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: מצב בו אדם חש מאוים בסיטואציה בה הוא נמצא-לחץ 

כדורשת ממנו ) חברתית, הפיזית(אדם במצב לחץ תופס את הסביבה 

אינטלקטואליות  ,  התנהגותיות, גופניות (הפעלת מערכת תגובות 

לכן כל מי . מנת להתאים עצמו אליה ולהסתגל אליה-על) ורגשיות

,  שתופס מצב מסוים כשינו י ומבק ש להתאים עצמו אלי ו ולהסתגל אליו

. לכן הוא מפעיל מ ערכת תגו בות בכדי להסתגל  לשינוי–נמצא במצב לחץ 

.מצב הלחץ נקבע לפי תפיסת ו האישית של כל אדם
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החולף , משבר הינו מצב רגשי זמני של זעזוע וחוסר איזון -משבר 

מצב משברי נגרם מאירוע או שינוי גדול  איתו  . לאחר מספר שבועו ת

. האדם מתקשה להתמודד

המהווה בעיה , משבר מתרחש כשאדם במצב לחץ מגיע לנקודת מפנה

ידי שימוש במנגנוני ההתמודדות -שאינו יכול לפת ו ר אותה על

הוא חש , כתוצאה מכך מתגברים המתח והחרדה. השגרתיים שלו

-שאינו יכול  לפעול במצב הנתו ן בכוחו ת עצמ ו על , אונים ומרגיש-חוסר

).2003 וכצנלסוןרביב . (מנת לפתור את הבעיה
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חוקרים מצביעים על תגובות אופייניות במצבי לחץ ומשבר 

:בארבעה מישורים

התפרצות , פחדים וחרדות. דיכאון, חרדה, זעם, פחד –במישור הרגשי 

, התנהגות עצבנית, תסכול ו כעס, סימפטומים גופניים , פעילו ת י תר, בכי

.חוסר סבלנות וגילו י י אלימו ת כל פי הסביבה

הבעת פנים מודאגת , דיבור-קשיי, שרירים-מתח –בתחום המוטור י  

.ומת וחה

,  פירוש מוטעה של המציאות –) הכרתי(במישור התפקו ד הקוגנ יטיבי 

קושי בקבלת החלטות ובפתרון  , חוסר ריכוז, חוסר קשב,הכחשת מצב 

..בעיו ת

הפרשת , שינויים במערכת העצבים האוטונומית –במישור הפיזי ו לוגי  

מתח , הזעת יתר, נשימה מהירה, דופק מואץ. הורמונים כגון אדרנלין

) ל"נט(,שלשולים, רעידות בגוף, שרירי
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:התייחסות לאנשים עם פיגור שכלי

הבודקים , כמעט ואין מחקרים, בספרות המקצועית

השפעות של טראומה כתוצאה מחשיפה לאיום ביטחוני 

. מתמשך בקרב אנשים עם פיגור שכלי

. יחד עם זאת קיים ידע על תגובות ילדים ונוער למצב זה

ה השוואה בין אנשים עם פיגור שכלי ובין ילדים נעשית 

בגלל יכולתם השכלית המוגבלת המשפיעה על תפיסתם 

 .ופרשנותם את המצב
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, אפילו אם הוא עמוק, אנשים עם פיגור שכלי

עלולים לאבד ביטחון בעקבות שינויים בסביבה או אירועים 

. שאחרים לא רואים כמאיימים

שהאירוע עצמו לא בהכר ח , תוצאות מחקר מדגישות

" ביתית"מספיקה הוצאת הדייר מהאווירה ה; מלחיץ

כדי להפחית ) מטפלת, מדריכה(והרחקתו מדמות קבועה 

. את השליטה המעטה שהיי תה לו ולהגביר את הלחץ

במיוחד נרשמו לאחר התקרבות של אדם  תגובות  חריפות 

  ).R. H. Chaney( לא מוכר                               
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:תגובות חזקות ביותר נרשמו במימדים הפיסיים 

. קצב הנשימה ולחץ דם, קצב הלב

ואצל , לחץ חזק יותר יכול להעלות גם את הכו לסטרול בדם

. חולי לב יכול לגרום להפרעות בקצב הלב

מצב המביא לתנועות סטריאוטיפיות או להתנהגות של 

שחוזר ) אקוטי(יש דיווחים שלחץ כרוני או חריף . נזק עצמי

גורם לעלייה בהתנהגות של נזק עצמי , על עצמו

  ).R. H. Chaney.   ( ולתוקפנות וכן גם לדיכאון
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 בניו יורק היוו אירוע טראומתי עם כל 11/9אירועי 

