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אנשים עם חירום עבור  למצבימדריך היערכות  –אחריות משותפת 

 מוגבלות שמיעה

הקשיים והאתגרים התפקודיים, הפסיכולוגיים  ,בקרב אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

. יש הרחב מלציבור יותר רבים, ובהם רעידת אדמה, וההתנהגותיים במצבי חירום

, כדי שניתן יהיה הצרכים הייחודיים בשגרהשהרשויות צריכות לייחס להכרת חשיבות 

 להציל חיים בחירום

יפו, ראש תוכנית לתואר ראשון בבית  אקדמית תל אביב, חוקרת ומרצה בברוכי־ד"ר קרולינה טננבאום

 מומחית לצרכים של אנשים עם מוגבלות שמיעה במצבי שגרה ובחירוםו למדעי הסיעוד הספר

תוכן, הג"א ושירותים חיוניים, ומפקדת תא תוכן במילואים בענף הסברה,  רת"ח ,בילי פרנקל באע"

 פיקוד העורף

  

מצבי חירום עלולים לפגוע ביחיד, בקבוצה ובמשפחה, ולהציב בפניהם אתגרים תפקודיים, שכן הם 

השגרה באופן המפר את שיווי המשקל הפיזי והנפשי את חושפים את האנשים לסכנות ומשבשים עבורם 

עד כדי חוסר  אובדן עשתונותלתגובות של חרדה, לחץ, קשיי תפקוד ואף יצור שלהם. הדבר עלול ל

מאפיינים וצרכים  (People with hearing disabilities - PwHD) לאנשים עם מוגבלות שמיעהאונים. 

ביחס לקבוצות אוכלוסייה אחרות בהתמודדות עם מצבי חירום ככלל וברעידת אדמה בפרט.  ,ייחודיים
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תלויה בהגדרות אודיולוגיות קליניות, היא ו ,משמעית ההגדרה של אנשים עם מוגבלות שמיעה אינה חד

 1:תפקודיות, חברתיות או תרבותיות של האדם

אופן חלקי או מלא, משתמשים בדרך כלל אינם יכולים להשתמש בערוץ השמיעה ב אנשים חרשים.

 בשפת הסימנים כערוץ תקשורת מרכזי.

ומשתמשים בדרך כלל בדיבור כערוץ  ,מירידה בשמיעה בדרגות שונות סובלים אנשים כבדי שמיעה.

  2.תקשורת מרכזי

 6עברו ניתוח המאפשר שמיעה כאשר המכשיר מחובר לראשם. אנשים עם שתל שבלול.

עולם( חיים עם אובדן כלשהו האוכלוסיית מ 5%מיליון איש ) 430ארגון הבריאות העולמי מעריך כי 

 עם מוגבלותבישראל אין מספר מדויק, אולם בהתאם להערכות אוכלוסיית האנשים  5 4 3ה.בחוש השמיע

. על תושבי ישראל(מכלל  8%־כבדי שמיעה )כ אלף 500ובכ־חרשים  7,000־בשמיעה בישראל נאמדת בכ

אלף  731־ומעלה בישראל, שהם כ 20מבני  13%־, כ2017־פי דיווח של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מ

 6.איש, מתקשים בשמיעה במידה כלשהי

 ,כי כאשר האוכלוסייה מבצעת פעולות היערכות התרחשו בעולם מוכיחשות מרעידהניסיון שנצבר 

תה של רעידת אדמה, שיעור ההרוגים והנפגעים מצטמצם משמעותית ושויודעת כיצד לפעול בזמן התרח

צפויות תופעות משניות שעלולות ליצור נזק נוסף  לאחר רעידת אדמה(. 2020)פורטל החירום הלאומי, 

באספקת חשמל, מים, גז ותרופות. מי, אירועי חומרים מסוכנים, שיטפונות ושיבושים פות,  צונכמו שר

משפיעים על כלל האוכלוסייה בתחום האירוע, ובעיקר על אנשים עם מוגבלויות, המתמודדים עם  האל

פי ים עד תישפי יהיה גדול אנשים עם מוגבלויות בֶקֶרב חללים מספר ה ,ירוםבח 8 7.אתגרים נוספים

מתן מענה מותאם מחייב היכרות עם  9.תנאיםבאותם  בהשוואה לאוכלוסייה ללא מוגבלויות ארבע

חודיים, עם המענים ועם דרכי הפעולה האפשריות ברמת הפרט, יעם צרכיהן הי ות,השונ ותהאוכלוסי

