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בישראל. והחברה האדם והתפתחות

בחסות הפועל רווח כוונת ללא עצמאי ארגון
ישראל. וממשלת (ajjdc) העולמי הג'וינט
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לפתרון ביןתחומית גישה הפעלת תוך נבחרות

והבריאות. הרווחה במערכות בעיות

המחזק מקצוע, ואנשי מדיניות קובעי לחוקרים, מפגש שדה
בשטח. שינויים ביצוע לבין מחקר ממצאי בין הקשר את
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תודה דברי

נכונותם על תמיר יוסי לשעבר ולמנהלו ברוקדייל לג'וינטמכון מודים החוקרים
זו. מאמרים אסופת לאור להוציא

ובהערות. בעצות העבודה במהלך סייעו אשר המכון צוות חברי לכל מודים אנו

לבלהה להודות ברצוננו במיוחד המכון. של עריכה מחלקת צוות לכל נתונה תודתנו
הבאת על קליינמן וללסלי ההדפסה על שיזגל לאילנה והעריכה, התרגום על אלון

לדפוס. האסופה
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דבר פתח
עלידי נוצלה זו לחץ תקופת לרובנו. וחדשה שונה התנסות היוותה המפרץ מלחמת
בקרב סקרים ולביצוע נתונים לאיסוף להתבוננות, שונות מקצועיות קהילות

הזקנים. אוכלוסיית כולל שונות, אוכלוסיות
בתקופת בארץ קיים שהיה זה כמו למצב במיוחד פגיעה הזקנים אוכלוסיית
באבזרים שימוש ומוגדרות, מהירות בתגובות צורך ודאות, חוסר  המפרץ מלחמת

וכוי). אטומים חדרים (מסכות, ביומיום מקובלים שאינם ובמתקנים
מפגש אביב, תל באוניברסיטת לסיעוד החוג במסגרת התקיים 1992 באפריל
בנושא שערכו מחקרים על המשתתפים דיווחו שבמהלכו שונים, מתחומים חוקרים
אביב, תל באוניברסיטת לסיעוד פרופ' ברגמן, רבקה המפרץ". במלחמת "זקנים
ממצאי את במשותף להציג או במרוכז העבודות את לפרסם הרעיון את יזמה
והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל לג'וינטמכון לפנות הוחלט השונים. המחקרים

מונוגרפיה. במסגרת המחקרים של לפרסום האפשרות לבירור וחברה, אדם
שהזיקנה משום רק לא טבעי, רק זה היה לפנייה. בחיוב נענה ברוקדייל ג'וינטמכון
שיש המעשיות ההשלכות בגלל ובעיקר, גם, אלא בפעילותו, מרכזי נושא מהווה
המפרץ. במלחמת נתונים היינו בו והמיוחד החדש המצב על הזקנים תגובות להבנת
היווה חברתיים, בקשיים גם המתנסות בסיכון קבוצות חקר של היישומי ההיבט

המכון. לרגלי נר ומתמיד מאז
המבט נקודות כל את כמעט ומקיפים מאוד, רבגוניים הם שבמונוגרפיה המאמרים
מתודולוגיות היקף, משפחות), מוסדות, עובדי (זקנים, אוכלוסיותשונות האפשריות:
שאלה. בסימן יועמד אחד פרסום במסגרת המאמרים של ששילובם ייתכן לכן וכר.
על בהרבה עולה בפרסום שיש שהתרומה והחלטנו בנושא, התלבטנו ואמנם,

הפוטנציאליות. המגרעות
מערכת לבנות יהיה ניתן עליו מסד, ייצור המאמרים ממצאי שפרסום מאמינים אנו
וכן לכך) נזדקק שלא (בתקווה כאלה במצבים יותר טובה לעמידה להתארגנות

מתאימים. ותרגול הדרכה ומערכי מגירה תכניות לפתח
על הידע למאגר הפרסום של מתרומתו להתעלם אין המעשיים, להיבטים בנוסף
בפרט, טילים, להפצצות רגשיות תגובות ועל בכלל, זקנות, באוכלוסיות לחץ מצבי

יחסית. מועט המחקר בהם תחומים הם אלה שכן
אסופת המפרץ, למלחמת שנים שלוש בתום היום, להביא כן, על שמחים הננו

ההחלטות. ומקבלי המקצוע אנשי לידיעת זו מאמרים

תמיר* יוסי

ברוקדייל ג'וינטמכון מנהל לשעבר *



המפרץ מלחמת בזמן תיקנה 0ראומה לחץ, מבוא:

לומרנץ יעקב
אביב תל אוניברסיטת הרצג מכון מחקר מרכז

ישראל ובעולם. בארץ מרכזי לנושא הפך לחץ ומצבי טראומה עם ההתמודדות חקר
לחץ במצבי והתנהגותו האדם טבע לחקר אנושית למעבדה לצערנו, נחשבת,
מורכבת הישראלית" "המעבדה .(Breznitz 1983 Milgram 1982, 1986) והתמודדות
בין ומתח ביןעדתי מתח בה קיים שואה, ומניצולי מפליטים מעולים, השאר בין
ואובדנים, תמידיות מלחמות החווה מדינה היא ישראל בנוסף, לחילוניים. דתיים
רק הם אלה כל קיומה. עצם על תמידי איום לכל ומעל כלכליים ומשברים קשיים
אנושית. למעבדה בישראל האוכלוסייה של להפיכתה התורמים מהגורמים חלק
איתם. וההתמודדות לחץ מצבי חקר על אור לשפוך יכולה בארץ הקיום חווית לכן,

שונים, בגילאים אוכלוסיות בקרב לחץ עם ההתמודדות על מוגבל ידע מאגר קיים
המידע זו, אוכלוסייה לגבי המזדקנת. האוכלוסייה לגבי במיוחד נכון והדבר
יחסית. דלים בפרט, הטראומטי והלחץ בכלל, הלחץ לנושא הנוגע בכל והמחקר
זקנים אצל טראומטי לחץ עם ההתמודדות לנושא לתרום בא שלפנינו הקובץ