. המאפיינים של לחץ ומשבר

בעקבות האירועים הוכן מדריך לצוותים והעובדים עם 

.אנשים בעלי צרכים מיוחדים

הצוות שעסק בכתיבת המדריך ניסה לאפיין את 

תגובות האנשים עם צרכים מיוחדים ומצא דמיון 

: לתגובות ילדים

                                     )Farrell.A, and Crimmins, D.( 
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: בן היתר

, מטפלים ישירים/ קושי להיפרד מההורים , קשיי שינה

, בלבול

, ה שפעה מתגובות המבוגרים,שאלות לגבי האירועים

פגיעה בריכוז וביכ ולת , הימנעות ממשחק או פעילות יתר

, זעם, הפ רעות אכילה, לקיחת סיכונים, עצבות. האקדמית

. התמקדות במוות

.מחושים פיזיים , בעיות התנהגות . אימפולסיביות
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חלקם יגיבו .  מגיבים באופן דומהעם פיגור שכליהאנשים 

השוני בתגובותיהם קשור גם , חלקם לא יגיבו כלל, בעוצמה

.רמת תפקוד, ניסיון קודם, יכולות אישיות, לגיל

:וגם לאפיונים הבאים

חלק מהדיירים מתקשים בראיה : מאפיינים פיזיולוגיים

שמיעה ותנועה דבר המק שה על תגובה מהיר ה והג עה 

.למחסה בטוח במהירות

,  המאפיינים מצבי חירוםקושי להסתגל למצבים משתנים

החשש לעזוב , הקושי לעזוב את החדר המוכר  למחסה זמני

.את הבית שמא לעולם לא ישובו אליו
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או , תרופות,  לעיתים בשל עייפות-מאפיינים קוגניטיביים

.הריכוז של חלק מהדיירים יורד,המצב הנפשי  

יכולים לנוע על הרצף מהקצה של – מאפיינים רגשיים

 . נוקשות ועקשנות ועד הקצה של רגשנות ותלות

 נוצר 11/9החוקרים מוסיפים כי חלק מהטראומה באירועי 

מהדיווח הישיר ומהשידורים . בעקבות הצפ ייה בטלוויזיה

 . החוזרים שוב ושוב
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 ניתן )פ די ווחים  מה מסגרו ת"ע (מניסיון מלחמת לבנון השנייה

ללמוד כי חלק מהלחץ אותו חוו האנשים עם פיגור 

,  במרחבים המוגנים ובמקלטיםמהצפיפותנבע , שכלי

מהצורך , מהשינוי באיכות החיים ובשגרת החיים

 מהעדר תעסוקה, להיות במרחב המוגן זמן רב

, מותאמת במרחב המוגן בימים הראשונים בעיקר

  ופחות מכך מהמלחמה מהלחץ של הצוות עצמו

.עצמה או מאי הודאות שהורגשה בזמן המלחמה
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משרד  הר ו וחה  וה ש יר ו ת ים החברת י ים

האגף לטיפול באדם ה מפגר

:עקרונות הפעלה כלליים מותאמים לאנשים עם פיגור שכלי
)האגף לטיפול באדם המפגר. 2007. מתוך חוברת הפעלה לשעת חירום  (

ומסייעת  . תורמת ליצירת בטחון בתוך חוסר הוודאותשגרה 

. להראות שיש סדר ומידה של שליטה גם במצבים אלה

:למשל

יש לתרגל על פי :   פינוי למרחב מוגן, שגרת ירידה למקלט•

הנוהל כך שבבוא העת תהיה הפעול ה מוכרת ושגרתית 

.ותספק להם תחושה של הבנה  ושליטה במצב. לאנשים

עם אותן הוראות ובאותו ,  תמיד באותה דרךמומלץ לתרגל•

.סדר פעולות כך שהפעולה  תעשה אוטומטית 
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כדאי ליצור שיגרה  :במרחב מוגן,  שיגרת שהייה במקלט•

שיגרה זו רצוי . גם עבור הזמן בו שוהים במרחב המוגן

שתכיל אלמנטים דומים עד כמה שניתן לחיי היום יום מחוץ 

.  יחד עם הפתעות והתאמות למקום ולזמן. למרחב המוגן

למשל לנסות ליצור פינות תעסוקה בדומה לתעסוקה  של 

פינה או משבצת זמן לפעילות , הדיירים בחיי היום יום

.חוויתית-ופינה או משבצת זמן לפעילות רגשית, גופנית

הפעלה " רעיונות  ועזרים ניתן למצוא ב חוברת , פירוט נרחב של  פעילויות

המופיעה בקהילת . של האג ף לטיפול באדם המפ גר).  2007" ( לשעת חירום

. הידע של האגף
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תהליך רגשי מעיקרו אות ו  ני ת ן לקדם באמצעות פ עילוי ו ת    -הרגעה•

