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

תגובת הפרט בשעות חירום

אנו מתייחסים להערכה ש-20% יתפקדו מיד, 10% יתקשה לתפקד ויגיבו בתגובות חריפות ו-70% יהיו 
במצוקה שתחלוף בתוך שעות או מספר ימים.

הפרט

גם  כמו  שהפחד,  ידוע,  בפחד.  ובמיוחד  בהתרגשות  כרוכה  בסכנה  הנמצא  לאדם  טיפוסית  התנהגות 
רגשות עמוקים נוספים, מביא לידי שינויים פיזיולוגיים רבים בגוף.

לדעת חוקרים רבים, הפחד כתגובה אוטומטית לאסון היא תגובה פרימיטיבית של כל יצור (בני אדם 
טיעונים  ידי  על  נוכל  אם  גם  מוחשית.  סכנה  מפני  לברוח  או  למאבק  להתכונן  במגמה  חיים)  ובעלי 
הגיוניים שונים לשנות את תפיסתו של היחיד לגבי הסכנה, ספק אם הגיון יוכל להשפיע על התהליכים 

האוטונומיים הפנימיים המופעלים על ידי תפיסת הסכנה.

בין התגובות השכיחות במצב פחד ניתן למצוא: שינויים בגודל האישון, הזעה, עייפות וחולשה, הגברת 
קצב הלב, קוצר-נשימה או נשימת יתר (HYPER VENTILATION) סחרחורת, כאבי ראש, שינויים 
בתפקוד מערכת העיכול (בחילות, שלשולים או עצירות, וכו׳) הגברת הצורך להפריש שתן, רעד, איטיות 
בתגובות, דיבור יתר, בלבול בדיבור ובתהליכים קוגניטיביים, נדודי שינה וחוסר ריכוז, קשיים מיניים 
ויש  גם אנשים המגיבים בהסתגרות,  יש  (חוסר תיאבון או אכילה עצבנית).  ושינויים בהרגלי התזונה 

המגיבים בפעילות יתר.

חלק מהסימפטומים הם קצרי טווח ואילו חלקם מתמשכים. אך המשותף לכולם הוא השילוב בין תכונות 
פיזיות ונפשיות.

להלן חילקנו את התגובות לפאסיביות ולאקטיביות ונתנו המלצות עקרוניות:

הוא  הפחד  אם   (ANXIETY) החרדה  היא  ביחיד  לפגוע  שעלולה  ביותר  הקשות  התופעות  אחת 
תגובה לתפיסת סכנה מוחשית, החרדה מהווה ציפייה לסכנה בלתי מוגדרת, שעלולה לגרום ל״פחד מן 

הפחד״.

1. המלצות  2. אקטיבי  3. פאסיבי 

 

תמיכה, הקשבה, שיחה על מה שקרה, 

אינפורמציה, תיעול לתפקוד. 

פחד, חרדה, פטפוט, סיפור המעשה, 

עשייה רבה 

בלבול, מבוכה, בכי, הזעה, רעד, 

מיחושי�, עצב. 

מגע אישי, דיבוב, מת� אוכל/משקה, 

תמיכה גופנית, תיעול לתפקיד. 

אקטיבי, פעיל לעניי�, דיבור קולני, 

התרוצצות. 

שתיקה, עצבות ממושכת, האטה 

בפעילות, ניתוק קל (כמו באבל) 

מגע פיזי, שיחה, מידע, ריסו�, 

הרחקה/בידוד, טיפול מקצועי: רפואי, 

פסיכולוגי, פסיכיאטרי. 

התססה, קולניות, אוירה והתנהגות 

סוערת 

הבעה של ריקנות, מבט תוהה, 

התכנסות פיזית, אפטיה, דכאו�. 

טיפול רפואי / קליני פסיכיאטרי. 

בידוד / בידול 

פאניקה, בריחה, עיוורו�, אובד� שיפוט, 

ריצה פראית 

שיתוק היסטרי 
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במצב של חרדה מגלים אנשים תופעות של פעילות יתר ובמצב קיצוני מתבטאת החרדה כ״היסטריה״. 
החרדה המתמשכת נוטה להיות יותר דיפוזית ולגרום לשינויים מתמידים בהתנהגותו של היחיד.

מביאה  אינה  החרדה  הרי  הגורם,  את  לזהות  מסוגל  אינו  מחרדה  הסובל  גם  קרובות  ולעתים  מאחר 
לתגובה התנהגותית מכוונת, כמו התגובה לפחד, שעשויה להיות מאבק או בריחה.

