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*  מתוך  התערבות פסיכו-חינוכית בעת אסון (עמ׳ 30 - 36), הוצאת משרד החינוך, תשנ״א

2. הנחיות לגבי איסוף מידע

בהגיע המסייע למקום שבו התרחש אירוע אסוני או למקום של פינוי אוכלוסייה, חשוב שיתארגן וימקם 
את עצמו:

·   היכן נמצא חדר המצב?

·   מיהי האוכלוסייה שאליה הוא פונה?

·   מיהם השותפים לעבודה במקום?

·   היכן ומתי תינתן תמיכה למסייע?

·   מהם מקורות העזרה הנוספים במקום?

3.  הקניית ידע וכלים ראשוניים לצורך התערבות

בחלק זה מופיעים הקטעים הבאים, כולם לקוחים מתוך ספרות מקצועית קיימת בנושא:

א.ידע כללי

מצבי חירום- גורמים שלבים ומושגי יסוד - (מתוך הרצאה של פרופ׳ מולי להד)

מעגלי פגיעות ומעגלי תמיכה - (מתוך הרצאה של פרופ׳ מולי להד)

מעגלי קירבה - (מתוך הרצאה של פרופ׳ מולי להד)

שלבים במצבי חירום -  (מתוך הרצאה של פרופ׳ מולי להד)

ב. ידע על השלכות נפשיות אפשריות של מצב חירום על הפרט

תגובת הפרט בשעת חירום - כללי

משתנים בסיסיים בתגובה לאסון

עמ׳  אסון,  בעת  ספרית  בית  התמודדות   ,1997 קלינגמן,  אביגדור  (פרופ׳  פוסט-טראומטיות  תגובות 
.(57-56

קלינגמן1997,  אביגדור  (פרופ׳  והורים   מורים  של  ההתערבות  ואופציות  התנהגותיות  תגובות  טבלת 
התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 29)

1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳  תגובות נפוצות במצבי אסון  (פרופ׳ אביגדור קלינגמן, 
.(30-29
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ג. פיתוח חוסן והתמודדות

התמודדות מהי? ( הרצאה של פרופ׳ מולי להד)

עקרונות פסיכו-חינוכיים של מניעה ראשונית (פרופ׳ אביגדור קלינגמן, 1997 , התמודדות בית ספרית 
בעת אסון, עמ׳ 29-28).

התמודדות על פי עקרון הרציפויות (פרופ׳ אביגדור קלינגמן, 1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, 
(עמ׳ 31)

עקרונות להתערבות מניעתית בכיתה (פרופ׳ אביגדור קלינגמן,1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, 
עמ׳ 35-32).

סיכום קווים מנחים לשיחה בכיתה (פרופ׳ אביגדור קלינגמן,1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, 
עמ׳ 39).

סיכום המורה בכיתתו  (פרופ׳ אביגדור קלינגמן, 1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 43).

ד.  דוגמאות להפעלות שונות  (פרופ׳ אביגדור קלינגמן,1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 
.(80-73

א. ידע כללי

מצבי חירום - גורמים, שלבים ומושגי יסוד 

את  העשירו  השיטתי,  והמחקר  אסונות  לאחר  ובקהילות  בארגונים  משבר  במצבי  ההתערבות  ניסיון 
הידע הבסיסי בדבר התנהגות הפרט והקבוצות בעת אסון. המסקנה החשובה ביותר מתוך כל אלה היא, 
כי ניתן להצביע בבירור על שלבים, ועל דפוסי התנהגות משותפים וקבועים, שלפיהם ניתן לחזות את 
התנהגות הפרט, הקבוצה, הארגון בעת משבר. למרות שכל פרט וכל ארגון ייחודי ושונה מהאחר ולכל 

אסון מאפיינים ייחודיים משלו, קיימים דברים  משותפים בהתמודדויות השונות.

האסונות  בזמן  האנשים  להתנהגות  והצעדים  התכנית  התאמת  פירושה  חירום,  בשעת  התערבות 
הספציפיים. מכאן החשיבות הרבה שיש לבירור המושגים המשמשים את אלו המתערבים בעת אסון.

הגורמים וחומרת הפגיעה

אינטגרלי  לחלק  האזרחית  באוכלוסייה  הפגיעה  הפכה  המודרני  בעידן   - עוינות  ופעולות  מלחמות 
עשויה  והמסחר  החקלאות  התעשייה,  בתשתית  פגיעה  העולם.  מצביאי  כל  של  האסטרטגי  מהתכנון 
למוטט את יכולת העמידה של האויב. פגיעה בעורף עלולה לערער את היכולת לגייס כוחות מילואים, 

לפגוע בשירותים הניתנים לשירות הצבא ולגרום לדמורליזציה בקרב האוכלוסייה האזרחית.

