
ר משה פרחי"ד
ראש החוג לעבודה סוציאלית

במכללה האקדמית תל חי



הגדרת טראומה

חוסר אונים

(שרידותי)איום קיצון 

טראומה<=בעתה/פחד 

(ASR)תסמיני מצוקה חריפה 

IIחוסר אונים 

קריסה  
תפקודית



האיום הוא עובדה בשטח לכן 

נפחית את חוסר האונים

איום  

3

הפחתת מצוקה
פעילות 

יעילה
שגרה

סיוע לאחר+ תפקוד יעיל



-כל הזכויות שמורות ל© 
ICFR

איך אנחנו בדרך כלל מסייעים לאדם במצוקה

להכיל / לחבק
רגשות ולעודד 
הבעה רגשית

לספק שתיה להמליץ לקחת  להושיב
חופשה קצרה

לייצר הסחת דעת

הגברת תחושת חוסר האונים

כטראומההאירועהגברת תחושת הלחץ האקוטי ופרשנות



-כל הזכויות שמורות ל© 
ICFR



:עיקרון סיוע ראשון

הפעל את הנפגע באופן יעיל  

בהקשר של האירוע



?מה היא פעילות יעילה

)

הצלחה

ץ
מ

א
מ

סן
חו

שיעמום



?מה יהיה ערוץ התקשורת המיטבי עם האדם

?מזדהה ורגש, האם מכיל

?(קוגניטיבי)האם קונקרטי ושכלי 



Psychosocial resources were inversely related to
amygdala activity



-כל הזכויות שמורות ל© 
ICFR

תגובה פיזיולוגית
אמיגדלה

מרכז הרגש
המוח הקדמי
מרכז הלוגיקה

עולם הרגש

הישרדות

פתרון בעיות

יכולת תכנון

מהירות תגובהמהירות תגובה



ICFR-כל הזכויות שמורות ל© 



-כל הזכויות שמורות ל© 
ICFR

הצפה רגשית

?מה קורה במוח



-כל הזכויות שמורות ל© 
ICFR

חרדה/ לחץ 

,  הרחקה, הרגעה
עידוד להבעה 

רגשית

הגברת פעילות  
מרכז הרגש

הפחתת פעילות  
המוח הקדמי

צמצום יכולת  
חשיבה וקבלת  

החלטות

הגברת תחושת  
חוסר אונים

הפחתת מסוגלות  
תפקודית

הגבת פרשנות  
האירוע כטראומה

קיבוע של  תחושת המצוקה וחוסר יכולת לתפקד

השפעת תקשורת מבוססת רגש על המסוגלות התפקודית



-כל הזכויות שמורות ל© 
ICFR

הצפה רגשית

?מה עושים

268
7

שמותמספריםכמותפרטים טכנייםעובדות

ורר חשיבה  ע
שכלתנית

בחירה



-כל הזכויות שמורות ל© 
ICFR

חרדה/ לחץ 

דיבור שכלי קונקרטי  
הפעלה מותאמת  

ליכולות

הפחתת פעילות  
האמיגדלה

הגברת פעילות  
המוח הקדמי

הגברת יכולת  
החשיבה והיכולת  

לקבל החלטות

הפחתת תחושת  
חוסר אונים

הגברת המסוגלות  
התפקודית

הפחתת הפרשנות  
כחוויה טראומטית

החזרה למסוגלות תפקודית ופניות לקבלת הוראות

השפעת תקשורת שכלתנית על מסוגלות תפקודית



: עיקרון סיוע שני

התקשורת עם הנפגע תתבצע 

(  קוגניטיבי)באמצעות הערוץ השכלי 

ולא באמצעות הערוץ הרגשי



הזיכרון הטראומטי

ותסמיני תגובת הדחק



המוגברת דורכת הסימפטטיתהפעילות •
כל הפרטים  . וממקדת את מערכות החישה

שנחוו באירוע נשמרים בזיכרון העבודה 

הפרטים נשמרים כתמונות סטילס או  •
כקליפים קצרים  

הזיכרון רגיש מאוד לכל טריגר חיצוני  •
העלול להציף מחדש את כל האירוע

תמונות אינם מאורגנים על פי  /הקליפים

הרצף הכרונולוגי בו אירעו



:עיקרון סיוע שלישי

הבניית רצף האירועים

או אירוע נקפיד תמיד לכנס /בכל סיום פעולה ו

סביבנו את הצוות ולבצע סיכום רצף עובדות  

נדגיש תמיד את סיום האירוע וניתן  , האירוע 

הנחיות להמשך



ASR
0-48

שעות לאחר  
האירוע

בדידות

חוסר התמצאות  
במרחב

בילבול

חוסר אונים

חוסר שליטה

תגובה סוערת

/  ניתוק מלא 

חלקי

פאסיביות
קטטוניה



:  עיקרון סיוע רביעי

יצירת מחויבות

בתחילת כל מהלך סיוע תמיד נדגיש את  

:לאדם הזקוק לסיוע/ מחויבותנו לנפגע 

אני אתך ולא עוזב אותך עד שאתה במקום בטוח "

.."עד שתדע מה לעשות/ 

"ג-ב-תעשה א.. עכשיו אני צריך את העזרה שלך"



בדידות חויבותמ

קשיים ופתרונות: הסיוע במצבי חרדה
-1-



חוסר 
אונים

עידוד  
לפעילות  

יעילה  

קשיים ופתרונות: הסיוע במצבי חרדה
-2-



הצפה רגשית
שאלות  

מחייבות  
חשיבה

קשיים ופתרונות: הסיוע במצבי חרדה
-3-



בלבול
הבניית רצף  

האירוע והדגשת  
סיום האיום

קשיים ופתרונות: הסיוע במצבי חרדה
-4-



מעשה

מחויבות

עידוד  
לפעילות  

יעילה

שאלות  
מחייבות  

חשיבה

הבניית רצף 
,  האירועים
הדגשת  

סיום האיום



"מעשה"סיכום עקרונות 

חויבותמיצירת 

ידוד לפעילותע

הבניית רציפות

אלות המחייבות  ש
מחשבה

פאסיביות פעילות



סרטי הדרכה הנמצאים באתר משרד הבריאות

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Anxiety/Pages/default.aspx

https://www.health.gov.il/Subjects/mental_health/Anxiety/Pages/default.aspx




תודה רבה
ולהתראות  
בשמחות

משה פרחי
052-5612357

moshefar@telhai.ac.il