זה. בתחום הידע את ולהעשיר

הטראומה אפיוני המפרץ: מלחמת .1
התנסות והיוותה שבועות כשישה נמשכה ,1991 בשנת שהתרחשה המפרץ מלחמת
שהאוכלוסייה הלחץ טעונות המלחמתיות מההתנסויות לגמרי שונה מלחמתית
במלחמת אחדים למקרים פרט לראשונה, הפעם, בעבר. חוותה הישראלית
ל40 מטרה היוו הם ישירה. מלחמתית מטרה בעורף האזרחים הפכו העצמאות,
והמקום הזמן את מראש לצפות היה איאפשר מעירק. ישראל על שנורו סקאדים
הגנתיות והתנהגויות הגבלות העורף אוכלוסיית על הוטלו ולכן הסקאדים יפלו בו

הרעה. את לקדם בכדי

כמה להבהיר מקום יש הספציפיים, הלחץ לאפיוני המיוחדת החשיבות לאור
איום גז: ומסכות גז (א) המפרץ: במלחמת לחץ מקורות ששימשו ספציפיים אפיונים
איום גז, נושאי טילים של האיום היה המפרץ במלחמת העיקרי וההשמדה הפגיעה
שלהן ההגנה יכולת ביעילות הספק הגז, מסכות הדעות. לכל ביותר מפחיד
הלחץ. גורם את והאדירו האיצו העולם, למלחמות בהקשר מעוררות שהן והזכרונות
של וההקשר ההרסני שהאיום השואה ניצולי אוכלוסיית את כאן לציין ניתן בעיקר
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למסכות צמודים להיות האזרחים חויבו המלחמה בזמן מאליהם. מובנים אצלם גז
(ב) מלחיץ. גירוי הזמן כל איתם נשאו הם בכך הלכו. אליו מקום ובכל הזמן כל גז
עם רק שפג לחץ למצב הגוף נכנס צפויה, בלתי תמיד שהיתה השמעתן, עם אזעקות:
האזעקה עם אטומים: חדרים (ג) הגז. מסכות את להוריד והאפשרות הארגעה אות
עצמו באיטום הטיפול גז. חדירת נגד אטומים בחדרים ישראל אזרחי הצטופפו
דבר של ביסודו המאיים. לגירוי ביחס כאחד חרדה ומגביר מרגיע עיסוקיתר, היווה
נוחה כמטרה ולישיבה לחוסראונים סמל היתה האטומים בחדרים השהייה
והממשי הקיצוני האיום את היוו אלה הסקאד: טילי נפילת (ד) האויב. לפגיעת
לאפיונים בנוסף אזרח. כל על ישירות ומאיים ידוע אינו הפגיעה כשמקום ביותר
האדם שהה בה והסביבה הקונטקסט אפיוני את בחשבון לקחת כמובן יש אלה

וכי). ביתחולים (בית, הקיצוני הלחץ את חווה כאשר

להיפן; אלא קבועה היתה לא החרדה רמת ודאות. חוסר עלידי אופיין בכלל המצב
ובעוצמה בזמן המלחיץ הגירוי הופעת של בלתיצפויה, מתמידה, אפשרות היתה
וגם הטילים, נפילת מקום לגבי כגון שונות שווא אמונות גם נוצרו כזה במצב שונים.
המלחמה. סיום עד מרוחקים לאזורים ומעבר המגורים מקום נטישת כגון דילמות
מקובלים שיגרה חיי התאפשרו לא המתמשך, המאיים המצב שלאור לציין יש
מתמיד. איום בצל התנהלו היומיומים והחיים ובעבודה, חברתית אישית, מבחינה
מצבי להבנת (1981) Schlossberg של מהקריטריונים לקבל נוכל נוספת הבהרה
Schlossberg המלחמה. למאפייני בהקשר ושינוי לחץ מצבי תמיד המהווים מעבר
הופיע והוא אותו לצפות היה איאפשר כאמור, השינוי: התחלת את (א) מדגישה
ולכן לגמרי חיצוני היה המקור השינוי: מקור (ב) האזעקה. אות בצורת בפתאומיות
סיום מועד  מוגדר בלתי במצב מדובר שוב, השינוי: משך (ג) בו. האדם שליטת ללא
בזמן האפקט: מהות (ד) מראש. ידועים היו לא האטומים בחדרים והישיבה הלחץ
תפקידים: שינויי (ה) איןאונים. ותחושת חרדה העיקרי האפקט היה הקיצוני הלחץ
קטיעה והיתה והחברתיים האישיים התפקידים במילוי סדר חוסר נוצר כאמור,
יותר קל Schlossberg של המודל עלפי מקובלים. חיים תפקידי של מוחלטת כמעט
הכנה על השינוי, מקור על שליטה יש כאשר ומעבר שינוי מצבי עם להתמודד
ועל חיובי אפקט של קיומו על התרחשותו, משך קיצור על הדרגתיותו, ועל לקראתו
התנאים שרוב ברור בהתוספות). מאוזן למשל, אובדן, (כאשר תפקידים לגבי איזון

המפרץ. מלחמת בזמן למעשה התקיימו לא האלה
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והגדרות מושגים .2
והתמודדות סראומה ,(STRESS) לחץ 2.1

ומדברים דנים האנשים שרוב מציין לחץ, על המודרני המחקר חלוץ ,(1982) Selye
לחץ הגדיר אנדוקרינולוג, שהוא ,Selye בבירור. אותו מגדירים אינם אך לחץ על
או רגשית היא שתוצאתה אליו המופנית דרישה על הגוף של לאספציפית כתגובה
כמושג לחץ הגדיר (1966) Lazarus בגוף. פיזיולוגי בשינוי תמיד שמתבטאת סומטית,
האיום, של קוגניטיבית הערכה תגובה, גירוי, מרכיבים: של רחב טווח הכולל
הגדיר יותר מאוחר החברתית. והסביבה פסיכולוגיות הגנות התמודדות, סגנונות
בעלי של להסתגלותם הקשורות רבות תופעות של מארגן כמושג הלחץ את Lazarus
לראות שניתן מסכימים רבים חוקרים .(Lazarus <cf Folkman 1984) אדם ובני חיים
על כעולה האדם עלידי והמוערך לסביבה האדם בין מהקשר הנובע גירוי בלחץ
אלה בין נעות ללחץ ההגדרות רוב זאת, עם הנפשית. רווחתו את ומסכן משאביו
ואמנם, הגוף. של התגובה את המדגישות לאלה הגירוי מקור את המדגישות
או גירוי כגון  ושונות מגוונות כלליות, רחבות, כה לעתים הן המושג הגדרות
עד  וכר פסיכולוגי, או פיזיולוגי כללי, או קונקרטי ספציפי, לא או ספציפי תגובה,
עם .(Goldberger A Breznitz 1982) בכלל המושג את לנטוש שהציעו חוקרים יש כי
את המפירה הגוף על תביעה היא שלחץ ההגדרה את מקבלים רובם זאת
הלחץ את המפחיתה הסתגלותית פעולה לכן ומתבקשת שלו ההומיאוסטזיס