צורה מיוחדת של היסטריה היא ה״פאניקה״, בהלה. בתגובה זו מנסה האדם לברוח מפני סכנה מוחשית 
המאיימת לסגור בפניו את נתיב הבריחה האחרון. כמו כל תגובה היסטרית, עלולה תגובה זאת לפגוע 
עצמה,  הסכנה  נזק  מאשר  יותר  רב  לנזק  לגרום  ובכך  היעילות,  הפעולה  ובדרכי  ההגיונית  בחשיבה 
לדוגמה, קורה שיותר קורבנות נרמסים ונדרסים בניסיון לברוח מפני שריפה באולם, מאשר נהרגים על 

ידי האש או העשן. 

החוקר הידוע קווארנטלי בדק 600 אירועים של אסון ומצא, כי למרות הציפיות של המנהיגות כי הקהל 
יגיב בפאניקה או יתמוטט בגינה לא זה המצב.

הטבלה להלן מצביעה על המיתוס והאמת בהתנהגות קהל באסון.

החרדה נפוצה לפני המהלומה, במיוחד כאשר מדובר בסוג גורם הנותן אותותיו בעודו מתקרב. או באיום 
ייתכן  פתאומית  במהלומה  ביולוגיים.  או  כימיים  חומרים  כגון  לאתרם,  מסוגל  לא  שהפרט  בחומרים, 

יותר בלבול קוגניטיבי וקושי לקשר בין עובדות למציאות.

אחרי המהלומה טבעי שתלך ותגבר הרגשת האובדן והאבל. כאשר אדם מאבד קרוב או ידיד הוא חש 
תחושת אובדן חזקה בהשוואה לתחושותיו במצבים של אובדן רכוש, הריסת בית, הצורך לעזוב שכונה 
ואף אובדן של אבר מגופו. אובדן חופש, כמו במקרה של צורך לעבור למקלט צפוף או למצוא קורת גג 

אצל קרובים או בתנאי פנימייה, מקשים על היחיד וגורמים לו לחץ המתקרב לאבל.

יש לזכור, כי משבר כזה פוגע במיוחד בסוגים מסוימים של בני אדם, כמו קשישים, מוגבלים, ילדים בגיל 
הרך, עולים חדשים, המתקשים להבין את המתרחש סביבם. חוסר אוריינטציה וקשיי הסתגלות לתנאים 
אחרים  גם  אך  מוכרת,  בלתי  בסביבה  מיוחדת  לב  תשומת  הדורשות  אוכלוסיות  בין  נפוצים  חדשים 

עלולים לסבול מתגובות דומות.

המתאבל,  של  ההגנה  מנגנוני  ואת  מחד,  האבוד  האובייקט  עם  החיים  את  המשקפת  תגובה  היא  אבל 
למסורת  קשר  לאדם  יש  אם  המתאבל.  חברת  של  התרבותי  הרקע  את  מבטאת  האבל  צורת  מאידך. 
היהודית בדבר דרכי האבל, הרי המסורת מהווה אמצעי מצוין למניעת התדרדרות, שכן בתהליך האבל 
במסורת היהודית יש היבטים חיוביים ומשקמים ושלילת הדיכאון שהוא הרסני. מומלץ לאנשים, אשר 
ולמנהגי האבל שבה, למצוא לעצמם מסגרת רגשית הממלאת  אותו  היהודית  אין להם קשר למסורת 

תפקיד.

אמת  4. מיתוס   

פאניקה נדירה.  סיכוי סביר שתהיה פאניקה.   .1

רק 10% בהל�, השאר פעילי� ועוזרי� ו/או 

ניתני� להפעלה. 

רוב האנשי� יהיו המומי� ויזדקקו 

לעזרה. 

 .2

נדירה ביזה ע"י האוכלוסייה הנפגעת.  סביר שתהיה ביזה.   .3
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הפרטים  של  מירבית  התגייסות  ישנה  הזהב״,  ״שעת  גם  המכונה  לאירוע  הקרוב  שבזמן  לזכור  ראוי 
הנפגעים ושל הסביבה להתארגן, לתפקד ולהתמודד. חשוב איפוא לבנות בזמן ההכנה (הרגיעה) מערך 
שיגיב ליכולת הזאת ויגביר אותה ולא יתעלם ממנה או ידכא אותה, בין אם  על ידי אי עשייה ובין אם 

על ידי עשיית יתר במקום הפרטים והקבוצה.

