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פתח דבר

השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה עוסק מעל לשני עשורים, בפיתוח ושיפור 

פותחו  מהמנגנונים  וחלק  הפעולה  כיווני  המושגים,  בארץ.  בקהילות  הקהילתי  החוסן 

כבר בעשור הקודם, אך כל מה שפותח בעבר התייחס לקהילה הגיאוגרפית של ישוב, 

הגיאוגרפית,  הקהילה  בתוך  פונקציונאלית  ל"תת-קהילה"  או  מקומית  ורשות  שכונה 

למשל קהילת אנשים עם מוגבלויות.

בניסיון לראות את חוסן קהילתי כמושג מנחה בהתמודדות של המשרד עם משברים 

ומצבי חירום, השירות לעבודה קהילתית נדרש להתייחס למעגל המטופלים הראשון 

של המשרד המכיל בתוכו את המסגרות החוץ ביתיות. הנחת היסוד היא שאפשר לראות 

את המסגרת כולה כסוג של קהילה ולכן ביקשנו לבחון את החוסן הקהילתי במסגרות 

גם ארגון הכולל  כיוון שכל מסגרת כזאת היא  יעד שונות.  חוץ ביתיות של אוכלוסיות 

מהחוסן  כחלק  ארגוני  חוסן  של  לתפיסה  להתייחס  שיש  לנו  ברור  היה  מקצועי  צוות 

הקהילתי של המסגרת. 

החוברת המונחת בפניכם כוללת סקירת ספרות בנושא וניסיון לגיבוש עקרונות פעולה 

מתוך סקירת הספרות. העקרונות מוצגים הן ברמה הכללית והן ברמת אוכלוסיית יעד 

ספציפית. 

ברצוני להודות לצוות הכתיבה ד"ר שי בן יוסף, מר משה ברנדר, מר עדי טוב ומר אמיר 

רייסמן על התמודדות עם נושא חדש לגמרי ועל הסבלנות בתהליך הכתיבה והעריכה 

לאור ההערות שלנו. ברצוני להודות למר יקותיאל צבע, מנהל אגף בכיר למחקר, תכנון 

כניסתנו  לנו את הסקירה התיאורטית של התחום לפני  והכשרה על הנכונות לאפשר 

לצעדים מעשיים. אחרונה חביבה אני רוצה להודות לד"ר דליה נסים על הליווי המקצועי 

המקצועיות  ההערות  ועל  חדש  חומר  לתוך  איתי  יחד  הצלילה  על  התהליך,  כלל  של 

מניסיונה המקצועי העשיר.

בטוחני שחוברת זאת תוסיף ידע ועקרונות פעולה לכל העוסקים במסגרות החוץ ביתיות 

בהתמודדות עם מצבי משבר וחירום.

בברכה

ברוך שוגרמן

מנהל השירות לעבודה קהילתית
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הקדמה

הרווחה  משרד  באמצעות  רווחה  שירותי  לאוכלוסייתה  מספקת  ישראל  מדינת 

ברשויות  ואישיים  חברתיים  לשירותים  המחלקות  ובאמצעות  החברתיים  והשירותים 

המקומיות.

שגיבש  תפיסה  פעילות,  של  מעגלים  בשלושה  המשרד  פועל  וחירום  משבר  במצבי 

בעקבות מלחמת לבנון השנייה )וגשל ומשעלי, 2009(:

• המעגל הראשון הוא מעגל החוסים: הכוונה היא למטופלים המופנים על-ידי 	

אחריות  יש  למשרד  הארץ.  ברחבי  שונים  מסוגים  חוץ-ביתי  לסידור  המשרד 

הסטנדרטים  המדיניות,  קביעת  בתחום  הן  זה  במעגל  לאוכלוסייה  ישירה 

של  ולשלומם  לביטחונם  דאגה  המסגרות,  הפעלת  בתחום  והן  והפיקוח 

המטופלים, הבטחת האיכויות הטיפוליות ואיכות החיים.

• המעגל השני מתייחס לאוכלוסייה המטופלת במחלקות לשירותים חברתיים 	

ברשויות המקומיות. 

• המעגל השלישי כולל את האוכלוסייה שבאופן שגרתי אינה זקוקה לשירותי 	

רווחה, אך עלולה להזדקק להם בעתות משבר וחירום )וגשל ומשעלי, 2009(.

מסגרות  ב-1,200  השוהים  חוסים  בכ-100,000  נאמדת  הראשון  במעגל  האוכלוסייה 

שבאחריות משרד הרווחה. האוכלוסייה במעגל השני נאמדת בכ-1.2 מיליון נפש ברחבי 

המדינה )וגשל ומשעלי, 2009(.

יכולת  להעלאת  וכלים  מדיניות  לפתח  הרווחה  משרד  פועל  האחרונות,  בשנים 

הספרות  סקירת  והשני.  הראשון  במעגלים  והמטופלים  הצוותים  של  ההתמודדות 

המובאת להלן נועדה להוסיף ידע חדש וכן לארגן ולרכז את הידע הקיים בתחום החוסן 

הקהילתי של מוסדות במעגל הפעילות הראשון של המשרד.
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א. גישות סוציולוגיות מרכזיות להתמודדות עם מצבי אסון

בנושא  שיטתי  באופן  לטפל  ארה"ב  ממשלת  החלה  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר 

 Quarantelli,( ההתמודדות עם אירועי אסון. התייחסות זו עוררה גל מחקרים אקדמיים

1999(. בסקירה שלהלן יוצגו שלוש גישות מרכזיות בסוציולוגיה של מצבי אסון שהחלו 
מבנית-תפקודית  גישה  והשליטה,  הפיקוד  גישת  ואילך:  החמישים  בשנות  להתפתח 

וגישת המורכבות.  

כיצד  )Baker & Chapman, 1962( מתארים  וצ'פמן  בייקר   - ושליטה  גישת פיקוד 

אומצו, לאחר מלחמת העולם השנייה, דפוסי התנהלות ושליטה צבאיים לניהול אירועי 

אסון. ההנחה הייתה כי מצב אסון עיקרו הפרת הסדר החברתי הקיים. ההתמודדות עם 

אסון מחייבת החזרת השליטה במצב, עשיית סדר בטווח הקצר )קרנטלי ודיינס, 1972; 

.)Mileti, 1999( ושיקום פיזי בטווח הארוך )Buckle, 2000

מחקרים שיטתיים שנערכו על-ידי המרכז לחקר אסונות באוהיו החל ב-1963, הובילו להכרה 

החירום'.  'ניהול  תחום  את  למקצע  ובצורך  שיקום  בתהליכי  החברתי  המרכיב  במרכזיות 

המסקנות המרכזיות של מחקרים אלו כפי שסוכמו על-ידי קרנטלי ודיינס )1972( היו:

יכולת התארגנות עצמית במצבי אסון. שיעור . 1 הנפגעים מגלים מידה רבה של 

ההתנהגות האנטי-חברתית בזמן מצבי אסון הוא זניח.

לנפגעים יש קושי להסתייע במומחים ובארגונים חיצוניים. אנשי המקום חשים . 2

סיוע  ובארגוני  הממשל  בסוכנויות  כלל  בדרך  ורואים  'שלהם'  האסון  זהו  כי 

חיצוניים גופים מנוכרים וחסרי רגישות לצורכיהם. 

במכלול . 3 לטיפול  יעילות  לא  נמצאו  הצבאי  בסגנון  ושליטה  פיקוד  של  שיטות 

האתגרים הכרוכים במצבי חירום. 

גישה  דיינס  ושליטה' הציע  'פיקוד  גישת  - לאור הביקורת על  גישה מבנית-תפקודית 

ההתאמות  לבין  האזרחיות  המערכות  של  תפקודית  רציפות  שמירת  בין  המשלבת 

ההיערכות  את  מסווג  דיינס   .)Dynes, 1970( והפעילות  המבנה  בתחום  הנדרשות 

לטיפול במצבי חירום לארבע קטגוריות )בכל קטגוריה תופיע בסוגריים דוגמה השאולה 

מחיי פנימייה לנוער בסיכון בישראל(: 

מזון  אספקת  )כגון  ובתפקודיה  בתפקידיה  השגרה,  במבנה  שגרה  פעולות  המשך   )1
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שגרה  פעילות  לקיים  ליכולת  הקיימים  והתפקידים  המבנים  התאמת    )2 בפנימייה(; 

3( שימוש במבנה קיים  גויס למילואים לדאוג לחמגשיות(;  )כגון מינוי אב הבית שלא 

נדרשות  התאמות  לביצוע  והצוות  החוסים  גיוס  )כגון  לחירום  המיוחדות  למשימות 

4( הקמת מבנה ייחודי לצורך משימות לא שגרתיות )כגון הקמת  במרחבים המוגנים(; 

צוות מקרב הסגל לצורך קיום קשר שוטף עם הורי החוסים(.

פרויקט המחקר של האס ווייט )White & Haas, 1975( הגדיר ארבעה שלבים עוקבים 

להתמודדות עם אסון: 

מוכנות )Preparedness( - בכלל המשאבים: חומריים, ידע ומידע, התארגנויות . 1

ותכניות המצויים ברשות הקהילה טרם האירוע.

חלפה . 2 לא  עוד  כל  החירום,  בזמן  הננקטות  הפעולות   -  )Response( תגובה 

הסכנה לאדם ולרכוש.

שנוצר . 3 במצב  חיים  שגרת  המאפשרות  הפעולות   -  )Recovery( התאוששות 

לאחר האירוע.

את . 4 להחזיר  כדי  האירוע  אחרי  הננקטות  פעולות   -  )Rehabilitation( שיקום 

המערכת החברתית לתפקוד מיטבי ולהביאה למוכנות טובה להתמודדות עם 

אירוע עתידי.

גישת המורכבות - מחקרים שנערכו החל בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת 

הראו כי תהליכי ההתמודדות והשיקום אינם סדורים, בלתי צפויים ומושפעים מגורמים 

 Berke et al. 1993; Kreps & Drabek, 1996; Petterson, 1999; Rolfe &( רבים

'תכניות מגירה' להתמודדות עם מצבי אסון נמצא אחד  ניסיון לממש   .)Britton 1995
אליו"  שהתכוננו  זה  כמו  נראה  לא  אירוע  ש"אף  מכיוון  האופייניים  הכישלון  מגורמי 

.)Petterson, 1999 ;1972 ,דיינס וקרנטלי(

ההתמודדות  הצלחת  כי  מלמדים  ה-2000  בשנות  שאירעו  אסון  אירועי  על  מחקרים 

בעלי  בין  המתפתחים  הגומלין  ויחסי  גומלין  השפעות  של  תוצאה  היא  חירום  במצבי 

העניין המעורבים, כגון: שירותים ממשלתיים, ארגוני סיוע אזרחיים )NGO’s( והקהילות 

 Benini, 1998; Kirchsnbum, 2004; Scillio, 2002; Tierney, 2003;( הנפגעות 

התנהגות  על  מחקרים  ממצאי  עם  אחד  בקנה  עולים  אלו  ממצאים   .)Tootle, 2007
 Bar-yam, 2004; Battram,  Luhmann, 1984( ומורכבות  כאוס  בתנאי  חברתית 

 .);1998; Gharajedaghi, 2006
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רשימת המאפיינים שנסקרו כאן מתארת לכאורה מצב שבו קשה מאוד להגיב באופן 

 )Kreps et al., 1994( אפקטיבי למצבי אסון, אך למעשה אין הדבר כך. קרפס וחבריו

ניתחו 1,062 עדויות על אסונות ומצאו כי לאחר אסון מתהוות התארגנויות ספונטניות 

לפעולה משותפת על בסיס תחום עיסוק, פעילויות משותפות, משאבים זמינים ומשימות 

נדרשות. מחקרים מלמדים כי התמודדות עם אסון מבוססת במידה רבה על התארגנויות 

 Bolin & Stanford, ;Dynes, 2002; Tierney, 1989  ;2010 ,מלמטה למעלה" )בן יוסף"

1998(. התארגנויות אלו מקיימות קשרי גומלין מועילים עם ארגונים ממוסדים; חלקן 
חירום שאינן  בתקופות  חירום  לניהול  ותורמות  זמן  לאורך  להתקיים  ממשיכות   אף 

)Drabek, 2004; Stallings & Quarantelli, 1985(. כך למשל ארגון 'לב אחד' שקם 

בעת מלחמת לבנון השנייה, והמשיך אחר כך להיות גורם סיוע במצבי חירום.

בעשור האחרון מתפתחות גישות ופרקטיקות המאפשרות יצירת סינרגיה בין המעורבים 

בתהליכי שיקום. כך לדוגמה: התארגנות של רשתות פעולה בין-ארגוניות שנמצאה יעילה 

ברעידת אדמה באפגניסטן )Benini, 1998(; והגמישות המבנית שנמצאה מפתח לחוסן 

פלינט   .)Tierney, 2003( התאומים  במגדלי  הפיגוע  שאחרי  יורק  בניו  וארגוני  קהילתי 

 Interactional( המשולבת  היכולת  גישת  את  הציעו   )Flint, & Luloff  2005( ולולאוף 

להתמודדות   - הנפגעת  הקהילה  של  ובמיוחד  המסייעים  הגופים  כלל  של   )Capacity
במצבי חירום.

Snowden, & Boone( הציעו מודל המאפשר למקבלי החלטות   2007( ובון  סנאודן 

 - האתגרים  סוגי  של  המורכבות  לרמת  בהתאם  שונות  פעולה  אסטרטגיות  לנקוט 

פשוטים, מסובכים, מורכבים וכאוטיים:

מצב פשוט – מצב שבו יש בארגון את הידע, המשאבים והיכולת להתמודד. תפקיד . 1

המנהלים במצב זה הוא לוודא פעולה לפי נהלים ותרגולות.

לארגון. . 2 מחוץ  הם  להתמודד  והיכולת  המשאבים  הידע,  שבו  מצב   – מסובך  מצב 

שיגיע  לכך  ולפעול  המענה  את  לאתר  הצורך,  את  לזהות  הם  המנהלים  תפקידי 

למקום ובזמן הנדרשים. 

מצב מורכב – מצב שבו אין מענה סדור. תפקיד המנהלים לאפשר שיח מפרה בין . 3

בעלי העניין ולגבש מענה ייחודי. 

מצב כאוטי – מצב המאופיין ברמת אי-ודאות גבוהה, ונדרשות בו החלטות מהירות . 4
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וקריטיות. תפקיד המנהל לקבל החלטות בידיעה שהסיכון הנלקח הוא שיקול דעתו 

המיטבי בתנאים הידועים. 

 Benini,( להלן עיקרי גישת המורכבות בהתייחס להיבטים החברתיים של מצבי אסון

  :)1998; Dynes & Quarantelli, 2008; Flint & Luloff, 2005; Tierney, 2003

 התקשורת 	 דפוסי  של  תוצר  הם  שיקום  ותהליכי  אסון  במצבי  התנהלות 

התפקידים  חלוקת  מאשר  פחות  לא  המעורבים  בין  גומלין  והשפעות 

והמשימות ביניהם.

 סיוע 	 גורמי  נפגעות,  קהילות  )כגון:  אסון  במצבי  המעורבים  העניין  בעלי 

מקומיים וחיצוניים, מחוקקים, תקשורת ההמונים, מערכת המשפט, קבלנים, 

ארגוני חברה אזרחית ועוד( הם 'סוכנים מסתגלים'. כל אחד מהם משפיע על 

התנהלות האחרים ומושפע ממנה.

 של 	 רשתות  על  רבה  במידה  נשענת  חירום  במצבי  ההתמודדות  הצלחת 

שיתופי פעולה בין בעלי העניין.  

 'מערכת 	 של  אופי  נושא  ומפתיע,  דינמי  הוא  והשיקום  ההתמודדות  תהליך 

למציאות  התכניות  של  מתמדת  התאמה  ומחייב  עצמית'  בהתארגנות 

המשתנה.

