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 טראומהטראומה--פוסטפוסטטראומה וטראומה ו, , קקחַּ חַּ דַּ דַּ . . 11אא
 
 

חן  פרק זה מבהיר מושגי יסוד הקשורים באירועים גורמי לחץ ובו

 . פרטב עם פיגור שכליבכלל ועל אנשים את השפעתם על אנשים 

 

 (stress) קחַּ דַּ לחץ ותחושת 

דחק נגרם כאשר בני אדם ניצבים בפני מצב הנתפס בעיניהם כמאיים מבחינה פיזית 

  .אינם בטוחים ביכולתם לטפל באירועאו נפשית והם /ו

 .משאבי ההתמודדותגדול יותר מ האיום - פער ה עצםהדחק נוצר מ

 

ווצרות על גורמים משפיעים  לּוא    ?ועל עצמתוק ח  ד  הי

ככל שפוחתת ? עד כמה יכול הפרט לשלוט במה שקורה: תחושת השליטה במצב

 .ל הדחקכך גד   -יכולת השליטה 

 

לא )בא בהפתעה ככל שהאירוע ? עד כמה האירוע צפוי ומוכר: ניבוי של האירועיכולת 

 .כך עלול הדחק להתעצם -( שגרתי ולא צפוי

 

ללא  -כקבוע ככל שהמצב נתפס  ?עד כמה מתמשך המצב המלחיץ: תּוהתמשכ

 .כך משתרש הדחק -אפשרות של שינוי רצוי 

 

ככל שמתמוסס ואובד הרצון ? עד כמה קיים עניין להגיב ולפעול נוכח המצב :שחיקה

 . כך גובר הדחק -לעשות וליזום 

 

 

 לתשומת הלב-   

 תנאיםגם : אך לא רק הם ,י דחקכמעוררמקובל לראות במצבי מלחמה או אסונות 

פיזי או )בידוד , (או אוורור לקויים/תאורה ו, רעש: כגון)סביבתיים גרועים 

ולחלופין שינויים תכופים ובלתי ) גוניות-חד, (ולחלופין צפיפות גדולה)( פסיכולוגי

 . ים תגובות דחקִנמ  מז   - (תוהו ובוהו -ס אֹועד כדי כ   צפויים
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1ירמשב  מצב 
 (mental crisis) 

  ,בדרך כלל, החולף, פנימי י זמני של זעזוע וחוסר איזוןגשִ ינו מצב רִ הי רמצב משב  

משבר מתרחש כשאדם נתקל באירוע או שינוי . לאחר מספר שבועות -בטווח הקצר 

בעזרת שימוש  -כלומר , בכוחות עצמוו יכול לפתור בעיה שאינמבחינתו מהותי היוצר 

  .החרדהו המתח, גברים הלחץכתוצאה מכך מת. במנגנוני התמודדות השגרתיים שלו

. עבודההמשפחה או ה, הבריאות בתחומי - יום-דות בחיי היוםרמוש עליות וי םדלכל א

בעקבות אירוע או שינוי , אולם לפעמים. מתמודדים וממשיכים בשגרהמרבית האנשים 

האירוע יכול להיות . התמודדנוצר קושי מהותי ל, (שיכול להיות אפילו צפוי) בחיים

אך גם יכול להיות אירוע שנתפס על ידי החברה , למשל פיטורין מהעבודה, שלילי

הוא התחושה שדרכי  לּוא  המשותף לאירועים . ידהחתונה או ל   :כגון, כחיובי

אינן , בהתמודדות עם שינויים או קשייםבעבר ועזרו  הצליחושת רֹוכהמּוההתמודדות 

במרבית  .כיצד לפעול ו יודעו חסר אונים ואינאת עצמ מוצאהאדם  -ות יותר מתאימ

 .גם המשבר חולף, לחיים הסדר והשליטהחוזרים כאשר , המקרים

 :דוגמהל. אך לא אצל אדם אחר, אדם אחדי אצל משברמצב יכול לגרום לאירוע נתון 

בו בזמן שאדם אחר , חוסר שקטלהכניס אדם אחד לחרדות גבוהות ו יםיכולפיטורין 

  .דמנויות חדשותכאירוע שפותח בפניו הזזאת  תופס

 

 (trauma) מהאּור  טְ 

אשר משבש , או נפשי/תגובה הנובעת מלחץ קיצוני גופני ו -ם ל  ה   -טראומה פירושה 

  .השפעות לטווח ארוך, לעיתים, מותיראת יכולת התפקוד הרגילה של האדם ו

מים אירועים אלי, תאונות: נים כגוןו  גורמים מגּושל לוואי טראומה היא תוצר , על פי רוב

י תהטראומ אירועה ,ברוב המקרים .אסונות טבע או מלחמות, (מעשה אדםתקיפה )

י כאשר תטראומיוגדר אירוע  .כאשר אין מוכנים לו, פתאומיקורה באופן בלתי צפוי ו

  -שני גורמים  ה שילוב שלו  האדם חֹו

 או הנפשית של עצמו או זולתו/תחושת איום מיידי על השלמות הפיזית ו; 

 חושות חוסר אונים או פחדהצפה של ת. 

 

 ניסיון בוכן , כֹושבעוצמתו ובמִ , באופי האירוע י תלויתאומלאירוע טראופן התגובה 
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ה עזר -ן  "מאמר בתוך אתר ער, "מאפיינים והתמודדות -משברים נפשיים (: "2007)יצחק , גילת: ראה גם 
 : מופיע בקישור הבא, ראשונה נפשית בטלפון

http://www.eran.org.il/?CategoryID=219&ArticleID=98 

http://www.eran.org.il/?CategoryID=219&ArticleID=98
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במידת התמיכה החברתית והמשפחתית וביכולת , הפרט של האישי החיים

 .ברשותוש ההתמודדות הטבעית

 

ק פוסט חַּ 2טראומתי-הפרעת דַּ
 (3PTSD)  

או ממושכת לאירוע או למצב /גובה מאוחרת ותטראומתי היא -הפרעת דחק פוסט

והוא , לי באופן חריגשטבעו מאיים או קטסטרופ  , (ךתמשמועד או מ-קצר)ק ח  גורם ד  

רוע  זמן החשיפהב. 4עלול לגרום מצוקה ניכרת כמעט לכל אדם לאי

להכיל מסוגלת אינה אשר  ,המערכת הנפשית מוצפת בגירויים טראומתי

יים הללו נ. דב  ולע   רו , ותרו במערכת בצורתם הגולמית והלא מעובדתהגי

  .ומדי פעם שבים וחודרים למרכז התודעה בצורתם המקורית

נּותתופעה זו מכונה  י באופן פיזי תוים מחדש את האירוע הטראומעים חֹוהנפג: חֹודר 

רעשים וריחות שהיו , זיכרונות, דימויים. ממש כאילו הוא קורה שוב ושוב, או נפשי

והוא מאבד את  נפגעאדם השבים ותוקפים את ה טראומההתרחשות בפועל בזמן ה

באופן שכיח יש פחד . יכולת ההנאה מפעילות וממצבים המזכירים את הטראומה

  .והימנעות מרמזים המזכירים לסובל את הטראומה המקורית

שוי הנפגעים מנסים להימנע מכל דבר שע, איבה מאודית מכתכיוון שחודרנות טראומ

 תדרנּוחֹושל בלתי פוסק  ימעגלתהליך כך נוצר . יתלהזכיר להם את האירוע הטראומ

  .יתראומט-פוסטדחק השל התסמונת התמציתה הוא ש ,מצד שני תהימנעּומצד אחד ו

, מצוקהתחושות ומחשבות חודרניות יוצרות : טראומה סימפטומים אופייניים-לפוסט

 . וכלפי אחרים וזעם כלפי עצמ, רצון להימלט, ניקהפא

 

מה שמחמיר את , מטרידות מאוד ומקשות על הנפגע להתרכז או לישון לּוא  תחושות 

לעיתים אף , לאור, רגישּות רבה לרעשים, כעסיו ורגזנותו ומוביל להתפרצויות זעם

נפגע אינו מבין מה עובר ה, בדרך כלל .אישית-למגע פיזי וכן להימנעות מתקשורת בין

ככל שנמשכים סימפטומים אלה . עליו ואינו יכול לשלוט בסימפטומים או להפסיק אותם

 .הנפגע עלול לשקוע לתוך בדידות ודיכאון  -ובהעדר טיפול 

כל אדם : נורמלי-תגובה נורמלית למצב לאהם  טראומה-של פוסט סימפטומים

 .י חריף דיותיחשף לאירוע טראומאם יטראומתי -עלול ללקות בהפרעת דחק פוסט
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 :בקישור הבא ל"נטמופיע באתר , "?טראומה-מהי פוסט: יתטראומת-תסמונת פוסט: "מעובד מתוך המאמר 

http://www.natal.org.il/?CategoryID=234 
3
 PTSD  - Post-Traumatic Stress Disorder 

4
או , נוכחות במוות אלים של אחרים, תאונה קשה, מלחמה, אסון טבע או אסון שנגרם על ידי אדם -כאמור  

 .אונס או פשע אחר, וריזםטר, היות האדם קורבן של עינויים

http://www.natal.org.il/?CategoryID=233
http://www.natal.org.il/?CategoryID=234
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 עמוד לרישום אישי
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  לאירועי המלחמותלאירועי המלחמותתגובות תגובות . . 22אא

  מסקנות ולקחים מסקנות ולקחים   ::בעורףבעורף
 
 

אנשים מאפייני התגובות של אנשים בכלל ושל חדד את ה מפרק ז

 . מלחמות בעורףיגור שכלי על רקע אירועי לחימה ועם פ

 