משתנים בסיסיים בתגובה לאסון

קבוצה,  משתני  פרט,  משתני  הם:  האסון  עם  הראשוני  המגע  בשלב  הנפגע  על  הפועלים  המשתנים 
גורם המייצג סמכות ומשתני מצב. למשתנים אלה השפעה פסיכולוגית על ״הערכת המצב״ ולפיכך על 

ההתנהגות התלויה בה.

בעבר  החיים  באירועי  קודם,  בניסיון  אישיות,  בתכונות  קודמות,  בלמידות  קשורים   - הפרט  משתני 

(במיוחד בעת האחרונה), במצב בריאות כללי, בליקויים גופניים ספציפיים וכד׳. כל פרט מגיב לאירוע 
באופן שונה על-פי ההבדלים הקשורים במשתנים אלו.

משתני קבוצה - כוללים מקורות תמיכה למיניהם, היקף ואיכות ההכרות והקשר עם מנהיגים טבעיים 

(מנהלים ישירים), הרגשת ההשתייכות לארגון ושאר גורמים היוצרים לכידות קבוצתית וגיבוש קבוצתי 
ברמות שונות (קבוצת עבודה, חברים, קהילה וכו׳.)  מבחינה זו הִמפעל יכול להיחשב קבוצה חברתית 

המהווה משקל בתגובת העובדים לאסון.

גורם המייצג סמכות - הוא בדרך כלל דמות, או סוג תקשורת (מידע כתוב, מידע אלקטרוני), באמצעותו 

מפרש עובד את המצב. דרך מסירת העובדות, הבהרת המצב, מתן הכוונה, מתן לגיטימציה וכיוב׳.

הגורם המייצג את הסמכות הוא מנהל, ראש צוות, מנהל עבודה, מנהל כוח אדם, בתנאי שהתערבותם 
מכוונת לסייע לפרט ולצוות בהערכת המצב.

משתני מצב - הם כל מה שקשור למצב עצמו באופן אובייקטיבי, בעיקר עוצמת הפגיעה, לחץ הזמן, 

היקף הפגיעה, סוג הפגיעה וכד׳…

יכולת פוטנציאלית להשפיע באופן מכוון ושיטתי על  כי לגורם מייצג סמכות  ניתן לומר,  באופן כללי 
הנפגע לשנות תפיסה, לחזק אותו ואת התמודדותו הפעילה עם המצב החדש.

תגובות פוסט-טראומטיות

ישנן שלוש קבוצות של סימפטומים/תגובות:  

1.  האירוע הטראומתי חוזר ומופיע במחשבות, חלומות או כאשר קיים גירוי חיצוני המתקשר לאירוע.

2.  הימנעות ִעקיבה מגירויים המתקשרים, או מקושרים אל  הטראומה; או ירידה בערנות ובמצב-הרוח.

3.  עוררות פסיכולוגית מוגברת (כזו המתבטאת, למשל,  ברגישות-יתר לקולות, בקשיי שינה וקשיי ריכוז).

בלוח הבא מוצגות תגובות אפשריות בטווח הזמן הקצר, סימפטומים ואופציות להתערבות, התערבויות 
הן  המתוארות  התגובות  כאשר  גיל.  קבוצות  פי  על  מקצועית  התייחסות  בדרך-כלל  דורשות  שאינן 
לילד).  (ייעוץ עקיף, להורה או למורה, באשר להתייחסות  נדרשת קונסולטציה   - חריפות ומתמשכות 

במסגרת הקונסולטציה מבררים את מידת הצורך בהתערבות מקצועית יותר (מניעה שניונית).
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תגובות התנהגותיות ואופציות ההתערבות של הורים ומורים

( מתוך קלינגמן, 1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 57-56)

סיכו� תגובות התנהגותיות והאפשרויות לטיפול, לפי קבוצת גיל 

   