המסקנות המרכזיות העולות מסקירת הגישות שלעיל באשר להכנת ארגונים לתפקוד 

במצבי חירום הן:

'הכרת הדפוסים' – הכרה מוקדמת של התנהגות אופיינית במצבי חירום המבוססת 1. 

על ידע מחקרי מהווה נדבך חיוני למנהיגות מועילה במצבי חירום.

'ספונטני מאורגן' - גישה ניהולית המאזנת בין תכנון, שליטה ובקרה לבין התאמה 2. 

למצב והתארגנות עצמית.

'רפרטואר מגוון' – ניהול חירום מיטבי מחייב יכולת התאמת הסגנון הניהולי לצורכי 3. 

האוכלוסייה ולרמות המורכבות במצבים שונים.

בסיס 4.  תהווה  בשגרה  תקשורת  ודרכי  קשרים  תשתית,  הכנת   - החומות'  'שבירת 

ליצירת רשת שיתופי פעולה בחירום.  
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ב. קישוריות, שילוביות והון חברתי

התמודדות יעילה עם מצבי חירום מורכבים מושתתת על רשת של יחסי גומלין בין גורמים 

רבים )בן יוסף, 2010 ב'(. במהלך ההכנות, ההתמודדות, ההתאוששות והשיקום, נוצרות 

ומתפרקות רשתות יחסי גומלין, והן משפיעות באופן משמעותי על יכולת ההתמודדות 

של פרטים וארגונים במצבי החירום. מודל ממש"ק1 )בן יוסף, 2010 ב'( מתאר כיצד לצד 

חשיבות חלוקת התפקידים והמשימות בחירום, יש חשיבות לקישוריות ולשילוביות בין 

הגורמים הפעילים. 

שילוביות היא הדרך שבה מוסדות מתאימים ומתאמים את פעילותם ואף מסייעים אלו 

לאלו במילוי משימות. המונח 'שילוביות' )Jointness( מתייחס ליכולת לשלב יתרון יחסי 

של מוסדות שונים לפעולה משותפת. "יכולת שילוביות נדרשת במיוחד במצב חירום שבו 

 .)Tierney, 2003 ;1972 ,אין יכולת לנהל באופן ריכוזי את כלל הפעילות" )קרנטלי ודיינס

במצב זה אין די בכך שכל גורם יבצע את תפקידיו בצורה מיטבית, אלא נדרשת תמיכה 

 Buckle, 2000; Drabek,( המשתנות  הפעולה  לסביבות  מתמדת  והתאמה  הדדית 

Baucom et al., 2006 ;Benini, 1998 2005(. "שילוביות מלאה היא היכולת להשתמש 
ביתרון היחסי של האחר, כאילו היא שלך" )אלטמן, פרסבורגר ורוזנשטיין, 2005(.   יכולת 

הצורך  תחושת  משותפות,  מטרות  להשגת  אחריות  תחושת  של  מצטבר  תוצר  היא  זו 

בשיתוף פעולה וקיום אמצעים טכנולוגיים, מנגנונים ותהליכים מקדמי שיתוף פעולה. 

משמעותה של המילה קישוריות )Connectivity( היא תקשורת המידע. איסוף מידע, 

חירום  במצבי  שליטה'  ברת  'מדיניות  לקיום  תנאי  הם  העניין  לבעלי  והפצתו  עיבודו 

)ברזניץ וכרמיל, Swamy, 2005; Sylves, 2004; 1995(. קישוריות גבוהה מאופיינת 

בנגישות למידע אמין, בזמן ובאופן המאפשרים שימוש בו. שקיפות המידע מאפשרת 

 Collective" ווייק:  ליצור קשרים מועילים ולגבש תמונת מצב משותפת, מה שמכנה 

sense making"                                      קישוריות טובה היא במידה רבה תוצר של אמון 
 .)Cordasco, 2006; Quarantelli,1997; Wisner, 2002( המעורבים  הגורמים  בין 

גם לדפוסי העברת  המידע יש השפעה משמעותית על רמת הקישוריות. רשת 'צפופה' 

של העברת מידע שוטפת במינימום תיווך משפרת מאוד את יכולתם של ארגונים רבים 

.)Tierney, 2003 ;2004 ,להבין טוב יותר את משמעות המצב שבו הם פועלים )ברבאשי

1  ממש”ק - שילוביות קישוריות

.)Weick, 1995, p.21(
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וורן )Warren, 1972( מתאר שילוביות וקישוריות בהיבט 'אנכי' ובהיבט 'אופקי'. ההיבט 

האנכי מבטא את יחסי הגומלין עם המערכת הרחבה, למשל: קשריו של מוסד עם מערך 

הפיקוח, עם הארגון המפעיל ועם הרשות המקומית. ההיבט האופקי מתאר יחסי גומלין 

עם גורמים הפעילים בסביבתו, כגון: גורמי חירום והצלה, מוסדות שכנים וכד'. מודלים 

מתקדמים יותר מתארים את מארג הקשרים על-פי שני מדדים: עוצמת הקשר ומהותו. 

)Social Capital(. מושג ההון החברתי הפך  'הון חברתי'  זה קיבל את הכינוי  מארג 

 ;Coleman ;2006 ,בשני העשורים האחרונים למושג מפתח בשיח הסוציולוגי )מנחם

1990, 1986,                 (. פקסטון )Paxton, 2002( מבחינה בין הון חברתי אובייקטיבי 

המתבטא ברשתות חברתיות ובהתארגנויות לבין הון חברתי סובייקטיבי הנוגע לתחושת 

האמון והמחויבות  לנורמות. תנופה משמעותית לעיסוק בהון חברתי בהקשר הקהילתי 

את  שחקר   ,)Putnam, 1995; Putnam & Feldstain, 2003( פטנאם  רוברט  נתן 

התופעה באיטליה ובארה"ב ואיתר את תרומתו של ההון החברתי כגורם לשגשוגן של 

חברות או לדעיכתן. פטנאם הבחין בין שלוש תצורות מבניות של הון חברתי:

ומאפשרים  פנים-קבוצתית  לכידות  היוצרים  )Bonding(: קשרים  מלכד  הון    .1

לקבוצות להשיג את מטרותיהן. ההון המלכד קשור באופן הדוק למושג העוצמה 

בתוך רשתות תקשורת אופקיות בין שווים.  עם זאת, הוא עלול להקשות על פיתוח 

יחסי גומלין עם קבוצות וארגונים אחרים. כך למשל, מוסד הפועל בשגרה כ'בועה' 

סגורה עלול למצוא עצמו ללא קשרי חוץ חיוניים בעת חירום.

הון מגשר )Bridging(: קשרים בין קבוצות המאפשרים להן להוות משאב זו   .2

)'המחברים'( עלולים  זאת, הגורמים בארגון המחזיקים בקשר החיצוני  לזו. עם 

מוסד  המערכת.  לתפקוד  מועיל  בהכרח  שלא  מניפולטיבי  באופן  בו  להשתמש 

יוכל להסתמך על  המפתח קשרי קהילה וקשרים עם ארגונים בסביבה בשגרה 

השת"פ  אפשרות  קטנה  במנהל,  תלוי  הקשר  כל  אם  אך  בחירום,  אלו  קשרים 

בחירום.

)Linking(: קשרים חוצי מעמד חברתי. קשרים אלו הם למעשה  הון מקשר    .3

להשיג  ולארגונים  לקהילות  כמסייעים  הוכחו  והם  וורן,  שתיאר  האנכי'  ה'ציר 

משאבים חיצוניים במצבי חירום )Berke et al., 1993; Victoria, 2003(. המחיר 

של שימוש יתר בהון מקשר עלול להיות פיתוח יחסי תלות שבסופו של דבר יפגעו 

ביכולת ההתמודדות בחירום. מצד אחד, קשרים עם משרד הרווחה, עם בעלויות 

Bourdieu
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פרטיות ועם רשות מקומית - מרחיבים את טווח האפשרויות להתמודדות בחירום; 

ומצד שני התבססות על הנחה כי גורמים אלו הם שידאגו לכל הבעיות בעת הצורך, 

עלולה להתברר כמוטעית.

ככל שרמת הנוכחות של שלושת הסוגים של ההון החברתי גבוהה יותר, כך הם מאזנים 

זה את מגבלותיו של זה ומגדילים את נגישות הארגון למשאבי התמודדות לקראת ובעת 

חירום. 

אושש  בחירום  בהתמודדות  חברתי  והון  חברתיות  רשתות  של  המשמעותי  התפקיד 

 Buckland & Rahman, 1999; Haines et al., 2002; Hurlbert( במחקרי שדה רבים

לאנשים  כי  הראה   )1983(  Clason  .);et al., 2006; Nakagawa & Shaw, 2004
המעורבים באופן פעיל במערכות יחסים קרובות היה סיכוי גבוה יותר להתמודד בהצלחה 

להצלחת  המפתח  כי  ומצא  ביפן  בדק   )1989(  Maskrey מלאחרים.   חירום  באירועי 

יוזמות סיוע הוא חיבור מוצלח למוסדות הקהילה. קורדסקו )Cordasco, 2006( מצאה 

כי בעוד שבתקשורת ההמונים שודרו מסרים ברורים על הצורך לפנות את ניו-אורלינס 

ברשתות  שהועברו  הפוכים  למסרים  להאמין  העדיפו  רבים  'קטרינה',  סופת  לקראת 

החברתיות על-ידי שכנים וחברים, ונמנעו מלנקוט פעולה חיונית טרם האסון. בן ויזנר 

ערך מחקר השוואתי על היערכות לאסונות בערים גדולות )Megacities( בעולם ומצא 

כי המפתח להיערכות אפקטיבית של הרשויות טמון במיצוי ההון החברתי של ארגונים 

 .)Wisner, 2002( אזרחיים הנהנים מאמון האוכלוסיות הפגיעות ביותר

ובחירום  בשגרה  קשרים  של  מגוונת  רשת  לפתח  ארגונים  של  היכולת  כי  עולה  מכאן 

חיונית להצלחתם להתמודד עם אירועי חירום ועם אסונות.
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ג. פתיחות וגמישות

כאמור לעיל, היכולת לפעול על-פי תכנית מוכנה מראש אינה מספקת מאחר שאירועי 

החירום מחייבים תגובה מותאמת למצבים לא צפויים. לצורך כך נדרש הארגון לקדם 

להם  שיש  ארגונים  כי  מדגיש   )2010(  Välinkangas וגמישות.  פתיחות  של  תרבות 

נוכח  גם  משגשגים  פנימית,  עוצמה  ובעלי  חדשנות  המעודדים  מסתגלות,  תרבויות 

 Australian Resilience Expert(  סביבות בלתי צפויות. קבוצת מומחים אוסטרליים

Advisory Group, 2011( סקרה מגוון רחב של אירועי חירום ומצאה כי גמישות ויכולת 
מאפיינים  שלושה  הוגדרו  כך,  מתוך  מוצלחת.  להתמודדות  מפתח  הם  קשרים  ליצור 

עיקריים התורמים לחוסן ארגוני:

מנהיגות ותרבות ארגונית  .1 

יכולת  ארגונית,  גמישות  מאתגרים,  התלהבות  של  ארגונית  תרבות  מעודדת  •	 •
הסתגלות, חדשנות וזיהוי הזדמנויות.

וכן  חוסן  של  וחזון  ערכים  ובהירה לתרבות,  עקבית  מעודדת מחויבות ארגונית  •	 •
גישה של 'אם אחד בעסק – כולם בעסק'.

מטפחת סביבה התומכת בגמישות ארגונית וביוזמה בקבלת החלטות באמצעות  •	 •
אימון, יעדים ברורים והעצמה של העובדים.

מעודדת חוסן אישי גבוה של העובדים. •	 •
מנהלים בכירים מעודדים את חיזוק החוסן האישי והארגוני. •	 •

רשתות חברתיות / ארגוניות   .2 

מייצרות מערכות יחסים, סידורי עזרה הדדיים ושותפויות ברגולציה. •	 •
של  התורפה  נקודות  ואת  והארגון  הקהילה  בין  ההדדיים  הקשרים  את  מבינות  •	 •

הקהילה בכל ההיבטים.

מקדמות תקשורת פתוחה בארגון. •	 •
מוכנות לשינוי  .3 

מקדמת ציפייה פרואקטיבית והיערכות לאתגרי העתיד. •	 •
• מאפשרות זיהוי מוקדם של משברים ושל ההשפעות שלהם דרך שימוש במגוון 	

דעות, הגדלת הרגישות והערנות והבנת הפגיעות החברתית.

• פתרונות 	 למציאת  התלהבות  וכן  ואישית  ארגונית  עצמית  מסוגלות  מעודדת 



משרד הרווחה והשירותים החברתיים16

יעילים לאתגרים מורכבים.

• רציונאליות 	 ביכולות  שימוש  העושה  החלטות  לקבלת  גישה  מפתחת 

ואינטואיטיביות כאחד.

• מאפיינת ארגון לומד וכוללת הפקת לקחים, שיקוף פנימי, שימור הלמידה, שיתוף 	

הידע ושיפור מתמיד.
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)Resilience( ד. חוסן

לצד ההבנה הגוברת של מורכבות ההתמודדות במצבי חירום, חשיבות הקשרים וההון 

החברתי, גוברת ההכרה כי קיים רכיב בסיסי המנבא במידה רבה את יכולתם של ארגונים 

הקהילתי(.  )או  הארגוני'  'החוסן  הכינוי  את  קיבל  זה  רכיב  כאלו.  במצבים  להתמודד 

המונח 'חוסן' הגיע לשדה החברתי מתחום האקולוגיה - יכולת של מינים לשרוד שינויים 

קיצוניים ומתחום הפסיכולוגיה - היכולת האנושית להתמודד עם מצבי לחץ. מתוך כך 

:)Adger, 2000( הוגדרו שני היבטים של חוסן קהילתי

עמידות - היכולת להקטין את הפגיעה בתפקוד לאחר שיבוש הסדר הקיים.. 1

התאוששות ושיקום - היכולת לחזור בזמן קצר ביותר לתפקוד מלא ואף משופר . 2

לאחר השיבוש. 

"סך  השירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה מגדיר חוסן קהילתי במונחי פעולה: 

האישית  היכולת  את  המשלבת  מכוונת,  פעולה  לנקוט  הקהילה  של  המאמצים  כל 

או  חברתי  ביטחוני,  שינוי  על  ביעילות  ומגיבה  ומוסדותיה  תושביה  של  והקולקטיבית 

כלכלי כדי להשפיע על מהלכו ועל השלכותיו העתידיות על הקהילה" )שוגרמן וסנדר, 

2012, עמ' 503(. 

הפרעות,  נוכח  לחץ  במצבי  גם  לתפקד  "יכולת  חוסן:  מגדיר   )2011( העורף  פיקוד 

שיבושים, חסרים, קונפליקטים פנימיים וכדומה. היכולת להתמודדות מוצלחת ותפקוד 

חיובי גם במצב של חוסר ודאות, מתח מתמשך ואפילו טראומה חמורה." )עמ' 30(. להד 

פיתח את מודל החוסן הרב-ממדי המכונה Basic Ph או גש"ר מאח"ד )בעברית( )אילון 

ולהד, Lahad, 1997 ;2000(. זהו מודל פסיכולוגי, אינטגרטיבי המתאר שישה מרכיבי 

תפקוד:  משבשי  במצבים  ומערכות  פרטים  של  ההתמודדות  ליכולת  התורמים  חוסן 

בדמיון,  שימוש  חברתית,  תמיכה  רגשי,  עיבוד  וערכים(,  )אמונות  משמעות  מציאת 

מסגור מחדש של תמונת המצב )שימוש בהיגיון( ופעילות גופנית. 