לגוף. האיזון את ומחזירה

מקובל .(coping) ההתמודדות מושג לגבי מוצאים אנו יחסית, יותר, רבה הסכמה
האיזון, והפרת הלחץ גירויי עקב ההסתגלותיות, התגובות את לקטלג
כ"מאמצים התמודדות מגדירים (1984) Lazarus <ef Folkman כ"התמודדות".
על שמכבידות וחיצוניות פנימיות דרישות על להשתלט וקוגניטיביים התנהגותיים
לשלוט כניסיון מוגדר ההתמודדות שמושג מסכימים החוקרים רוב האדם". משאבי
האחרונות בשנים .(Monat 8l Lazarus 1985) בגוף הפגיעה או האיום הדרישה, על
אמוציונלית, (קוגניטיבית, התמודדות אסטרטגיות בדפוסי העוסק המחקר זכה
באמוציה, הממוקדת התמודדות לעומת בבעיה הממוקדת התמודדות בעיות, פתרון
הגישות כל את לארגן ניתן ,(1988) Hobofll שמציע כפי רבה. לתנופה וכי)
הפרעה בלחץ לראות דהיינו, משותפת, מטריה תחת כללי באופן השונים, וההיבטים

מאידך. ללחץ, כהתנגדות לראות התמודדות ואת מחד, בהומיאוסטזיס,

המושג הלחץ. בתחום הטראומה למושג ביחס גם קיימת יותר רבה הסכמה
לחץ טראומטי, לחץ קטסטרופה, כגון למושגים חופף לשימוש אמנם זוכה טראומה
המוכר קיצוני לחץ על חל אינו לחץ בהגדרת הקושי אך קולקטיבי, לחץ או מאסיבי
שלהם. הכבדה והמסה המלחיצים הגירויים קיצוניות בגלל וזאת כטראומה
לאיום בניאדם החושפים יוצאידופן בגירויים או כאירועים מוגדרת אכן טראומה
לו משמעותיים לאנשים או לנחשף סכנה המהווה ומתמשך, קיצוני אינטנסיבי,
הנוכחי בקובץ המוגדרת לטראומה להתייחס יש אלה המשגות עלפי .(Figley 1985)
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המפרץ, מלחמת בזמן בישראל האוכלוסייה נתונה היתה שבו קולקטיבי כלחץ
זו. מלחמה בזמן סקאד בטילי ישראל מהפצצת בעיקר שנבעה טראומה

מי? ואת מה את חוקרים מתי ה0ראומ0יים: הלחצים חקר 2.2
משך המלחיץ, הגירוי טיב כגון שונים להיבטים הקשורים מרכזיים, נושאים מספר
הם  והסביבה הסיטואציה ואפיוני ממנו הנפגעת האוכלוסייה אפיוני קיומו,
שלפנינו המאמרים בקובץ הלחצים. בחקר מספקת להבחנה זכו תמיד שלא נושאים
ולדרכי הטראומטי הלחץ לאירועי דיפראנציאלית בצורה להתייחס ניסיון נעשה
בסדר המצויים בעייתיים נושאים למספר מתייחסים המחקרים איתו. ההתמודדות
המדעי בקונטקסט אלה נושאים מועלים להלן הטראומה. בתחום המחקרי היום

שלהם. הכללי

הטראומטית הסיטואציה אפיוני א.
והסביבתי. הטראומטי הגירוי באפיוני לדייק אותנו מחייבים המדעיים הקריטריונים
של בכלליותו טמונה הטראומה והשפעת הלחץ בחקר המוכרות הבעיות אחת
טבע אסונות קרב, תשישות טרור, קורבנות בשבי, בידוד אונס, הטראומטי. הגירוי
כולם נחשבים אטומיים), בכורים (תאונות אדם מידי ואסונות אדמה) (רעידות
כמובן האחר. לגבי גם והכללה תוקף מקבל מהם אחד שחקר ונראה ל"טראומה",
כל קודם לערוך ויש מהכללתיתר, להיזהר עלינו ושומה ודאי, בסיס כל לכך שאין

והגדרתו. הספציפי הטראומטי המצב אפיון לגבי הבחנות

אוכלוסייה על אוויריות הפצצות של הספציפית ההשפעה על המחקרי החומר
על מחקרים מספר נערכו השנייה העולם במלחמת יחסית. מועט אזרחית
שבוצעו דעתקהל סקרי היו רובם להפצצות. הנתון בעורף האזרחית ההתנהגות
או הגרמנים עלידי מהאוויר להפצצות נתונות שהיו באוכלוסיות יותר מאוחר
באנגליה ומוסדות ארגונים של להתנהגויות המתייחסים דו"חות גם קיימים היפנים.
אישור התקבל שלא כך על מצביעים (Janis 1951) המחקרים רוב המלחמה. בזמן
בניגוד כלומר, הפצצות. עקב לחץ של תוצאות לגבי הטרוםמלחמתית לציפייה
בריאות מצב וכמוכן מורלית, או חברתית ארגונית, התפוררות היתה לא למצופה,
הארצות ברוב משמעותית. בצורה החמיר לא הנפגעת האוכלוסייה בקרב הנפש
על שמצביעים ממצאים קיימים זאת, עם בונה. ופעילות החברתית התושייה בלטו
שטיפלו שהמוסדות הסתבר כמוכן הפצצות. לאחר פיזיות ובתלונות במחלות עלייה
מוסדיים, עבודה סידורי פיצויים, תחליפיים, מגורים מציאת פינוי, (כגון בנפגעים
ניתן בסיכום .(Quarantelli 1985) מספקת במידה יעילים רבות פעמים היו לא וכו')
עצמם לבין בינם תמיד מתיישבים אינם בידינו המצויים המעטים שהממצאים לומר
אינם שהמחקרים נמצא כמוכן מנוגדים. ממצאים גם קיימים מסוימת ובמידה
מבחינת האוכלוסייה מאפייני לגבי לא וכן המלחיץ הגירוי לאפיוני ביחס מדייקים

