
 התערבות בשעת חירום

אני אתמקד בשיחה הנוכחית  -יש כמה אספקטים בניהול, מנהיגות וקבלת החלטות במצב חירום 

 ואתמקד בכלים ופרקטיקות.  -רווחה נפשית לעובדים של רק באספקט 

 -המשבר הנוכחישמאפיינים את  עיקריים דפוסי התמודדות קיימים שלושה 

 .ישותהתעלמות ואד יוצרת תגובה של  - הכחשה והדחקה .1

 .ובהלה חוסר אונים יוצרת תגובה של  -תפיסה דמונית  .2

. זו התפיסה שנרצה  אקטיבית ושליטהיוצרת תגובה של התמודדות  -תפיסה רציונלית  .3

 לשאוף אליה..

עקרון    -העקרון הכי חשוב הוא -בכל הרעיונות המעשיים להתמודדות גם בבית, עם ילדים ובעבודה

 .דה הרציפות התפקודית בבית ובעבו

ששומרים  -זה בא לידי ביטוי בשמירה על מעגלי התמיכה שכרגע הם בעיקר וירטואליים   -

 ספר והעבודה.הבית על קשר עם העולם, החברה, החברים של הילדים, 

 זה בא לידי ביטוי בניסיון לשמור על סדר יום, על פעילויות ספורטיביות ופעילויות הפגתיות. -

 וכן הלאה..

 ן הרציפות?אז מה הסיפור של עקרו

מקרים של אסון וטראומה קוטעים את תחושת הרציפות של הפרט, ולכן, החזרת תחושת הרציפות 

 מחזירה לאדם את תחושת השליטה בחייו ומחזקת את החוסן האישי שלו. 

 תתי רציפות: 4

הידע שלנו על העולם ועל הכללים והחוקים החלים בו. הבנת תהליכים  רציפות קוגניטיבית:

ואירועים, הסקת מסקנות הגיוניות ויכולת ניתוח, וכן שמירה על שגרת יומיום. זוהי היכולת 

  .להבין ולהסביר את המציאות 

 .טווח קשב קצר ,יופיעו תחושות של בלבול, עצבנות  –אני לא מבין מה קרה   -מקרה לדוג']

 , הקפדה על סדר יום.[מתן הסבר ומידע -התערבות  . .לא יודע את כל הפרטים אני 

 

תפקידים : התפקידים שאנו ממלאים במהלך חיינו, רציפות התפקוד ורציפות התפקיד 

  שמעניקים סיפוק, מיומנויות , ומשימות התפקיד.

יופיעו האם אני חיוני?  ?מה התפקיד שלי ?אני לא יודע מה מצופה ממני  -מקרה לדוג']

. להקצות תפקיד או עבודה קטנה -התערבות . הלם, אכזבה ,תחושות של כעס, דאגה

 ]לאשש את היכולת של מי שביצע אותה .לצפות שהעבודה תבוצע ותסתיים 



. 

: הרשתות החברתיות שאנו משתייכים אליהן: משפחה, רציפות חברתית ובינאישית 

מפלגה/עמדה פוליטית ועמיתים למקצוע ולתחביבים. זוהי חברים,  ,עבודה, מקום מגורים 

  .היכולת להיות בקשר עם המארג החברתי שאנו משתייכים אליו

 

 -התערבות  .דיסאוריינטציה, חוסר אונים  ,תחושות של בדידות  ?היכן כולם  -מקרה לדוג']

 .].תמיכה .לשמר קשר עם האחרחבר לאחר ול

 

נו בנוגע לעצמנו, למשפחה שלנו, לקהילה שלנו : האמונות שלרציפות אישית היסטורית 

  .בסיסית של זהות ודימוי עצמי ות ולעם שלנו. תחוש

מעולם לא בכיתי או איבדתי את  ! ....מעולם לא הייתי כך  -אני לא עצמי  -מקרה לדוג']

פקפוק עצמי ואובדן  ,תחושות של ניכור, בלבול   ..הכיוון, מעולם לא הייתי מבולבל כל כך

לתאר אילו   .לתמוך במעט שינויים   .לאשש שהתגובה היא נורמלית  -התערבות . תקווה

  [.תגובות אופייניות למצבים קשים כאלה

 

 [.157-170.ה',  20-28(. עקרון הרציפות גישה מורחבת לאסון וטראומה. פסיכולוגיה, ד, 1994עומר, ח. ונחי, א. )  :]מתוך 

 

מחוסר וודאות לגבי העתיד, חרדה כלכלית, מיעוט הנובעים  רווית לחץ וחרדה הנוכחית תקופה ה

 משאבים )חומריים, רגשיים, בריאותיים(, חוסר בידע/הצפה בידע, עומס ובדידות. 