עצמית,  הסתמכות  של  לתרבות  רבה  במידה  קשור  קהילתי  שחוסן  מצאו  מחקרים 

 Adger, 2000; Chenoweth & Stehlik, ;2005 ,לכידות ואופטימיות )אמית ופליישר

2001 (; לרמת ההון החברתי )תואר לעיל( בארגון או בקהילה )אמית ופליישר, 2005; 
יסודות של  וליכולתה של המנהיגות לשלב   ;)Adger, 2000 ;2007 פווין,   ;2008 ביליג, 

מיקוד שליטה פנימי, השתתפות פעילה של הקהילה ודיאלוג )בן יוסף, 2010(.  
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בסופו של דבר, חוסן הוא תוצר של יכולת התמודדות רב-מקצועית ורב-מגזרית )ִמְמָׁשל, 

ויכולות של מומחים ואנשי המקום )אמית  חברה אזרחית, מגזר עסקי( המשלבת ידע 

ופליישר, 2005; בן נשר, להד ושחם, 2002; זיגלמן , שחם, להד ושחם, 2006(.  

נוריס וחברותיה מסכמות עשרות מחקרים מתקופה של כארבעה עשורים בנושא חוסן, 

הסתגלות  של  לנתיב  יכולות  רשת  המקשר  כ"תהליך  הקהילתי  החוסן  את  ומגדירות 

זו  )Norris et al., 2008, pp.130(. רשת  ותפקוד מיטבי של קהילה לאחר הפרעה" 

וכשירות  חברתי  הון  ותקשורת,  מידע  כלכלי,  פיתוח  הבאים:  המשאבים  על  מבוססת 

קהילתית. 

ושיקום קהילות מפונות מגוש קטיף,  )2010( על ההתמודדות  יוסף  בן  במחקר שערך 

הורחב סיווג משאבי החוסן להיבטים נוספים, והוגדרו ארבעה יסודות לחוסן:

משאבים חומריים – תשתיות פיזיות, משאבים פיזיים, ציוד וטכנולוגיה;א. 

יכולות התארגנות – התנדבות, התארגנות עצמית וממוסדת, מנהיגות; ב. 

קבוצות ג.  פרטים,  בין  יחסים  רשת  אמון,  חברתי,  הון   – ותקשורת  קשרים 

ומוסדות, איסוף והפצת  מידע;

יצירת משמעות – תרבות, ערכים, רגשות, מיתוסים וסמלים, נורמות, אמונות.  ד. 

קבוצת חוקרים ישראלים בהשתתפות משרד הרווחה ובראשות לימור אהרונסון, אודיה 

יריעה ומרובה מתודות, ובסופו הוגדר  כהן, מולי להד ודימה לייקין ערכה מחקר רחב 

 Leykin,( המבוסס על חמישה רכיבים מרכזיים )CCRAM( מדד להערכת חוסן קהילתי

:)D. et al., 2013
– אמון במקבלי החלטות, אמון במנהיגות המקומית, אמונה בהוגנות  מנהיגות   .1  

חלוקת המשאבים ואספקת השירותים;

הקשרים  באיכות  והאמונה  הקהילה  חברי  בין  הקשרים  איכות   - חברתי  אמון   .2  

הללו;

ויכולת להשיג  יעילות קולקטיבית - מעורבות בקהילה ועזרה הדדית, תמיכה   .3  

מטרות;

– היכרות של המשפחה והקהילה עם מצבי חירום בקהילתם, תפיסת  מוכנות   .4  

המוכנות של הקהילה לחירום;

קשר למקום - קשר למקום המגורים, תחושת שייכות, גאווה במקום המגורים,   .5  

הזדהות אידאולוגית עם הקהילה.

חוסן  לפתח  רווחה  מוסדות  של  היכולת  כי  להציע  נכון  נראה  כאן,  האמור  סמך  על 



19 חוסן קהילתי במוסדות המעגל הראשון

מושתתת על המשאבים והיכולות שלהלן:

הרשות  במנהיגות  אמון  במוסד,  התפקידים  וממלאי  במנהלים  אמון   – מנהיגות   .1

משרד  ושל  המפעילים  של  ההחלטות  קבלת  בדרכי  אמון  החירום,  ובגורמי  המקומית 

הרווחה עם מנהיגות מקדמת יכולת הארגון לייצור קשרים, לקדם חשיבה פתוחה ולהגיב 

באופן גמיש ומותאם בעת חירום. פעולות המשקפות שליטה, תכליתיות, נחישות לצד 

גמישות, רגישות ושיתוף, דוגמה אישית, מעורבות ויזמות;

2.  יכולות התארגנות – מינוי והפעלה של צוות חירום וחוסן מוסדי )להלן צח"מ(, המורכב 

מבעלי התפקידים הבכירים ומשמש גוף מטה לניהול המשבר. הגדרת כשירויות נדרשות, 

יעדי פעולה ומשימות לחירום לפי אופי המוסד, נהלים לשגרה ולתרחישים / מצבי חירום 

שונים, ריכוז מידע הנדרש בדרך הזמינה לחרום, מיומנויות הנדרשות מבעלי התפקידים, 

יכולת חבירה ושיתוף פעולה עם גורמי החירום ועם ארגונים חברתיים בקהילה וברשות 

המקומית, יכולת התארגנות עצמית, סיוע הדדי, משאבי התנדבות בקהילה, במשפחות 

ובקרב אנשי מקצוע זמינים לחירום.

המוסמכות  הרשויות  של  והחירום  הבטיחות  בתקני  עמידה   – חומריים  משאבים   .3

)משטרת ישראל, כיבוי אש, הגנה אזרחית(, רמת נגישות פיזית, משאבים כספיים, ציוד 

כגון אמצעים רפואיים, תקשוב וטכנולוגיה.

4. קשרים ותקשורת – הון חברתי )בתוך המוסד ומחוצה לו(, אמון חברתי, רשת יחסים 

בצוות וכן עם החוסים ועם בני משפחותיהם, ערוצי איסוף, תיאום והפצת מידע בשגרה 

ובחירום בין פרטים, קבוצות ומוסדות, איסוף והפצת מידע.

5. תרבות ארגונית – הזדהות עם השליחות המקצועית, אמון, גאווה בהשתייכות למקום, 

נורמות של אחריות, התגייסות וסיוע הדדי, תרבות של מוכנות.  

בפרק הבא נציע עקרונות והמלצות לפיתוח ולחיזוק החוסן הקהילתי במסגרות הרווחה 

החוץ-ביתיות, עקרונות המבוססים על משאבים אלו.
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במצבי  התמודדות  ויכולת  קהילתי  חוסן  פיתוח  ה. 
)פנימייתיות(  חוץ-ביתיות  רווחה  במסגרות  חירום  

בישראל ובעולם:

עקרונות פעולה והמלצות

נתבונן על חמשת המשאבים אשר פורטו בפרק הקודם, ועבור כל אחד מהם נפרט את 

עקרונות הפעולה המתאימים לנוער בסיכון ולכלל מסגרות הרווחה החוץ-ביתיות, וכן 

נפרט המלצות ספציפיות לאוכלוסיות עם מוגבלויות שונות:

מנהיגות . 1

• ומהווים 	 החוסים'  'משפחת  את  מהווים  האחרים  והחוסים  המסגרת  צוות 

עבורם מודל לחיקוי ולהזדהות רגשית ותפקודית. היחסים עם הצוות קריטיים 

לבניית אמון ופעולה.

• החוסים 	 הסגל,   - שבמסגרת  האנושי  בהון  להיעזר  מומלץ  חירום,  בזמן 

פעילויות  יוזמות,  לביצוע  והתמחותם,  כישוריהם  ניצול  תוך   - והמתנדבים 

והפעלות.

• ויכולות 	 טבעית  מנהיגות  בעלי  בחוסים  החירום  בשלבי  להסתייע  מומלץ 

האישית,  הדוגמה  המחויבות,  האחריות,  את  אצלם  לחזק  מנת  על  ספציפיות 

התרומה לכלל וההתנהגות הראויה. 

• צוות החירום המוסדי )צח"מ(, בהנהגת מנהל המסגרת, יפעל במצב החירום/המשבר 	

לטיפול אפקטיבי המותאם למאפייני המצב ולדרישותיו, תוך הפגנת דוגמה אישית, 

שליטה, הפעלת יוזמה, התאמה ורגישות לצרכים הפיזיים והרגשיים של החוסים ושל 

         הסגל.

המלצות בתחום המנהיגות עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות פיזית:

• חלק 	 חווים  ראייה,  וכבדי  אנשים עם מוגבלויות פיזיות, כמו חרשים, עיוורים 

מהעולם דרך דמויות בסביבתם, כמו הורים, חברים ודמויות סמכות חלופיות, 

ולכן תפקיד המנהיגות הוא קריטי במיוחד בשעת חירום. היחסים היומיומיים 
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עם הצוות בשעת שיגרה מבססים את היכולת לבניית אמון ופעולה לפי הנחיות 

בזמן חירום.

• החוסים 	 של  נסיגה  תיתכן  משתנה,  המוכרת  הסביבה  כאשר  חירום,  בשעת 

לתלות ממשית בזולת, לפיכך הצורך בתמיכה פיזית ורגשית יגבר מאוד. 

• בשגרה, לומדים האנשים עם המוגבלויות הפיזיות להכיר את סביבתם ולתפקד 	

בה במידת עצמאות סבירה. מצב חירום הכרוך בשינוי קיצוני באורחות החיים: 

המטפלים  לחץ  שונים,  רקע  קולות  למיגון,  מהירה  כניסה  לאזעקות,  היענות 

והסגל ובמיוחד בהינתן הוראה לפינוי המוסד למסגרת אחרת - יהווה מכשול 

בשימור התפקוד וההסתגלות. 

• להתמודדות 	 החירום  מצב  בשעת  פועלים  המוסד,  מנהל  בהנהגת  הצח"מ, 

ולטיפול אפקטיבי המותאמים למאפייני המצב ולדרישותיו, תוך הפגנת דוגמה 

ורגישות לצרכים הפיזיים והרגשיים  יוזמה, התאמה  אישית, שליטה, הפעלה, 

של החוסים ושל הסגל.

• מנהיגות המוסד תסתייע בשעת חירום בחוסים בעלי מנהיגות טבעית ויכולות 	

כדי  וזאת  ויכולותיהם,  לביצוע משימות התואמות את מגבלותיהם  ספציפיות 

לחזק אצלם את תחושת המסוגלות, האחריות, המחויבות וההתנהגות הראויה. 

נדרשת גם גמישות ופתיחות של הצח"מ לאפשר מעורבות של העצמאים מבין 

בשגרה,  בה  פעילים  שהם  במסגרת  פעילות  אחריות,  קבלת  בצורת  החוסים 

סיוע לזולת ועוד.

המלצות בתחום המנהיגות עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות נפשית:

• בשעת שיגרה, כאשר החוסים אינם מצויים בהתקף פסיכוטי, יש לפתח אצלם 	

המחויבות  האחריות,  את  לחזק  כדי  ספציפיות  ויכולות  מנהיגות  מיומנויות 

וההתנהגות הראויה שיבואו לידי ביטוי בשלבי החירום.

• לגבי חוסים המאופיינים ברמת פסיביות גבוהה - יש לפעול דרך הקשר האישי 	

שלהם עם המטפלים ולהתבסס ככל האפשר על "עיקרון הרציפות", דהיינו יש 

להשתמש בדוגמאות ובדימויים בעלי משמעות עבורם.
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המלצות בתחום המנהיגות עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית ומסגרות 

לאנשים על רצף האוטיזם:

• זקוקים 	 האוטיזם  רצף  על  ואנשים  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  אנשים 

להתייחסות אישית צמודה מצד המטפלים והסגל.

• עם 	 האנשים  התנהגות  על  רבה  השפעה  יש  המטפלים  ולתגובות  להתנהגות 

המוגבלות השכלית והאנשים על רצף האוטיזם ועל תגובתם מכיוון שתלותם 

באחרים ובמטפלים היא כמעט מוחלטת.

• כל שינוי בשגרת החיים או בסביבה המוכרת להם גורמת לתגובות של אי-שקט 	

היערכות  המחייבות  קיצוניות  והתנהגותיות  רגשיות  פיזיולוגיות,  ולתגובות 

מיוחדת.

• החירום, 	 ממצב  כתוצאה  והמטפלים  הסגל  מצד  טבעיות  וחרדה  לחץ  תגובות 

עלולות ליצור אצל האדם בעל המוגבלות תגובות של אי-שקט וחרדה בעוצמות 

חזקות וכן תגובות רגשיות חריפות אחרות.

יכולות התארגנות . 2

• יעדים לפעולה ומשימות לחירום. כשירויות כאלו 	 הגדרת כשירויות נדרשות, 

הן מחד גיסא יכולות ניהול והנהגה, אך מאידך גיסא כוללות גם יכולות הכלה, 

אמפטיה, סמכות הורית - חלופית ועוד. 

• מטה 	 כגוף  הבכירים  התפקידים  מבעלי  המורכב  צח"מ,  של  ושימור  הקמה 

לניהול המשבר; 

• ולמצבי חירום שונים: הכנת תיק חירום מוסדי הכולל: 	 נהלים לשגרה  פיתוח 

א. נוהלי הפעלה לשגרה ולמצבי חירום שונים )ובכללם מצבי חירום קיצוניים 

ובני  החוסים  פרטי  חיוני:  מידע  של  ורשימות  טבלאות  ב.  מתמשכים(;  או 

משפחותיהם, בוגרי המסגרת אשר עדיין קשורים אליה, הסגל ומשפחותיהם, 

הרשות,  גורמי  חיוניים,  שירותים  חירום,  גופי  ומשפחותיהם,  החינוך  צוות 

מתנדבים, ספקים, גורמי תחזוקה, טיפול, בריאות ועוד.

• להגיע 	 במטרה  ולחוסים,  הסגל  לכלל  לצח"מ,  ותרגול  הדרכה  פעולות  ביצוע 

האפשר  ככל  והפעלתם  חוסים  שילוב  תוך  רצויות,  ומיומנות  תפקוד  לרמת 

במשימות שונות על-פי כישוריהם.
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• וברשות המקומית, עם 	 יחסים עם ארגונים חברתיים בקהילה  בניית מערכות 

לחירום,  זמינים  מקצוע  אנשי  ועם  החוסים  משפחות  עם  בקהילה,  מתנדבים 

הפעולה  שיתוף  נוהלי  של  וקביעה  תיאום  היכרות,  מפגשי  קיום  כך  ובתוך 

בחירום ועוד. חשוב כי מערכות יחסים אלו יתחילו לקרום עור וגידים בשגרה 

ולא רק בשעת חירום.

• בנייה והפעלה של מערך ממשקים עם גורמי פנים וחוץ תוך גיבוש הסדרי סיוע 	

תרבות  שפ"ח,  מיוחד,  חינוך  בתחומי  מקצועיים  גורמים  עם  בחירום  ופעילות 

והפעלות שונות המתקיימות במוסד בשגרה.

• הכנת תכניות הפגה למניעת שחיקה של הסגל והחוסים במצב חירום מתמשך.	

המלצות בתחום ההתארגנות עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות פיזית:

• להבטיח 	 יש  חירום,  בעת  גם  האפשר  ככל  תפקודית  רציפות  לשמר  מנת  על 

כי הקשר של החוסים עם המטפלים יימשך גם בחירום. לכן יש לוודא זמינות 

המטפלים המוכרים לחוסים  ומוכנותם לשעת חירום.

• כדי 	 והיערכות מקדימה בשיתוף החוסים  יבצע הערכות מצב  כי הסגל  חשוב 

ליישם את הנחיות המיגון ושינויים והתאמות בסביבה הפיזית תוך התחשבות 

במוגבלויות הפיזיות של החוסים.

• הדרכה ותרגול לצח"מ, לכלל הסגל ולחוסים, לרמת תפקוד ומיומנות רצויות, 	

כי  לציין,  יש  שונות.  במשימות  האפשר  ככל  והפעלתם  חוסים  שילוב  תוך 

חברתית,  - כישורי מחייה, פעילות   בסיסיים  חיים  הדרכת החוסים לכישורי 

הכרת הסביבה, הכרת מצב החירום והבנת הנחיות החירום - יקלו על החוסים 

את ההתמודדות בהיווצר מצב חירום.