 ? 5ק ולטראומה בקרב המטפליםחַּ מה מאפיין תגובות לדַּ 

וטבעיות המהוות חלק מהקיום  נורמטיביות, ניותנט  ֹופחדים וחרדות הם תגובות סּפ

ת על סכנה חיצונית ותיאצורך במקרים רבים הפחד הוא חיוני ומשמש ל. האנושי

נש  בהִ לחרדות תפקיד משמעותי וחיוני , מכאן. אמיתית ומוגדרת החרדה . ור דּות 

תפקוד , חרדה במינון קל יכולה לשפר למידה :הלדוגמ. גם בחיי היום יום מסייעת לנו

הגוף מתקשה  -כאשר תגובות הלחץ מתמשכות , אך לאורך זמן. וביצוע של משימות

טוי יעלולים להופיע תסמינים המקבלים במתמשך דחק במצב של  .לעמוד בעומס

          .קוגניטיביישור המוב ,רגשימישור הב ,(תגובות גופניות) יולוגיזיפהמישור ב

מאוד  יםפריעיווצר במצב חירום ביטויים המיכולים להבכל אחד מהמישורים אלה 

 .יומי-לתפקוד היום

ולוגיים , דפיקות לב מואצות םכולליהאופייניים לפחד ולחרדה  הסימפטומים הפיזי

 ניתן לדמות את .נשימה מהירה ושטחית, חולשה, רעד, פיק ברכיים, הזעה מוגברת

 . עם חלוף הסכנהאשר נדרך ברגעים של סכנה ומשתחרר  ,תפקוד הגוף לקפיץ גמיש

כתוצאה מכך . אינו משתחרר  "קפיץה  "קיימים מצבים או תגובות בהם , לעיתים, אולם

מפטומים יתפתח סועלולים לה, החרדה לאורך זמן תהגוף לעמוד במעמסמתקשה 

עות בלחץ דם וירידה בכושר הפר, כאבי ראש, כאבי בטן :גופניים נוספים כמו

 . ההתנגדות של הגוף למחלות

  -טראומה לאירועי  תגובותהנוצרים כ שכיחיםרגשות 

 הכעס מתפרץ גם לכיוון של המשפחה  ,לעיתים. כעס על האירוע והמעורבים בו

 .אז הוא יכול  להיות מבלבל ולגרום לריחוק :והסביבה הקרובה
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גור שכליהכוונה היא   או משפחות אומנה או אנשי , בין אם בני משפחה - לכל מי שמטפל באדם עם פי

 .צוות במסגרות טיפוליות לאנשים עם פיגור שכלי
 . למשפחות ולמתנדבים, ניתן לשלב את המידע והתכנים בסעיף זה כחלק ממערכי הדרכה לצוות

ואירועי הלחימה בשנים "( עופרת יצוקה)"או את המלחמה בדרום  II-לחמת לבנון השחוו את מ, במסגרות
 .שנחוו על ידי המשתתפים, מומלץ לשלב גם שיחה על תופעות כמתואר להלן -שקדמו לה 
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 האירועים מהלךההתמודדות של הפרט בבדרכי  ,אף הן ,ותאשמה ובושה קשור .

ת וֹועלולים לח  כן ו ,עשו שעשו או לא ,אנשים רבים מאשימים את עצמם על דברים

 . 'בריחת שתן וכו, התעלפויות :כגון, לקויהבושה ממה שהם חווים כהתמודדות 

 צ אי אוש וחוסר תקווהיתחושת י, כאון כולל מצב רוח ירודיד  אף הם חלק ִממ 

אנשים . המסוגלותתחושת בהעצמי ו דימויפגיעה ב כולל, אומהלטר התגובות

 .ותיתומטרא חוויותרואים את עצמם ואת העולם באופן שלילי יותר לאחר רבים 

 

, דריכות גופנית לאורך זמןפוחתים כתוצאה מ שיקולי דעת וחשיבה רציונלית

ש ילהדג, ת שחורותויש נטייה רבה יותר לראבמצב זה . מעלה את רמת העייפות אשר

 גליםאנשים במצבי חרדה מ. עיוותים קוגניטיביים בחשיבהתוך יצירת  ותסכנ יםולהעצ

אף ו ,(גם פשוטות ביותר) קבלת החלטותבקושי בפתרון בעיות ו, שיפוט לקוי, לבולבִ 

בטוב ליבם של אנשים , אמונות בסיסיות של האדם בבטחונו האישי. אובדן זכרון

ת כֹוע רים לגבי המציאות מובילים לה  שגויושים ההפיר. ובעתיד הופכות לשליליות

הפרזה והגזמה  ;ך לנצחמש  תחושה שמצב הסכנה יִ  -לדוגמה  ,שכוללות ,תטעֹומּו

 . כתוצאה מחשיפה לסכנה גר םלהִ  יםשעלול ,לגוף ולנפש יםנזקב

 

רק המאפיינים המסוכנים באמת מעוררים , לית של פחדכי בתבנית נורמ   ,יןציחשוב ל

בתבנית פחד פתולוגית נוצרת הכללה . כאשר הסכנה חולפת ,פחד זה דועך. חרדה

בתחושה תמידית של סכנה  ם נמצאדהא :גוון רחב ביותר של אירועיםשל החרדה למִ 

 ,שהוזכרו לעיל ,מפטומים הפיזיולוגייםיהס, במקרים רבים(. "כאן ועכשיו")מיידית 

 . ם עצמםווים כמאיימים ומבשרי אסון אף יותר מן האירועינח  

יש , רגילה םבאופן טבעי למצב יםחוזר םואינ םמגמישות ּודב  והנפש אִ אם הגוף , כןל

 .ת לעיוותים הקוגניטיביים ותיקונםדעּוהעלאת המּו, שחרור, צורך בסיוע של הרפיה

 

 :מרוכזים ביטויים אופייניים ללחץ 6בטבלה הבאה

 ביטויים התנהגותיים רגשיים, פסיכולוגייםביטויים  גופניים, ביטויים פיזיולוגיים

 מואץדופק ;כאבי ראש ; 

קשיי נשימה; 

הקאות ושלשולים;  

צרבת; הזעה;  

לחץ דם גבוה;  

עייפות;   רדםקושי לה ; 

 אכילת יתר/ א בדן תאבון. 

 תסכול ; 

פחד ;חרדה ; 

 קהות רגשות/ אפטיה ; 

קּפ נּותֹוּת ; 

בלבול ; 

שכחנות; 

חוסר ריכוז. 

עישון מופרז ;חוסר מנוחה; 

חוסר ריכוז ;רשלנות ; 

שתית אלכוהול ;לתאונות הנטיי; 

הסתגרות חברתית ;"ראש קטן" ; 

 לימודים)ה עדרּות ממסגרת, 

 ; וכחנּות; (עבודה 

חוסר סבלנות ;עצבנות. 
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 .ל"נטמבוססת על חומרי הטבלה  



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  9עמוד א

 

 ?ק ולטראומהחַּ איך מגיבים אנשים עם פיגור שכלי לדַּ 

לא על ו מאירועים אקראייםר ומבוסס על התרשמויות הידע בתחום זה מוגבל ביות

אינם מגיבים שכלי כי אנשים עם פיגור  ,הס בריתכן שהחסר הזה נובע מִ  .ריבסיס מחק

מונעות מהם להבין אשר  ,דחק וטראומה בשל מגבלותיהם הקוגניטיביות ם שללמצבי

הביאה  ,השאר ביןו ו איננה מבוססתה זהנח. ת סכנה קיומיתוֹואת פשר האירועים ולח  

  .ייםתשנחשפו לאירועים טראומשכלי  פיגור נשים עםלהתעלמות ממניעה וטיפול בא

עלולים לאבד בטחון בעקבות  -אפילו עמוק  -כי אנשים עם פיגור שכלי  לשים לבעלינו 

 .7שאחרים לא רואים כמאיימים, או אירועים, שינויים בסביבה

 

 :כגון)בזמן אירועי אסון פיגור שכלי  אנשים עםממעט המחקרים שעסקו בתגובות של 

, בניו אורלינספגעה קשות ש "קטרינה"הוריקן סופת האו  "מגדלי התאומים"הפיגוע ב

. מיוחדבהן פגיעות , לא רק שמגיבות למצבי אסון, לּונמצא כי אוכלוסיות א  ( ב"ארה

לאסון  אנשים עם פיגור שכלי נחשפו, בניו יורק חשפו ממצא מאוד מעניין 11/9אירועי 

ואחר כך שוב ושוב בשידורים , ויזיה בשידור ישירומגדלי התאומים כאשר צפו בו בטל

למעשה הטראומה שהם חוו הייתה . חוזרים אין סופיים שהציפו את כל הערוצים

טראומה יכולה להיות בלתי ישירה וכתוצאה מהצפה בגירויים , מהשידורים החוזרים

 . 8מטרידים

 

. השערות ופרשנות, ים את ההבדל בין עובדותתמיד מבינ אנשים עם פיגור שכלי לא

: משפט כמו. וע תראה בעיניהם כאמת לאמיתההשערה או פרשנות לאיר ,לעיתים

יכול להתפרש כִאלּו " להגיע עד תל אביבקיים חשש כי לסורים טילים העלולים "

וכרים שכלי אשר זישנם אנשים עם פיגור , בנוסף. "טילים על תל אביבסורים ירו ה"

עדיין טבועים חזק , בעבר הרחוק רעּואשר גם אם א   ,משמעותייםאירועים ציבוריים 

, אזעקה אשר בכל צפירה או ,אנו יכולים לפגוש דיירים במעונות -לדוגמה . בזיכרון

  - ו היטב בזיכרונםנטבעים בעקבות רציחתו אירועה .יצחק רבין ו שליעמדו דום לזכר

במלוא העוצמה והן מכיוון שהם נחשפו אליהם , הםחייבתקופת הן מכיוון שקרו 

 עקב מיעוט  .של הצוותים המטפלים ובני המשפחה בשידורי הטלוויזיה ובתגובות
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  10עמוד א

 

מרבים , המחקרים אודות תגובות של אנשים עם פיגור שכלי לאירועים טראומתיים

ם להתייחס לתגובות של ילדים ובני נוער ומהם לגזור לגבי התנהלות האוכלוסייה ע

ההשוואה בין אנשים עם פיגור שכלי לבין ילדים נעשית בגלל . פיגור שכלי

 .יכולתם השכלית המונמכת המשפיעה על תפיסתם ופרשנותם את המצב

 

ילדים ובקרב בני אדם עם פיגור שנמצאו דומות בקרב טראומה -הפוסטתגובות בין 

  -שכלי ניתן לציין 

רגישּות  ;שאלות לגבי האירועים ;בלבול ;מטפלים/  קושי להיפרד מהורים ;קשיי שינה

 ;הפרעות אכילה ;או פעילות יתר משחקהימנעות מ ;להתנהגות המבוגריםתגובות ל

תלונות על  ;ותו  התמקדות במוות ודיבור על מ   ;זעם והתפרצויות אימפולסיביותביטויי 

 .כאבים גופניים

 