בפרט. מזדקנת, אוכלוסייה ולגבי בכלל, גיל, או מין
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 הטראומטית שהסביבה להניח מקובל נוסף: מצבי היבט לגבי להעיר יש ועוד
ההלם, הפיגוע, זירת כלל בדרך הטראומה, מתרחשת שבהם והסביבה המקום
הסביבה שלנו במקרה הרגילה, מהסביבה ביסודם שונים הטבע, אסון או הקרב
במוקד הנמצא הכפר האונס, או הפשע מקום ואמנם .(Laufer 1988) האזרחית
הנזכרת ההנחה הרגילה. מהסביבה ביסודם שונים העינויים, תא או האדמה רעידת
מלחמה המגדירה האמריקנית הפסיכיאטרית האגודה גישת את גם תואמת
זו שגישה לציין יש זאת, dv.(DSM111) הרגילה האנושית להתנסות מחוץ כמצויה
פוסטטראומטיות בהשפעות מדובר כאשר ליישמה אולי ניתן בחלקה. רק תקפה
או אויב, בשבי התנסות עקב טראומה או מסוים במקום לרצח ניסיון כמו חמורות,
זאת לעומת קרב. בשדה הלם או והשמדה עבודה במחנות חסומה, במערה שהייה
של מתמשך סבל לתנאי בהקשר ליישמה וקשה מתאימה אינה זו גישה
לונדון תושבי  הפצצות בזמן בעורף הנמצאת אוכלוסייה למשל, כולה, האוכלוסייה
הסקאדים. נפילות בזמן רבתי אביב תל תושבי או ה"בליץ" מהפצצות שסבלה
שיגרת עם בוזמנית מתמשכים טראומטיים לחצים מתקיימים אכן אלה בתנאים
ומוסיפים השנייה לקטיגוריה משתייכים זה בקובץ המחקרים הנורמליים. החיים

ספציפיים. טראומה מצבי על לידע

9ו00>1ראוסה? או טראומה חוקר המחקר האם ב.
בהמשגה, טמונה זו מרכזית נקודה לפוסטטראומטיות. זהה אינה טראומטיות
רוב בנושא. המתבצע המחקר עריכת ובזמן המוצא בנקודת גם כמו בה ותלויה
של התרחשותה בזמן מתבצעים ואינם פוסטטראומטיים, הם הטראומה מחקרי
ומסיקים הטראומטי האירוע לאחר מתבצעים רובם למעשה. הלכה הקטסטרופה
"בזמן נערכים אינם הם ראשית כפולה: היא בעייתם לעבר. בהשלכה הטראומה על
באותו שפעלו עוצמה או תגובות אולי מאבדים ולכן הטראומטי האירוע של אמת"
הגורמים את במחקר "מנקים" אינם הם יותר מאוחר נערכים הם כאשר שנית, זמן.
חיים, ניסיונות למשל כמו לאחריה, ופועלים הטראומה זמן לפני שהתקיימו
לגבי שאלה עולה לכך בנוסף הנפגעים. של אישית התפתחות או הגיל, השפעות
טראומותבעבר חווה אדם כאשר קורה ומה הטראומה של הטווח ארוכת ההשפעה
בקובץ המחקרים של ייחודם .(Solomon 1990) חייו בהמשך אותו רודפת שהשפעתן
שונה למידה אפשרו ובכך הטראומה התרחשות בזמן התבצעו שהם בכך הנוכחי

מהמקובל.

ודקנה התמודדות לחץ, ג.
הולכת לב לתשומת יחסית, זוכים, בגיל הקשורים וההתמודדות הלחץ נושאי
בלחץ הדיון לפני .(Lieberman 8c Tobin 1983; Lazarus Sl Delongis 1983) וגוברת
נושא של חשיבותו בכלל. וזיקנה לחץ של להקשר להתייחס הראוי מן טראומטי
אנשים שבה שהצורה להניח ניתן רבה. היא קשישים בקרב לחץ עם ההתמודדות
התנהגותם, על ישפיעו לגילם אופייניים וקשיים היומיום קשיי עם מתמודדים זקנים
להתמודד היכולת שחוסר הגורסים יש הנפשית. רווחתם ועל הישרדותם בריאותם,
שמשימות הסתבר ההזדקנות. תהליך את ומגבירה מחלות מאיצה לחץ עם
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על לרוץ מקורות מהווים שונים חיים שלבי ואפיוני שונים בגילים התפתחותיות
משינויים נובעים הזקן האדם על הלחץ מקורות מרבית לגילו. קשר ללא האדם
והחברתיים. הפסיכולוגיים הפיזיים, בתחומים  ופונקציונליים אישיים  ואובדנים
שמקורות לציין ניתן בנוסף, הפיכים. בלתי הם והאובדנים השינויים קרובות לעתים
שליטה, אובדני פרישה, ,(relocation) מגורים מעברי כמו בשינויים גם מצויים לחץ
בזיקנה המשפחתיות במסגרות ושינויים שכול תהליכי וחברים, בןהזוג אובדן
הקשר את גילו בזיקנה הלחץ בחקר רבים ממצאים .(Stephens et al. 1990) מאוחרת
לתחושות וכן במורל וירידה דפרסיביים בסימפטומים עלייה לבין אלה אירועים בין
והסביבה, השכונה אפיוני אקולוגיים, ממדים נחקרו כמוכן פיזיות. ולמחלות לחץ
של הנפשית והרווחה המורל מצבהרוח, על כמשפיעים ונמצאו מגורים ומעברי

הזקן.