המלצות בתחום ההתארגנות עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות נפשית:

• הדרכה ותרגול לצח"מ, לכלל הסגל ולחוסים, לרמת תפקוד ומיומנות רצויות, 	

תוך שילוב חוסים והפעלתם ככל האפשר במשימות שונות;

• אלו 	 אנשים  פסיכוטי.  להתקף  סיכון  עם  לאנשים  תינתן  מרבית  לב  תשומת 

זקוקים לתמיכה ולהדרכה צמודים מצד הצוות הטיפולי או מצד גורמי תמיכה 

כדוגמת המשפחה.

• בהדרכת החוסים יש לשים דגש על הדגמות ועל הפעלות מעשיות.	
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• בשל תלות במטפלים צמודים בשעת חירום, יש לוודא זמינותם בחירום והכנתם 	

לשעת חירום, כולל התאמת תקני כוח אדם לדרישות החירום.

• הכנה והדרכה למתנדבים לפני כניסתם לתפקיד;	

• הסביבה, 	 הכרת  חברתית,  פעילות  בסיסיים:  חיים  לכישורי  החוסים  הדרכת 

את  החוסים  על  יקלו  אלו  החירום.  הנחיות  והבנת  החירום  מצב  הכרת 

ההתמודדות בהיווצר מצב חירום.

• מצב 	 של  במקרה  והחוסים  הסגל  של  שחיקה  למניעת  הפגה  תכניות  הכנת 

חירום מתמשך.

המלצות בתחום ההתארגנות עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית ומסגרות 

לאנשים על רצף האוטיזם:

• במונחים 	 בשפה,  והתנהגותית:  מעשית  להיות  חייבת  לחוסים  ההדרכה 

של  התנהגויות  החוסים  עם  לתרגל  חשוב  לחוסים.  המוכרים  ובדימויים 

התגוננות, גם במרחבי המיגון, כדי להפכם לסביבות ולהתנהגויות מוכרות.

• חשוב לשתף את בני המשפחה של החוסים המהווים מסגרת תמיכה חברתית 	

גם בשגרה ולהסתייע בהם.

• עזר 	 וכוחות  מתנדבים  הפעלת  על-ידי  בחירום  אדם  כוח  להוספת  היערכות 

במטרה לאפשר לסגל המוסד הקלה בעומס. חשוב לתדרך מתנדבים חדשים 

ולערוך להם הכנה מנטאלית לעבודה עם סוג האוכלוסייה.

• מצב 	 של  במקרה  והחוסים  הסגל  של  שחיקה  למניעת  הפגה  תכניות  הכנת 

חירום מתמשך.

משאבים חומריים . 3

• רציפות תפקודית: לימוד והכרה של התקנים הנדרשים למוסד בתחומי המיגון 	

וההתגוננות, הבטיחות, התשתיות, המערכות החיוניות, השירותים והמלאים 

הדרושים להבטחת השירותים ולקיום פעילות המוסד בשגרה ובמהלך שלבי 

החירום. רציפות תפקודית במסגרת מוסדות לילדים ולנוער מבטיחה שימור 

של המסגרת המוסדית והחברתית ושל המסגרת החינוכית במוסד.

• פיתוח ושימור קשר עם גורמים, בעלי מקצוע, ספקי שירותים ורשויות סיוע כדי 	
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לאפשר רציפות תפקודית והבטחת השירותים הנ"ל בשגרה ובמהלך שלבי החירום.

• מומלץ להסתייע ככל הניתן בחוסים למשימות מנהלה ותחזוקה במטרה לחזק 	

את תחושת האחריות וההתנהגות הנאותה, וזאת בתנאי שלא צפויה להם סכנה 

ביטחונית או בטיחותית.

המלצות בתחום המשאבים החומריים עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות פיזית:

• רציפות תפקודית - רציפות תפקודית במסגרת מוסדות לאנשים עם מוגבלויות 	

שימור  גם  אם  כי  והחברתית,  המוסדית  המסגרת  שימור  רק  אינה  פיזיות 

תומכות  במסגרות  או  במוסד  הפועלת  הפנאי  מסגרת  או  החינוכית  המסגרת 

הסובבות את המוסד.

• עמותות 	 שירותים,  ספקי  מקצוע,  בעלי  גורמים,  עם  קשר  ושימור  פיתוח 

רציפות  לאפשר  כדי  סיוע  ורשויות  הפיזיות  המוגבלויות  בסוגי  העוסקות 

תפקודית והבטחת השירותים הנ"ל בשגרה ובמהלך שלבי החירום.

• דגשים:	

o /לעיוורים( והשמיעתיים  החזותיים  בהיבטים  גבוהה  בנגישות  צורך 

ותנועה והסרה  ובנגישות פיזית סבירה באמצעות עזרי חישה  לחרשים( 

או סימון מכשולים בנתיבי תנועה במוסד ומחוצה לו )עבור מוגבלי תנועה 

ועיוורים(.

o  ,לחרשים ביפרים  בחדרים,  אזעקה  כפתורי  כריזה,  במערכות  צורך 

וקבוצתי  אישי  מיגון  אמצעי  בתנועה,  המתקשים  עבור  לניוד  אמצעים 

ומערכות נשימה וחמצן לנזקקים להם.

המלצות בתחום המשאבים החומריים עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות נפשית:

• רק 	 אינה  נפשית,  מוגבלות  עם  לאנשים  מוסדות  במסגרת  תפקודית  רציפות 

שימור המסגרת המוסדית והחברתית, כי אם גם שימור מסגרת הפנאי הפועלת 

במוסד או במסגרות תומכות ותעסוקתיות מחוץ למוסד.

• סיוע 	 ורשויות  גורמים, בעלי מקצוע, ספקי שירותים  ושימור קשר עם  פיתוח 

כדי לאפשר רציפות תפקודית והבטחת השירותים הנ"ל בשגרה ובמהלך שלבי 

החירום.

• מומלץ להסתייע ככל הניתן בחוסים למשימות מנהלה ותחזוקה במטרה לחזק 	
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סכנה  להם  צפויה  שלא  בתנאי  וזאת  הנאותה,  וההתנהגות  האחריות  תחושת 

ביטחונית או בטיחותית.

• דגשים:	

o .חשוב להכין לשעת החירום מלאי תרופות שניטלות על בסיס קבוע

o  חשוב להכין מערכות כריזה, כפתורי אזעקה בחדרים ואמצעי מיגון אישי

וקבוצתי.

המלצות בתחום המשאבים החומריים עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית 

ועבור מסגרות לאנשים על רצף האוטיזם:

• רציפות תפקודית במסגרת מוסדות לאנשים עם מוגבלות שכלית או לאנשים 	

גם  כי אם  על רצף האוטיזם, אינה רק שימור המסגרת המוסדית והחברתית, 

שימור מסגרת הפנאי הפועלת במוסד או במסגרות תומכות מחוץ למוסד.

• דגשים:	

o  .להתאפק קשה  אוטיזם  או  התפתחותית  שכלית  מוגבלות  עם  לאנשים 

לכן מומלץ לארגן בחדר המוגן חדרי שירותים צמודים כדי למנוע איבוד 

שליטה על הצרכים, וכן מלאי של מים ומזון )חטיפים ופינוקים( וכן אמצעי 

העסקה והפעלה למשך השהייה.

o  לסביבתם המיגון  אזורי  ושל  המיגון  אמצעי  של  מרבית  בהתאמה  צורך 

הטבעית של החוסים כדי למנוע שינויים קיצוניים בסביבה המוכרת. 

קשרים ותקשורת . 4

• פעולה 	 בתכניות  במידע,  הסגל  את  לשתף  יש  ובצח"מ  בהנהלה  האמון  לחיזוק 

ובהצעות לפתרונות למצבי חירום ולאתגרים. לצורך כך, מומלץ להסתייע בכלים 

כמו "שולחן עגול", "סיעור מוחות" וכד'. יש לפעול להרחבת מעגלי שיתוף אלו 

ולכלול גם את הילדים והנוער החוסים. לשכבות גיל שונות יש מאפיינים שונים 

ועד מסוגלות לתרום למוסד  זה לזה  ולסייע  וחוזקות שונות: מיכולת להתגבש 

כולו. האחריות להובלת התהליך במקרה זה תחול על הנהגת שכבת הגיל. בתוך 

כך יש לכלול כמובן את סגל המוסד, אך גם את המנהיגות הלא-פורמאלית העולה 

מתוך קבוצת החוסים.
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• ניצול ומיצוי של ההון החברתי - חברי הסגל החינוכי והטיפולי, המשפחות של 	

הסגל ושל החוסים, המתנדבים והחוסים - לצרכים ולמשימות שונות, ליצירת 

תחושת "יחד" וסולידאריות.

• היערכות בשגרה לקראת מצבי חירום צפויה לחזק את התחושה בקרב הילדים 	

והנוער החוסים כי הנהלת המוסד והסגל הפועל בו אינם פועלים למען עצמם, 

אלא פועלים מתוך זהות צרכים ואינטרסים )בבחינת 'כולנו בסירה אחת'(, ובכך 

ולא רק  גם מתוך מנהיגות מעצבת  כוחם של חברי הסגל לפעול  מחזקת את 

מתוך מנהיגות סמכותית.

• יש 	 ובחירום.  בשגרה  מידע  ולהפצת  לתיאום  לאיסוף,  וערוצים  רשתות  קביעת 

לקחת בחשבון כי לילדים ולנוער החוסים יש אמצעי תקשורת משלהם )טלפונים 

אך  תלויה  אינה  לו  ומחוצה  המוסד  לתוך  המידע  זרימת  ולפיכך  סלולאריים(, 

ורק בצח"מ. מאידך גיסא, יכולתם של ילדים ונוער אלו לקחת אחריות יכולה גם 

לאפשר לצח"מ להסתייע בהם לאיסוף ולהפצה של המידע )כרץ-שליח, ככתובת 

נוספת למוקד מידע, כמוקד להוצאת הודעות ועוד אפשרויות נוספות(.

• שיתוף ועדכון בני המשפחה של החוסים ושל הסגל במידע ובתכניות הפעולה;	

• מיפוי והתארגנות במוסד להפעלת מערכות אזעקה, תקשורת והעברת מידע 	

העורף,  פיקוד   - החירום  גורמי  הנחיות  בסיס  על  חירום  אירוע  בשלבי  חיוני 

משטרת ישראל, הרשות המקומית, הבעלות וגורמים אחרים. 

המלצות בתחום הקשרים והתקשורת עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות פיזית:

• נוהלים, 	 גיבוש  תוך  וחוץ,  פנים  גורמי  עם  ממשקים  מערך  של  והפעלה  בנייה 

ביטוח  גורמים מקצועיים בתחומי בריאות,  ופעילות בחירום עם  סיוע  הסדרי 

לאומי, ארגוני מתנדבים ועמותות סיוע לבעלי המוגבלויות השונות ועם שירותי 

הרווחה וגורמים המסייעים בשגרה.

•  הרחבת המעגלים לשיתוף במידע, בתוכניות פעולה ובהצעות למתן פתרונות 	

למצבים ואתגרים – כדי לכלול גם את בעלי המוגבלות הפיזית החוסים, אשר 

לחלקם מגבלה פיזית אשר אינה פוגעת ביכולתם לתרום רבות בשגרה ובחירום, 

מתוך  העולה  הלא-פורמאלית  המנהיגות  את  את  כמובן  לכלול  יש  כך  ובכלל 

קבוצת החוסים.

• ובחירום. 	 בשגרה  מידע  ולהפצת  לתיאום  לאיסוף,  וערוצים  רשתות  קביעת 
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יש לקחת בחשבון כי למרבית החוסים המוגבלים פיזית יש אמצעי תקשורת 

לצורכיהם(,  מותאמים  רובם   – ועוד  מחשבים  סלולאריים,  )טלפונים  משלהם 

ולפיכך זרימת המידע אל המוסד ומחוצה לו אינה תלויה אך ורק בצח"מ. מאידך 

גיסא, יכולתם של חוסים אלו לקחת אחריות יכולה לאפשר לצח"מ להסתייע 

כמוקד  מידע,  למוקד  נוספת  )ככתובת  המידע  של  ולהפצה  לאיסוף  בהם 

המתאימים  המידע  בערוצי  שליטתם  לאור  במיוחד  ועוד(,  הודעות  להוצאת 

לקבוצת השווים.

המלצות בתחום הקשרים והתקשורת עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות נפשית:

• הסגל 	 של  המשפחות  הטיפולי,  הסגל  חברי   - החברתי  ההון  ומיצוי  ניצול 

"יחד"  תחושת  ליצירת  שונות  ולמשימות  לצרכים   - המתנדבים  החוסים,  ושל 

וסולידאריות.

• המוגבלים 	 החוסים  של  התחושה  את  לחזק  צפויה  בשגרה  לחירום  היערכות 

נפשית כי הנהלת המוסד והסגל הפועל בו אינם פועלים למען עצמם, אלא מתוך 

זהות צרכים ואינטרסים )בבחינת 'כולנו בסירה אחת'(, ובכך מחזקת את כוחם 

של חברי הסגל לפעול גם מתוך מנהיגות מעצבת ולא מתוך סמכותיות בלבד. 

לתחושה זו יש השפעה מעצימה רבה גם על יחסי הסגל והחוסים בשגרה.

המלצות בתחום הקשרים והתקשורת עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית 

ומסגרות לאנשים על רצף האוטיזם:

• נוהלי 	 גיבוש  תוך  וחוץ,  פנים  גורמי  עם  ממשקים  מערך  של  והפעלה  בנייה 

הפעלה, הסדרי סיוע ופעילות בחירום בשיתוף עם גורמים מקצועיים בתחומי 

ועמותות סיוע לאנשים עם מוגבלות  בריאות, ביטוח לאומי, ארגוני מתנדבים 

שכלית, וכן עם שירותי הרווחה וגורמים המסייעים בשגרה.

• עם 	 החוסים  של  התחושה  את  לחזק  צפויה  שגרה  בעת  לחירום  היערכות 

למען  פועלים  אינם  בו  הפועל  והסגל  המוסד  הנהלת  כי  שכלית  מוגבלויות 

עצמם, אלא מתוך זהות צרכים ואינטרסים )בבחינת 'כולנו בסירה אחת'(, ובכך 

ולא רק  גם מתוך מנהיגות מעצבת  כוחם של חברי הסגל לפעול  מחזקת את 

הסגל  יחסי  על  גם  רבה  מעצימה  השפעה  יש  זו  לתחושה  סמכותיות.  מתוך 

והחוסים בשגרה.
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תרבות ארגונית  . 5

• חיזוק החוסן של הסגל באמצעות פעילויות המחזקות הזדהות עם השליחות 	

המקצועית, אמון ותפיסת החשיבות של ביצוע העבודה למרות תחושות 

 חרדה וקונפליקט תפקודי. 

טיפוח תחושת השליחות המקצועית הכוללת את הדאגה לעתיד הילדים. 

והכישורים  המיומנויות  הדגשת  על-ידי  הסגל  של  הייחודית  הזהות  טיפוח 

הייחודיים:

o  פיתוח מיומנויות טיפול וחינוך ייחודיות ותכניות למתבגרים השוהים

במסגרות החסות;

o ;מעקב בוגרים ובקרה

o  .קיום מערכת יחסי גומלין שוטפת עם הקהילה

• מחויבות, 	 תחושת  של  ועידוד  מוכנות  של  תרבות  לטפח  היא  הצח"מ  משימת 

וחשיבות  וגמישות  רבות  עבודה  בשעות  ולעבוד  להתגייס  נכונות  אחריות, 

ההשתייכות למקום.