בקרב  - רמעורט ונשלבלתי מתאפיין בהיותו  ,מעצם הגדרתו ,יתראומאירוע ט, כאמור

 . תחושות חריפות של חוסר אונים - חלק נכבד מהנחשפים אליו

ביחס לאירועים ומצבים  מוגבלתשכלי רמת השליטה של אנשים עם פיגור , מלכתחילה

את תחושת מאד רידה נוספת ביכולת השליטה שלהם מגבירה י. המתרחשים סביבם

 אינם רואים את כי , יתכן אמנם. מאדתגובות חריפות אצלם  האונים ועשויה לייצר-אין

בין אם , לשינויים סביבתיים יםמגיבמרביתם אך , הסיטואציה כמהווה סכנה קיומית

 .בשינוי באקלים הרגשי של הסובבים אותםובין אם  המדובר בשינוי בתנאי הסביב

מביאים אינם אסון  השינויים הסביבתיים שנוצרים בעקבות אירועי ,לעיתים קרובות

אך הם בודאי עלולים לשנות את תחושת הביטחון של , י בתפיסת העולםלשינו

תגובות )המצביעות על נסיגה בהתנהגות  ,תגובות. שכלי האנשים עם פיגור

ים ויכתוצאה מהשינ התרחשל ותעלול -חרדה או התקפי זעם , בכי :כגון ,(רגרסיביות

נשימה  :כגון ,קח  נות ד  תגובות גופניות המאפייכך גם עלולות לִהיו צ ר  .הסביבתיים

 מסוגל ואינעם פיגור שכלי ם דאגם אם . מתח שרירי או חוסר שקט מוטורי ,מואצת

אינן קשורות  יותגובותאין זה אומר כי , יר מדוע הוא מגיב בצורה חריפהלהסב תמיד

 . בסביבתולתפיסה של השינויים 
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  11עמוד א

 

 ?ה למדנו ממצבי מלחמה בעורףמ

ירי הטילים באזור )של אירוע טראומתי מתמשך ממצאי מחקר שבדק השפעתו 

כי שיעור הפרעת הדחק  על אנשים עם פיגור שכלי ברמות שונות מראים( הדרום

בקרב אוכלוסיות אזרחיות  9.6%בלבד לעומת  2.03%טראומתי עומד על -הפוסט

 .9אחרות

ניתן  -במצבי חירום מתמשכים  שכלי אנשים עם פיגור אליהם מגיביםהגורמים בין 

, תרֹוכ  היעדר דמויות מּו, (במקלטים)הצפיפות , למנות את השינויים בשגרת החיים

 . תעסוקההאנשים הקרובים המשפיע על האדם והיעדר מתח בקרב 

השוני נובע . יגיבו בעוצמה ואילו אחרים לא יגיבו כלל מבני האדם עם פיגור שכלי חלק

  - 10מהמאפיינים הבאים וכןיכולות אישיות , גיל, ניסיון קודם, מרמת התפקוד

 גיים / מּוגב לּות בראיה  -כאשר יש לאדם עם פיגור שכלי :  מאפיינים פיזיולו

קיים חשש כי הוא יגיב  -המקשה על תגובה מהירה וממוקדת , ניידותב/ בשמיעה 

 .בבלבול כאשר יחולו שינויים בסביבתו

 לים להגביר ומצב נפשי יכו, נטילת תרופות, עייפות: מאפיינים קוגניטיביים

חוסר ריכוז ובהתאם גם קשיים בהבנת המידע המועבר אליו ובפרשנות , בלבול

 .לאירועים

 נעים על הרצף שבין נוקשות ועקשנות לבין רגשנות ותלות : מאפיינים רגשיים

כאשר גם הנוקשות ; (הורים, צוות)המקשים על שיתוף פעולה עם המטפלים 

איבוד , של חוסר ביטחוןו מקור והרגשנות וגם התלות יכולים לנבוע מאות

חשש כבד בגלל השינויים שחלו סביבו וחוסר יכולתו לשלוט בסיטואציה , עשתונות

יהיה מי " ,"?...מתי נלך הביתה", "?...מתי נאכל. "כפי שהכיר אותה עד היום

יודע מכיר והאדם עם הפיגור השכלי הן שאלות שבמצבי ִשגרה " ?...איתנו מחר

בשעת העדר מידע אך . לכן הוא רגוע בהקשרים הקיומייםו את המענה עליהן

 .ביטחונו  בסביבה ובמציאותאת מערער את שלוותו וחירום 

 עזיבה של : קושי להסתגל למצבים משתנים האופיינים למצבי חירום

יוצרת  -הסביבה המּוכ ר ת למקום חלופי המשמש מחסה זמני / החדר המּוכ ר 

 "...?הבית שלי נשאר"שאלות כמו ; מם הרגילחשש שמא לעולם לא ישובו למקו

ייניות לכל אדם המפונה הן שאלות האופ - "?מתי נחזור" ...?מה קרה לחדר שלי"

המציאות קושי גדול עוד יותר לתפוס את  אך לאדם עם פיגור שכלי, מביתו

 .העלומה שאינה בטווח העין
 

                                            
9
 .5ג ר בפרקראה תקציר המחק(. 2010)ברגר וקנופף  
10

, אתר קהילת הידע פיגור שכלי: בתוך, "אנשים עם פיגור שכלי במצבי לחץ ומשבר(: "2008)דליה , ניסים 
 . 26.03.2008-פורסם ב, מצגות/ מצבי משבר / לשונית סוגיות 
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  12עמוד א

 

עם פיגור שכלי  טראומתי בקרב אנשים-הקושי העיקרי באבחון הפרעת דחק פוסט

לּו לדווח על רגשותיהם  נעוץ ביכולת האינטלקטואלית הפחותה של אנשים א 

כאשר איש המקצוע פוגש באדם , כתוצאה מכך. ומחשבותיהם ביחס לאירוע טראומתי

אולם חסר את היכולת לדווח אודות החוויות , המציג סימפטומים מעורפלים של חרדה

 ". הצללת האבחנה" -הנקראת  עלולה להתרחש תופעה, באופן המקובל

נוצרת כאשר איש המקצוע מאבחן את הסימפטומים " הצללת אבחנה"

יי הפיגור השכלי במקום כהפרעה או בעיה נפשית , המוצגים כחלק מביטו

דיווחיו של איש צוות ותיק , לכן .המתקיימת במקביל ובנוסף לפיגור השכלי

 .ינה הכרחיתה, המכיר היטב את האדם ואת התנהגותו ויכולותיו

 

- המצביעים על דחק בקרב אנשים עם פיגור שכלי כוללים עיקריים סימנים לפניכם 

חרדה , י אלימותי  לּויג, עצבנות, רת  י  -פעילות ,בהתפרצויות בכי :תגובות רגשיות 

 .'קהות חושים וכד, פחדים, כללית

גיות  , מתח שרירי, רת  י  -הזעת, נשימה מהירה, דופק מואץ: תגובות פיזיולו

אובדן , הטלת שתן תכופה, שלשולים, מחושים בגוף, כאבי ראש, רעידות בגוף

, גירוד כפייתי, (בראייה או בשמיעה)הפרעות חושיות  ,בעיות עיכול, תיאבון

 .ר ונדודי שינהת  י  -עייפות, פריחות

 .בלבול וקושי בקבלת החלטות, חוסר ריכוז, חוסר קשב: קוגניטיביותתגובות  

צורך רב , דיבור ללא הפסקה, רת  י  -פעילות: חברתיות/ ת תגובות התנהגותיו 

נמנעים , שמסתגרים המנגד ישנם כאל .במגע פיזי והתנהגות עצבנית או כפייתית

 .אנשיםבמאבדים עניין בפעולות שגרתיות ו, טיותמתנהגים באּפ  , מלשחק

, פחד לישון לבד, (מדריכים, הורים)מטפלים מדות לצ  הִ : םידפוסים רגרסיבי 

 .מציצת אצבע והרגלי התנהגות ילדותיים, רטבהה

 

בניסיון , ברמה ההתפתחותית של האדם, מגוון התגובות הוא רחב מאד וקשור בגיל

  .העבר וברמה התפקודית שלו

 כל שינוי בתגובות המּוכ רֹות לצוות ולבני המשפחה הינו סימן כי האדם חש: בכל מקרה

 .צביעה על כךמ, גם אם אינה מילולית, דבר מה והתגובה
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 טראומתי -שאלוני אבחון לזיהוי הפרעת דחק פוסט

בעיות ושינויי התנהגות , שלפניך מפרטים רשימה של תגובות 11שלושת השאלונים

 . אנשים כתגובה לאירועים טראומתייםצל שיכולים להופיע א

נית; 1=  במידה מועטה; 0=  כלל לא: המפתח להערכה  ; 2=  במידה בינו
  .5=  ת/לא יודע; 4=  במידה רבה מאד; 3=  במידה רבה                   

 
 

                                            
11

ביתי של האגף -לצורך מחקר שנעשה במסגרות דיור חוץ, רוני ברגר' השאלונים תורגמו ועובדו על ידי דר 
"(. עופרת יצוקה)"טיפול באדם עם פיגור שכלי במשרד הרווחה והשירותים החברתיים לאחר המלחמה בדרום ל

ב "במסגרת המרכז הלאומי בארה   Ford, Weathers, Litz, Huska, & Keaneהשאלונים פותחו על ידי
על ( /http://www.ptsd.va.gov: קישור לאתר, National Center for PTSD)טראומתי -להפרעת דחק פוסט

ראה גם בקישור , 309.81סעיף , DSM-IV-ב( ואילך 1994-בגרסאות שונות מ)בסיס הקריטריונים המופיעים 
 /http://www.cirp.org/library/psych/ptsd2: הבא

 מחשבות או תמונות מסעירות או מטרידות של , זיכרונות. 1
 האירועים הביטחוניים    

0 1 2 3 4 5 

 חוזרים ונשניםדיבורים או משחקים , חלומות טורדניים. 2
 האירועים הביטחוניים על    

0 1 2 3 4 5 

 אומיות כאילו האירועים הביטחוניים תחושות פת. 3
 ?( הוא חי אותם מחדש)שנית  מתרחשים    

0 1 2 3 4 5 

 שמזכירות לו את ביטויי מצוקה כאשר הוא פוגש בחוויות .4
 ("צבע אדום"או  ,"אזעקה" :אומר) האירועים הביטחוניים    

0 1 2 3 4 5 

 הזעה אונשימה קשיי  , דופק מואץ :כגון)תגובות גופניות . 5
 את  ונתקל במצבים שמזכירים להוא כאשר ( מוגברת    
 םהאירועי    

0 1 2 3 4 5 

 הימנעות מלדבר או לחשוב על האירועים הביטחוניים  .6
 לחוות רגשות הקשורים להםאו     

0 1 2 3 4 5 

 את  ושמזכירים לת מפעילויו הימנעות ממצבים או. 7
 (ת החוצהפתאום מפחד לצא, למשל) האירועים    

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 קושי לזכור חלקים חשובים מהאירועים המלחיצים שעבר. 8

 5 4 3 2 1 0 מהן  נהנה בעברפעילויות איבוד עניין ב. 9

 לאנשיםהסתגרות או חוסר חיבור , תחושה של ריחוק. 10
 אחרים אליהם היה קשור בעבר      

0 1 2 3 4 5 

 או קושי בלהרגיש אהבה     תחושה של קהות רגשית. 11
 קרובים לו אליהם ביטא אהבה בעבראנשים כלפי        