וז'קנה התמודדות טראומה, ד.
לאוכלוסייה ביחס הטראומה של לאינטנסיביות נוגע הטראומה בחקר מרכזי נושא
להניח ניתן הנפגע. של החיים ברצף מיקומה הדגשת כולל ואפיוניה, הנחקרת
את החווים כל ושבעקבותיו הטראומטי, הגירוי של בולדוזר" "אפקט שקיים
שינויים על גובר הטראומה שחוזק מכיוון שווה במידה ממנה יושפעו הטראומה
שגישת מובן המוקדם. השואה בחקר למשל, שלטה, זו גישה מין. והבדלי אישיים
במשמעות ומתמקד גיל הבדלי המחפש המחקר את מרחיקה הבולדוזר" "אפקט
וטראומה לחץ השפעות מבחינת כי צוין כבר בטראומה. הנפגעים של החיים שלבי
ביותר. מועט היה מזדקנות אוכלוסיות על המיקוד שונות, ואוכלוסיות מגזרים על
קשיי מלחיצים, חיים אירועי השפעות חקר אל הזרקור כוון האחרונות בשנים רק
המזדקנת האוכלוסייה של בבריאות, וירידה פונקציונליים אובדנים יומיום,
על המחקר התרחב כמוכן .(Foikman et al. 1987; Stephens et al. 1990) והקשישה
Hobfoll 1988; Stephens) בזיקנה אופייניים לחצים עם בהתמודדות תמיכה מערכות
בתקופת הטראומה השפעת על יחסית מעט יודעים אנו זאת לעומת .(et al. 1990
בזיקנה הטראומה חקר על החומר רוב .(Wilson et al. 1988; Lomranz 1990) הזיקנה
וגם פוסטטראומטיים, מצבים על בו ומדובר שואה לניצולי מתייחס בידינו אשר

לזיקנה. ההתייחסות דלה בו

את כל קודם להבין יש הזיקנה במרכיב הטראומה מרכיב את לשלב באים כאשר
במכלול מדובר זיקנה. לגיל האופייניים והשינויים ההתפתחותיים התהליכים
אתהשינויים למנות אפשר הגופני במישור הביופסיכוחברתיים. במישורים שינויים
בהידרדרות כרוניות, במחלות בעלייה שונים, גופניים בכשרים בירידה המתבטאים
נזכיר הפסיכולוגי במישור ושמיעה). (ראייה ובחושים (תנועה) מוטוריות בפונקציות
נטיות אישית, בזהות שינויים והויזיאומוטורים, הקוגניטיביים בתחומים אובדנים
אובדן והביןדוריים, המשפחתיים הביןאישיים, במגזרים שינויים חיים, לסקירת
הגברת בכלל, עיבוד ומשאבי נפשית רווחה במשאבי הפחתה משמעותיות, דמויות
המעגל הצטמצמות את נזכיר החברתי במישור הסופיות. עם וההתמודדות התלות
במישור ירידה חברתיים, תפקודים אובדן עבודה, תפקידי אובדן החברתי,
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סטריאוטיפיות בשל ופגיעות תמיכה וקבוצות תמיכה במקורות ירידה האקטיביות,
חברתית.

ההשפעות את לבדוק האפשרות ניתנה זה בקובץ הנכללים המאמרים למחברי
ההתמודדות אופני את להבין כדי זיקנה. ותהליכי טראומטי לחץ של המשולבות
בהם ולשלב הזיקנה אפיוני את בחשבון לקחת יש המאוחרים בגילים אנשים של
כזאת כוללת במסגרת והסביבה. האישיות הלחץ, אפיוני את דיפרנציאלי באופן
מגיבות שונות גיל קבוצות למשל, האם המתאימות: השאלות את לשאול אפשר
של אפקט יש בעבר שללחץ להניח ניתן האם טראומטיים? לחצים על שונה באופן
בחובו טומן מה מחסנת? השפעה יש העבר שללחץ להניח ניתן שמא או שחיקה?
האם טראומטית? וסביבה זיקנה מאפייני עם לארץ ועלייה אתני מוצא של השילוב
הוא בהם במוסדות תפקידים בעלי או משפחתו בני  לזקן המשמעותיים האנשים
יוכל הקורא הטראומה? התרחשות בעת הגבוה גילו את התואמת בצורה יגיבו  גר
זה. בקובץ הנכללים במחקרים יתעמק כאשר ואחרות אלה לשאלות להתייחס

הקובץ מאמרי .3
המחקריות השאלות עלפי רק לא נקבע בקובץ המחקרים של הופעתם סדר
מידת עלפי גם אלא והמתודולוגיות, התיאורטיות תרומותיהן ועלפי הספציפיות
הראשון שהמחקר מכאן האוכלוסיות. באפיוני ומיקומם האפשרית ההכללה
של למסגרת מתייחס אחריו הבא ישראל, כלל את המייצגת לאוכלוסייה מתייחס
והרביעי לשעבר מבריתהמועצות עולים באוכלוסיית מתמקד השלישי משפחות,
וקשישים צוותים שחקרו מחקרים מובאים בהמשך שואה. ניצולי באוכלוסיית

בקהילה. בית לטיפול וביחידות גריאטריים במוסדות

האוכלוסייה של הדפרסיבי במצבהרוח שינויים לבדוק ביקשו ואייל לומרנץ
מחקר בהיותו הוא המחקר של ייחודו המפרץ. מלחמת בתקופת בארץ הבוגרת
האוכלוסייה כלל של מייצגים במדגמים נבדק הדפרסיבי מצבהרוח ומייצג. אורך
העירקים פלישת לפני עוד כלומר ,1990 ביוני שנלקחו ומעלה, 18 מגיל הישראלית
הסקאדים נפילת בזמן 1991 בפברואר הברית; בנות התערבות עם בדצמבר לכווית;
עלייה על בבירור מצביעים הממצאים המלחמה. סיום עם 1991 ובמרץ בארץ,
בתגובה מעניינים הבדלים ועל הטילים נפילת עם הדפרסיבי במצבהרוח

המינים. ובין השונות הגיל קבוצות בין האפקטיבית

ביקשו החוקרות המשפחות. על הוא וגולנדר ברגמן אהרנפלד, של במחקרן הדגש
הגריאטריתמוסדית המסגרת לבין המשפחה בין לשותפות קורה מה לבדוק
ניכרים: היו רוגע לימי בהשוואה שההבדלים מתברר המפרץ. מלחמת בתקופת
זאת, לעומת למינימום. עד מעורבותן את צמצמו הגריאטריים הדיירים משפחות
העבודה בין בקונפליקט המלחמה בזמן נתונים שהיו במוסדות הסגל אנשי
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שררו המלחמה סיום לאחר בהם. ולטיפול לדיירים לדאוג ברובם העדיפו למשפחה,
לאור המלצות במספר מסתיים המאמר למשפחות. הסגל אנשי בין מתחים