• ואף 	 למוסד,  רבה  שייכות  תחושת  רבות  פעמים  מציגים  חוסים  ונוער  ילדים 

את  עזיבתם  לאחר  והמחנך  המטפל  הסגל  עם  קשר  על  ושומרים  ממשיכים 

כדי לתת  יש להסתייע בחוסים  באופן מבוקר למשימות שונות  לכן,  המקום. 

להם תחושת חשיבות וערכיות ולחזק בהם את תחושות השייכות והנאמנות.

המלצות בתחום התרבות הארגונית עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות פיזית:

• חיזוק החוסן של הסגל באמצעות פעילויות המחזקות הזדהות עם השליחות 	

המקצועית, אמון ותפיסת החשיבות של ביצוע העבודה למרות תחושות חרדה 

וקונפליקט תפקידי. 

סגל העוסק בטיפול בחוסים עם מוגבלות פיזית, זוכה לשליחות מקצועית מעצם 

הסיוע לאלו המבקשים להשתלב בחברה אשר 'שופטת' אותם כמוגבלים. הסגל 

מבקש להבטיח את שילובם של האנשים עם המוגבלות בתחומי התעסוקה, 

בכל  שלהם  ופעילה  שוויונית  השתתפות  ולקדם  והחברה  הקהילה  הדיור, 

בכבוד  מרבית,  בעצמאות  חייהם  את  לחיות  להם  לאפשר  כדי  החיים  תחומי 

ותוך מיצוי מלוא יכולתם. 

תרבות ארגונית המעודדת יציאה והתגברות על מגבלות הגוף והשתלבות של 
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החוסים בתחומי התעסוקה, הדיור, הקהילה והחברה תעודד גם חוסן מוסדי.

• משימת הצח"מ היא לטפח תרבות של מוכנות למצבי חירום ועידוד תחושות של 	

מחויבות, אחריות, נכונות להתגייס ולעבוד בשעות עבודה רבות ולא שגרתיות 

וחשיבות ההשתייכות למקום.

• חוסים מציגים פעמים רבות תחושת שייכות רבה למוסד, לכן יש להסתייע בהם 	

וערכיות  חשיבות  של  תחושה  להם  לתת  כדי  שונות  למשימות  מבוקר  באופן 

ולחזק בהם את תחושות השייכות והנאמנות.

המלצות בתחום התרבות הארגונית עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות נפשית:

• השליחות 	 עם  הזדהות  המעודדות  פעילויות  באמצעות  הסגל  של  החוסן  חיזוק 

המקצועית, אמון, ותפיסת החשיבות של ביצוע העבודה למרות תחושות חרדה 

וקונפליקט תפקידי. 

מקצועית  לשליחות  זוכה  נפשית,  מוגבלות  עם  בחוסים  בטיפול  העוסק  סגל 

מעצם הסיוע לאלו המבקשים להשתלב בחברה בעוד היא דוחה אותם ושופטת 

אותם כחריגים, שכן מוגבלות נפשית אינה זוכה לאותה 'לגיטימיות' כמוגבלות 

פיזית. הסגל מבקש להבטיח את שילובם של האנשים עם המוגבלות בתחומי 

התעסוקה, הדיור, הקהילה והחברה ולקדם השתתפות שיוויונית ופעילה בכל 

מיצוי  תוך  ובכבוד,  מרבית  בעצמאות  לחיות  להם  לאפשר  כדי  החיים  תחומי 

מלוא יכולתם. 

• תרבות ארגונית המעודדת יציאה והתגברות על מגבלות הנפש והשתלבות של 	

החוסים בתחומי התעסוקה, הדיור, הקהילה והחברה תעודד גם חוסן מוסדי.

• משימת הצח"מ היא לטפח תרבות של מוכנות למצבי חירום ושל עידוד תחושות 	

מחויבות, אחריות, נכונות להתגייס ולעבוד בשעות עבודה רבות ולא שגרתיות 

וחשיבות ההשתייכות למקום.

• מרבית החוסים משתפים פעולה עם הצוות הטיפולי במהלך האזעקות, בהליכה 	

ברצון לחדר האטום ובחבישת קסדה. הדרכה מקדימה, הכנות נאותות ותרגול 

מוקדם של המוסד, מחזקים את תרבות המוכנות לחירום.

• הסתייעות בחוסים באופן מבוקר למשימות שונות כדי להקנות להם תחושות 	

של חשיבות וערכיות.
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המלצות בתחום התרבות הארגונית עבור מסגרות לאנשים עם מוגבלות שכלית 

ולאנשים על רצף האוטיזם:

• חיזוק החוסן של הסגל באמצעות פעילויות המחזקות הזדהות עם השליחות 	

המקצועית, אמון, ותפיסת החשיבות של ביצוע העבודה למרות תחושות חרדה 

וקונפליקט תפקידי. 

שליחות  לתחושת  זוכה  שכלית  מוגבלות  עם  בחוסים  בטיפול  העוסק  סגל 

מקצועית מעצם הסיוע לאלו המבקשים להשתלב בחברה אף שהיא דוחה אותם 

'לגיטימיות'  לאותה  זוכה  אינה  שכלית  מוגבלות  שכן  כחריגים,  אותם  ושופטת 

מיומנויות  המוגבלות  עם  לאנשים  להקנות  מבקש  הסגל  פיזית.  כמוגבלות 

יסוד יומיומיות, להציע להם תכניות לשיקום תעסוקתי, תכניות לשעות הפנאי 

ותכניות לבניית כלים להסתגלות חברתית נורמטיבית.

• של 	 והשתלבות  מגבלות  על  והתגברות  יציאה  המעודדת  ארגונית  תרבות 

החוסים בתחומי התעסוקה, הדיור, הקהילה והחברה תעודד גם חוסן מוסדי.

• עידוד 	 ושל  חירום  למצבי  מוכנות  של  תרבות  לטפח  היא  הצח"מ  משימת 

תחושות של מחויבות, אחריות, נכונות להתגייס ולעבוד בשעות עבודה רבות 

ולא שגרתיות וחשיבות ההשתייכות למקום.

• במהלך 	 הטיפולי  הצוות  עם  פעולה  לשתף  יתקשו  החוסים  מן  חלק  כי  צפוי 

הצח"מ  משימת  לכן  ולהתנגדויות,  לעימותים  זמן  יהיה  לא  ולצוות  האזעקות, 

היא להתאים את אמצעי המיגון והבטיחות אל אותם חוסים, ולספק פעילויות 

הפגה מהרגע הראשון להסחת הדעת מן השינוי הסביבתי המתחולל.

• הסתייעות בחוסים באופן מבוקר למשימות שונות כדי לטפח אצלם תחושות 	

של חשיבות וערכיות.
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נספח א

אפיונים הרווחה:   משרד  של  חוץ-ביתיות  במסגרות   אוכלוסיות 

חירום במצבי  ולהתמודדות  לחוסן  בהקשר  מיוחדים   ודגשים 

אוכלוסית הקשישים

"קבוצת  ולהגדירה:  הקשישים  אוכלוסיית  את  להכליל  מקובל  המקצועית  בספרות 

סיכון". בדיונו בשאלה: "קשישים ומצבי חירום – האמנם קבוצת סיכון בלבד?", טוען להד 

כמו  אובייקטיביים,  ייחודיים  מאפיינים  ישנם  הקשישים  האנשים  למרבית  כי   )2001(

קשיים במהירות תגובה, מגבלת תנועה ומגבלות נוספות. עם זאת, לקשישים יש גם כמה 

מאפיינים בעלי משמעויות והשלכות לשעת חירום, המחייבים התייחסות ייחודית מצד 

המערכות המטפלות בהם, ובכללן גורמי התנהגות, הסברה והדרכת אוכלוסייה בפיקוד 

העורף, במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות. לדעת להד, הניסיון שהצטבר ממלחמת 

המפרץ ב-1991 ומתקופת הכוננות לפני המלחמה בעיראק ב-2003 ובמהלכה מצביע 

על יכולת להסתייע באנשים הקשישים עצמם ובניסיון החיים שלהם כמשאב התנדבותי 

והפעלתי במגוון דרכים ומשימות. להד מתאר כמה מאפיינים ייחודיים של אוכלוסיית 

האנשים הקשישים העשויים לסייע לעצמם ולקהילתם בשעת חירום ומשבר:

• התנסויות 	 הכולל  חיים  ניסיון  צברו  הקשישים  מהאנשים  רבים   - חיים  ניסיון 

והתמודדויות מגוונות במצבי לחץ וחירום. ניסיון זה מעניק להם פרספקטיבה 

ניתן  הלאה.  ולהמשיך  ומשברים  סכנה  מצבי  על  להתגבר  שאפשר  ואמונה 

להסתייע בניסיון זה לחיזוק החוסן של האדם הקשיש וסביבתו ולצורך הפעלתו 

באופן פעיל למשימות התנדבותיות.

• זמינים 	 רבים מהאנשים הקשישים, במיוחד אלו שבריאותם סבירה,   - זמינות 

ויכולים להגיש עזרה. הם פנויים יחסית במרבית שעות היום ו"אינם ממהרים 

לשום מקום". כמו כן, הם יכולים להיות סבלניים בהגשת עזרה לאחרים.

• ניסיון חיים והעובדה ש"היינו כבר בסרט הזה" מאפשרים לאנשים 	  - נינוחות 

קשישים רבים להיות נינוחים ושקולים בתגובתם ולהקרין זאת על סביבתם.

• את 	 כשמפעילים  מצוקה,  בשעת  דווקא   - לי"  ש"זקוקים  ותחושה  משמעות 

האדם הקשיש ומסתייעים בניסיונו ובכישוריו, תורמים לחיזוק הרגשת הערך 
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נהנים  ומשמעות החיים אצלו. הממצאים מלמדים שאנשים קשישים  העצמי 

מאוד לסייע ולהתנדב בסביבתם הטבעית ובמשימות משמעותיות. הם מוכנים 

אפילו לבצע משימות ותפקידים שאחרים רואים בהם פחיתות כבוד או עניינים 

למשימות  גם  משמעות  לצקת  מצליחים  הקשישים  האנשים  חשיבות.  חסרי 

כאלו, ואין הם בררנים בחיפוש אחר תפקידים "יוקרתיים".

• ובשימוש 	 גם באלתור  יכולים לסייע  האנשים הקשישים   – שימוש באמצעים 

להסתייע  ניתן  שלהם.  החיים  ניסיון  סמך  על  תחליפיים  ובמוצרים  באמצעים 

שונים  תפקידים  למילוי  רכב(,  )בעלי  ניידים  והם  טובה  שבריאותם  באנשים 

או  למשפחות  מצרכים  בהבאת  הן  ובאספקה,  בהובלה  בהסעות,  הקשורים 

ומטפלים  אחרים  קשישים  בהסעת  והן  מוגבלויות  עם  או  נזקקים  ליחידים 

וכד'. להד מדגיש לפיכך את חשיבות ההתבוננות  לבתי חולים, לקופת חולים 

המבחינה והלא-סטריאוטיפית בקשישים. מחד גיסא, הקשישים זקוקים לסיוע 

תוך התחשבות במאפייני האיום ובצרכים הייחודיים שלהם; מאידך גיסא הם 

מהווים משאב קהילתי שלא יסולא בפז. העיקרון בעבודה עם הקשישים הוא 

להתנדב  עידודם  הניתן,  ככל  הפעלתם  על-ידי  לעצמם"  לעזור  להם  "לעזור 

למשימות שונות בסביבתם הקרובה וניצול כישוריהם וניסיון החיים שצברו.  

• ולקהילה באה אפוא לידי ביטוי 	 )2001(, התרומה לאדם הקשיש  לדברי להד 

בכמה אופנים:

o .הם מרגישים משמעות, שליחות ונחיצות

o .הם פעילים במקום להיות סבילים

o .הם נותנים יחס ומקבלים אהבה וכבוד

o .הם פותרים בעיות, שואבים מניסיונם ומלמדים אחרים

o  כמודל חייהם  בסיפורי  ומשתפים  קודם  ידע  בסיס  על  מאלתרים  הם 

להתמודדות.

מאפיינים פיזיולוגיים-גופניים

בעיקר  שבהם,  העצמאיים  גם  הקשישים,  האנשים  מרבית  כי  מציין   )2008( ברנדר 

מהוות  אלו  מגבלות  ובתנועה.  בשמיעה  בראייה,  מתקשים  יותר,  המבוגרים  בגילאים 

אתגר מיוחד לקשיש ולמסייעים בידיו בעיקר בזמני חירום, עת נדרש לשמוע התרעות 

מוגן  לחדר  או  למחסה  להגיע  להתקשות  )עלולים  אֵפלה  בתנאי  להתמצא  והודעות, 



משרד הרווחה והשירותים החברתיים42

נלווים לערכה(. אצל  ולהפעיל אביזרים  )לחבוש מסכה  ולהתמגן  במהירות הנדרשת( 

חלק מהקשישים קיים קושי להסתגל לשינויים מהירים המאפיינים מצבי חירום. כמו כן, 

עלולות להופיע תגובות של רפיון, תחושת חוסר אונים, מתח רב בשרירים, כאבים שונים 

)כאבי ראש, כאבי בטן ועוד(, רעד בגוף ובגפיים, דפיקות לב מואצות ועלייה בשימוש 

בתרופות.

מאפיינים קוגניטיביים

• תפיסת האיום - לעתים, בשל עייפות, תרופות, מגבלות שמיעה, ראייה ותנועה וכן 	

בשל מצב נפשי ירוד, עלולה להיווצר אצל חלק מהקשישים "תפיסה דמונית של 

האיום", דהיינו תפיסת האיום והסכנה בעוצמה קיצונית מעבר לכל פרופורציה, 

לגרום  עלולה  הדמונית  התפיסה  והחרדות.  הסכנות  הקשיים,  העצמת  תוך 

לתגובות חרדה קיצוניות ולתגובות של חוסר אונים ושיתוק תפקודי. תגובות אלו 

עלולות להיות קיצוניות ככל שרמת המוגבלות ורמת התלות של הקשיש בעזרה 

עלולה  הדמונית  התפיסה  וסיעודיים.  תשושים  אצל  כמו  יותר,  גבוהות  חיצונית 

לפגוע גם בכושר השיפוט ובהבנת ההוראות וההסברה של פיקוד העורף. תפיסה 

זו עלולה גם לגרור נסיגה לשונית בשל תחושות הלחץ והחרדה וכן קושי להבין 

את שפת ההודעות.

• במצב חירום ייתכנו תגובות קוגניטיביות נוספות כמו:	

o ;ירידה בכושר הריכוז וההקשבה

o ;מעברים חדים מנושא לנושא

o ;אמירות קיצוניות וביטויים המביעים תחושת אין מוצא

o ;קושי בהבנת דברים

o ;פגיעה בכושר הזכירה ובלבול בעובדות אובייקטיביות

o ;)היצמדות או תלות בגורמי מידע לא פורמליים )כמו חברים, שכנים ועוד

o                  .חשיפה לשמועות ויצירת שמועות

מאפיינים רגשיים 

מצבי חירום ובעיקר מצבי מלחמה עלולים להגביר אצל האדם הקשיש תגובות רגשיות.

בקרב  והחרדה  הפחד  עוצמת  לגבי  סותרים  ממצאים  קיימים   - וחרדה  פחד  תגובות 

אנשים קשישים באירועי חירום:
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• 1994( טוען בעקבות עבודתו עם אנשים 	 וגרינבלט,  )1991, בתוך גרינבלט  גבעולי 

והקשה  החמורה  הבעיה  הייתה  החרדה  כי  ב-1991,  המפרץ  במלחמת  קשישים 

ביותר אצל קשישים שהיו בטיפולו בעת המלחמה, ואילו אייל )1991, בתוך גרינבלט 

חוסן  הביעו  מידע  מוקדי  אל  שפנו  הקשישים  האנשים  כי  טוען   )1994 וגרינבלט, 

ויכולת ארגון גבוהה בהשוואה לאזרחים בגילאים צעירים יותר, ולאו דווקא חרדה 

בעוצמה כלשהי.