0 1 2 3 4 5 

 דיבורים של האדם כאילו עתידו יסתיים בטרם עת. 12
 (יתקצר)      

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 (בשונה מהעבר) קשיים בהרדמות או בשינה רצופה. 13

 לאחר  צויות כעסלהתפרייה נטתחושה של עצבנות או . 14
 האירועים       

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 קשיי ריכוז שלא היו קודם. 15

 האדם חייב לּואו כ אִ , כוננות, תחושות של דריכות. 16
 "על  המשמר לעמוד "      

0 1 2 3 4 5 

 האדם נבהל בקלות בשונה :קופצניות , חוסר שקט. 17
 ממצבו בעבר      

0 1 2 3 4 5 

 התקרבות או  )שינוי משמעותי ביחסיו החברתיים  .18
 (התרחקות      

0 1 2 3 4 5 

 שינוי משמעותי ברמת העוררות שלו באופן כללי . 19
 (יתר או פסיבי מאודמעורר )      

0 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 0 שינוי  משמעותי  במוטיבציה שלו לפעילות. 20

http://www.ptsd.va.gov/
http://www.cirp.org/library/psych/ptsd2/
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 קוד האדם עם פיגור שכליפשינוי בתי באיזו מידה חל /אנא סמנ

 :בחודשים האחרונים בכל אחד מהתחומים שלמטה
 במידה רבה                                             = 5     בכלל לא= 1

   האדם עם פיגור שכליל שינוי בתפקוד התעסוקתי של חהאם  .1

 ?(פרודוקטיבי, לומד היטב, מבצע הוראות, מתמיד)    
1      2      3      4      5       

 בתוך המסגרת  האדם עם פיגור שכליחל שינוי בתפקוד האם . 2

 ?('מסייע לאחרים וכד, מבצע אחראיות, משתף פעולה)    
1      2      3      4      5       

   האדם עם פיגור שכליבתפקוד החברתי של  חל שינויהאם . 3

 ?('רב עם אנשים וכד, מסתגר,חושש מאנשים) למסגרת מחוץ     
1      2      3      4      5       

  האדם עם פיגור שכליחל שינוי בתפקוד החברתי של האם . 4

 ?('וכד עלבון ורתיעה ,חשדנות, ריבים, הבנות-אי)במסגרת     
1      2      3      4      5       

 משפחה הבני  עם  האדם עם פיגור שכליחל שינוי בתפקוד האם . 5

 ?('ריבים וכד, כעס, רצון לחזור הביתה, צורך בקשר)    
1      2      3      4      5       

 בהקשר לטיפול  האדם עם פיגור שכלי חל שינוי בתפקוד האם . 6

       5      4      3      2      1 (.'סידור החדר וכד, לבוש, היגיינה עצמית, אכילה)עצמי     

  חוץמבפעילויות  האדם עם פיגור שכליבתפקוד  שינוי חל האם . 7

 ? ('לא משתתף וכד, חשש להשתתף / סירוב) ?למסגרת    
1      2      3      4      5       

 בשעות הפנאי  האדם עם פיגור שכליבתפקוד  חל שינויהאם  .8

 ?('שימוש במחשב וכד, משחק עם אחרים, הה בטלוויזיי  צפִ )    
1      2      3      4      5       
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 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

. לפניך משפטים שמתארים רגשות הקיימים אצל אנשים
י על ידי סימון התשובה המתאימה ביותר לתיאור מצבו /דרג

 הבאות תעל פי הקטגוריואדם של כל 
 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 ינוניתב

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

ציפייה , מצפה לרע מכל, דואג -מצב רוח חרדתי 
  עצבנות, מפוחדת

1 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

, דריכות גופנית, עייפות, תשישות, תחושת מתח - מתח
  תגובת רתיעה, קושי להירגע, חוסר שקט

2 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

ידה במ
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

, מחיות, מלהישאר לבד, מזרים, מחושך -פחדים 
 (קהל רב)ממכוניות ומהרבה אנשים 

3 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

שינה , קושי בהירדמות -( קשיי שינה)ה י  נִ אינסומ  
, עייפות בזמן ההתעוררות,  שינה לא מספקת, קטועה

 סיוטי לילה, לומותח

4 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

 קשיי ריכוז הפרעות בזיכרון -מצב שכלי 
5 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

חוסר הנאה מפעילויות , איבוד עניין - דיכאונימצב רוח 
 רוח יקיצה מוקדמת ושינוים במצבי, פנאי

6 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

טחינת ,  התכווצויות, עקצוצים, כאבים -( שרירי)גופני 
 מתח שרירי רב, קול לא יציב, השיניים

7 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

ראייה , םזמזום באוזניי -( סנסורי/תחושתי)גופני 
, חולשה גופנית, גלי חום וקור, טשטוש/עורפלתמ

 תחושת דקירות

8 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

, דופק מהיר ולא סדיר - םסימפטומים קרדיווסקולאריי
כאב בחזה ותחושת , כלי דם תהתכווצויו, נשימה מואצת

 עילפון 

9 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 יתבינונ

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

לחץ או התכווצות  -סימפטומים  של מערכת הנשימה 
 סר אווירוח, אנחות, תחושת מחנק, בחזה

10 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

כאבי , קושי בבליעה -סימפטומים  של מערכת העיכול 
, בחילה, "בטן מלאה", תחושה של שריפה בבטן, בטן
 .אובדן במשקל ועצירות, שלשול, אההק

11 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

דחיפות  -והמינית  תסימפטומים של מערכת האורולוגי
חוסר , שפיכה מוקדמת,בעיות אורולוגיות, במתן שתן
 אימפוטנציה, עניין במין

12 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

, יובש בפה - סימפטומים של המערכת האוטונומית
, כאבי ראש ממתח, קופצניות, הזעת יתר, חיוורון, גלים

 שער סומר, סחרחורות

13 

 במידה
קשה 
 מאד

במידה 
 קשה

במידה 
 בינונית

במידה 
 קלה

 לא
 קיים

אי יכולת לשבת , חוסר שקט -התנהגות  בזמן שיחה 
, נשימה מואצת ,בפניםמתח , רעד בידיים, במקום אחד

 תנועות חדות, פנים חיוורות וקשיי בליעה

14 
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 עמוד לרישום אישי
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  ::אירועי דחק ומצבי משבראירועי דחק ומצבי משבר. . 33אא

ור ואבחון של תגובות נורמטיביות ור ואבחון של תגובות נורמטיביות איתאית

  עי תיותעי תיותלעומת תגובות בלעומת תגובות ב
 
 

עים גובות לאירותהמציג כלים לזיהוי המבדיל בין סוגי  פרק זה

תגובות נורמטיביות מול תגובות : משבר וטראומה, קח  של ד  

 .הדורשות התערבות ממוקדת בבעיה

 

 רקע

הן על האנשים עם פיגור שכלי  ,כאמור, משפיעים( מכל סיבה)אירועי דחק וטראומה 

  -הוא זה שבאחריותו ( או איש מקצוע מטעמו)מנהל המסגרת . והן על המטפלים בהם

בתפקוד בעייתיים שינויים או /תגובות ושל המנגנון לאבחון את ולהטמיע ליצור  

 םכתוצאה ממצבי בקרב המטופלים וכן בקרב המטפליםהמתרחשים ובהתנהגות 

 ;או טראומה משבר, דחקשל 

ם    .דרכי התערבות לקבוע ולייש 

 

 (:קצר במתכונת של תדריך)לפניך שני כלים מסייעים 

 ?ות נורמטיביות לתגובות בעייתיותאיך להבדיל בין תגוב: "ננותוסרגל התב" .א

ת מצבער  ה   תרמיל" .ב לטיפול עזרה מקצועית נחוצה מתי  דעתאיך ל: "כ 

 ?למצבי דחק וטראומהת בעייתיֹובתגובות 

 

  ?תת לתגובות בעייתיֹואיך להבדיל בין תגובות נורמטיביֹו

 -אירועים יוצרי דחק וטראומה ל( ככל שיהיו)קשות ופתולוגיות תגובות 

נעלמים רים של דחק חמּוסימפטומים . ות נורמליות למצב בלתי נורמליהן תגוב

חלק קטן מהם ימשיכו אך אצל , יחסית ,לאחר תקופה קצרהבני האדם  אצל מרבית

 .ותית בתפקודמשמע הסימפטומים ויביאו לירידהלהופיע או אפילו יחריפו 

 

  -המשמעותיות שיש לשאול בהקשר זה היא והמרכזיות אחת השאלות 

 דורשות התערבות אינןבמצבי חירום הן נורמליות ובני אדם תי תגובותיהם של מ

  ?ודורשות התערבות מקצועית (פתולוגיות)בעייתיֹות ומתי הן  בקשר לדחק וטראומה
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 : 12רמות של תגובות לטראומה 4מבחינים בין 

שם ה הרמה

 בעברית

שם ה

 באנגלית

נים משך זמן  מאפיי

תגובת  1
דחק 

 חריפה

ASR -  
Acute 
Stress 
Reaction 

מתרחשת 
ומתפוגגת 
בין דקות 

 ליומיים

 : כגון, תגובות נורמטיביות

, פעילות יתר או קיפאון, הלם, בכי, דיכאון, חרדה

, אי שקט, עוררות יתר, תחושת ניתוק, קהות חושים

, ביטויי תוקפנות וזעם, הזעה, דופק גבוה, רעד

 (.לעיל, 2-הרחבה בפרק א) קשיי שינה

ת הפרע 2
דחק 

 חריפה

ASD -  
Acute 
Stress 
Disorder 

מתרחשת 
ומתפוגגת 
בפרק זמן 

שבין יומיים 
 לחודש

שנמשכים לאורך , ר של סימפטומיםבֶ צֶ 

כל  ;עיסוק אינטנסיבי וחוזר בטראומה: כגון, זמן

הבזקים  - flashbacks ;את האירוע גירוי מזכיר

ומראות  תהקשורים בהצפה של זיכרונו)לאחור 

הימנעות מגירויים ; (ראומתימהאירוע הט

תסמינים של ; זכרות בטראומהיהמעוררים את הה

 ;סיוטי לילה ;הפרעות שינה ;חרדה ועוררות יתר

עוררות  ;דריכות ;ירידה בריכוז ;רגזנות; רגישות

 ;קהות חושית ורגשית; הזעה ;עליה בדופק ;יתר

 (.אמנזיה) כחהיש ;הפחתה במודעות לסובב

הפרעת  3
דחק פוסט 

 מתיטראו

PTSD - 
Post 
Traumatic 
Stress 
Disorder 

מתרחשת 
ומתפוגגת 
בפרק זמן 

 שבין חודש 
 חודשים 3-ל

  -הכוללת  התנסות חוזרת בטראומה

-עירור ;חלומות בלהה ;חודרניים, זיכרונות חוזרים

 ;מתח ;חוסר ישע ;אימה ;פחד ;יתר פיסיולוגי

; הפרעות בשינה ;הפרעות ריכוז ;זעם ;עצבנות

ניסיון להימנע גירוי המעורר את  - הימנעות

 .'סיטואציות וכו, הימנעות מפעילות ;זכרותיהה

הפרעת  4
דחק פוסט 
טראומתי 

 כרוני

Chronic 
PTSD 

מאז נמשכת 
 -האירוע 

 3מעל 
חודשים 

 ויותר 

בדומה  -מתמשכים לאורך זמן  מאפייניםה

 .3לשלב 

 