המלחמתית. ההתנסות

מצב היא כשלעצמה הגירה לשעבר. מבריתהמועצות עלייה בגלי התברכה ישראל
הזדקנות והליכי מלחמה של מצב לכך מוסיפים וכאשר קושי, ושל לחץ של
מירסקי של מחקרן חשיבות מכאן, לפגיעות. טראומטית רגישות של מצב מקבלים
מצב לגבי לשעבר, מבריתהמועצות עולים קשישים, של משפחות 87 שבדקו וברש
מרכיבים ודווקא מינימלי הוא למלחמה הקשור שהמתח הסתבר, הנפש. בריאות
מידת את שקובעים הם ההגירה למצב הקשורים ואובייקטיביים, אמוציונליים

הנפשית. הרווחה

על קודם לחץ חוויות השפעת שאלת היא והטראומה הלחץ בחקר מרכזית שאלה
הנחקרת הקבוצה ופרגר. סולומון הנטמן, עלידי נחקר זה נושא בהווה. לחץ
המחקר מטרת שואה. ניצולי של קבוצה הינה קודמות וטראומות לחצים שחוותה
הסתבר המפרץ. מלחמת בזמן הלחץ ותפיסת הביטחון תחושת את להעריך היתה
חרדה רמת וחוו יותר כמסוכן המלחמה מצב את תפסו קשישים שואה שניצולי
התוצאות שואה. ניצולי היו שלא מהמרואיינים יותר גבוהה ותכונתית מצבית
מבהירות בהווה, מתחים על קודמים מתחים של השפעות להבין למאמצים תורמות
חשיבות את ומדגישות בכלל, שואה, ניצולי אצל מתח כגון אפקטיביים תהליכים
לציין יש זה בהקשר בפרט. ללחץ, בתגובותיהן הנחקרות הקבוצות בין ההבחנה

הראוי שמן נוספת ייחודית אוכלוסייה קיבוצים, חברי היו המחקר ממדגם ש3670
לחץ. עם ההתמודדות על מחקר במסגרת שתיחקר

במוסדות הדיירים תגובות ואת העבודה אפיוני את חקרו וברגמן אהרנפלד גולנדר,
לארגון ביחס ממחקרן שעלו הממצאים בין המפרץ. מלחמת בזמן גריאטריים
איוש חדרים, איטום לקשישים, מסכות התאמת כגון קשיים שיש התברר העבודה
שארגון הסתבר ועוד. הסעה סידורי הצוות, משפחות על להקל הצורך כוחאדם,
האישיים הצרכים מילוי לבין בעבודה התפקוד צורכי בין לוויסות תרם מוצלח
זוהו קריטיים, מצבים נבדקו הדיירים לתגובות באשר העובדים. של והמשפחתיים
ועם אלה ספציפיים קשיים עם הצוות של התמודדות דרכי ופותחו סיכון קבוצות
סיום "סינדרום על גם מדווחות המחברות עצמם. הצוות אנשי של החרדה רמות
של ההדחקה וניסיונות התחלואה ההעדרויות, בשיעור עלייה ומתעדות המלחמה"
להתמודדות המלצות חוברו הממצאים וכלל שנצבר הניסיון לאור העובדים.

מלחמה. מצבי עם מוסדית

לגריאטריה במחלקה המטופלים בקשישים במחקרם התמקדו ומור ברקמן
מאפיינים נסקרו בקהילה. שהייתם בעת לטיפול הזוכים בית, וטיפול קהילתית
היבטים אזעקה, בזמן מאפיינים בבית, התארגנות מאפייני דמוגרפיים,
העלה הסקר המפרץ. מלחמת בזמן שונים רפואיים ואירועים פסיכוסוציאליים
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רב צוותים ובהכנת מתאימים במודלים הצורך על ומצביע רבים וחסרים צרכים
ומלחמה. חירום למקרי מקצועיים

בנושאי והיישום המחקר התיאוריה, תחומי על רבות השלכות זו באסופה למחקרים
המונוגרפיה. בסוף מסכם בפרק יובאו אלה ולחץ; זיקנה
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ונשים גברים של דפרסיבי מצבווח על אורן מחקו
המפרץ מלחמת בתקופת שונות גיל בקבוצות

אייל ניצה לומרנץ יעקב
אביב תל אוניבר0י0ת והזיקנה, ההזדקנות לחקר הרצג מכון

תקציר
הבוגרת האוכלוסייה בקרב הדפר0יבי במצבהרוח שינו"ם בודק זה אורך מחקר
בזמן המלחמה, איום תחת המפרץ מלחמת לפני זמן: נקודות בשלוש בארץ
המתגוררים נבדקים 3,204 השתתפו במחקר המלחמה. ולאחר הטילים נפילת
למצב יגיבו שונים בגילאים ונשים שגברים שוער ומעלה. 18 מגיל בקהילה
המחקר, ממצאי לפי הדפר0יבי, במצברוחם שינויים של שונה בדפו0 המלחמה
בזמן האוכלוסייה בקרב הדפר0יבי מצבהרוח ברמת משמעותית עלייה חלה
מעלה, נשים ושל גברים של לתגובותיהם נפרדת הת"חסות הטילים. התקפות
בעוד המלחמה בזמן הדפר0יבי במצברוחן דרמטית בעלייה הגיבו הנשים כי
(מגיל במחקר המבוגרים האנשים מצברוח. של רמה אותה על שמרו שהגברים
פרוץ לפני הדפר0יבי במצברוחם משמעותית בעלייה הגיבו ומעלה) 61
הטילים. התקפות בזמן נוספת, עלייה ללא רמה, אותה על שמרו אך המלחמה,
ביותר, החזקה בעלייה הגיבו (4060 (בגיל החיים אמצע בתקופת אנשים
כל המלחמה. בזמן הדפר0יבי במצברוחם הגיל, קבוצות לשאר בהשוואה
ממצאי אותן. שאפיין הרגשי ההתחלה" ל"קו דומה בקצב חזרו הגיל קבוצות
ונשים גברים של לחץ למצבי לתגובות דיפרנציאלית להתייחסות קוראים המחקר

שונים. ח"ם בשלבי הנמצאים

מבוא .1
הפילוסופיות הגישות כאחד. ושכליים ריגושיים בממדים מאופיין האדם
כאל אליהם והתייחסו הריגושיים הממדים בחשיבות להמעיט נטו הרציונליסטיות
מרכזי הריגושי הממד כי לנו ברור כיום הרציונלית. החשיבה את ומטים מסיטים
מנווטים חשיבתנו, את מפרים הרגשות השכליים. מהממדים פחות לא האדם בחיי
היא, קולטים שאנו המציאות הקיומית. החוויה עצם את ומעשירים תגובותינו את
ונשלטת, מותאמת החיצון לעולם תגובתנו גם שלנו. הרגשות של תוצר בחלקה,
המשמעות אלא עצמו בפני האובייקטיבי האירוע לא רגשותינו. עלידי רבה, במידה
האירוע. כלפי האדם של ותגובתו עמדתו את שקובעת היא האדם עבור שלו הרגשית