  10.המשפחה, הקהילה והמוסדות המטפלים והמספקים שירות לאוכלוסיות אלה

 עם מצבי חירום PwHDהתמודדות 

 היא חיונית. היכולת לשמוע אזעקה מצופרים, הודעות והנחיות, לקבל ולהעביר מידעבחירום השמיעה 

כמו כן, היכולת לקיים תקשורת עם הסביבה חיונית לכושר  13 12 11.ולשמוע קולות הרגעה, היא הכרחית

ירום לא תמיד נגישים ח, מונחי היערכות לכמו כן 15 14ולתפקודו במצבי סכנה. ,ההתמודדות של האדם

בוצה האחרונה זו הק פעמים רבותו 16,לא תמיד קיימות הנחיות בשפת הסימנים . לדוגמהPwHDעבור 

 17.חירוםשמקבלת את המידע ב

חירום, הוא בטוח יותר במרחב הציבורי ב שוההכאשר אדם עם מוגבלות שמיעה  הללו, ההגבלות נוכחל

בביתו. במרחב הציבורי הוא יכול להיעזר בחושים אחרים ובעיקר בחוש הראייה, במצבים שבהם הוא מ

כרוכים באיומים מצבי חירום ככלל,  18.להגן על עצמושמאפשר לו לקלוט את הסכנה באופן מהיר יותר ו

רנות, תהליכי עיבוד מידע, הערכת מצב וקבלת החלטות, פעילות ובסיכונים המחייבים מידה רבה של ע

אנשים עם מוגבלות שמיעה לפיכך,  .לא שגרתית ויכולת הסתגלות נפשית ופיזית בלחצי זמן תגופני

המשמעות במצבי חירום מתבטאת  .עלולים להתקשות בקבלת סימני איום והבנה של הנחיות פעולה

הסיוע את למקד גם בצורך של גורמי סיוע לאנשים עם מוגבלות להתחבר לחששות ולחרדות שלהם, אך 
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ת ולגייסם על בסיס עקרון הרציפו ,באיחוד מנגנונים ודרכי התמודדות המוכרים למוגבל משגרת יומו

 19.התפקודית להכוונת האדם עם המוגבלות ולחיזוק ביטחונו העצמי

 שימוש בטכנולוגיה במצבי חירום

 הןיום ־ביוםכנולוגיות הזמינות הט PwHD.20עבור  חיונישימוש בטכנולוגיות מתקדמות במצבי חירום 

סרטוני מידע נגישים טלפונים ניידים שיכולים להתריע באמצעות הבהוב של אור חזק ובשילוב רטט, 

עד  23 22 21.ושימוש בהם ככלי עזר לתקשורת באמצעות כתיבה, תרגום מקוון, יישומוני תקשורת ועוד

לרבות הצופרים, יישומונים, אמצעי התקשורת ועוד, סיפק  ,כה, השילוב של טכנולוגיות למתן התרעות

ליקויים בקבלת התרעות בשל פתרון לקבלת התרעות ומידע מציל חיים. עם זאת, בשעות הלילה, היו 

קצר, היעדרו של רטט ייחודי עבור חוסר התאמה של היישומונים למוגבלות הייחודית שלהם כגון רטט 

 24.התרעות, היעדרה של התרעה באמצעות תאורה ועוד

 תהושאפשרות לספק התרעה קצרת מועד על התרח שיבמסגרת ההיערכות לרעידת אדמה בישראל, 

רשות החירום רשת של גלאים סיסמיים שהותקנו על ידי באמצעות . זאת ר"עקבאמצעי ההתרעה של פ

המאפשרת לזהות רעידת אדמה בראשיתה. המערכת  ,הלאומית )רח"ל( והמכון הגיאולוגי ברחבי המדינה

תופעל עם  זוהתרעה רעידת אדמה. כדי לספק לציבור התרעה על  ,קע"רחוברה למערכת ההתרעה של פ

כדי לספק  ,בכל מקום שעלול להיות נתון בסכנה לגרום לנזק ולסכנת חיים השעלול הרעידזיהוי 

, תאישי ר"עקלעבור למקום בטוח שבחרו מראש. ההתרעה תתקבל ביישומון פמספר שניות לאזרחים 

 ההתרעה על רעידת אדמהבהתאם למיקום שבו נמצאים, בתנאי ששירותי המיקום מופעלים. בקבלת 

 תישמע אזעקה קצרה ולאחריה מללו ,עם הנחיות כיצד לנהוג ,יופיע על המסך הכיתוב "רעידת אדמה"