יש  -( פיגור שהיא ובכל רמת)כולל אדם עם פיגור שכלי  -באשר הוא לכל אדם 

המאפיינים אותו ומּוכ רים  - נורמליים מבחינתו -דפוסי התנהגות שגרתיים הרגלים ו

ביחס להתנהגות ( על פי המתואר בטבלה) ות חריגֹותמקיישככל . לסובבים אותו

 .סביר שהאדם נקלע למצב בעייתי - לאורך זמןואלה נמשכות השגרתית 
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 .ל"נטמבוססת על חומרי  הטבלה 



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  19עמוד א

 

  -י תגובות על הרצף שבין נורמליּות לבעייתיּות הממדים הבאים עוזרים לזהות סוג

 ?מה היא עוצמת ההפרעה? האם חל שינוי המפריע לתפקוד של הפרט: ציר התפקוד

 ? האם השינוי המפריע מתמיד לאורך זמן: ציר הזמן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מעבר מהתנהגות נורמלית להתנהגות בעייתית: תרשים

 

על הרצף וטראומה סוגי תגובות למצבי דחק של  "תּוננֹובסרגל הת"לפניך 

ן נורמליּות לבעייתיּות    -שבי

 ועל רמת תפקודמגיב בצורה שאינה משפיעה האדם  :ותתגובות של הסתגל 

 .בהתנהגותוחריגה נצפית לא  .שלו מיומנויותה( רפרטואר)אי על מצ  ו

 -לדוגמה ) בתפקודמהירה קיימת נסיגה  :תגובות של חוסר הסתגלות זמני 

האדם מתנהג , (ת התקשורת החברתיתלֹואו ביכֹו, ADL -בביצוע פעולות היומיום 

 או, לגמרי ומשתנהקור ס דפוס התנהגות קודם שלו : וכהרגלו לא כתמול שלשום

לעיתים קרובות יותר ובעוצמות גדולות זעם מתפרץ בהתקפי  -לדוגמה ) מחמיר

  .שבועותלמספר  אחדים ימיםבין פרק זמן שבחל שיפור בהדרגה אך , (מבעבר

 ,עם הזמן מתקבעות חריפותתגובות : ךתגובות של חוסר הסתגלות מתמש 

  .תר  כ  למרות שהסביבה חזרה לשגרה מּו, לעיתים אפילו מחמירותו

 

 

 

 ציר הזמן

 ציר התפקוד

 דפוסי התנהגות שגרתיים

 נקודת הזמן בה 

צּפ נויים בהתנהגות  ּוִנ  שי

תיים  דפוסי התנהגות בעיי

 מאז הזמן משך 

צּפ נויים בהתנהגות  ּוִנ  שי

בי  - נורמטי
ם    י מי ו י  עד 

ם 3-למעלה מ חודשים 3עד  חודשעד   חודשי



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  20עמוד א

 

 

 לתשומת הלב-  

כלי  באמצעותניתן )על התנהגות האדם בשגרה  לאיסוף נתוניםיש חשיבות רבה 

 (13ערכת איסוף נתונים על התנהגות מסתגלת -כדוגמת , הערכה מקובל

 . של סימנים המעלים חשד לתגובות חריגות ובעייתיות 14לתיעוד בכתבו

  -בדרך זו ניתן לזהות 

 האם חלה החמרה במצבו של האדם עם פיגור שכלי ? 

 באיזה אופן בא הדבר לידי ביטוי ? 

  ו התסמינים המצביעים על בעייתיותאותר יםכבא לּו תארי -מתי ? 

 

להעשירו , כל אחד מהם יכול להוסיף למידע הקיים, כך המידע שקוף לכל המטפלים

ללא צורך  -ולהשלימו וכן ניתן לקיים התייעצות מקצועית המבוססת על נתונים ועובדות 

 .להתאמץ לשחזר מהזיכרון אירועים אקראיים

 

טיפול בתגובות מתי נחוצה עזרה מקצועית לנדע איך 

 ?בעייתיות למצבי דחק וטראומה

 ותמסייע שהתשובות להן, בסיסיותשאלות כולל  "ת מצבכ  ער  ה   תרמיל"

  -  עזרה מקצועית תקבלאת מידת הצורך בלהבין 

: םייעכשוִ בהשוואה בין תפקוד והתנהגות מוכרים מהעבר לבין תפקוד והתנהגות  

 ? מה מפריע לסביבה? עצמו מה מפריע לאדם? באלו הבטים חל שינוי

 כך -תפקוד ובהתנהגות בשינויים מפריעים יותר  צאּוימ  שי  ככל     

 . עזרה מקצועית תדרשנ    

 

 1את השינוי על סולם בין  נדרגהיכן  ?בתפקוד ובהתנהגות מה היא עוצמת השינוי 

 ?(עוצמה גבוהה ביותר) 10לבין ( עוצמה נמוכה ביותר)

 מומלצת -( דהיינו עוצמה בינונית ויותר) ומעלה 6-עוצמה מג דרּוב    

 . פניה לאיש מקצוע    

 

  ?מאז זוהה השינוי לראשונה מה הוא פרק הזמן שעבר ?מה הוא משך השינוי 

   ולא חל שיפור בתפקוד  אם חלפו למעלה מארבעה שבועות    

 .מומלצת פניה לאיש מקצוע -ובהתנהגות     
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 / קידום והשמה, חלקת אבחוןמ/ מידע ארגוני לשונית , פיגור שכלי -אתר קהילת הידע : ראה בתוך 
 .קידום והשמה,ה במחלקה לאבחון כ  ר  הע  ניתן לקבל  .26.03.2009-פורסם ב, תבנית כללית/ תוכניות קידום 

14
ב: 8פריט  ,כלי עזר -ראה   הוי תגו קרשימת תיוג לזי חַּ  .22ג עמוד, ות בעייתיות במצבי דַּ



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  21עמוד א

 עמוד לרישום אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  22עמוד א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  23עמוד א

בעיות התנהגות והתפרצויות בעיות התנהגות והתפרצויות . . 44אא

של אנשים עם פיגור שכלי של אנשים עם פיגור שכלי   אלימותאלימות

כתגובה למשברים כתגובה למשברים   --וכלפיהם וכלפיהם 

  וכמקור ללחץ ודחקוכמקור ללחץ ודחק
 
 

אשר , וך המסגרתדן בתופעות של אלימות ותוקפנות בת פרק זה

 משפיעות הןמעוררות מצבי דחק ו, הן עצמן תוצאה של משברים

הן על הצוות המטפל בם וכן על יחסי , על האנשים עם פיגור שכלי

  .מטופלים - הגומלין צוות

התערבות דרכי רעיונות ל צעיםמופרק של ההאחרון  ובחלק

 .אלימותלהתמודדות עם המסייעות 

 

בקרב  תופעות של אלימות ותוקפנות: התנהגות מאתגרת

 אנשים עם פיגור שכלי
 

 מכּונּות גם אשר  ,ויות אלימותהפרעות התנהגות והתפרצ

 ,"שקטה-אי"התנהגות  או (Challenging Behavior) התנהגות מאתגרת

 . בקרב אנשים עם פיגור שכליקיימות 

 :היא ,עם פיגור שכליאגף לטיפול באדם בכפי שנקבעה  ,התנהגות זול ההגדר

גור שכלי" או מוסברות , הפרעות התנהגות אצל אנשים עם פי נובעות  נן  ל עשאי

  ".י הפיגור השכלי בלבדיד

 

חוסר יכולת , תסכול, חוסר הבנה של הסביבהיכול לנבוע מ ות התנהגותהרקע להפרע

מצב בריאותי או , מצב אישיותי, מצב רגשי מסוים, קשיי תקשורת, לבצע משימות

  .15מחלה נפשיתוכן מ סביבתי
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 :בקישור הבא, "סיבות ותסמונות שכיחות, רמות, הגדרות: פיגור שכלי(: "א/  2002)עמינדב חיה  

http://www.akim.org.il/uploads/akimey.file/pigur.htm. 

http://www.akim.org.il/uploads/akimey.file/pigur.htm


 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  24עמוד א

 

כת ואשר בגללה שהינה תכופה וממוש, כהתנהגות חריגה 16ניתן לתאר התנהגות זו

 ואשר עקב או סביבתו, של אחריםשלומם או  ,של האדם להיפגע שלומו הגופני יםעלול

 . מוגבל מרחב התנועה של האדם -( של ההתנהגות החריגה)הופעתה 

פיגור שכלי יותר ם עם אנשיבאוכלוסייה של  גדולה אלההנטייה של שילוב תופעות 

 - יותר מאדם אחר, עדפיגור שכלי מּואדם עם , בנוסף. מאשר באוכלוסייה הרגילה

 :17סיבות שונותעקב  -להפרעה רגשית ולמחלת נפש 

מיוחס )הרקע להתנהגות אלימה או תוקפנית יכול לנבוע מגורמים פיזיולוגיים  

, רגישות תחושתית, (ואחרות "פראדר ווילי", "שביר X"לתסמונות שונות כמו 

, חוסר הבנה של הסביבה,  םיילגירויתר -תתגובתיּו,  חוסר שליטה על דחפים

מצב , מצב רגשי מסוים, קשיי תקשורת, חוסר יכולת לבצע משימות, תסכול

 . מצב בריאותי או סביבתי וכן ממחלה נפשית, אישיותי

בגלל הצורך בתמיכה כדי  ,תלות ממושכת של האדם עם פיגור שכלי בסביבה 

וב בהתפתחות יכעובדה זו גורמת לע. גם בתחומי חיים בסיסיים, להתקיים

 . םדימוי עצמי וערך עצמי ברורים ומוגדריובהתפתחות  התחושה של עצמיות

 . מאפשרות רכישת ידע והסתגלות מחדשה, צמצום בחוויות חיים בונות 

מגבילות את התפתחות השיפוט והביקורת ומשפיעות בין ה ,בעיות תפיסתיות 

 . החברתית ההתגובדרכי השאר על 

התעללויות ורגישויות חושיות וזאת , תסכולים, לחצים ,חשיפה רבה יותר לקשיים 

  .כלים וכוחות להתמודדות, ללא יכולת

כתוצאה מצמצום  ,רפרטואר דל של הגנות אישיות ויכולות להתמודד עם לחץ 

 . אישית וצמצום ביכולת הלמידה-בהתנסות אישית ובין

 . שמקבל חיזוק עם כל כישלון ,דימוי עצמי שלילי וירוד 

 .ל דחייה מצד הסביבהחוויות ש 
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איזי "מאמר המופיע באתר בית , "התנהגות מאתגרת בקרב אנשים עם פיגור שכלי(: "2008)בני  ,הויזמי 
 : בקישור הבא -" שפירא

http://www.beitissie.org.il/?pg=&categoryid=408&articleid=780&searchparam=
 התנהגות%20מאתגרת