• ממצבם 	 נובעת  קשישים  אצל  החרדה  רמת  כי  מצאו   )1994( וגרינבלט  גרינבלט 

משמעותי  באופן  יותר  טובה  בצורה  תפקדו  עצמאיים  בריאים  קשישים  הגופני. 

מקשישים חולים )נפגעי C.V.A ובעלי פגיעה אורטופדית(, בביצוע הכנות והתמגנות 

באופן עצמאי: הכנת חדר מוגן, חבישת מסכה ואטימת החדר לאחר אזעקה. ואולם 

ונמצאה  העצמאיים,  הבריאים  הקשישים  בקרב  יותר  גבוהה  הייתה  החרדה  רמת 

קשורה למידה בה הם מייחסים חשיבות ל נפילת הטילים.

• אצל אנשים קשישים חולים אובחן היעדר חרדה מפני האיום החיצוני. יש להניח 	

החיצוני.  בעולם  מהתרחשויות  ופחות  הפנימי  מעולמם  יותר  מושפעים  שהם 

היא  שלהם  העיקרית  והמלחמה  חיו,  כבר  הם  חייהם  עיקר  שאת  היא  תחושתם 

במחלתם. לעומתם, הקשישים הבריאים, העצמאיים, מייחסים משמעות רבה יותר 

לאיום החיצוני, ולכן רמת החרדה שלהם הייתה גבוהה יותר.

• תגובות רגשיות נוספות העלולות  להתעורר אצל קשישים הן:	

o ;חילופים מהירים במצב הרוח

o  תחושות של חוסר ערך, חוסר אונים וייאוש - בעיקר עקב תפיסת האיום

הסברה,  של  יזומה  פעילות  המחייב  ומידי  מוחשי  ובאופן  רבה  בעוצמה 

הקשישים.  שבידי  ההתמודדות  ומשאבי  העצמי  הביטחון  וחיזוק  הדרכה 

וסיוע  התנדבות  לפעולות  הקשישים  את  לגייס  וחשוב  אפשר  כן,  כמו 

לקשישים אחרים על מנת לתעל חששות וחרדות לעשייה חיובית על-פי 

"עקרון ההפעלה".

o ;)ביטויים של חששות מהמצב ומהעתיד )בעיקר אצל עצמאיים ותשושים

o  רגישות רבה, תחושת כעס ורוגז, התרגזות מכל דבר, בעיקר בנוגע לפעולות

ולהתנהגות מיגונית המחייבות הסתגלות למצב או לסביבה חדשים - ארגון 

חדר מוגן, איטום, חבישת מסכה ופינוי.
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מאפיינים התנהגותיים 

בשלבי  במיוחד  לקשישים,  להיות  עלולים  ההתנהגותי  במישור   ,)2008( ברנדר  לדעת 

חלקם  שונים,  מסוגים  התנהגותיים  ביטויים  והפינוי,  האירוע  התרחשות  הכוננות, 

משבריים וחלקם הסתגלותיים.

• ביטויי התנהגות משבריים:	

o  ועובר מסיים  אינו  מה,  דבר  לעשות  מתחיל  הקשיש   - בהתנהגות  בלבול 

לדבר אחר -  "קפיצות" מפעילות אחת לאחרת.

o  או חשובים  לא  בפרטים  התעסקות   - חירום  במצבי  יתר  עשיית 

התמקדות בפעילות מסוימת באופן חוזר או כפייתי על חשבון עשיית 

דברים אחרים.

o  קוגניטיביות ממגבלות  נובעת   - הזמן  לממד  הולמת  אי-התייחסות 

של  קיצונית  מתפיסה  הנובעת  מופרזת  לחץ  מתגובת  לעתים  ומוטוריות; 

האיום ושל גורם הזמן וחשש ממגבלות תנועה )"אני לא מסוגל", "לא אספיק 

לבצע" וכד'(. בעזרת פעילות הסברתית, תרגול והדרכה אפשר לשפר את 

התייחסות הקשיש לגורם הזמן.

o  אי-עשייה, אדישות, שיתוק, אפתיה – המתבטאים בהתעלמות מהסיכונים

ומהנחיות של גורמים חיצוניים.

o  תגובות של כעס ונטייה להתעמת עם חברים, שכנים, משפחה או חברים

נמוך  רגישות  מסף  לחץ,  מתחושת  כתוצאה  מוגן  בדיור  או  במוסד  לחדר 

לאיום ומקשיים הנובעים מההתארגנות ומהפעילות הנדרשת.

• ביטויי התנהגות הסתגלותיים	

o  התנהגות מיגונית – במחקרם, מצאו גרינבלט וגרינבלט )1994( שההתנהגות

בסיוע  תלותו  ולמידת  הקשיש  של  העצמאות  למידת  קשורה  המיגונית 

באופן  ביצעו  כלל,  בדרך  עצמאיים  שהם  המתנדבים,  הקשישים  חיצוני. 

עצמאי את מרבית פעולות המיגון שנדרשו – איטום חדרים, כניסה עצמאית 

לחדר מוגן וחבישת מסכה. 

o  .המחלות והמוגבלויות הגופניות שכיחות יותר בקרב אוכלוסיית הקשישים

יש השלכה  פגיעה אורטופדית  או   )C.V.A.( מוחי  אירוע  למוגבלות מסוג 

המקדימה  לההיערכות  הנדרש  הבסיסי  המוטורי  התפקוד  על  ישירה 

)בשלב הכוננות( ולתפקוד בזמן מלחמה כמו מלחמת המפרץ.
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o  ובעמידה מוטורית  בפעילות  השאר  בין  כרוכות  שהיו  המלחמה  דרישות 

בלחץ זמן, הבליטו את הקשיים הגופניים של קשישים חולי .C.V.A וחולים 

אורטופדיים, כי הם נדרשו להפעיל איברים פגועים )גפיים(, תוך עמידה 

בלחץ של זמן.

o  בשלב ההכנות למלחמה )"שלב הכוננות"(, רמת הביצוע היא פונקציה של

גופנית. תפקודם של נפגעי אירוע  מידת העצמאות ושל היעדר מוגבלות 

מוחי אופיין במידה מועטה של עצמאות; חולים אורטופדיים תפקדו באופן 

הטובה  במידה  תפקדו  המתנדבים  והקשישים  יותר;  רבה  במידה  עצמאי 

ביותר בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.

נוער בסיכון

אי- רקע  על  חוץ-ביתיות  במסגרות  שוהים  כלל  שבדרך  צעירים  הם  בסיכון  נוער  בני 

המסוגלות של משפחותיהם להעניק להם תמיכה כלכלית או רגשית מספקת או אמצעים 

נוספות  משימות  ולהשלמת  ומקצוע  השכלה  לרכישת  ומיומנויות,  כישורים  לפיתוח 

נוער אלו באים מרקע חברתי- 2011(. רובם של בני  במעבר לבגרות )אמיתי ועמיתיו, 

ממשפחות  ל-90%  קרוב   .)2003 ושיף,  בנבנישתי   ;2009 ואחרים,  )זעירא  קשה  כלכלי 

המוצא שלהם מצויות מתחת לקו העוני )קשתי ואחרים, 2008(. 

 Courtney et al., 2010;( לבני מהגרים יש ייצוג יתר במוסדות השמה חוץ-ביתיים

במסגרות  החניכים  כלל  מבין  אתיופיה  יוצאי  שיעור   .)Schneider et al., 2009
ייצוג- ובכל מסגרות ההשמה יש להם  הדיור החוץ-ביתי הוא בין חמישית לשליש, 

הילדים  מכלל  אחוזים  כשני  על  עומד  הכללית  באוכלוסייה  ששיעורם  אף  יתר, 

מהמחקרים  אחדים  2006ב(.  לסטטיסטיקה,  המרכזית  )הלשכה  בלבד  בישראל 

מצביעים גם על ייצוג יתר של חניכים ילידי בריה"מ לשעבר במוסדות חוץ-ביתיים 

לעומת שיעורם באוכלוסייה. על-פי כמה מחקרים, שיעורם של חניכים אלו מקרב 

כלל חניכי הפנימיות הוא 40-14 אחוזים )בנבנישתי ושיף, 2003; זעירא ובנבנישתי, 

12–17 העולים  בני  הנוער  בני  ושיעורם באוכלוסיית   ,)2009 ואחרים,  זעירא   ;2008

)מחושב מתוך כאהן-סטרבצ'ינסקי   2008 נכון לשנת  כ-7%,  מבריה"מ לשעבר הוא 

ואחרים, 2010(. 
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מאפיינים רגשיים-התנהגותיים 

הפרעות רגשיות-התנהגויות, כגון דיכאון, חרדה ותסמונת פוסט-טראומטית מן הילדות, 

בגיל  גם  נמשכות  קרובות  ולעתים  חוץ-ביתית,  בהשמה  ילדים  בקרב  במיוחד  שכיחות 

בהפרעות  לוקים  חוץ-ביתית  בהשמה  שהיו  מהמבוגרים  ל-66%   25% בין  הבגרות. 

 2008 )Clare, 2006 בתוך זעירא ובנבנישתי,   שהתפרצו עוד בילדותם או בנערותם  

;Pecora et. al., 2005  בתוך זעירא ובנבנישתי,  2008(. 

השתלבות חברתית 

ומגדיל  סיכון  במצבי  יחידים  של  הרווחה  תחושת  את  המגביר  חוסן  גורם  היא  חברּות 

 .)Bolger & Patterson, 2003( תקינה  ורגשית  חברתית  להסתגלות  סיכוייהם  את 

לרבים מבוגרי ההשמות אין קשרים חברתיים משמעותיים חוץ מקשריהם עם חבריהם 

 Collins, 2001( להשמה, וחברים אלו מתפזרים בקהילות המוצא בתום תקופת ההשמה

בתוך בנבנישתי, 2007(. נמצא הבדל במצבם החברתי של בוגרי השמות מממצבי הגירה 

שונים: ישראלים ותיקים היו במצב חברתי טוב מילידי בריה"מ לשעבר ובמיוחד מילידי 

תמיכה  תחושת  ועל  חברתיים  קשרים  פחות  הכי  על  דיווחו  אתיופיה  יוצאי  אתיופיה. 

חברתית הנמוכה ביותר מקרב קבוצות הבוגרים )זעירא ובנבנישתי, 2008(. 

קשיים ספציפיים הקשורים במגדר והורות בגיל צעיר 

מנתונים של רשות חסות הנוער בישראל עולה כי רובן המכריע של הנערות החוסות 

והשגחה(,  )טיפול  הנוער  'חוק  מתוקף  הללו  במעונות  נמצאות   )80%-90%( במעונות 

התש"ך-1960' ולא בשל הרשעה פלילית )אמיתי, 2010; לב-ארי, 2001(. בכמה תחומים, 

 Handwerk( מצבן של הנערות, לפני ההשמה ואחריה, היה מורכב וקשה מזה של נערים

et al., 2006(. נערות מתמודדות בשיעורים גבוהים מאוד עם מצבים של התעללות וכן 
 Abram et al.,  ;Cauffman 2008; Schneider et al., 2009( רגשיים  קשיים  עם 

נוער במצבי סיכון בהשמה חוץ- בני  Fields & Abrams, 2010(. בקרב  2003 בתוך 
ביתית, שיעור הבנות שמתמודדות עם משפחה שאינה תומכת גדול יותר מאשר אצל 

בנים )גולן, 2002(; צעירות יוצאות השמות מתמודדות עם הורות בגיל צעיר יותר מאשר 

 Moslehuddin,  ר' גם סקירה בתוך ;Courtney et al., 2010( צעירים יוצאי השמות

Mendes &2006( ומצבן הכלכלי אף קשה יותר. 
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אנשים עם מוגבלות פיזית

ברנדר וגרנות )1993( מגדירים נכות פיזית: "נכות חלקית בדרגות שונות או מלאה עד 

כדי שיתוק ביכולת הפעלה מוטורית רצונית של הגפיים-הרגליים ו/או הידיים".

מאפייני האדם עם מוגבלות פיזית, משמעויות והשלכות לשעת חירום

•  ברנדר )2008( מציין כי אנשים עם מוגבלות פיזית המוגבלים בגפיים )שיתוק מלא 	

או חלקי או קטיעה(, עלולים להתקשות בתנועה, אם כי רבים מהם לומדים להסתגל 

למוגבלותם ולתפקד בצורה סבירה בשגרת היומיום.

• האדם עם המוגבלות בגפיים זקוק לעתים קרובות לאמצעי עזר, כגון: מקל, הליכון, 	

קביים או כיסא גלגלים.

• לתפקד 	 ומשתדל  בתפקודו  עצמאי  פיזית  מוגבלות  עם  האדם  המקרים  במרבית 

באופן עצמאי, ללא תלות באחרים או במטפל.

• מבחינה קוגניטיבית ואינטלקטואלית, האדם עם מוגבלות פיזית בדרך כלל דומה 	

לכל אדם אחר ללא מגבלה.

• עם 	 האדם  זמן,  בלחצי  ולתפקד  במהירות  להתארגן  צורך  כשיש  חירום,  במצבי 

המוגבלות הפיזית מתקשה להתמודד עם הפעילויות הנדרשות.

• המוגבלות 	 עם  האדם  בפני  להציב  עלולים  תנועה  בנתיבי  מכשולים  או  חסימות 

נתיב  לאורך  צמודים  ותמיכה  עזרה  ויחייבו  מיוחדים,  ואתגרים  קשיים  הפיזית 

התנועה.

• והאזעקה 	 הכוננות  בשלב  להתעורר  עלולים  הפיזית  המוגבלות  עם  האדם  אצל 

חשש ופחד שמא לא יספיק להיכנס בזמן לחדר המוגן או חשש שמא לא יספיק 

או לא יצליח להתפנות מהמבנה בעת סכנה. פחד זה עלול לגרום להעצמת החרדה 

ולתפיסה דמונית של מצב החירום.

אנשים עם עיוורון וכבדי ראייה

הילד העיוור וכבד הראייה - מאפיינים והשלכות לשעת חירום 

• שמואל )1986( מציין כי בניגוד לתינוק הרואה, הלומד להתייחס לסביבה דרך חוש 	

דרך  בעיקר  איתה  ולהתמודד  הסביבה  את  להכיר  לומד  העיוור  התינוק  הראייה,  

חיים,  כישורי  ורכישת  הלמידה  תהליך  והטעם.  הריח  השמיעה,  המישוש,  חושי 

שפה, כישורי תנועה וביטחון עצמי אצל התינוק העיוור ואחר כך אצל הילד העיוור 
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הוא תהליך ממושך יותר. הלמידה נעשית בדרך כלל באמצעות דגמים או דפוסים 

קבועים בדרך של ניסוי וטעייה. ההורים נדרשים לסייע ללמידה זו דרך שמירה על 

דפוסים קיימים. ילדים המוגבלים בראייתם עלולים לעתים להתנגד לשינויים, והם 

מעוניינים פחות לנסות דברים חדשים.

• שינויים 	 מתרחשים  אז  שכן  חירום,  במצבי  השלכות  להיות  עלולות  זו  לתופעה 

בסביבת הילד, בביתו ובהתנהגות בני משפחתו – כניסה מהירה לחדר מוגן, שהייה 

וביטויי  דיבורים  אזעקות(,  )צפירות,  חיצונית  סכנה  של  וסימנים  קולות  ממושכת, 

עלולים  אלו  וכל  וכד',  סביבו  השוהים  ואחרים  משפחתו  בני  בקרב  וחרדה  מתח 

להכניס את הילד העיוור למתח ולחרדה מוגברים.

• בתהליך 	 חברים  ולרכוש  אחרים  ילדים  ולהכיר  לחיות  לומד  העיוור  הילד 

במתן  רב  לעזר  לו  להיות  יכולים  חברים  עובר.  שהוא  והִחברות  הסוציאליזציה 

מידע והסברים על המצב, בעזרה פיזית בביצוע מטלות שונות וכד'. במצבי חירום, 

בקהילה  העיוור  הילד  של  החברים  לחירום,  וההיערכות  הכוננות  בשלבי  בעיקר 

ובבית הספר, יכולים להיות גורם עזר חשוב מאוד בהבהרת המצב ובהפגת חרדות 

העלולות לנבוע מתפיסה דמונית של מצב החירום אצל הילד העיוור.