בהתאם לשפה שהוגדרה ביישומון או בטלפון הנייד )עברית, ערבית, אנגלית או  – רעידת אדמה –

 ,שניות 10ההתרעה באמצעות רטט של מאפשר לקבל את  כבדי שמיעהלרוסית(. מענה מיוחד לחרשים ו

באמצעות אזעקה קצרה וכריזה  ר"עקבצופרי פתתקבל ההתרעה  כמו כן,באמצעות הבהוב של הפנס. ו

 25., בפורטל החירום הלאומי ובאמצעי התקשורתפעמים כמה

 שימוש במדיה חברתית

מאפשר לספק  פונקציות סיוע חיוניות כגון זיהוי בטיחות, איתור לכודים,  שיתוף מידע במדיה החברתית

גיוס כספים ו תיאום ארגון מתנדביםאספקת מידע על נזקים, תמיכה ייחודית לאנשים עם מוגבלויות, 

צוק "במהלך מבצע בפעם הראשונה  טסאפ במצבי חירוםשימוש בקבוצות וונעשה  בישראל 28 27 26.וציוד

( דיווחו שהשתמשו בטלפון הנייד בשגרה ובמצבי חירום, 93.3%)ים תפהמשתרוב  במחקר זה ".איתן

טסאפ בשעות היום. בשעות קיבלו עדכונים במהלך המבצע באמצעות יישומונים וקבוצות וו 70%־ם כהמ

תלויים בבני משפחה או בשכנים  PwHD הלא נמצא פתרון לקבלת עדכונים. בשל סיבות אל הלילה

כי העברת מידע באמצעי התקשורת השונים בליווי  הניסיון שנצבר בישראל ובעולם מלמד 29 .שומעים

צפויים  כי לאחר רעידת אדמה חזקה יש לקחת בחשבון יכול לעזור ,תרגום לשפת הסימנים וכתוביות

שתות החברתיות וערוצי התקשורת עלולים הרשיבושים באספקת החשמל ובפעילות האינטרנט, ו

  32 31 30להיות מושבתים.
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 משאב קהילתי

משאב נוסף וחשוב במצבי חירום הוא הקהילה. היותו של האדם פעיל בעת חירום משפיעה עליו ועל 

ה רבה. הדבר מעלה את תחושת המסוגלות העצמית שלו, עוזר להתמודדות בחירום והופך סביבתו במיד

דוגמה עבור אחרים בסביבתו. זאת מכיוון שהוא מצליח לבצע פעולות היערכות לו אותו לדמות

חל שיפור גם בהיערכות למצבי חירום בקרב אנשים המשתייכים  והתגוננות למרות מוגבלותו. באופן זה

השפעה חזקה יותר יש כמו כן,  33.חיזוק הקהילה בעת חירום תוך הסביבהבהיערכות של ו ,PwHD־ל

ברחבי עם זאת, . לעומת מידע שמתקבל מארגונים ממשלתיים 34,דר מידע"כאשר מישהו מוכר "מש  

הנחיות, מידע, לקבל ניתן להתעדכן בחדשות,  הםבזו, ום לאוכלוסייה ימועדונים ייחודיפרוסים ישראל 

 PwHD, אך במיוחד עבור PwHD־הדרכות ועוד. המועדונים הם משאב עבור אנשים המשתייכים ל

 35.המגזר הערבי והבדואימגזרים שונים כמו עם אוריינות טכנולוגית נמוכה ואנשים מבוגרים, עולים, 

להתריע באמצעותם  כדי ,טסאפוקבוצות וכמה מהמועדונים פתחו  (2014" )צוק איתןמבצע "במהלך 

דבר ה, וקבוצות נכחו אנשים שומעים כגון אנשי צוות של המועדונים ובני משפחותיהםבבעת התקפה. 