אופציות לטיפול  סימפטומי�  קבוצת 

גיל 

ִרגשיי�   פיזיי�  נסיגה   

תשומת�לב והתחשבות, דרישה עדינה א� 

עיקשת למילוי אחריות הולמת, ויתור זמני על 

הישגי� נדרשי�, עידוד התבטאויות 

מילוליות של מחשבות ורגשות, מת� 

הזדמנויות למילוי תפקידי� מוגדרי�, א� לא 

קשי� מדי 

פחד מבית הספר, נסיגה 

חברתית� מידידי� 

ומבני משפחה, חוסר 

עניי� בפעולות שהיו 

חביבות בעבר, חוסר 

ריכוז בלימודי� 

כאבי ראש, בעיות 

מדומות בראייה 

ובשמיעה, גירוד 

כפייתי, נדודי שינה 

תחרות ע� אחרי� 

על תשומת�לב 

ההורי� 

 5�11

     

יתר תשומת�לב, הורדה זמנית של הציפיות 

להישגי�, עידוד מת� ביטוי מילולי לרגשות, 

מת� תפקידי� מוגדרי� א� לא קשי� מדי, 

עידוד השתתפות בפעילות חברתית ע� בני 

הגיל 

חוסר עניי� בפעילות 

חברתית ע� בני הגיל, 

חוסר עניי� בבילוי 

ותחביבי�, קשיי� 

ביחסי� ע� הורי� 

ואחי�, התנגשויות ע� 

דמויות סמכותיות 

כאבי ראש, חלומות, 

דיווחי� על כאבי�, 

אבד� תיאבו�, בעיות 

עיכול, פריחות, נדודי 

שינה 

תחרות ע� אחי� 

צעירי�, אי�מילוי 

תפקידי� שבוצעו 

בעבר, פחד מבית� 

הספר, חזרה אל 

הרגלי דיבור 

והתנהגות ילדותיי� 

 11�14

עידוד שיחות על החוויות ע� בני הגיל 

ומבוגרי� מחו� למשפחה (מורה, מדרי� נוער, 

עובד רווחה וכו') וכ� במשפחה על פי שיקול 

דעתו, הורדה זמנית בציפיות להישגי� בבית 

 �הספר ומחוצה לו. מת� הזדמנויות להשתת

בתכנו� ובביצוע פרויקט שיקו� על פי רמת 

יכולתו. עידוד השתתפות בפעילות קבוצת 

הגיל, תרגול התנהגות ופעולות על מנת 

להקנות ביטחו� עצמי. 

הגברה או הפחתה 

פתאומית בפעילות 

גופנית, ביטויי� של 

חוסר אוני�, חוסר 

ריכוז בפעילות 

בעיות פסיכוסומטיות, 

כאבי ראש, פריחות, 

נדודי שינה וקשיי עיכול 

הופעה חוזרת של 

התנהגות ועמדות 

ילדותיות, נסיגה 

בהתנהגות 

אחראית, הגברת 

תלות בהורי� או 

מרידה בה�, חוסר 

עניי� בפעילויות 

חברתיות (בעיקר 

ע� המי� השני) 

 14�18
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תגובות נפוצות במצבי אסון

סוגי תגובות במצבי משבר והתערבות (בטווח קצר) 

אי� לעשות  רצוי לעשות  הסימפטומי�  סוג התגובה 

לא לתת תרופות הרגעה   
לשוחח ולהתייחס לקיו

המתח 

הזעה 

רעד 

מבוכה זמנית 

 
מיחושי

בלבול 

אופיינית בזיקה לאירוע  

("נורמלית") 

לא להתווכח ע
 התלמיד, לא לומר 

לו שאינו צרי� להרגיש כפי שהוא 

מרגיש 

הקשבה ומיתו� הפעילות 

המוגזמת, א
 אפשר על�ידי 

מת� תפקיד או מטלה  

כלשהי, להציב גבולות 

בזהירות 

 

וכחנות 

דיבור שוט� 

(תכלית
 להתגבר על 

 (
תחושת חוסר אוני

פעילות יתר 

לא להכריח או לִהלח
 בו  לשוחח ולנסות להחזיר לו 

את תחושת הביטחו�, 

להרגיעו ולעודדו לחזרה 

למסגרת רגילה (ול�  חלקית) 

סירוב להִישאר לבד, 

סירוב ללכת לג� או 

לבית הספר 

הִיצמדות 

לא לגלות רחמי
 או כעס  לתת תשומת לב, ליצור מגע 

אישי, דיבוב ושיחה, מת� 

 
אוכל נוזלי וח

שתיקה 

עצבות ממושכת 

האטה בפעילות 

חוסר תיאבו� 

הבעת ריקנות 

מבט תוהה 

דיכאו� / אפטיות 

 