• גם 	 רב  לעזר  לו  להיות  והעשויים  העיוור  בילד  לפתח  חשוב  שאותם  הכישורים 

במצבי חירום הם:

o ;תחושת השתייכות למשפחתו ולקבוצת חבריו

o  ככל בדומה  ותחומים,  כישורים  פעילויות,  במגוון  כללי  חיים  ניסיון  הקניית 

האפשר לילדים אחרים בני גילו;

o  ,)אימון לסיפוק צרכיו האישיים )לאכול, להתלבש, ללכת לבד לשירותים ועוד

לשמירה על בריאות גופו ולעצמאות התואמים ילדים בני גילו;

o ;יכולת לנוע ממקום למקום ללא פחד ובקלות

o  הטעם השמיעה,  המישוש,  הריח,  בחושי  אפקטיבית  בצורה  להשתמש  יכולת 

והראייה, אם הוא מצליח לראות חלקית;

o ;יכולת לבצע הוראות פשוטות

o  ,כישורים חברתיים, למשל, יכולת לשמור על יחסי כבוד לזולת, שפה נימוסית

ילדים  עם  חברתיים  יחסים  ופיתוח  ופיזית  מילולית  ואלימות  פגיעה  מניעת 

אחרים;

o .סקרנות, תגובתיות ועניין בעולם הסובב אותו



49 חוסן קהילתי במוסדות המעגל הראשון

האדם העיוור וכבד הראייה הבוגר והקשיש - מאפיינים והשלכות לשעת 

חירום

ברנדר )2008( מציין כי האנשים העיוורים וכבדי הראייה המבוגרים הם הטרוגניים מאוד 

ברקע, בהשכלה, בניסיון, בתכונות האופי, בצרכים ובדרישות. כמו כן, יש חשיבות רבה 

למועד אובדן הראייה המלא או החלקי שלהם ולניסיון שנצבר מאז. גם הגורם שהביא 

תהליך  על  להשפיע  יכול   - פיגוע  או  תאונה  זקנה,   תהליכי  מחלה,   - הראייה  לליקוי 

הלמידה, השיקום וההסתגלות.

•  אנשים מבוגרים עם עיוורון נוטים להתנהגויות המבוססות על הרגלים ועל דפוסי 	

על  המבוססות  ציפיות  מתוך  למידה  של  מצב  לכל  ניגשים  הם  קיימים.  התנהגות 

ניסיון קודם, ולכן הם נוטים לבדוק את מה שהם שומעים ורואים. עם זאת, האדם 

הרגלי  לו  יש  בסביבה.  משתנים  מצבים  עם  להתמודד  יותר  בשל  המבוגר  העיוור 

החלטות.  לקבל  ויכולת  קודם  ידע  מאגר  מצב,  הערכת  לבצע  יכולת  מידע,  איסוף 

כמו כן, עולם המושגים והשפה שלו עשירים, וקל ליצור עמו תקשורת מילולית. על 

כן, תהליכי הלמידה אצל האדם העיוור המבוגר הינם מהירים, נתון בעל משמעות 

באמצעי  וההכוונה  ההסברה  ההדרכה,  פעולות   - חירום  למצבי  בהיערכותו  רבה  

התקשורת ועל-ידי  מטפליו ואחרים בסביבתו.

• בנוגע 	 מוטעות  ותפיסות  רבים  מיתוסים  מושרשים  הרואה  בחברה   - מיתוסים 

שהאדם  המיתוס  לדוגמה,  להם.  האופייניות  ולהתנהגויות  לעיוורים  למשמעות 

לאמירות  קשה  ומגיב  באחרים  לחלוטין  תלוי  פסיבי,  אומלל,  ישע,  חסר  העיוור 

הקשורות לעולם האנשים הרואים. למעשה, העיוורון בדרך כלל אינו מונע מהאדם 

העיוור לקיים חיי שגרה נורמליים ככל האפשר, עם המגבלות והאילוצים הנובעים 

מהעיוורון או מכבדות הראייה. האדם העיוור גם מפצה את עצמו על היעדר חוש 

הראייה בפיתוח כישורי מיקוד, ריכוז והסתייעות בחושים האחרים - מישוש, ריח, 

טעם ושמיעה. כל אלו מהווים עבורו כלים מפצים המאפשרים לו למידה, הסתגלות 

וחיים שגרתיים יחסית. 

• יומיומיות 	 משימות  לבצע  להמשיך  התעוור  עתה  שזה  ממבוגר  מונע  העיוורון 

בסיסיות כפי שנהג לבצע עד כה. כדי לחזור ולתפקד שוב כאדם עצמאי, חייב האדם 

העיוור לסגל לעצמו שיטות חדשות לביצוע פעילויות מסוימות, והוא יזדקק למשוב, 

לחיזוקים, לעידוד ולתמיכה כדי להתמיד בדפוסי התנהגות קודמים ברמת יעילות 
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עלולים  היומיומי  התפקוד  ויכולת  ההסתגלות  קשיי  העיוור,  הקשיש  אצל  טובה. 

להיות קשים יותר, מאחר שבגיל מבוגר עלולה להיות ירידה בכל חמשת החושים, 

ולכן הקשיש יתקשה לפצות את עצמו על הפגיעה בחוש הראייה באמצעות החושים 

האחרים. עם זאת, ניסיון החיים והידע המוקדם של הקשיש עשויים לפצות ולאפשר 

לו הסתגלות למצב החדש ותפקוד סביר. כל זאת בתנאי שהסביבה החברתית של 

אליו  יתייחסו  בסביבה,  המצויים  ואנשים  חבריו  משפחתו,  בני   - העיוור  הקשיש 

בטבעיות, ללא סטיגמות, יסייעו ויתמכו בו בדרך הולמת.

• שימוש בדיבור - בדרך כלל, נוטה האדם הבוגר העיוור לשוחח עם אנשים סביבו 	

ולשאול שאלות  לשם התמצאות, להפחתת הבדידות ולחיזוק הקשר. אדם עיוור 

בקול  לגוונים  הדיבור,  בטון  לשינויים  יותר  רגיש  גם  כלל  בדרך  ראייה  כבד  או 

עוזרים  והשאלות  השיחה  הראייה.  חוש  בהעדר  עליהם  מסתמך  שהוא  ולצלילים 

לו גם להתמצא במרחב. האדם העיוור מנסה למצוא רמזים למצב בסביבתו. כמו כן, 

בהיעדר חוש ראייה, האדם העיוור מפצה את עצמו במיקוד קשב, בהקשבה פעילה 

ובזכירת פרטים לאורך זמן. חשוב אם כך בזמן חירום להסביר ולהנחות במלל את 

האדם העיוור וכבד הראייה.

• השונים 	 העצמים  את  ובעיקר  סביבתו  את  לומד  העיוור  האדם   - במישוש  שימוש 

בה דרך פעולת מישוש, ותוך כדי כך הוא מפתח מאוד חוש זה. עם זאת, יש לזכור 

על  רק  למידה  מאפשרת  היא  שכן  מאוד,  מוגבלת  המישוש  חוש  דרך  שהלמידה 

עצמים מוחשיים שבהישג יד וכאלו הניתנים למישוש. לעומת זאת, מרבית העצמים 

והתופעות שאינם בהישג יד מחייבים להדריך את האדם העיוור בהסברה מילולית. 

לגבי  פיזית  ולהדרכה  מילולי  הסבר  למתן  רבה  חשיבות  יש  חירום,  בזמן  גם  כך 

האביזרים החיוניים והמקומות שבהם נמצא האדם העיוור.

• שמיעה - המידע המגיע לאדם העיוור על מצב החירום המתרחש או המתרגש לבוא 	

מגיע דרך חוש השמיעה: קולות, דיווחים, סקירות בתקשורת ודרך אנשים בסביבה. 

זה, שאינו מלווה במראות מוחשיים בשל העיוורון, עלול ליצור אצל האדם  מידע 

העיוור תפיסה דמונית של מצב החירום וכן קשיים בפרשנות ובהבנת המצב שנוצר. 

עובדה זו עלולה להגביר אצלו תגובות של לחץ וחרדה.

• שני 	 יש  לנוע,  היכולת  או  הכושר  שהיא  לניידות,   - במרחב  העיוור  האדם  ניידות 

סביבתו  את  לזהות  הפרט  של  כ"יכולתו  המוגדרת  שכלית  התמצאות  מרכיבים: 

"הזזת  שהיא  גופנית  ותנועה  לעצמו";  המרחבית  או  החולפת  התייחסותה  ואת 
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במשימת  להצליח  כדי  שלו".  העצמי  המנגנון  באמצעות  למקום  ממקום  גוף 

ההתמצאות במרחב, חייב האדם העיוור להפעיל את כל חושיו. חוש השמיעה של 

האדם העיוור פעיל ללא הרף בקליטת סוגים שונים של קולות, ובכללם הדים; הוא 

מתרגם לעצמו ריחות הנודפים ממקורות שונים; מבחין בשינויי חום ובזרמי אוויר; 

חש את הקרקע או הרצפה מתחת רגליו; מבחין במרחקים באמצעות מונחים של 

זמן ובאמצעות תנועה וקול. למעשה, כל רמז שהוא יכול להשיג מתורגם לצורך 

תנועה והתמצאות בעת ובעונה אחת. בשעת חירום, המידע הקולי החדש הופך 

קשה להבנה ועלול להגביר את הבלבול, החרדה וחוסר ההתמצאות אצל האדם 

העיוור.

האדם החירש וכבד השמיעה

שרם )2005( מציינת מספר מאפיינים של ילדים ומבוגרים חירשים וכבדי שמיעה:

• המישור החברתי	

o  קשר ביצירת  קשיים  להיווצר  עלולים   - בינאישית  בתקשורת  הפרעות 

בסיטואציות  הנרכשים  חברתיים  כשרים  וברכישת  שומעים  אנשים  עם 

חברתיות. קשיי ההבעה עלולים לעורר התפרצויות וכעסים. האדם החירש 

באמצעות  אחרים  עם  לתקשר  הכושר  את  לפתח  נאלץ  השמיעה  וכבד 

העיניים.

o  לגרום עלולים  שומעים  אנשים  עם  בתקשורת  קשיים   - חברתי  בידוד 

לתסכול, לחוסר סובלנות ולכעסים. ילדים ובוגרים שומעים עלולים לפתח 

סטיגמות ולגלות חוסר רצון להתקרב לאדם החירש וכבד השמיעה. בכך 

חירום  מצב  כי  מציין   )2008( ברנדר  חברתית.  בדידות  לו  לגרום  עלולים 

עלול להגביר את הבדידות החברתית, ובה בעת עשוי  להגביר סולידאריות, 

תמיכה וסיוע.

o  ילדים או  מבוגרים  בחברת  לשהות  ירצה  השמיעה  וכבד  החירש  הילד 

יותר  בהוריו  תלוי  הוא  רוב  פי  על  הסימנים.  שפת   – בשפתו  המדברים 

מהילד השומע, לצורך קבלת הסברים על דברים בלתי ברורים לו, אותם 

דברים שילדים שומעים מבינים ומסיקים מסקנות לגביהם לבד ובקלות.

בעתות חירום, הילד או הבוגר החירש וכבד השמיעה חש אתגר להסתגל 
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מסכות  חבישת  אטומים,  בחדרים  ממושכת  שהייה  כמו  חדשים  למצבים 

וכד'.

• המישור הקוגניטיבי	

o  הליקוי בשמיעה עלול להגביל את יכולתו של האדם החירש וכבד השמיעה

ללמוד ולרכוש שפה, ידע ומושגים. 

o  האירועים אחר  לעקוב  יצטרך  השמיעה  וכבד  החירש  הבוגר  או  הילד 

המתרחשים סביבו, ובכללם מצבי חירום, ולפעול על-פי ההנחיות.

o  קשיי עקב  חשיבתית  נוקשות  לפתח  עלול  השמיעה  וכבד  החירש  הילד 

עלול  הוא  סביבו.  המתרחשים  בתהליכים  ואי-התמצאות  תקשורת 

יש  כיצד  ובהבנה  שונים  לאירועים  וסיבות  גורמים  בזיהוי  להתקשות 

עלולים  חירום  מצבי  לכן,  כלפיהם.  ולפעול  לנהוג  אליהם,  להתייחס 

מדוייקת  בתפיסה  קושי  ייתכן  מהמציאות:,  שונה  בצורה  אצלו  להיתפס 

של הסביבה עקב מגבלתו, או בפרשנות מדוייקת של מה שתפס כמציאות 

סביבו והתייחסותו אליהם תהיה בהתאם.

• המישור הפסיכולוגי	

o  ,ביטחון בחוסר  חירום  למצבי  להגיב  עלול  השמיעה  וכבד  החירש  הילד 

משמעותיות  בדמויות  שלו  התלות  כך,  עקב  בהסתגרות.  או  בהססנות 

עבורו, כגון הורים, בני משפחה ומטפלים, עלולה להתגבר.

o  להבין יצטרך  השמיעה  וכבד  החירש  והבוגר  הילד  סביבו,  אנשים  בסיוע 

לא  להתנהגויות  ולהסתגל  החירום,  במצב  האירועים  של  משמעותם  את 

שגרתיות, כגון: חבישת מסכות, כניסה לחדר מוגן ולעתים פינוי מבנה.

אנשים עם מוגבלות נפשית

על- שונות.  ובעוצמות  שונים  מסוגים  להיות  עשויים  נפשיים  ליקויים  או  נפש  מחלות 

הנפש  מחלות  סוגי  להלן   ,)2002( בישראל  הנפש  בריאות  של  הסטטיסטי  השנתון  פי 

במוסדות ובמחלקות האשפוז בבתי חולים:

o סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות – כ-64% מהמאושפזים
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o הפרעות רגשיות / אפקטיביות

o הפרעות פסיכוטיות חריפות

o הפרעות אורגניות

o הפרעות נוירוטיות

o הפרעות אישיות

o  באחוזים בודדים, קיימות גם הפרעות כתוצאה משימוש בסמים, צריכת

אלכוהול, מוגבלות שכלית התפתחותית והפרעות בגיל הילדות.  

מאפיינים התנהגותיים 

• אנשים המאושפזים במחלקות הסגורות, בעיקר במצב פסיכוטי פעיל, יתקשו 	

האירוע  חומרת  את  להבין  יתקשו  ואף  חירום,  במצבי  עצמאי  באופן  לתפקד 

ודחיפות ההתנהלות. כשמדובר בחולים אלו, על הצוות לפעול בדרך של הדרכה 

צמודה ומעורבות גבוהה.

• להתרכז; 	 אלו  לאנשים  שקשה  מלמד  ב-1991  המפרץ  מלחמת  של  הניסיון 

קשה להם להתמקד זמן רב בסרטי ההדרכה שיקרין פיקוד העורף בטלוויזיה 

וכן קשה להם להבין את משמעות המסרים ואת הודעות החירום המועברים 

לציבור ולהתמקד בהם.