 : ראה גם
תופעת התנהגות מאתגרת ואלימה של חניכי "(: 2007)רות לטיפול בקהילה יעדה של השהווענת וחברי , פרנק
 :ראה בקישור הבא, "ערכת הדרכה - דרכי התמודדות ונוהלי דיווח, רקע -ש "המע

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1919&lang=HEB 
באתר , שים להתמודדות עם התנהגות מאתגרת"ערכה למנהלי מע -כמו כן הע רכ ה מופיעה בשם שונה 

 .03.01.2008-פורסם ב. בעיות התנהגות/ לשונית סוגיות נבחרות  -ראה , יפיגור שכל -קהילת הידע 
17
 :בקישור הבא, "אבחנה מבדלת בין פיגור שכלי לבין מחלת נפש(: "ב/  2002)חיה , עמינדב 

http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1884&lang=HEB 

http://www.beitissie.org.il/?pg=&categoryid=408&articleid=780&searchparam=%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%AA
http://www.beitissie.org.il/?pg=&categoryid=408&articleid=780&searchparam=%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%90%D7%AA%D7%92%D7%A8%D7%AA
http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1919〈=HEB
http://www.abiliko.co.il/index2.php?id=1884〈=HEB


 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  25עמוד א

 

לא תמיד , מצבים, בעבודתו לעיתים קרובות הטיפולי חֹוו ההצוות  ,כתוצאה מכך

 םואתגריקשיים  יםמטפלהמציבים בפני ה - וחרדה לחץ ,תוקפנות ,אלימות של, צפויים

יחד עם חרדה וחשש לבריאותם וליכולתם להתמודד עם , לא פשוטהכלל  התמודדותל

 .ההתפרצות

 

יים לה הםה מ  ?18פיגור שכליקרב אנשים עם הפרעות התנהגות בביטו

 ;נזק עצמיתופעות של  נמצא (התנהגות מאתגרת) שקטה-איהתנהגות בדפוסי 

תוקפנות כלפי הזולת; כמפורט להלן , נזק לרכוש-  

לכל  .ו נזק לגוף של האדם עצמוא/התנהגות חריגה שיש בה סיכון ו: נזק עצמי .א

 הכאה: כגון, יותן מצביעות על גרימת נזק עצמימעות בהההתנהגויות אותה המש

אכילת ; הכנסת חפצים לנקבים בגוף; (לנגוח עם הראש בקיר -לדוגמה ) עצמית

דברים בלתי )פלסטיק , נייר, צמחים, אבנים, חול -מוצרים שהם לא מזון 

, (תלישת רקמות/ עד כדי זוב דם ) ות ושריטותנשיכ ;הפרעות אכילה; (מתאימים

שימוש מופרז ; חנק; הקאה והעלאת גירה; משיכה ומריטת שיער, צביטה, ודגיר

 .בריחה; ניסיונות אובדניים ;באלכוהול ובסמים

לכל . התנהגות אלימה הגורמת נזק גופני לאחרים: תוקפנות כלפי הזולת .ב

; מכות: כגון, ותן מצביעות על גרימת נזק לזולתההתנהגויות אותה המשמעות בהי

 ;איום בתנועות ;ושריטות רודג   ;גרירה; בעיטות; סטירות חזקות ;דחיפות מסוכנות

 .מעשים מגונים; אונס; זריקת חפצים; יריקות; צביטות

 (.'ריהוט וכו, חפצים, ביגוד)הרס רכוש של עצמו או של אחרים : נזק לרכוש .ג

 

 

 לתשומת הלב-   

 לושהשעל מבוסס  19קרב בני אדם עם פיגור שכליבמאתגרת התנהגות  ידפוסאבחון 

ך   - זמן ;גבוהה או חריפה - עוצמה :קריטריונים עיקריים ש  לפרק זמן קצר או ) מ 

רמת בהתחשב ב לוהכו -( לעיתים קרובות או רחוקות)ותדירות  ;(ממושך

 בקרב המטופלים היאמאתגרת ה של התנהגות כ  ער  ה   .גבוההנמוכה או  :סיכוןה

 .בשיתוף של הצוות הטיפולי שיתמסגרת ונעבאחריות הצוות המקצועי של ה
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הגדרות  -( שקטים-אי), אוכלוסיית האנשים בעלי התנהגות מאתגרת(: "2006)רות , רעיף -מבוסס על  
שנערך בבית , (טיפול במפגרים)חוק הסעד  -תקציר הרצאה במסגרת קורס הכשרה לפקידי סעד , "ומושגים

 .סניף תל אביב -הספר המרכזי להכשרת עובדים לשירותי הרווחה 
19
 .28ג עמוד שאלון תצפית על אדם עם התנהגות מאתגרת: 01פריט  ,כלי עזר  -ראה 



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  26עמוד א

 

אנשים עם אצל התנהגות הפרעות  (תחמרּומּואו ) מופיעותנסיבות  לּובא  

 ?פיגור שכלי

  -התנהגות האלימה נובעת מסיבות רבות ומעורבים בעיצובה 

  קשורים במערכת  - נוירולוגיים: כגון)מסוגים שונים ם פנימיים ביולוגייגורמים

 ;(יםפיזיולוגיים ונפשי ;על רקע תפקודי ההורמונים - יםאנדוקרינולוגי ;העצבים

 התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית-או אי/שינויים ו: ם כגוןיגורמים חיצוני; 

  ('הפסקת פעילות וכו, בריחה, תנעּוּמהִ )רצון להשיג מטרה מסוימת.  

 

, עברו סוג כלשהו של התעללות במשפחהשכלי פיגור עם מהאנשים חלק גדול 

 כך, טראומתית-נוצרה הפרעת דחק פוסט אצל חלקם .לה או במסגרת העבודהבקהי

 .עלולים להביאם לתגובות אלימֹות ,(מינוריים)חלשים אפילו  ,גירוייםש

 

בני אדם עם פיגור כאשר תופעות של הפרעות התנהגות וכן החמרה שלהן מתרחשות 

עם יכולת צריך לזכור שמדובר באנשים . 20או בתסכול במצוקהשכלי נתונים 

או איך לבטא באופן מילולי  להםמבינים מה קורה תמיד לא אשר , מוגבלת תקשורתית

דולה ולהגיב אליה ג כנס למצוקהיהם עשויים להכתוצאה מכך  .את תחושותיהם

  .הגברה של הפרעות ההתנהגותאו /כולל הופעה ו - בדרכים שונות

 

   -לדוגמה , קהמצותסכול ו עלולים לעורראשר , שונים גורמיםקיימים 

 קשיים בתחום השפה  -יש  אנשים עם פיגור שכלילחלק מה: קשיי תקשורת

קושי בהבנת קודים  ;דליםמצומצמים או כישורי שיחה  ;(דיבור, הבנה)

 .ביטוי במצבים חברתיים מורכבים הבאים בעיקר לידיותקשורתיים התנהגותיים 

ת שונות וֹוח  מ  אמצעות ב רקאלא  ,תמילוליעצמם את  בטאלכלל חלקם אינם מסוגלים 

יכולת הבעת הרגשות אצל אדם  ,כמו כן. נכונה לא תמיד ניתן לפרשןר שא ,(תטֹוס  'ג  )

הבנה מצד הסובבים אותו החוסר . מוגבלת ,לעיתים קרובות ,היאשכלי פיגור עם 

פעמים רבות כבעיות על  תמתפרש התנהגותו בעקבות התסכול. מחריף את התסכול

הבנת הנשמע של בעיות הוא ב מקורם של חלק מקשיי התקשורת .גותירקע התנה

גם מטפלים בעלי ניסיון מתקשים להבין כי האדם  .אופייניות לאנשים עם פיגור שכליה

כשמדובר באדם  ,בעיקר, הדבר קורה. את דבריהםנכון העומד מולם לא תמיד הבין 

 שהאדם מתקשה , תנֹוב  דרישות לא מּו. גבוההממנו פיות ירמת הצו עם פיגור קל
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גורמים . רצונות שאינם ניתנים למימושצרכים או , דחפיםהנגרם בגלל , בלתי נעים, התסכול הוא מצב רגשי 
ולכן , התסכול מעורר את התוקפנות הטבועה באדם. חיצוניים בולמים את ניסיונות הפרט להשיג את מטרותיו

תגובה  - תוקפנותסביר שתיווצר אצלו  -( חסך או כאבמכתוצאה )או מצוקה , ל אימת שהאדם חש תסכולכ
 .מה-כדרך להשגת דבר או , אוטומטית העולה מתחושת חוסר שליטה ורצון לסלק את מקור הכאב



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  27עמוד א

 

לחלק מהאנשים , בנוסף .העלול להתפתח לאלימות יוצרות תסכול -להתמודד עמן 

האדם הּפֹונ ה . או שדיבורם איטי ומהוסס, מן רב יותר מהמקובל על מנת להגיבנדרש ז

כשהאדם עם הפיגור השכלי , כן-על... ומסתלק לא תמיד ממתין לתגובהאליהם 

 .וגם כאן התוצאה יכולה להיות תסכול עצום, איש מולוכבר אין  - גיבצליח להמ

ניות רג  בעיות אֹו, לעיתים, יש, לאנשים עם פיגור שכלי: ת לקויהגרייה חושי

בסף נמוך לגירוי פגיעות אלה באות לידי ביטוי . של החושים ויסותבמנגנוני ההפוגעות 

 (.לריחות, לאור, לרעש/ לקולות , חוסר רגישות או רגישות יתר למגע: לדוגמה)חושי 

ורק התנהגותו  או להביע רגשותיו ותחושותיו, אינו מסוגל לדווח על כךעצמו האדם 

 .מרמזת על כך - מותאמת-הבלתי

שאינה סביבה , מדריכיםה / טון דיבור של המטפלים, עוצמת מוסיקה, רעשי רקע

נה וסידור וכן מב( בהבת או חלשה מדימה, רתמסנוו  )ה לקּוי ה ר  אּוּת  , סופגת רעשים