:  שונ ות

. מה הם שמעו, כדאי לשאול  את הדיירים מה הם יודעים

לעיתים חלק גדול מהפחדים והחרדות נובע מהעובד ה  שהם 

שמעו חלק מהמידע או שמעו ופרשו לא נכון או שמעו תיאור 

מסיבות אלו ואחרות יתכן כי . והניחו כי הוא עובדה מוגמרת 

. המידע הקיים  אצלם אינו המידע הנכון

לכן מומלץ כי תהליך ההרג עה יתחיל 

. בבירור רמת הידיע ה שלהם

חשוב לזכור כי חלק מהמידע מגיע 

מהטלוויזיה לכן יש לצמצם את הצפייה 

. בחדשות ובאירועים השוטפים
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 הינם מרכיב חשוב ב תחוש ת הרגיעה -הסברה ומתן מידע•

:לכן  מומלץ, ובפי ת וח תח וש ת שליטה וסדר באירועים

 .להתאים  את המידע  ליכולותיהם השכליות והרגשיות

ומסוכן , זה מצב  חירום, להדגיש כי זהו מצב זמני

להדגיש כי יש צבא שנלחם ומנסה להגן . להיות בחוץ

לספר כי היו  מקרים כאלו בעבר . על תושבי המדינה

ניתן  להשת מש  ב מצגת המ ותאמ ת  (. ואפשר  לעבור את האירוע

) י  צוו ת מ עון  נופי ם"שנבנתה  ע

לענות על שאלות לפי מידת ההתעניינות אך ללא מידע 

הכוו נה היא לספק מידע ברמה . דרמטי או מפורט מדי

.שיכולה להרג יע ולא לבלבל או לעורר חרדה
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 -הסבר המלחמה ברמה קונקרטית•

:היענות לשאלות ומצוקות

? מה אם לא נשמע את הצפירה 

?מה יקרה להו רים שלי

?מה זה מקלט? מה זה אזעקה

.ללכת עם הידע והרגש שלהם, לתת להם לשאול שאלות

 למקלטביחדנלך : לתת פתרונות 

.שאנחנו נותנים להםההגנ ה  ועל היחדדגש על 

:  להוסיף שאלות מרגיעות

?       מה תרצו לעשות כשתגמר המלחמה 
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רצוי לשאול מה הם מרגישים דיבוב וביטוי רגשות•

מכיוון שלא כל הדיירים . ולאפשר כל סוג של רגש

מדברים יש לאפשר ביטוי רגשות בכל דרך המוכרת 

.לצוותים העובדים איתם בחיי היום יום

מקורות התמיכה חשוב לאתר מבעוד מועד את •

, על מי הוא סומך.  של כל  אדםוהרשתות החברתיות

מי יכול , מה מרגיע אותו. מי מסוגל להרגיע אותו

.לסייע במקרה הצורך



מפקחת ארצית  על תכנ י ות קי ד ום -ר ד ל יה נסים " ד

מדי נת   ישר אל

משרד  הר ו וחה  וה ש יר ו ת ים החברת י ים

האגף לטיפול באדם ה מפגר

 לחלק מהדיירים  מומלץ לחלק תפקידים-שליטה•

. חניכים כך שהם  יהיו אחראים בשעת חירום/

 דבר המגביר תחושת שליטה בסביבה ויכולת תמיכה 

.הדדית

על . הצלחה  ויכולת לפתור בעיות, עשייהלאפשר להם •

ידי הצבת יעדים  קטנים ברי השגה בטווח הקצר ומתן 

. חיזוקים חיוביים על הצלחות קטנות



מפקחת ארצית  על תכנ י ות קי ד ום -ר ד ל יה נסים " ד

מדי נת   ישר אל

משרד  הר ו וחה  וה ש יר ו ת ים החברת י ים

האגף לטיפול באדם ה מפגר

:ניתן להיעזר ב 

:  ניתן להורדה בקהילת הידע של האגף" נופי ם"מצגת מעו ן 

www.molsa.gov.il   

האגף לטיפול ). 2007(חוברת הפעלה לאנשים עם פיגור שכלי 

.מופיעה בקהילת הידע של האגף. באדם המפגר

http://www.natal.org.il  ל"נטהאתר של מרכז 

 שר ות פסיכולוגי ייעוצי- משרד החינוך–שגרת  חרום 

http://www.education.gov.il/cherum/index.html

פיקוד העורף

http://www1.idf.il/OREF/site/HE