שזה אני ואתה פשוט בווליום  -חשוב להבחין בין התנהגות אדפטיבית שמסתגלת למצב חירום 

לבין פיתוח  , ול נמוך, תשישות מנטלית ופיזית, בלבול ועומס רגשידריכות, סף תסכ -גבוה

, סימפטומים כמו עוררות יתר,  PTSDדכאון, חרדה ו  כגון -סימפטומים שמעידים על הפרעה נפשית 

 הימנעות, מחשבות חודרניות, קוגניציות שליליות, הפרעות בשינה ובתיאבון והרשימה עוד ארוכה..   

 

ים לשליטה והחלטות קשות  מתקבלות כל יום, אבל אופן ההתמודדות יש לנו דברים שלא ניתנ 

 הן קריטיות לבריאות הנפשית והחוסן שלנו המנהלים ולעובדים שלנו.  -וההתערבויות בחירום 

 

 

 



 הנחות יסוד

נדרשות יכולות אחרות מהשגרה. לא כל אחד יכול לעבוד טוב במצב לחץ, או   -במצב חירום  .1

]אלו יכולים להיות עובדים צעירים בתפקיד, ל להיות זמין. בצל חרדה, לא כל אחד יכו

צוני יאירועים טראומטיים שלא עובדו, אנשים שלא יודעים לקבל תמיכה, מיקוד שליטה ח

 זה לא אומר שהם לא עובדים טובים, פשוט מסיבות רבות פחות מותאמים לחירום[. -וכד'

( בשעת חירום )"תגובה ASR -ותבאופן קיצוני )תגובות לחץ אקוטי יגיבומרבית האנשים  .2

 נורמלית למצב לא נורמלי"( אך יתעשתו ויחזרו לתפקוד הקודם תוך שעות או ימים ספורים.

בהחזרת השליטה העצמית וההתמצאות של הפרט התמקדות בהתערבות בחירום היא  .3

ובמתן חום . 3בשיתוף בין אישי . 2י של האירוע ארגון קוגניטיב. 1:   באמצעות  והארגון

 הארגון והתמיכה מסייעים להתמודדות תקינה.ותמיכה אנושיים. 

 וניהול מעקב אחריהם. סיוע - איתור פרטים וקבוצות סיכון  .4

 

 לטיפול בפרטוכלים  עקרונות 

מונחי התמודדות,  שימוש ב, שאלו תגובות אופייניות להסביר מתן לגיטימציה,  -נירמול .1

 בעזרת צמצום תגובות שליליות והערכות שליליות כלפי עצמם.

דברים שמסייעים לי הרפיה,  -כמו ויסות רגשי באמצעות  -מתן מיומנויות פרקטיות  .2

 מה עוזר לך בדר"כ ? ומה אתה צריך?   -להתמודד ותשאול

התחלה  -ירועים רצף א-סיוע בבניית אוריינטציה - (Groundingמתן אוריינטציה וקרקוע ) .3

 אמצע וסוף.

יצירת קשר עם כל העובדים באופן ישיר ותדיר.   -מתן הזדמנות לשיחה פתוחה ולא מובנית  .4

 הבנה עמוקה ויכולת להקשיב לתוכן ובעיקר גם למוזיקה.  -הדגש הוא על הקשבה אמפטית 

 הפנייה לסיוע )חיצוני או פנים ארגוני(. .5

 כדי לתת תחושת ביטחון ותקווה. – )סמכותיות( ת אימוץ גישה אוטוריטטיבי .6

 עידוד חשיבה חיובית ואופטימית .7

 

 המרכז הרב תחומי ללימודי טראומה[ -לך: אתר נט"מתורונות ההתערבות בשעת חירום, היסוד ועק]הנחות 



 שתי רגליים וששה עוגנים -בחירוםלניהול וכלים  עקרונות 

ר לערכים של בלחץ ואי וודאות שנתונים בו מנהלים ועובדים כאחד. מעב ניהול שעת חירום מתרחש

אחריות, חברות וערבות הדדית, למצב הרגשי של העובדים יש קשר ישיר לתפקודם המקצועי 

והאישי, לקבלת החלטות ועמידה ביעדים, ויכולות להיות לכך השלכות ארוכות טווח, הרבה מעבר 

 לזמן החירום.

