התערבות קהילתית בשעת
חירום
פרופ' מרק גלקופף

מטרה
• לפתח מודעות והבנה לגבי התערבות
לפני,בזמן ולאחר משבר
• לבדוק האם יש צורך בהתערבות ,ואם כן
איזו ,עם מי ,ואיך...

המודל האקולוגי-מערכתי להתערבות
קהילתית בזמן משבר
מודל שימור המשאבים של הובפול ( )Hobfoll

"חוסן כרוך ביכולת הפרט לשמור על מכלול המשאבים
החומריים ,הכלכליים ,החברתיים והרוחניים העומדים
לרשותו"...
התיאוריה האקולוגית ()Bronfenbrenner
"מצב לחץ טראומטי (ראשוני או משני) הוא תופעה פסיכו-
חברתית המעוגנת בקונטקסט פסיכו חברתי רחב"...
השינויים כתוצאה מהאירוע הטראומתי,

יחד עם המשאבים שלרשות הנפגעים יקבעו את ההתערבות

()Berger,2002

עקרונות המודל בהתערבות:
 .1העיקרון האקולוגי)Bronfenbrenner( :
•
•
•
•
•

רמת הפרט (-)Ontogenic evolutionגנטי-חוויות עבר ,התמודדות...
רמת המשפחה ( .)Micro-systemicתמיכה ,תפקידים...
רמת הקבוצה/הארגון ( ,)Exo-systemicגמישות ,משאבים ,תפקידים ,תמיכה
רמת החברה/התרבות ( ,)Macro-systemicמערכות ,משאבים ,$$ ,מנהיגות ,אמון
רמת ההתפתחות ההיסטורית/פוליטית ( ,)Chrono-systemicזיכרון קולקטיבי,
תהליכים פוליטיים

 .2העיקרון המניעתי –ראשונית ,שניונית ושלישונית )Caplan( .
 .3העיקרון הסלוטוגני – דגש על בריאות ולא על פתולוגיה)Antonovski( .
 .4העיקרון ההוליסטי – התייחסות לגוף ,שכל רגש ,חברה ורוחניות

 .5העיקרון הפרואקטיבי – ייחוס ()Reaching out

קהילה בשעת חירום  -מיתוסים
• מיתוס הפאניקה-אסונות גורמים לפאניקה המונית
ולכן לא נדווח
• מיתוס ההלם -אנשים מוכים בהלם ולא מתפקדים
ולכן לא יוכלו לעזור לעצמם
• מיתוס הביזה/פשע – אסונות מביאים לפשע
ולביזה ולכן המשטרה/צבא צריכה להשליט חוק
וסדר בכוח
• מיתוס הנטישה – אנשי מקצוע לא יתייצבו
לעבודתם ולכן צריך כוח עזר חיצוני

גורמי סיכון קהילתיים
•
•
•
•
•
•
•

חשיפה מתמשכת ,אירועים חוזרים ונשנים
עוצמת האירוע – רב נפגעים ,פגיעה בתשתיות
אירועים מכוונים ומעשי ידי אדם – טרור לעומת אסון טבע
קהילות מוחלשות – עוני ,מיעוטים ,עולים ,חוסר תפקוד
קהילתי
שבירת הרציפיות ()continuity
חוסר מוכנות – אין תשתית חירומית ארגונית ואנושית
חוסר תיאום בסיוע

גורמי חוסן קהילתיים
• תחושה של משמעות – הזדהות ,השתייכות,
מעורבות ,לכידות
• תחושה של שליטה – קומפטנטיות של המערכות
הארגוניות
• מנהיגות – חוזק ,בטחון וייחצנות
• אופטימיות ותקווה -אמון

עקרונות להתערבות קהילתית בשעת חרום
ארגונית:
•
•
•
•

הפעלת מערך חרום ונהלים לשעת חירום
קבלת החלטות
עריכת מיפוי צרכים ומשאבים
ארגון!!!

התערבותית
•
•
•
•
•
•

זיהוי -מי צריך עזרה?
משאוב – אתור משאבים וחיזוקם
קמ"צ – קרבה מיידיות וצפייה
יצירת רציפויות – תפקודית ,חברתית  ,עבודה ,זהותית
רציפות הטיפול ממיידי עד לטווח ארוך
עזרה לעוזרים – קונפליקט תפקודי וטראומטיזציה משנית

שלבים בחרום
•
•

שלב ההכנה -הקמת צח"י (צוות חירום ישובי/מקומי) איושו ותחזוקתו
Long-term Prevention

•
•

שלב התראה – ידיעה מראש
Short-term prevention

•

שלב המהלומה (הלם ,פגיעה) – התערבות מידית

•
•
•

•
•
•

אישית – חיזוק חוסן ( ,empowermentשליטה ,מעורבות וגמישות)
משפחתית –חלוקת תפקידים ,תקשורת וכד'
קהילתית – תכנית חירום ,רשת תמיכה קהילתית וכד'

אישית – הכחשה (הכול כרגיל) או הגזמה (סינדרום הזאב)
משפחתית – כינוס המשפחה והכנה
קהילתית -בדיקת תשתיות ,תרגול חרום,איתור אוכלוסיות בסיכון

•
•
•
•
•
•

קמ"צ :קרבה ,מידיות ,צפייה
זיהוי-מי צריך עזרה?
משאוב ,ארגון ואיחוד משאבים
עזרה ראשונה רגשית
רציפויות :תפקידים ,רציפות הטיפול ממיידי עד לטווח ארוך
מניעת השפעות לטווח ערוך

•

שלב שקום

•
•

חזרה לשגרה ובנייה מחדש
טקסים המדגישים לכידות ,המשכיות ,משמעות

ברגר2005 ,

מעגלי פגיעות
מעגלי תמיכה

צרכים ,משעבים ,דרכי התמודדות

• אינסטרומנטליים
• ארגוניים –הגדרת תפקידים!!
• רגשיים
• רוחניים ,אידאולוגיים ,ערכים
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