
 

 ?לפי הגדרת פיקוד העורף, מהו חירום

 

 " ללא זמן להיערך אליו( חיי אדם או קרובים לו–קיצוני במקרה )איום על אינטרס חיוני " 

 .וככל שזמן ההערכות קצר יותר תחושת החירום גדולה יותר, ככל שהאינטרס המאוים חיוני יותר

 

 .י אנשים שונים"מצב חירום נתפס באופן שונה ע

 נסיון קודם עם מצב דומה. 

 אישיות האדם. 

 מנהיגות, ו להתמודד בהצלחה עם הסכנהבסביבת מידת אמונו ביכולת שלו ושל גורמים. 

 מיומנות, ידע. 

 

 תגובות אפשריות–מאפייני התנהגות אוכלוסייה 

חוסר , מאופיינת בשיתוק -... תגובה מיידית הנמשכת משבריר שנייה ועד ימים( Freeze) קפאון  .1

 .הקבעות במצב קודם, תגובה

או שיתוק מקור /יקון נזקים ואו ת/להקטנת פגיעות ו, יציאה כנגד האיום(  Fight) לחימה .2

 .מאופיינת בפעילות יתר -האיום 

 . הכחשה, הימנעות, הסתתרות, ניתוק מגע. התרחקות ממקור האיום( Flight) בריחה  .3

, למזער נזקים , להפחית איום -פעולה מחושבת המכוונת ( Adaptive Respond ) מענה מותאם .4

 .ם עתידיולהערך טוב יותר לקראת איו, לשקם נזקים קיימים

 

 מיתוסים על התנהגות אוכלוסיה בארוע חירום

 

 התנהגות של היסטריה ומנוסה המונית בעת אסון רווחת - מיתוס הפניקה. 

 פאסיביות התנהגות חסרת שחר וללא תכלית, תגובת רוב האנשים הינה הלם -"הלם"מיתוס ה. 

 הנפגעים בעת אסון אנשים רבים מנצלים את הזדמנות לבזוז מבתי - מיתוס הביזה. 

 

 צרכי אוכלוסיה בשעת חירום

 

 מקום לשהייה , נפשי/צרכי קיום ותפקוד שוטפים כגון טיפול רפואי – צרכים פיזיים קיומיים

 .פרנסה, הגיינה, מנוחה, אוכל ושתייה, מוגנת

 הצפוי ודרכים להתמודד, איתור קרובים ומידע שוטף הכוונה והדרכה לגבי המצב –צרכי מידע. 

 תעסוקה , מורל, הפגה, תמיכה חברתית, לכידות –פסיכולוגיים- צרכים חברתיים. 

 תקותיות, מתן משמעות למצב – צרכים רוחניים. 

 

 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים

 



 .קשישים, עיוורים, נכים – צורך פיזי

 .קשישים, בעלי מגבלות נפשיות – צורך נפשי

 .עולים, חרשים – צורך תקשורתי

 

 םתפקוד ארגונים בחירו

 . מידע זמין ואמין חיוני לתיפקוד -מידע . 1

 . יוצר קושי בעיבודו ובהזרמתו( בהיצע וביקוש)גידול בכמות המידע                 

 .משמעות מכרעת -כמות גדולה , קצב מהיר -קבלת החלטות . 2

 מבנה ומשימות -שינוי בשני מימדים . 3

 

 מתהווה מתרחב  מבנה חדש

 חצומ ממוסד מבנה רגיל

 משימות חדשות משימות רגילות 

 

.                       רב מימדיות ורב ארגונית, רב מקצועית -סוג המשימות והיקפן דורש פעולה משולבת  - שילוביות. 4

 .עסקי, אזרחי, ממשל -במקרים רבים מדובר בשילוב בין מגזרי 

 

 

 