 

 

 

 

לא להאשי
 ולא להבטיח ש"הכול 

יהיה בסדר", לא לתת תרופה ללא 

 
מרש

לגלות תשומת לב, לספק 

 �מקו
 נוח ומבודד, להתייע

ע
 רופא 

ניסיו� להינתק 

מהסובב, 

 ,
כאבי ראש חזקי

כאבי בט�, הרגשת 

שיתוק בחלקי גו� 

 ,
שוני

חוסר ביטחו�  

תגובות חריפות ותגובות 

אנטי�חברתיות 

לא להכות, לא לשפו� מי
, לא 

לסטור, לא ליצור התקהלויות, 

לא לתת תרופות ללא הנחיית רופא 

 
לנסות לעצור בתקיפות, א

אי� בררה�א� בכוח, לתת 

הוראות פשוטות וברורות 

כדי להחזירו בהדרגה לאיזו� 

ניסיונות בריחה, 

אבד� שיפוט, 

ריצה פראית בכיוו� 

בלתי מבוקר 

פאניקה 
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דרכי התמודדות שליליות

כפי שעולה מלוח זה, דרכי התמודדות מסוימות הנן טבעיות בטווח המיידי שלאחר האסון. אולם, כאשר 
הן מתמשכות השפעתן שלילית. כאלו הן למשל: רגשות אשם והאשמה עצמית, התנהגות הימנעותית 
להִימנע  ולהבנת ה״ִמשגים״ שנעשו על-מנת  כ״פסק-זמן״ לבחינת מצב  הן משמשות  עוד  כל  והקצנה. 
להוביל לדה- הן עלולות  ומתמשכות,  לכך  הן במקומן. כאשר אלה עוברות אל מעבר  מלחזור עליהם, 

מורליזציה ואף לשיתוק, כך שלא תופעלנה דרכי התמודדות חיוביות ונחוצות במצב הנתון.

לתפיסת  לעתים  מובילים  לחץ  במצב  הקשורים  והקשיים  הבעיות  ואופי  הרגשות  עצמת  של  הקצנה 
לאורך  העלולה,  תגובה  היא  הקצנה  יותר.  עוד  גוברת  הלחץ  ולפיכך תחושת  מכפי שהוא  כגרוע  המצב 
זמן, להוביל לפסימיזם. על מנת למנוע השפעות שליליות של הנטייה להקצנה, על המורה לדאוג להצגת 
מידע אובייקטיבי ומבוקר; להארה מאוזנת של הצדדים השונים של המצב, הקושי או הבעיה; להקניית 

פרספקטיבה ועימות עם הוצאת דברים מהקשרם.

התנהגות הימנעותית בנסיבות מסוימות התנהגות של הִימנעות היא מחויבת מציאות ואף מובנת בטווח 
הקצר. אולם, כאשר היא מתמשכת היא עלולה להביא לקשיים. לדוגמה: הִימנעות מפתרון בעיות היא 
המורכבות.  את  ודוחה  פשוטות  בעיות  לפתרון  מתייחס  האדם  כאשר  סלקטיבית,  היא  כאשר  חיובית 
אולם, כאשר ההִימנעות היא מוכללת ולאורך זמן יש בה סיכון, מתוך כך שהאדם יחוש בחוסר אונים 
ובחוסר יכולת להתמודד עם הקושי ותחושת הלחץ הפסיכולוגי שבו הוא נתון הולכת וגוברת. בהתרחש 
מצב כמתואר לעיל, יש לעודד באופן מכוון את ההתייחסות  של התלמיד אל הקושי בדרכים עקיפות או 

ב״מנות קטנות״, בהדרגה.

סיכום - התגובות הבסיסיות לאסון

תגובות גופניות - כולל כאבי ראש, אבדן תיאבון, קשיי שינה.

תגובות ִרגשיות - פחד, חוסר אונים, כעס, עצבנות, אי-רצון (או אי-יכולת) לדבר על הנושא.

הקשורים  דברים  על  מלחשוב  לִהימנע  ורצון  הריכוז  ביכולת  הפחתה   - קוגניטיביות  תגובות 

באסון. 

ותלות  הסביבה  בתמיכת  מוגבר  צורך  ולחלופין:  והתבודדות,  הסתגרות   - חברתיות  תגובות 

בזולת משמעותי/גורם סמכותי.

(מתוך קלינגמן, 1997, התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 30-29)