 - (חיכוכים מיותריםוצרים וי)מעבר חופשי / תנועה חופשית  יםמאפשר םשאינפיזיים 

 . עלולים להגביר את תופעות ההתנהגות המאתגרת והאלימותכל אלה 

ב יותר אנשים עם פיגור שכלי מרגישים ביטחון ר: בסביבהפתאומיים שינויים 

זקוקים לִשגרה קבועה ם ה. ית וחברתית מוכרתכאשר הם נמצאים בסביבה פיז

ה להם יכולת איזון ויציבות ומקנ , וִעקבית המספקת להם תחושות של ביטחון

ר. התמצאות ושליטה בחייהם ללא הודעה  - ברגע שהאיזון המּוכ ר בסביבתם מּופ 

 .נוצרות אצלם מצוקה ואי יציבות - ללא הכנה מתאימהמוקדמת ו

באנשים שבסביבתם , במזג האווירי ופתאומי שינוי קיצונ -לדוגמה שינוי יכול להיות 

הצטרפו  דיירים חדשים, מטפל חדש הצטרף לצוות, מטפל עיקרי יצא לחופשה)

מעבר , (למשל החלפת רהיט)שינוי בעיצוב  ,י בסדר היוםמהותשינוי , (למסגרת

 .'למבנה אחר וכו

גופניו חרים ברים איבאוזניים או בא, בשיניים -כאבים שונים : ת ומחלותבעיות 

אשר אינם מאותרים על ידי הצוות ואינם מדווחים על ידי האדם עצמו בגלל קשיי , בגוף

 -לדוגמה )להעדר טיפול ולמצוקה שתתבטא באלימות כלפי עצמו  גרמּויִ , תקשורת

 .או כלפי רכוש/ו, או כלפי אדם אחר/ו, (הטחת ראש בקיר עד זוב דם

עות יש גם הפרור שכלי מבני האדם עם פיג 35%-כבקרב : הפרעות נפשיות

, כ ִפיי תיּות ,דיכאון והפרעות בשינה, הפרעות קשב וריכוז -ביניהן ) נלוותנפשיות 

חברתיים , המחמירות את היכולת להסתגל לשינויים פיזיים (תופעות דמנטיות

 ,והתייחסות וכדי להשיגן הם מתנהגים תשומת לבבך עז צורלרבים יש  .וסביבתיים

 .ואלימותבתוקפנות  ,לעיתים



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  28עמוד א

 

 ליופיטהצוות הם וכלפי מטפלימצד תגובות אלימות 

  -להתרחש בהקשרים שונים  התפרצויות והתנהגות אלימה עלולות

 אדם עם פיגור שכלי כלפי אנשי הצוותה; 

 תוהאדם עם פיגור שכלי כלפי בני משפח; 

  אנשים עם פיגור שכלי בינם לבין עצמםבין; 

  פיגור שכלים עם אדבן משפחה שהוא המשפחה כלפי מצד; 

  בני המשפחה כלפי אנשי הצוות המטפלים באדם עם פיגור שכלימצד; 

  משפחתוכלפי בני או  עם פיגור שכלי צוות כלפי האדםאנשים במקרב;  

 לבין עצמם גם בין אנשי הצוות - לעיתים. 

 
גור שכלי   -ים במספר אופִניכולה להתבטא  אלימות כלפי בני אדם עם פי

 ;(השּפ לות, צעקות, עלבונות, קללות)אלימות מילולית  

 ;(הזנחה, הקנטות, הצקות)אלימות רגשית  

, כליאה, פגיעות על רקע מיני ,חבלות, מכות, ענישה גופנית)אלימות פיזית  

  .(צרכי קיום בסיסיים מניעה של, קשירה

  .(או הרמת ידאיומים של שימוש בכוח פיזי , הפחדות)אלימות מרומזת  

 
ות הטיפולי במסגרת יגלה התנהגות אלימה כלפי המטופלים או כלפי גם הצו ,לעיתים

כאלה הקשורות לאפיוניו של  -אישיות הסיבות לכך יכולות להיות . דהחבריו לעבו

 .ות מלחצים חיצוניים הפועלים על העובדמושפעסיבות ה - אישיות-ןיאו ב ,האדם עצמו

 

  -לדוגמה 

 אלה. ודחק היווצרות לחציםל פורההם כר תסכול מתמשך ושחיקה , 21קונפליקטים

 בעלי הסטטוס המוחלש כלפיהמתנקזות , להביא לתגובות אלימות, לעיתים, עלולים

 תגובות אלימות יכולות לקרות בין הורה או מטפל לבין האדם עם פיגור שכלי. בסביבה

 .ש ממנו בסביבהלחור שכלי כלפי אחר עם פיגור שכלי וכך גם בין אדם עם פיג

קושי להציב , שליטהשל ויסות ו םקשיי, תסכול, בעבודהמצבי לחץ , קשיי הכלה

 .אלימותבלשימוש איש הצוות להביא את  יםעלול -שחיקה ומאפייני אישיות  ,גבולות

 מתקיימים  (התעללות ,אלימות) במבוגרים עם פיגור שכלימרבית מקרי הפגיעה 
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בד פער בין כישורי העו -כגון , במרבית המקרים קונפליקטים נוצרים במקום העבודה על רקע סיבות 
תחרות על משאבים ועל תגמולים וכן ; העדר שיתוף פעולה בין העובדים; ומיומנויותיו לבין דרישות התפקיד

 . התעלמות ניהולית מגורמי הקונפליקט; לא הוגנת של עומס/ חלוקה לא שווה ; העדרם



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע

 

  29עמוד א

 

 ;מצת או אומנתמא, משפחה טבעית: בהם גר האדם עם פיגור שכליבמקומות 

מעונות; בית קבוצתי; מגורים עם שותף. 

 

כאשר לא תמיד יש בידם כלים נכונים , בעיות וקשייםאנשי הצוות מתמודדים עם מגוון 

להתפרצויות  חשופים, הם מוצאים עצמם חסרי אוניםאחת לא  .ויעילים להגיב עליהם

 . ומתוסכלים ולאלימות

צוות לא תמיד מבינים את הסיבות אנשי ה, מלבד העדר כלים להתמודדות

אך לא , באמצעי תגובה קלים ליישוםונוקטים  יםמטופלהת של אלימֹוהתפרצויות ה  ל  

 .השחיקההתוצאה היא הגברה מּוב נ ת של התסכול ו .ויעילים בהכרח שיטתיים

 

 :ניתן לציין ,ת כלפי אנשים עם פיגור שכליאלימּוהתפתחות גורמים לסיכון גבוה לבין ה

  .באחרים לאורך זמן של האדם עם פיגור שכלילות גבוהה ת. 1

 . מוגבל כחלשאדם התפיסת ה. 2

 .האלימותוחשיפת לוי ימופחת לג יסיכוהתוקף מאמין כי יש . 3

 . ן ביחס לדיווחיהםמּוהקושי של הקורבנות לזכות בא  . 4

יות ביחס להתנהגושל האדם עם פיגור שכלי חברתית וחוסר שיפוט סר מיומנות וח. 5

 . תואמות ושאינן תואמות

 .החיים בצמצום והדרה חברתיים מגבירים את הרצון לרצות את האחר. 6

 . חוסר אונים פיזי ורגשי. 7

  .העדר מיומנויות של אסרטיביות ויכולת החלטה עצמית. 8

 

אלימות כלפי אנשי הצוות מצד בני משפחה של ישנן גם תופעות של 

חסרי אונים עובדים במסגרות מוצאים עצמם  ,לא אחת: אנשים עם פיגור שכלי

א לבהיותם   . ולאיומים מצד בני המשפחות 22מתקפות, השפלותמּוש 

 

  -וחו בין הדוגמאות שדּו

ה הראתה לה סימן הנראה , מאיימת לפנות למשטרהפורצת בצעקות ום א    כי ִבּת 

 ;כמכה וטענה כי נעשה על ידי מדריכהלה 

 שקטה-ידוע בהתנהגותו האיפנימייה ו-עוןהמתגורר במ, הורה הביא לבנו 

, ("משחקים במתנה"כג זאת הציההורה )חפצים  -( האלימה לעיתים קרובות)

, פרץ בצעקות קשותההורה . לפצוע דייר אחרהדייר -הבןשבאמצעותם הצליח 

 .כאשר דווח לו על החרמתם
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ל בן המשפחה בירורים או תלונות הנעשות בדרך מכבדת ולגיטימית וכחלק מתפקידו ש, אין הכוונה לשאלות 
 (.כל אדם אחר המשמש אפוטרופוסאו )המשמש כאפוטרופוס 



 

 נשים עם פיגור שכלימשבר במסגרות לטיפול באהתמודדות עם מצבי לחץ ו

ת הדרכה כַּ ְר  ֶע
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 האלימהתנהגות התמודדות עם התערבות למניעה ול

 ןמטרת. רבה בהורדת היקף תופעת ההתנהגות האלימה מניעה חשיבותתוכניות ל

 .להפחית את תופעות ההתנהגות המאתגרת והאלימה עוד בטרם קרוהיא 

להשיג מטרה  אלימות כאמצעי שנועדהתנהגויות ניתן להתייחס להתפרצויות ול

 אותה מבקש האדם להשיג בהתנהגותו זו בין מהי המטרהחשוב שהצוות י. כלשהיא

 .או לרכוש לזולתו, עצמו ק אותה ללא גרימת נזק לאדםוכיצד ניתן לספ

 