הם היומיום. חיי את מלווים ושביעותרצון כעס עצב, פחד, שמחה, כגון. ריגוש מצבי
חלשים)  (חזקים בעוצמתם נעימים), לא  (נעימים באופיים מזה זה נבדלים
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הוא הרגשות מחקר בתחום המרכזיים הקשיים אחד קצרים).  (ארוכים ובמשכם
גם אלא ויומיומי פופולרי בשימוש רק לא השונים. המושגים בין ההבחנה חוסר
כמו למושגים ומדויקות ברורות הגדרות אין מקצוע, אנשי ובקרב מדעי בשימוש
את אימצנו במחקרנו .(Schultz 1985) ורגשות אפקט (אמוציות), ריגוש מצבי
הכללי המונח הם (אמוציות) ריגוש מצבי לפיה (1981) גיילין שעושה ההבחנה
האפקט הכימיים. השינויים ואת הביופיזיולוגי המצב את ההרגשה, גוון את המקיף
ואילו זולתו, עלידי נקלט שהוא כפי האדם של השליט הריגושי הטון את מתאר
עצמו. האדם של הסובייקטיבית ולמודעות האישית לחוויה מתייחסים הרגשות

מרכזי. לחץ של במצב האדם של האישית הרגשית בחוויה נעסוק זה במחקר
מידי שבאו או בטבע, שמקורם ואסונות, קטסטרופה בזמן רגשות של חשיבותן
והטראומה הלחץ חקר הפך מאז בעיקר הפסיכולוגי, בתחום והודגשה הוכרה אדם,

.(Janis 1951; Figley 1985) ההתנהגות במדעי ייחודי לענף

מרכזי. לחץ לאירוע הכללית באוכלוסייה האנשים מרבית נחשפים מלחמה במצב
יחסית מועטים מחקרים שרק הרי שונים, לחץ במצבי הרב המחקרי העיסוק למרות
האזרחית. האוכלוסייה על מלחמה מצבי של הפסיכולוגיות בהשפעות עוסקים
ובלתי קטנים מדגמים על כלל בדרך מתבססים זה בתחום הקיימים המחקרים
כולה. האוכלוסייה את המייצגים קהילה למדגמי מתייחסים מיעוטם ורק מייצגים

מקרה זה אין ולכן טרור ואירועי במלחמות זרועה ישראל מדינת של ההיסטוריה
לאירועי שלמה אוכלוסייה של תגובות על הקיימים מהמחקרים נכבד שחלק
Levy <ef Guttman 1982; Firedland 8l Merair) בישראל דווקא נערכו וטרור מלחמה
טבעית כמעבדה זה בתחום החוקרים עלידי המתוארת ,(1986; Hobfoii et al. 1989

.(Lazarus 1982; May 1982) לחץ במצבי אנשים של תגובות לחקר

משונות חלק להסביר עשויים עצמו הלחץ אירוע של האובייקטיביים המאפיינים
העוסקים מרבית כי מציין (1988) Hobfoll זה. לאירוע הנחשפים של התגובות
של במשמעותו והתמקדו עצמו הלחץ באירוע לעסוק המעיטו לחץ מצבי במחקר
עשויים הלחץ אירוע של האובייקטיביים המאפיינים לדעתו, האדם. עבור האירוע
מאוד אישיות עם אנשים של רחב לטווח מעבר מסוימות פסיכולוגיות תגובות לעצב
פחות לא חשובים הלחץ אירוע של המאפיינים כי טוען (1964) Caplan גם שונה.

האדם. של מהמאפיינים

השונים מאוד, מיוחדים מאפיינים המפרץ, מלחמת עוסקים, אנו בו הלחץ לאירוע
האירוע בישראל. החברה התנסתה בהם קודמים לחץ אירועי של ממאפיינים
חייו על ממשי איום של אופי לו היה כאחד, והפרט המדינה לשליטת מחוץ התרחש
וחל באופיו כוללני היה האיום התקין. החיים מהלך את שיבש והוא הפרט של
על ופחות) יותר פגיעים אזורים בין יותר המאוחרת ההבחנה (למעט שווה במידה
ייחודיים מאפיינים מהלכו. ואת משכו את לצפות היה וקשה המדינה תושבי כל
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למלחמה הרגשיות התגובות בעוצמת ההבדלים את להבנתנו לתרום עשויים אלה
וסוציודמוגרפית. אישית מבחינה השונים אנשים מצד

מצבהרוח את לבדוק בחרנו לחץ למצבי הרגשיות התגובות של הרב המגוון מתוך
ערך, חוסר איןאונים, של רגשות משקף דפרסיבי מצברוח האדם. של הדפרסיבי
תפקוד מפני אותנו המזהירים הרגשות את מייצג הוא שליטה. ואובדן תקווה חוסר
מצברוח .(1981 (גיילין האישיים המשאבים ודלדול תכליתית לא פעילות כושל,
או בעבר התרחשו אשר סמליים, או ממשיים לאובדנים, גם מתקשר דפרסיבי
לפני מכין" "אבל של בתגובות אנשים מגיבים אחת לא בעתיד. להתרחש צפויים

צפויים. אובדניים אירועים

לשליטת מחוץ המתרחש לאירוע ובמיוחד מרכזי, לחץ לאירוע אנשים של היחשפות
לכן .(Hobofll A Walfish 1986) דפרסיביים בתסמינים לעלייה מביאה ה"אני",
השפעת למחקר מתאים הדפרסיבי מצבהרוח מדד כי (1981) Pearlin et al. טוענים
לחץ למדידת גם מתאים נמצא הדפרסיבי מצבהרוח האדם. על חיים אירועי
אנו זה שבמחקר להדגיש חשוב .(FinleyJones 1981) זמן לאורך פסיכולוגי
לתגובות מדד כאל אלא קליני מדד כאל לא הדפרסיבי מצבהרוח אל מתייחסים

הנורמלי. בטווח לחץ לאירוע רגשיות

ההתמודדות במשאבי רבות מתמקדת לחץ במצבי העוסקת המחקרית הספרות
איתור היא אלה מחקרים של המרכזיות המטרות אחת האדם. לרשות העומדים
ואירועים לחצים להשפעות אחרים אוכלוסייה ממגזרי יותר הפגיעות סיכון קבוצות
המחקרית בספרות ההתייחסות מעטה זאת עם .(Hobofll et al. 1991) טראומטיים
במחקר הפוטנציאליות. הסיכון אוכלוסיות של הסוציודמוגרפיים המאפיינים לגבי
התייחסות תוך בקהילה האנשים של הרגשיות בתגובות להתמקד בכוונתנו הנוכחי
למצבי תגובתו על להשפיע יכולים להערכתנו, אשר, מאפיינים ולגילו, האדם למין

לחץ.