תהליכי עבודה, היבטים  -תשתיות הארגוןגם על , העובדים והמשפחות היא גם על  צבהשפעת המ

ספקים, לקוחות, רגולטורים,  – היחסים עם הסביבהכלכליים, משפטיים, וטכנולוגיים. וגם על 

 משקיעים ועוד. 

 ל שתי רגליים: מומלץ לנהל מצבים משבשים מסוג זה באופן משולב ע

 .ת וההזדמנויו חסמים , התמודדות עם הויציבות, תכנון עוגנים  –רגל אחת 

 קירבה, ותקשורת רציפה. יצירתיות, , גמישות, רלוונטיות  –רגל שניה 

 אי של יציבות בארגון:  -רגל ראשונה 

. במצבי חירום יש עודף מידע/ תפיסה ותיווך של המציאות  -התפקיד של המנהיגים  – מנהיגות .1

ולהצמיח מנהיגים  להאיר את הדרך מקורות מידע שונים ותיווך המציאות הוא  הכרחי. בנוסף, 

 לאופטימיות ותקווה. בתוך הכאוס ולחבר לכוחות ולעשייה להוות עמוד שדרה נוספים. 

    מה הנכסים שיש? היכולות  -חירום  בשעת מונת מצב בת העובדים שיתוף   -פרקטיקות       

 הקיימות? המשימות לביצוע והיערכות ליום שאחרי. 

 תקשורת פנים ארגונית. עדכונים קצרים ולא מציפים.  –תקשורת  .2

לתת הנחיות, להסביר החלטות.  לעדכן במידע,-מומלץ לקיים תקשורת רחבה ושוטפת 

חשוב והיכולת להוביל לביצוע הנחיות והחלטות.  בבניית האמוןתקשורת נכונה היא נדבך חשוב 

 לנהל את התקשורת ולא שהתקשורת תנהל אותנו.. 

, אם לא תנהלו את התקשורת, היא תנהל מבחינה ארגונית  -יומי עדכון/ סנכרון  – פרקטיקות 

בנוסף, שמירה על קשר עם העובדים, טלפונים אישיים בתדירות גבוהה , יצירת דיאלוג   אתכם.

 והקשבה.

הזהות שלנו מתגבשת באמצעות ש תיאוריות פסיכולוגיות מצביעות על כך   -משותף סיפור .3

הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו אודותינו. כל בני האדם מארגנים את מכלול החוויות 

ומעניקים להם משמעות באמצעות סיפור. הסיפור מעצב את הדרך בה והאירועים בחייהם 

וזו הדרך לייצר בראש ובראשונה משמעות ויותר מכך   –אנחנו חושבים, מרגישים ופועלים 



תחושה ושמירה על רציפות. בכוחו של הסיפור המשותף לייצר חווית שליטה רציפה וקוהרנטית 

 קיומי במשמעות. מתבססת על צורך   -הלוגותרפיה וחוסן אישי.

לקיים  יותר ישיבות צוות, אך לזמנים  בשונה משגרה, יש -שיבות צוות סדורות י -פרקטיקות 

חיבור הצוות ותתי צוותים לעשייה והתמודדות. שיתוף בחוויות אישיות, דרכים  קצרים יותר. 

 פורמלית. )אלו חוויות שיאפשרו זיכרונות טובים, תפקוד וכד'(יצירתיות לאווירה לא 

עם איזה חוויה יצאו העובדים מהאירוע הזה? איך נוכל דווקא   –ותחושת שייכות סולידריות  .4

יש נטייה לגלוש  חירום בתוך ה'בידוד' והחשש מקרבה, להראות אנושיות, להתחבר? במצבי 

  וכד'..רכות, חוסר תפקוד, מסרים סותרים האשמות בהדבקה, האשמות בחוסר היע -האשמות ל

יש לנו את היכולת האנושית לנסות  , אבלהפיטורים והיוצאים לחל"ת היקפי אין לנו פתרון לכל 

על מנת שתהיה זו התמיכה, ו מומלץ להדגיש את מוטיב הסולידריות להיות שם בדרכים אחרות. 