כפעילים בקבוצות השונות בהעברת  PwHDהפך את ו,מעגל התמיכה של הקהילהאת  תמשמעותיהרחיב 

 36.המידע ובדאגה לחברי הקהילה

 מתנדביםו צוותי הצלה

במסגרת  37.נוצרת "קהילת אסון", והקהילה היא מקור הסיוע המרכזי בשלב הראשוני לאחר רעידת אדמה

הם הפעילים העיקריים לאחר רעידת אדמה, באיתור  עוברי אורח מזדמנים ומתנדבים מקומיים זו
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השעות הראשונות לכל הפחות, הקהילה נאלצת לפעול בכוחות  72–24לכן במשך  38.חילוצםבלכודים ו

תושבים, עוברי אורח מזדמנים ומתנדבים מקומיים, הם הפעילים  בעודעצמה עד להגעת סיוע, 

לא עוברים  המתנדבים אל 39.טיפול רפואי ראשוני ועודבחילוץ מהריסות, בהמרכזיים באיתור לכודים, 

עלול לעורר קשיים ייחודיים בתקשורת עבור אנשים עם מוגבלות ש המ – בדרך כלל הדרכות מסודרות

 אוכלוסייה זו.תקשר עם חשיבות מכרעת להכנה של אמצעים שיאפשרו ל שישמיעה, ולכן 

מעבירה קורסי סע"ר )סיוע עצמי ראשוני( להכשרת צוותי  קע"רבישראל, המכללה הלאומית לאיתנות בפ

, במטרה על כך נוסף 40., משרדי ממשלה ובתי חוליםםומתנדבי רשויות מקומיותחילוץ קל מקרב עובדי 

ידיות ברשויות המקומיות יאת מספר האזרחים שיוכלו לסייע בפעולות החילוץ המ תמשמעותי להגדיל

חילוץ קל במסגרת הכשרה לביצוע ים מקבל בבתי הספר ברחבי הארץ ובמוסדות החינוך, תלמידי כיתות י

תוכנית החינוך הפדגוגית על ידי ספק מטעם משרד הביטחון, בתיאום עם משרד החינוך ותחת פיקוח 

  41.ובקרה איכותית ובטיחותית של פיקוד העורף

 ?כיוםיש  מה

 נמצא השוניםהתמודדות אנשים עם מוגבלות עם מצבי החירום להיערכות ושיש כיום בנוגע למידע ה

במהלך בפורטל החירום הלאומי, בעלוני מידע ובסרטונים בערוץ היוטיוב של פיקוד העורף. כמו כן, 

מידע ההרחבת הפועל ל קע"ר,דסק הסברה ייעודי לאנשים עם מוגבלויות בענף הסברה בפם הוק 2022

אזור ייעודי עבור היערכות  קייםפורטל החירום הלאומי ב בשגרה ובחירום.ולהפצתו  לשיפורו ,מותאםה

פועל בשיתוף  ר"עקבפ אוכלוסייהענף התנהגות . שפות ארבעוהתמודדות של אנשים עם מוגבלויות, ב

 הפועלים למתן סיוע לאנשים עם מוגבלות ,פעולה בשגרה ובחירום מול הארגונים והגופים הממשלתיים

תוך הבנה שציבור זה הוא הדורש המבצעי שמגדיר את הצרכים בשטח. באמצעות תא ייעודי לנושא. זאת 

ף הצרכים העולים בשטח, תהליכי חשיבה משותפים, גיבוש תכנים הפעילות כוללת בין היתר את איסו

וכן הפצת מידע מותאם לאנשים עם מוגבלות בסיוע ארגונים  בשיתוף פעולה והתאמת המענה הנדרש

  .האל

בתוך כך, נושא הורדת יישומון פיקוד העורף כאמצעי התרעה מותאם לאנשים עם מוגבלות שמיעה, 

נהל לאנשים עם מוגבלויות במשרד מ  הבשיתוף פעולה של  ברשויות המקומיותהופץ ללשכות הרווחה 

הרווחה, וכן בסיוע ארגונים הפועלים בנושא של אנשים עם מוגבלות שמיעה. פעילות זו והפידבקים 

מהשטח, הביאו גם להארכת הרטט הניתן ביישומון ולפיתוח היכולת להתריע באמצעות הבהוב של 

 הפנס. 

פלטפורמה  להקים יש, כלים להפצת מידע מבחינתהכל מושלם, ויש תחומים שדורשים חיזוק עתידי.  לא

ערוץ תקשורת, שבאמצעותו הגופים העוסקים בחירום יוכלו להנגיש תוכן בשפת  –של המדינה 

רת עם אנשים לתקשו מטפלים בנושא כליםו ת הצלהסרטון הדרכה עבור צוו כמו כן, יש ליצור הסימנים.

