצלים על ידם.

בעיה אחרת הינה התראיינות בכלי התקשורת על ידי אנשי מקצוע מבחוץ. החשיפה לעין הציבור עלולה 
למשוך אנשי מקצוע שאינם מעורבים בטיפול, לתת למצב או לתופעה הסברים המבוססים על ידע קודם, 
ואשר התאמתם למצב הנתון לא נבדקה ביסודיות. ייתכן אף שההסברים לא יובנו כראוי על ידי ציבור 

לא מקצועי, ייעשו מנקודת התייחסות לא רלבנטית או מתוך מניעים של פרסום.

״תכניות מגרה״

המובנות  חוסר  הוא  המוני  אסון  בעת  מסתגלת  בלתי  להתנהגות  הראשיים  המקורות  אחד  כי  מקובל, 
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של המצב והערפול שאליו נקלע הפרט. איש המקצוע אינו בבחינת יוצא מכלל זה. לפיכך, הזמן הטוב 
משתררת  כאשר  יחסי.  רוגע  של  בעתות  הוא  הפסיכולוגי  הסיוע  פעילות  של  ולהבניה  לארגון  ביותר 
בהלה בבית עקב שריפה, קשה אפילו לאתר את מספר הטלפון של מכבי האש, לא כל שכן לתכנן את 
סדר העדיפות של הצלת פרטי הרכוש לפי חשיבותם ונדירותם. מכאן החשיבות הרבה שאנו מייחסים 
 Klingman, ואילון,  קלינגמן  גם:  (ראה  לחץ  מצבי  של  הדמיה  הכוללת  מקדימה,  ולהתערבות  להכנה 
1980 ,1982 ,1978). במסגרת זו נדרש, בין היתר, להכין ״תכניות מגרה״ כתובות, בתנאי שייעשו בהם 
שינויים, מדי זמן, באופן שיטתי ורציף, כדי לברר ולוודא התאמתם לתנאים המשתנים. בהמשך (בסוף 
שער ב׳) מופיעה דוגמה לחלק מ״תכנית מגרה״ כתובה, כולל החלק הנוגע לשיחה קבוצתית עם הורים 

בעקבות אסון המוני.

הקו המנחה בהתערבות

הקו המנחה אותנו בגישה להתערבות פסיכולוגית ראשונית בעת אסון, הוא להימנע מהתערבות יתר של 
אנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש, תוך מתן הדרכה מסודרת לנקיטת צעדים מניעתיים (גם ישירים, 
יצמצמו  לפחות  או  שיבלמו,  הנפש)  בריאות  מתחום  שאינם  אחרים  ובאמצעות  עקיפים  בעיקר  אך 

התפתחות קשיים פסיכולוגיים.

במציאות חיינו בכלל, ובעקבות אסון בפרט, יש לעתים ״פסיכולוגיזציה״ של המצב. הכוחות התומכים 
לאנשי  מקומם  ומפנים  נסוגים  ״מצטמצמים״,  הפוטנציאליים  והתומכים  מורים)  הורים,  ילד:  (לגבי 
את  (היינו,  כוחות  להמריץ  אלא  זו,  תופעה  לעודד  לא  היא  גישתנו  הנפש.  בריאות  בתחום  המקצוע 
מערכת התמיכה הטבעית) לחזור מייד וליטול יזמה, לגלות את הכוחות הפנימיים המצויים בהם ולפעול 

(דוגמאות לעזרה נפשית ראשונית כזו ראה נספח ד׳ עמ׳ 146).

ילדים שואבים את כוחם במצבי לחץ מהתנהגות המבוגרים המשמעותיים הנמצאים בסביבתם. מטרת 
אנשי המקצוע צריכה להיות, על כן, לסייע לכוחות שבתוך הקהילה, בסביבה הטבעית של הילד (בבית 

ובבית הספר) לחזור וליטול יזמה ולהתייחס נכון לילדים הנמצאים במצב הלחץ, ולא לבוא במקומם.

לבין  הקהילה,  עבור  האש״  מן  הערמונים  את  ״להוציא  הרצון  שבין  דק  חבל  על  כן,  אם  צועדים,  אנו 
הצורך לעודד את מיצוי המשאבים הטבעיים הקיימים בקהילה. קפלן (Caplan, 1976, 1984) מתאר את 
הפסיכולוג בעת משבר, כמי שתפקידו להביא את המערכת לכלל תנועה ואז להתיישב במושב האחורי, 
ורק מעת לעת לעבור למושב הקדמי, כאשר יש צורך לספק הנחיה או סיוע ארגוני כלשהו. חשוב ביותר 

להניח ליציאה מן המשבר להתנהל במהלכה הטבעי ובאמצעות מערכת התמיכה הטבעית.

עניין זה דורש מאנשי המקצוע בדיקה וחשיבה, הן ברמת התכנון והן ברמת הביצוע. זהו, ככל הנראה, 
אחד האתגרים המרכזיים העומדים בפנינו בהתערבות בעת אסון (ראה גם: טוביאנה ועמיתיו, 1988). 

ברוח זו יש לגשת לקריאת החומר שיוצג להלן (שער ב׳).