 ואנשיו.שעתו היפה של הארגון 

 עובדים שנמצאים במצוקה פיזית או נפשית.  עזרה וערבות הדדית לחברי הצוות, - פרקטיקות 

 ת, מצב נפשי. חולים, מקרי מוו עובדים  -החלטה על מדיניות טיפול במקרים חריגים       

להיות לא אקטיבי ולא אפקטיבי. מצב  -להתכנס ולהימנעהיא הנטייה במצב חירום  – מסוגלות .5

 לכודים, לחוצים ומאוימים. , אזור נפשי שבו אנחנוחווית בועהחירום יוצר  

באמצעות העצמה והענקת תחושת  -משמעות ההנעה לפעולה מטרתה לנפץ את הבועה

 פיתוח יכולות חדשות וצריך לתת לשטח להוביל ולהיות יצירתי.מסוגלות. מצב חירום מחייב 

 הכרת המאמץ של העובד לצד התאמות נדרשות.  -פרקטיקות 

מיקוד במשימות קצרות טווח ומותאמות אישית, :  למניעת שחיקה סדר עדיפות ארגוניבניית 

 הקצאת משאבים ממוקדים. בשעות שונות(, )עבודה מרחב עבודה גמישהפחתת לחצים, 

   –  משאבים חומריים / רגשיים .6

מערך שליחויות, טכנולוגיות שמאפשרות תקשורת מרחוק. עתודה פיננסית לטיפול  -חומריים 

 וערוצי סיוע נוספים.  באתגרים לא צפויים 

היכולת להיות פתוח, אותנטי ולהיות קשוב. לייצר   -נוכחות וזמינות רגשית  -מענה רגשי תומך

, וויסות עבודה תקווה,תחושת ביטחון,  בטוח לשיתוף אישי וצוותי, נרמול ומתן לגיטמציה,מרחב 

 פנים או חוץ ארגוני.   -פלטפורמה / כתובת לתמיכה רגשית וייעוץ אישי -פרקטיקות אפשרות 

חשובה לא פחות מהרגל   .עם סובלנות לטעויות  -ניהול גמיש וזריזמודל אג'ילי,  -רגל שנייה 

 הראשונה.

 .  את הראש ואת הלב בנוסף ל'רגליים' מומלץ לא לאבד

 [ שינויים והתאמות]המודל נכתב ע"י שי בן יוסף, מהות ישראל, היערכות והתמודדות בחירום. ** נערכו בו 



 היכולת לנהל את המתחים.  -מנהיגות בחירום - לסיכום

הצמדות לשמירה על נהלים ,לתבניות  -המתח בין מציאות קיימת למציאות משתנה .1

 למסורת מסודרת של עבודה אל מול שבירה של תבניות וחדשנות. 

לבצע את   ים צריכ -גם ארגונים שיש להם היערכות ותכנית מגירה מפורטת לחירום 

  ההתאמות. 

המציאות בה פועלת המנהיגות, היא מציאות משותפת שבה    -המתח בין הפרטי לציבורי  .2

אחריות כלפי הארגון   , התבוננות פנימה והחוצההאיום וההתמודדות משותפים לכולם. 

היא היכולת להתנהלות בסביבה פוליטית, יכולת  -וכלפי הבית. כמו גם בין הפרטי ציבורי

 רכז.  אל מול העבודה במ  –ניהול שליטה עצמית ושימת האגו בצד 

כשנלחמים המצב די ברור ומוחלט, אך   -המתח בין מוכוונת משימה למוכוונת רגשות  .3

כאשר מתערבים ומסייעים לנפגעי חרדה ומעריכים את מצב   -כשנמצאים בכוננות ספיגה 

המצב הופך למורכב יותר. מנהיגות איכותית מסוגלת לנוע בין קטבי הציר הזה,  -התושבים 

 רות ממנו. ולדבר את שתי השפות הנגז

 . היכולת לתווך מציאות ולהוביל ומצד שני להיות זמינים ורגישים ולהוות כתובת 

 

]מתוך: מפת דרכים למנהיגות איכותית בשעת משבר וחירום: תובנות מההתמודדות האזרחית בעוטף עזה במהלך הלחימה במבצע   

 .[""צוק איתן

ׁש ָאָדם ָׁשבּור  ִאם ִתְפגֹּ

ב ִאתֹו  ׁשֵׁ

ר ָהאָ  בֶּׁ  רּור ַעל ַסף ַהשֶּׁ

ן  ה ְלַתקֵׁ  ַאל ְתַנסֶּׁ

ה ׁשּום ָדָבר  ַאל ִתְרצֶּׁ

 ְבִיְרָאה ּוְבַאֲהַבת ַהּזּוָלת

ב ִאתֹו  ׁשֵׁ

ֹּא ִיְהיֶּׁה ָׁשם ְלַבד ל  ׁשֶּׁ

 ק[. סמדר וינשטו]  

 

 