 : שכלי פיגוראנשים עם בקרב  התנהגות אלימהת למניעלפניכם המלצות בסיסיות 

בניית תוכנית אישית המתייחסת למכלול חייו של האדם : תכניות קידום אישי 

ימה תסכולים וגילויים של התנהגות אל, תוך חיזוק מוקדים חיוביים ואיתור קשיים

בניית התכנית . בקרה והתאמה, מעקב, תוך ביצוע, ובניית תוכניות להפחתתן

האירועים שהובילו ,תכלול איסוף נתונים אודות כל גורם שיש לו קשר להתנהגות

 ,דברים שנמצאו בעבר כמרגיעים אותו, טיפול שסייע בעבר, בעבר לתוקפנות

זוק ההתנהגות עריכת תכנית לחי: ודימוי עצמי חיזוק התנהגות חיובית 

 .באמצעות חוויות הצלחה אדםשל הודימויו  23החיובית

איתור יוזמות חיוביות של האנשים בכל פעילות : ומתן תגמול עידוד יוזמות 

(ADL ,פנאי ותחביבים, תעסוקה) ,באופן משמעותי  על יוזמות אלה ותגמול

 .ופעתן בעתידהסיכוי להביר להג כדי, לאדם

עשויה לעמיתים בה . ה מהווה יחידה חברתיתהקבוצ: קבוצהוגיבוש  שיחות 

 הנערכות בקבוצהבפגישות . להיות השפעה רבה על התנהגות חבריהם לקבוצה

, ללקיחת אחריות על התנהגות -מצד אחד  -והבנה  תדעּומּוניתן לחזק 

 -ומצד שני לאמפטיה כלפיו ולעזרה הדדית , התייחסות מכבדת של הזולתל

: כגון, למידהו הסברה ,באמצעים של שיתוף ימההתנהגות מאתגרת ואללהפחתת 

  .לשליטה בכעסים סדנה, הרפיהו הרגעה, לימוד טכניקות לויסות

שפה  -פיתוח יכולות הבעה עצמית במגוון דרכים  :פיתוח מיומנויות תקשורת 

וֹות , מילולית ח   . 'וכו לוח תקשורת, סטות'ג -מ 

 .מרשם באופן עקבי ומסודר נטילת תרופות על פי -לפי הצורך : לקיחת תרופות 
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 .חשוב לפעול לחיזוק של התנהגויות חיוביות ולא רק להכחדה של התנהגויות בלתי רצויות 
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  -באמצעות  למניעת התנהגות אלימה בקרב אנשי הצוותיש לפעול  -במקביל 

וי של הצוות  ידע להבנת התופעה ומתן כלים הקניית  -כולל : הדרכה וליו

 ;מיומנויות של תקשורת אסרטיבית; ויסות עצמי והרגעה) להתמודדות עימה

 (.24אמפתיה והכלהלת ויכולההרחבת 

בישיבות אלו תכנים העוסקים בנושא התמודדות חיוני להעלות : ישיבות צוות 

, יםרגשיבטים התייחסות לההתנהגות מאתגרת כולל שלהם ים אנשהצוות עם 

 . לשחיקה ולקשיים ובנייה של שיתופי פעולה לצורך התמודדות בצוות

אנשי  בין העובדים לביןהתייעצות קשר ושל עידוד : מנגנוני התייעצות פרטנית 

 .וכדומה רכז קידום, פסיכולוג, ס"עו, פסיכיאטר: מקצועי-רבהצוות ה

התנהגות ניתן לצמצם ולהפחית : תאמה של הסביבה הפיזיתהארגון ו 

, תאורה)סביבת הפעילות במסגרת /  לסביבת העבודהתוך התייחסות אלימה 

 גודל -לצרכי המטופלים כמו  את הסביבה הפיזיתיש להתאים (. ציוד, אוורור, רעש

. ריהוט וציוד נוחים לתפעול, מרווח בין השולחנות, גודל שולחן עבודה, החדר

תורמים אף הן להפחתת גירויים ( מוסיקה, דיבור)צבעים מרגיעים וקולות שקטים 

 .העלולים להוביל לאלימות

ן והתאמה של סדר היום  המורכב מיחידות קטנות בניית סדר יום גמיש : ארגו

שקטים -אי מפחיתה התפרצויות אלימות בקרב משתתפים וםשל פעילות לאורך הי

( מוסיקה, ריקודים, ספורט)ת הפסקות פעילֹו. (מאתגרת, עם התנהגות אלימה)

ה של הקמ -אמצעים נוספים כוללים . להרגעת האווירהעשויות גם הן לתרום ' וכד

 . לצורך רגיעה ופיתוח פעילות מגוונת להפגת מתחים (מופרדת או פינה) 25חדר

ים הנוטים להתנהגות אלימה בקבוצות אנשפיזור ה: ארגון קבוצות מתואמות 

יפחית  -זה עם זה  סבירות נמוכה ככל האפשר של חיכוךבהן ישנה , שונות

  .הזדמנויות להתפרצויות ותגובות אלימות
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, הקשבה ואמפטיה כלפי העובדים, ככל שהנהלת המסגרת ואנשי הצוות הבכיר ימחישו בהתנהגותם הכלה 
ם מיומנויות אלה בקשר עם המטופליםכך יסייעו להם להפנים ולי  .יש 

25
מערכת מוסיקה עם אוזניות ומבחר דיסקים , בו מושבים נוחיםכלול ל, צבעים רגועיםלעצב בחדר זה רצוי  

(. המאפשרות לה רגע בהדרגה) הכוללים מגוון מוסיקלי בסגנונות שונים כולל מוסיקה רועשת ומוסיקה שקטה
 .על מנת שאפשר יהיה לשלוט על עוצמת האור( dimmer)עמעם ם חשוב שהחדר יהיה מאוורר ומואר ע
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 לתשומת הלב-  

לחוק  26ון ּוכ כ א לּו חל עליהם תיק" חסרי ישע"אנשים עם פיגור שכלי מוגדרים כ

 "(.חוק חסרי ישע"מכונה גם ) 1989 -ן "העונשין התש

היה לאדם יסוד סביר לחשוב כי ([: "'א)ד  368סעיף ]במסגרת החוק חלה חובת דיווח 

חובה על האדם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד ... זה מקרוב נעברה עב ירה

 ...".דינו מאסר, העובר על הוראה זו; סעד או למשטרה

 .מורה על חובת הדיווח גם כשקיים חשד להתעללות ולא רק ביטחון מלא החוק

כ רּות עם לשון החוק והשלכותיו נדרשת על ידי כל עובד במסגרת טיפולית לאנשים  ה 

 . 26לצד מיומנויות להתמודדות עם מצבי אלימות, עם פיגור שכלי

 

 

היכולת . תרגזיות מתוסכלים ולהלה הםדברים שגורמים למרבית האנשים מּודעים ל

ממידת השליטה של פועל יוצא ( לפחות בחלקה)היא להתמודד עם מצבי תסכול ורוגז 

ככל שהשליטה במיומנויות אלה . כל אדם במיומנויות של פתרון בעיות וניהול תקשורת

 . השחיקה והלחץ, פוחתים מקורות התסכול -גד לה 

 

להביא לידי תגובות  לכן חשובה התייחסות מערכתית לגורמים ולמצבים העלולים

 :לדוגמה. יחד עם אפס סבלנות להתרחשותן, אלימות של אנשי צוות

החל מהתפרצות  -על ידי העובדים לאירועי לחץ  נהלים ברורים ומתורגלים 

פיתוח מיומנויות של הבנה . של מטופל וכלה באירועים הקשורים מצבי חירום

לּו סימנים מבשרים התפרצות ש -ּוצ ִפיי ה מראש  ל אירוע אלים ומה עתיד לקרות א 

מגבירות את יכולת השליטה העצמית של העובד ומסייעת  -התרחשותו תוך כדי 

 .אי ודאות מגבירה את הדחק. עצמת הדחק שהאירוע עצמו גורםלהפחית את 

מתן תמיכה וגיבוי מקצועיים וחברתיים המבוססים  -לעובדים  הכשרה והדרכה 

כלומר מקום וזמן בהם , לצוות" במה"רת על אוירה פתוחה ומעודדת וכן יצי

, אבחון וניתוח של קשיים לצד הצלחות, (רוורּואִ )מתאפשרות שיחות וינטלציה 

מה " -מצוי )הפקה של לקחים ותובנות מאירועי אלימות ודרכי התמודדות עמם 

 "(.?מה חשוב שיקרה בפעם הבאה" -מול רצוי " ?היה לנו
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 "פגיעה בקטינים ובחסרי ישע 1989-ן"התש( 26תיקון מספר )חוק העונשין " - 1.3ס "נוסח החוק מופיע בתע 

  -מופיע באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים 
http://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/B55E1F1E-D4B6-4DD4-8AB3-7C5F67A71F39/0/13.pdf 

  -ראה לדוגמה הבהרות של משטרת ישראל לגבי אופן הטיפול בתלונות הנוגעות לחסרי ישע בקישור הבא 
http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Sherut/ma_lasut_kahsher/Pages/yeshamogedarim
.aspx. 

http://www.molsa.gov.il/NR/rdonlyres/B55E1F1E-D4B6-4DD4-8AB3-7C5F67A71F39/0/13.pdf
http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Sherut/ma_lasut_kahsher/Pages/yeshamogedarim.aspx
http://www.police.gov.il/mehozot/agafAHM/Sherut/ma_lasut_kahsher/Pages/yeshamogedarim.aspx
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 ש לנקוט דרכי התערבות כדלקמןבעת מעשה אלים י  -לתשומת הלב: 

התגובה של ". פסק זמן"במטרה לאפשר  - הפוגע מהנפגע את להפרידגבולות ולהציב 

ת מותאמת כלפי אסרטיביתוך התנהגות , צריכה להיות רגועה ככל האפשר הצוות

 . שניתןככל  - ווהרגעתטיפול בנפגע הפוגע 

 

וכן אנשי צוות עם פיגור שכלי  אנשים - להרחיק מהמקום כל אדם שאינו קשור לאירוע

 . במטרה לצמצם מעגלי השפעה

 

 : כגון, הפוגעבפני האדם אלטרנטיבות להציג 

   עיסוק בספורט או ביצוע משימה אחרת, שתייה קלה, מנוחה - הפוגה מיידית 

 ; להסחת דעת    

    ליזום שיחה עם הפוגע במטרה להרגיעו ולנסות לבדוק מהן -שיחה מרגיעה 

  ;ות שהובילו אותו להתנהגות האלימההסיב    

   אירועלאחר השגת האיזון ורגיעה בין הצדדים הקשורים ל -סדירה  פעילותרה לחז, 

 הפוגע יבין את חומרת אדםחשוב שה. גרהשִ ים לאנשאפשר יהיה להחזיר את ה    

 . מעשיו וייתן הסכמתו להמשיך ולהתנהג בהתאם לנורמות שהוצגו בפניו    

 

יש , לאחר נקיטת הפעולות הנדרשות להרגעה וטיפול בנפגע ובפוגע - וף הקבוצהשית

 . חשיבות רבה לשיתוף כלל הקבוצה לצורך ניתוח והפקת לקחים מהאירוע

 

מה  -הן מצד העּובדֹות )לאחר סיכום האירוע  - הצוות על האירועשל דיון והתייעצות 

יתוח והסקת מסקנות לגבי נ, (?מה חשתי? מה חוויתי -והן מצד הרגשות ? קרה

יש להחליט על תוכנית טיפולית לטווח הקצר ובהמשך , הסיבות ודרכי ההתמודדות

 . לטווח הארוך
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 עמוד לרישום אישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