הדרכה יש להקים  PwHDעם  לתקשורת כלים להפצת דגשים. בכל הנוגע לשמיעה בחירום עם מוגבלות

 .עבור צוות הצלה  PwHD דגשים לתקשורת עםהכולל מדריך  , ולייצרצוותי הצלה
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 המלצות להיערכות

לרעידת אדמה צריכה להשתמש במשאבים האישיים של האדם באמצעות  PwHDתוכנית היערכות של 

 עם מוגבלותהמקלים על התקשורת עם אדם  ,מתנדביםוה הנגשת המידע ומתן כלים לצוותי ההצלה

בשילוב מחקרים שנכתבו ה זו, ילצורך שיפור ההיערכות של אוכלוסי המלצות כמהשמיעה. להלן 
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שמיעה, עליך לעמוד מול האדם. האדם צריך לראות את השפתיים  מוגבלות עםבעת דיבור עם אדם 

אם הוא  ל תחת שליטה.ושדר שהכ דבר ברוגע ובקצב נוח. שלך כדי להבין את המידע שהוא מקבל ממך.

איש צוות אחד  הנפת ידך, מגע עדין בכתף או בזרוע.במסתכל עליך, אפשר למשוך את תשומת הלב  אינו

ידבר מול אדם עם מוגבלות שמיעה. עדיף שרק איש הצלה אחד יטפל )אדם עם מוגבלות שמיעה  בלבד

 שפם. אוזקן,  ללאאדם  אנשים(. יש עדיפות שהמטפל יהיה כמהלעקוב אחרי הדיבור של  מתקשה
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להשתמש בטלפון הנייד  אפשר. הדלהורילהשיג מסכה שקופה או לנסות  ישמסכה,  חובש הדובראם 

 פנים הבעותלהשתמש ב אפשרים יתלע סמלים המרמזים למסר המועבר.בהודעות, במילים או  יבתלכת

או בסימנים מקובלים )לדוגמה תנועת ידיים לסימן "רגע", תנועה של הראש כדי לסמן "כן" ו"לא", חיקוי 

יר את אאור של טלפון נייד כדי להבהיעזר בפנס או ל ישבחושך,  להרגיע ועוד(. כדישל נשימה עמוקה 

 לעברלפון הנייד את אור הפנס או הט להפנות יןא להקל על קריאת שפתיים. במטרה של הדובר הפנים

 לקרוא שפתיים.ממנו  ימנעסנוור ה – שמיעההאדם עם מוגבלות השל  ופני

 אדמה רעידת לאחרעודית לצוות הצלה יהדרכה י

אל  הבנות. אימתרחש כדי למנוע התן לאנשים הקרובים לאדם עם מוגבלות שמיעה לדווח לו על 

אור של הטלפון הנייד כדי בבמקרה של פינוי בלילה, היעזר בפנס או  תשתמש בילדים כמתורגמנים.

את הדרך ואת כיוון התנועה כה או אור עמום, יש לסמן במהלך פינוי, במקרה של חש   לסמן היכן ללכת.

 באמצעות פנס, באופן שבו אדם עם מוגבלות שמיעה ישים לב לכיוון התנועה ולמכשולים בדרך.

ה מודע י  ה   יוסיף לביטחונו האישי.ויש למסור פנס גם לאדם עם מוגבלות שמיעה, זה יעזור לו לנוע 

הראשונה. שמיעה. לעתים הוא יתקשה להבין את הנאמר בפעם  עם מוגבלותלקשיי התקשורת עם אדם 

 .ומבצע את ההוראותהבין  PwHD־ולחזור על הדברים עד שמשתכנעים שה בלנות,חשוב להפגין ס

 לכודים תחת הריסותבלטיפול עודית לצוות הצלה יהדרכה י

 חפש גם אם אין תגובה.כול לשמוע אותך. יוא אינו תכן שהי, יPwHDאם תקבל מידע על מקום שבו גר 

באור כדי לסמן את המקום. אדם עם מוגבלות שמיעה רגיש לאור וייתכן שתמש ה בעת חיפוש לכודים

 שיגיב לכך.

 מסקנות

מוגבלות חודיים של אדם עם יהצרכים היהכרת מייחסות ל הרשויותשציג את החשיבות ה זהמאמר 

מציב כעיקרון בסיסי את החשיבות של ההיערכות בשגרה, כדי שניתן יהיה להציל חיים  ר"עק. פשמיעה

ראה לנכון להתמקד גם באוכלוסייה זו במסגרת היערכות לרעידת הוא ו בעת התרחשות מצב חירום

עם רעידת אדמה חזקה,  PwHDישמש כאבן דרך בשיפור ההתמודדות של  מאמרהיש לקוות כי  אדמה.

  באופן שיוכל להציל את חייהם בעת הצורך.
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