במציאות הישראלית, מלחמה היא אפשרות סבירה. מעשי איבה וניסיונות לבצע פגיעה חבלנית עוינת 
המודעות  עלתה  המפרץ  מלחמת  לאחר  חיינו.  משגרת  לצערנו,  הם,  אחרים  טרור  מעשי  או  (פח״ע) 
מהמערכת  חלק  לשתק  העלול  קונבנציונלי  בלתי  בנשק  לשימוש  החשש  עלה  וִעמה  העורף  לפגיעות 
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מחוץ לאזור 

 

בטווח שמיעה 

 

בקרבה לאזור 

 

חשיפה ישירה

תחושת הזדהות או  
דמיון לקרבנות 

 
חברות – 

היכרות קרובה 
 

קרבה משפחתית  
מידית 

 

 
 

רגישות יתר 
 

משבר אישי  
או חברתי קשה 

 
חוויות אבדן  

בשנה האחרונה 
 

התנסות בטראומה 

דומה לאחרונה
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שלבים במצבי חירום

ניתן להבחין במספר שלבים בהתפתחותם של מצבי חירום. גרנות וברנדר (1987) מזהים את השלבים 
הבאים:

מצב  אם  מפחיד.  אירוע  בפני  העומדים  אנשים  אצל  במתח  עלייה  ניכרת  זה  בשלב   - הציפייה  א.  שלב 
בריחה  בדריכות, הכחשה,  ירידה  ביעילותה,  ירידה  או  להיות האטה בפעילות  עלולה  רב,  זמן  נמשך  זה 

מהמציאות, עייפות ותגובות אחרות, וזאת כתוצאה של איום דיפוזי המתמשך זמן רב.

  תגובה נוספת בקרב ציבור מסוים היא בריחה לא מציאותית מהעובדות ודבקות במחשבה שהאסון לא 
יפגע בהם.

בשלב  אחדות.  דקות  רק  כלל,  בדרך  נמשכת,  להתרחש  העומד  האירוע  לגבי  האזהרה   - האזהרה  ב.  שלב 
זה תגובתם של רוב בני אדם מאופיינת בפעילות-יתר, אף על פי שלא ניתן לעשות הרבה בדקות ספורות 
אלו. לרוב, מחפשים מידע שבאמצעותו מקווים להינצל. יש אנשים המגיבים בחוסר אונים משתק. בשלב 
זה, מקבל  הציבור את האזהרות וההוראות כמהימנות, במיוחד אם האנשים התנסו בעבר באירוע דומה, 

או תרגלו מראש את תגובותיהם.

ג.  שלב התגובה המידית - שלב זה בא תוך כדי התרחשות המהלומה ומיד לאחריה. היחיד מנסה לקלוט 
ועוזר לעצמו ולאחרים  את המתרחש ולמצוא דרך להתגבר. מי שלא נפגע פיזית בודק את מידת הנזק 
סביבו. במחקר אחד גילו ש-40% מאלה שלא נפגעו פיזית, עזרו לזולת תוך חצי שעה מטרת הפגיעה. ברם, 
אחוז מסוים חש עצמו מותש, מתקשה להציל את עצמו (שלא לדבר על הזולת) וזקוק לסיועם של אחרים. 
יש לזכור, כי כבר בשלב זה פועל אצל הניצולים דחף חזק לאתר ולהציל את בני המשפחה. דחף זה הוא כה 

חזק, שכל גורם המארגן פעולות הצלה חייב להתחשב בו בבואו לתכנן את צעדיו.

חלפה  המידית  שהסכנה  לאחר  מתחיל  האחרון,  זה,  שלב   - השיקום   - המהלומה  שלאחר  ד.  השלב 
ומתחילה ההסתגלות למצב חדש ואתה ההתארגנות, ההבניה והשיקום. אלה שסבלו אבדן בני משפחה 
או רכוש נוטים להזדהות זה עם זה. יש מגמה לפעילות רבה ואף לניידות מאזור אחד לשני, כדי לבחון 
תנועה  עורקי  לחסימת  זו  ניידות  גרמה  בהם  מקרים  תוארו  בספרות  מחדש.  התחלה  של  אפשרויות 
והפרעות לכוחות ההצלה. כמו כן, יש להניח שקווי תקשורת קווית וסלולארית עלולים להיחסם מחמת 

העומס הרב.

      בשלב מאוחר יותר באה ההתפכחות והציבור מחפש ״שעיר לעזאזל״ להאשימו ולהפנות אליו  את זעמו, 
בין אם הוא מוצדק או אינו מוצדק.

  כמובן, לא בכל אירוע נמצאים כל השלבים כפי שתוארו. לעתים, שלב ההמתנה מתמשך לפני האירוע, 
כמו שיטפונות,  ישנם מצבי אסון החוזרים על עצמם,  כן,  כמו  בצורה פתאומית.  נוחתת המכה  לעתים 

ולעומת זאת יש אירועי אסון חד-פעמיים לחלוטין.