• ברנדר )2008( מעלה מספר תובנות מתוך לקחי מלחמת המפרץ: 	

o  מרבית האנשים עם מוגבלות נפשית מסוגלים להתמודד עם מצב החירום

בצורה סבירה, כאשר אינם בהתקף פסיכוטי פעיל  או חריף. הם מודעים 

למצב החירום ולמשמעויות ולאיומים הנובעים ממנו.

o  חרדה רמת  נצפתה  לא  נפשית  מוגבלות  עם  אנשים  בקרב   - חרדה  רמת 

גבוהה במיוחד ביחס לשאר האוכלוסייה במצב חירום או במלחמה. נהפוך 

לכן, רצוי  ונכונות לשתף פעולה.  גבוהה של התגייסות  נצפתה רמה  הוא, 

שעת  לקראת  בפעילויות  ולשתפם  תמיכה  קבוצות  החולים  בקרב  ליצור 

חירום ובמהלך תקופת החירום. רמת חרדה גבוהה אובחנה דווקא בקרב 

צוות המטפלים.   

o  פסיביות - חולים המאופיינים ברמת פסיביות גבוהה וקבועה - אישיותית

יוזמה.  לגלות  ולא  פעולה  לשתף  שלא  עלולים  מדיכאון,  כתוצאה  או 

אנשים אלו עשויים להבין את משמעות מצב החירום, אך עלולים להתנהג 
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הנדרשת  במהירות  לא  או  כלל  לפעול  לא  כך  ועקב  תפקודית  בפסיביות 

עם  האישיים  קשריהם  דרך  לפעול  יש  אלו  אנשים  עם  חירום.  במצבי 

דהיינו  הרציפות",  "עקרון  על  האפשר  ככל  ולהתבסס  שלהם  המטפלים 

להשתמש בדוגמאות ובדימויים בעלי משמעות עבור החולים. חשוב לבצע 

הדגמות והפעלות מעשיות אישיות וקבוצתיות כדי להתחבר אליהם. חשוב 

לשמור מלאי תרופות נגד דיכאון שהם נוטלים.

o  לנצפה מעבר  אלימים  אינם  נפשית  מוגבלות  עם  אנשים   - אלימות 

שלהם  החברתית  בהתנהגות  שינוי  צפוי  לא  ולכן  הרגילה,  באוכלוסייה 

במצב חירום מעבר למקובל בחברה הרגילה.

o  למרבית נפשי.  למצב  משכל  רמת  בין  קשר  אין   - הקוגניטיבי  במישור 

חולי הנפש יש רמת אינטלגנציה נורמלית. הבנתם את המסרים ואת מצב 

החירום תואמת לזו של אנשים בריאים. הקשיים עלולים להיווצר כשהם 

מצויים במצבים של התקף פסיכוטי, והם יתבטאו  בהתפרצויות, בהתנהגות 

לא צפויה, לעתים בבעיות קשב וכד'. בשאר הזמן התנהגותם רגילה.

o  זקוקים הפסיכוטי  ההתקף  בשלבי  אנשים   - חירום  לשעת  המשמעות 

לתמיכה ולהדרכה צמודים מצד הצוות הטיפולי או מצד גורמי תמיכה כמו 

המשפחה, לכן בשעת חירום תינתן להם תשומת לב מרבית.

תפקוד אנשים עם מוגבלות נפשית )חולי נפש( – לקחי מלחמת המפרץ 1991

אטומים,  לחדרים  להיכנס  האוכלוסייה  נאלצה   ,1991 בשנת  המפרץ  מלחמת  במהלך 

במהלך  ממושכים.  זמן  ולפרקי  תכופות  לעתים  אב"כ  מסכות  ולחבוש  בהם  לשהות 

ובדרגות  נפשית מסוגים שונים  מוגבלות  עם  של אנשים  נבדקה התנהגותם  המלחמה 

חומרה שונות בבתי חולים פסיכיאטריים באמצעות מחקרים ותצפיות.

פרופ' זהבה סלומון חקרה את ההנחה שמצב לחץ קיצוני כמו מלחמה עלול להקשות 

על אנשים עם מוגבלות נפשית להתמודד עם המצב ועם דרישותיו, בהשוואה לאנשים 

עם  אנשים  אוכלוסיית  של  התמודדות  מרכיבי  נבדקו  כך,  לצורך  יציבה.  שנפשם 

1991 בבתי החולים  מוגבלות נפשית שהיו מאושפזים במהלך מלחמת המפרץ בשנת 

הפסיכיאטריים - שלוותה, באר שבע, טלביה, אברבנאל ופרדסיה. 

תחומי הבדיקה היו אלו: 

• ההוראות 	 הבנת  ולהשלכותיה,  המלחמה  למצב  מודעות   - הקוגניטיבי  התחום 
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והדרישות ההתנהגותיות והמיגוניות;

• התחום הרגשי - סיפטומים של חרדה, תגובות דיכאוניות, תגובות ָפאניקה וכד';	

• התחום ההתנהגותי והחברתי - ציות להוראות, חבישת המסכה, כניסה ושהייה 	

בחדר המוגן וכד', סיוע לחולים אחרים ומידת התלות במטפלים.

ברנדר )2008( מביא את  עיקרי הממצאים וההשלכות לשעת חירום:

• ממצאים ותופעות בתחום הקוגניטיבי	

o .רוב החולים היו מודעים לעובדה שמתנהלת מלחמה וידעו את הפרטים עליה

o .כשבוע לפני המלחמה, המטופלים סברו/תפסו שצפויה להתרחש מלחמה

o .מרבית החולים ניצולי השואה לא הגיבו או לא התייחסו למלחמה

o  .נפשית מוגבלות  עם  אנשים  על  מועטה  השפעה  הייתה  החיצוני  ללחץ 

אצל חלק מחולי הסכיזופרניה חל אפילו שיפור בממדים תגובתיים שונים. 

הקשים  מהחולים  לכמה  סייעו  המלחמה  שדרישות  בכך  מוסבר  השינוי 

להסתגל למציאות החיצונית ולהסיח את הדעת מ"הבלגן הפנימי" שבו היו 

שרויים.

o  לא סגורות,  במחלקות  המאושפזים  קשה  בסכיזופרניה  מהחולים  חלק  אצל 

ולא התייחסו  הייתה כלל מודעות לקיום מצב מלחמה. הם התעלמו מקיומה 

לצפירות.

o  נפשית מוגבלות  עם  אנשים  של  במצבם  משמעותית  הידרדרות  אובחנה  לא 

עקב המלחמה.

• ממצאים ותופעות בתחום הרגשי	

o  מרבית התגובות הרגשיות אצל האנשים המאושפזים עם מוגבלות נפשית היו

בתחום  הנורמטיבי. עם זאת אובחנו תגובות של אי-שקט במהלך המלחמה.

o .הובעו דאגה וחשש לעצמם ולמשפחותיהם

o  בעוצמה הייתה  אף  החרדה  מהחולים  חלק  אצל  חרדה.  תגובות  גם  התגלו 

רק  החרדה.  ביטויי  את  שנטרלו  הכחשה  תגובות  גם  אובחנו  זאת,  עם  גבוהה. 

מעטים גילו תחושות של ָפאניקה.

o  הצפה  / הצתה  חרדה,  תחושות  התגלו  השואה  ניצולי  מהחולים  אחדים  אצל 

מחדש של זיכרונות מהשואה, דיכאון עמוק ופחד מרעב.

• ממצאים ותופעות בתחום ההתנהגותי	

o  ,מרבית החולים המאושפזים שיתפו פעולה עם הצוות הטיפולי במהלך האזעקות
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הלכו ברצון לחדר האטום, חבשו את המסכות ולא נרתעו או נבהלו מהן.

o  – המלחמה  לפני  לחולים  שנעשו  מקדימות  הכנה  לפעולות  חשיבות  ניכרה 

להדרכה, לתרגול חבישת מסכות ולשיתופם באיטום החדרים.

o  גם חולים ניצולי שואה שיתפו בדרך כלל פעולה עם הצוות בחבישת מסכות

ובכניסה לחדר האטום.

o  אצל אחדים מניצולי השואה היו ביטויים של חשדנות ואף אלימות והפרעות

שינה.

o  אצל אחדים מהחולים הסכיזופרניים חלה הידרדרות קלה במהלך המלחמה

בביצוע עבודות ובטיפוח עצמי.

o  אצל מרבית החולים לא הייתה פגיעה בתפקוד השוטף, ולעתים אף חל שיפור

בתפקוד ובטיפוח עצמי.

o  החולים סייעו לחבריהם לחבוש מסכות ולהיכנס לחדר האטום. מומלץ לעודד

סיוע הדדי.

אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית

המישור הקוגניטיבי

ברנדר )2008( מציין על בסיס ניסיון שנצבר במלחמת המפרץ ב-1991 כי ייתכנו קשיים 

בתחום התקשורתי - בהבנת מצב החירום ומשמעותו, בהבנה ובציות למסרים ולהנחיות, 

בהבנת סימנים ואותות, בהערכת מצב, בשיפוט, בקבלת החלטות וביכולת לתקשר עם 

אנשים אחרים בסביבה הקרובה והרחוקה. 

המישור הרגשי

• ונורמליות מצד האנשים והמטפלים כתוצאה ממצב 	 לחץ וחרדה טבעיות  תגובות 

אי-שקט  של  תגובות  השכלית  המוגבלות  עם  האדם  אצל  ליצור  עלולות  החירום 

וחרדה בעוצמות חזקות וכן תגובות רגשיות חריפות אחרות, כמו תגובות גופניות, 

של  "הדבקה"  אפקט  ליצור  עלולות   אלו  תגובות  וכד'.  כעס  רגשיות,  התפרצויות 

אחרים ותגובה קולקטיבית, ואף להגיע למצב של אובדן עשתונות.

• מוגבלות 	 עם  אנשים  בקרב  יותר  וקיצוניות  חריפות  להיות  עלולות  אלו  תגובות 

שכלית התפתחותית וגם הפרעות נפשיות ואי-שקט נפשי, והן עלולות להגיע עד 
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אובדן עשתונות והתנהגות העלולה לסכן אותם ואת זולתם.

• לשעת 	 ייחודיות  פעילויות  עקב  בעיקר  מועצמות  להיות  עלולות  הרגשיות  התגובות 

מוגן  חדר  או  מקלט  כמו  "חדשה"  בסביבה  התכנסות  מגן,  ערכת  חבישת  כמו  חירום, 

למשך זמן ממושך, פינוי או מעבר למסגרת או למרחב לא מוכרים המחייבים הסתגלות. 

המישור ההתנהגותי

קשיים בהתנהגות האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בהתייחס לביצוע הנחיות 

לשעת חירום:

• ההסתגלות 	 קשיי  את  בחשבון  להביא  יש  המוגן  בחדר  השהייה  תכנון  בעת 

לסביבות משתנות.

• לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קשה להתאפק. לכן מומלץ לארגן 	

בחדר המוגן חדרי שירותים צמודים כדי למנוע איבוד שליטה על הצרכים. 

• לקחי מלחמת המפרץ מלמדים שהייתה לאנשים אלו התנגדות חזקה לחבוש 	

את המסכות. 

• אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית זקוקים להתייחסות אישית. 	

• שכלית 	 מוגבלות  עם  מאנשים  חלק   – והיפר-אקטיביות  מתמדת  תנועתיות 

חייבים לנוע כל הזמן, ולחקלקם יש סף נמוך ללחצים ושינויים. 

• העסקה - לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית קל יותר להתארגן כאשר 	

נשמרת השגרה. 

השפעת תגובות הצוות הטיפולי

להתנהגות ולתגובות המטפלים כ"מודל לחיקוי" יש השפעה רבה על התנהגות  האנשים 

עם מוגבלות שכלית התפתחותית ועל תגובתם. 

אנשים עם אוטיזם

כמעט  היא  ובמטפלים  באחרים  אוטיזם  עם  אדם  של  תלותו  כי  מציין   )2008( ברנדר 

מוחלטת. בשל התלות המוחלטת של האוטיסט באחרים, חשוב להכין את בני המשפחה, 

אם האדם עם אוטיזם חי בקרב משפחתו, ואת סגל ההוסטל למאפיינים של מצב חירום 

ולתפקידיהם האופרטיביים והרגשיים כלפי האדם עם אוטיזם במצבי לחץ, חרדה ואיום 
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האופייניים לשעת חירום.

כמו כן, יש להכין ולתדרך את מנהלי המסגרות החינוכיות ואת סגל המורים והמטפלים 

כיצד לטפל באנשים עם אוטיזם בזמן חירום.

הרווחה,  במשרד  אוטיזם  עם  באדם  לטיפול  היחידה  מנהלת   ,)2002( אבירי2  על-פי 

האפיונים הקשורים לאוטיזם העלולים לעורר קשיים ניכרים בשעת חירום הם:

• הנחיות 	 לקבל  ביכולת  קושי  מכך  יוצא  וכפועל  בינאישית,  תקשורת  היעדר 

ולפעול לפי הנחיות המדריכים, במיוחד במצבי לחץ או במצבים בלתי מוכרים. 

כמו כן, קושי של האדם עם אוטיזם לבטא רצון, מצוקה, כאב ורגשות נוספים;

• או 	 לחץ  במצבי  במיוחד  המופיעה  עצמו  וכלפי  הזולת  כלפי  אלימה  התנהגות 

במצבים שאינם מוכרים כמו מצבי חירום;

• שלה, 	 הרחב  במובן  בשגרה  מאוד  רב  צורך   - לשינויים  להסתגל  יכולת  חוסר 

שמשמעותו - אותם מטפלים, אותו סדר יום, אותה סביבה, אותו מזון וכד';

• רגישות חושית/סנסורית גבוהה, במיוחד בנוגע לאור, לצליל, למגע ולריח;	

• התנהגות שהיא לעתים בלתי נצפית ושאינה ניתנת לחיזוי.	

הקשיים העיקריים שחווה ילד/בוגר עם אוטיזם בעת חירום

• בעיה בהבנה - אדם או ילד "רגיל" יכול להתגבר על התנגדותו, לשים על עצמו את 	

המסכה ולהסכים לשהות בחדר המוגן לאחר ששמע דברי הסבר ושכנוע מתאימים. 

מקומו  מה  מבין  אינו  תיאורטי,  הסבר  להבין  המתקשה  אוטיזם  עם  אדם  לעומתו, 

בהתרחשות שסביבו, ולכן הוא עלול להתנגד.

• יכולת הסתגלות לשינויים - אנשים או ילדים עם אוטיזם, החווים מידה מסוימת של 	

בלבול  בשל הקושי הקוגניטיבי והחושי שלהם, מארגנים את עולמם דרך השגרה, 

הדמויות, החפצים וההרגלים המוכרים להם. מבחינתם, יהיה זה הגיוני מאוד למחות, 

כשימצאו את עצמם "נגררים" למקום ולהקשר שונים מהמוכר ומהצפוי, וכל זאת 

כשקרוביהם הסובבים אותם עוטים מסכות מוזרות ומאיימות.

• חושי 	 גרייה  סף  להיות  עלול  אוטיזם  עם  לילדים  או  לאנשים   - סנסורית  רגישות 

אישי שונה. חלקם עלולים להיות רגישים יותר למגע המסכה, הברדס, ה"קיסר" או 

2  אבירי, ל' )2002(. מיפוי אוכלוסיות מיוחדות לחירום - אנשים עם אוטיזם, מכתב.
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"אבן ספיר", ולחוות אותו כחודרני ומעיק הרבה יותר מאשר אדם שרגישותו למגע 

"נורמטיבית".

• סוער, 	 טמפרמנט  להיות  עלול  אוטיזם  עם  לילדים  או  לאנשים   - מוטורי  ויסות 

המתבטא באי-שקט גופני ובנטייה לתנועתיות מרובה ולהתפרצויות כשהם נתקלים 

המוגן  לחדר  הכנסתם  עצם  ואף  המסכה  את  עליהם  לעטות  התעקשות   בסירוב. 

עלולות לגרום להם להתפרץ בכעס ובתסכול.

• שונות גופנית - אנשים או ילדים עם אוטיזם עלולים לסבול לעתים מבעיות גופניות 	

גופני המקשה  ועוד. לחלקם יש קושי  - בעיות נשימה, אפילפסיה, אלרגיה  שונות 

על חבישת מסכות המיגון )ספסטיות, היפוטוניה, היקף ראש שונה(. חלקם סובלים 

או  המסכה  בתוך  חייהם"  את  "למרר  הן  אף  העלולות  סטריאוטיפיות  מתגובות 

הברדס.