מין והבדלי לחץ מצבי .2
ומרבית מין, להבדלי מועטה תשומתלב ניתנה לחץ, מצבי על המחקר במסגרת
גם מלחמה. ושבויי חיילים אסירים, גברים: של אוכלוסיות על נערכו המחקרים
לעתים רק מין הבדלי דווחו כאחד, ונשים גברים כללו המחקר אוכלוסיות כאשר

.(Belle 1982) רחוקות

על מתבססות המלחמה למצב רגשיות בתגובות מין הבדלי לגבי השערותינו
התנהגות. ודפוסי רגשות, עמדות, לגבי נשים ושל גברים של השונה הסוציאליזציה
המערבית התרבות לפי מין. תפקיד תואמי התמודדות דפוסי קיבעה זו סוציאליזציה
וחופש חברתי אישור יש שלנשים בעוד הרגשי בביטוי להרבות לא הגברים מתחנכים
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החברה עלידי "מורשות" אף נשים .(Schlossberg 1981) רגשותיהן את להביע יותר רב
גברים. מאשר יותר שליליים רגשות לבטא

מצבי עם מתמודדות נשים לחץ. מצבי עם שונות התמודדות דרכי ולגברים לנשים
התמקדות באמצעות מתמודדים גברים ואילו לרגשותיהן התייחסות באמצעות לחץ
Folkman) ישירה ופעולה החלטות קבלת בעיות, פתרון של ותהליכים ללחץ במקור
פנייה ומעודד ובקשיים בחולשה הודאה מאפשר הנשי התפקיד .{Si. Lazarus 1980
עצמית והתמודדות קשיחות הבלגה, מכתיב הגברי שהתפקיד בעוד עזרה, לקבלת
מגיבות נשים ,(Hobfoll et al. 1989) קודמים מחקרים ממצאי עלפי .(Lips 1988)

לחץ. לאירועי גברים מאשר יותר רבה פסיכולוגית במצוקה

ולגבי נשים לגבי הקיימות הנפש לבריאות השונות בהגדרות עסקו מחקרים מספר
עם מזוהה נפשית לבריאות הנורמה כי ממצאיהם לפי מסתבר גברים.
(Broverman et al. 1972; Schlossberg 1981; Sugerman 1986) גבריים סטריאוטיפים
תחרותיות, לא ככנועות, נתפסות נשים זו. מנורמה כסוטות מתוארות נשים ואילו
עם מזוהות נשים האם לשאול ניתן זה מחשבה בקו נמשיך אם ורגשניות. תלותיות

הגברי? ההתמודדות לדפוס בהשוואה לחץ מצבי עם יעילה פחות התמודדות

מאחר כי משערים, אנו המלחמה. למצב הרגשיות התגובות נבדקות זה במחקר
"שליליים" רגשות כולל רגשותיהן, את להביע מבחינהחברתית יותר מורשות שנשים
במצב יותר גבוהה בעלייה המלחמה במצב תגבנה שהן הרי ואיןאונים, חולשה של
יביא המלחמה מצב כי משערים, אנו בנוסף לגברים. בהשוואה הדפרסיבי רוחן
במשפחה תפקידים בין נשים אצל הקיים המסורתי התפקידים קונפליקט להקצנת
את היא אף תורמת קיים קונפליקט של זו אקטיבציה בעבודה. תפקידים לבין

הנשים. אצל הדפרסיבי במצבהרוח לעלייה חלקה

תגובה, וחוסר פסיביות עלידי שאופיינה זו מלחמה כי לשער היה סביר זאת עם
דימוי הועמד המפרץ במלחמת הגברים. של המסורתיים המין תפקידי על תאיים
בגבר עסקו רבות עיתונאיות כתבות חמור. במבחן והאקטיבי המגן החזק, הגבר
מאחורי בדומיה עלבונו את ונושא שפתיו את הנושך והמובס, השפוף הישראלי
לשער היה ניתן האטום. החדר של הניילון ויריעות הגז מסכת של הקלושה ההגנה
אובדן לתחושות כביטוי הדפרסיבי במצברוחם בעלייה הם אף יגיבו שהגברים

ערך. וחוסר שליטה
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גיל והבדלי לחץ מצבי .3
במהלך התפתחותיים שלבים קיום מניחה החיים של ההתפתחותית הפסיכולוגיה
ומטלות תפקידים עלידי מאופיינים חיים ושלב גיל תקופת כל כאשר החיים
Eirkson 1950; Havighurst) שונות והסתגלות התמודדות צורות המכתיבים משלהם

.(1972; Levinson 1978

האדם נמצא בו החיים שלב שבין לקשר התייחס שלא כמעט לחץ מצבי על המחקר
שלב כי מניחים אנו .(Sugarman 1986; Hobofii 1988) אלה למצבים תגובותיו לבין
חיים אירועי כלפי ועוצמתן תגובותיו דפוס על משפיע האדם נמצא בו החיים
יכולת ועל לרשותו העומדים והחיצוניים הפנימיים המשאבים על ולחצים;
עשויה שליטה אובדן עלידי המאופיין לאירוע תגובה למשל, שלו. ההתמודדות
על שליטה בתהליכי העסוק הצעירה, הבגרות בשלב הנמצא אדם אצל שונה להיות
הממוקד מאוחרת, בגרות בשלב הנמצא אדם לעומת החיצונית, המציאות
החיצוני. בעולם בשליטה מסוימת נסיגה עם להשלים והעשוי פנימיים בתהליכים
הנמצא האדם לגבי שונה משמעות המוות עם ומפגש פיזית פגיעה שמסמל לאירוע
המוות. לאירוע קרוב התפתחותית מבחינה הנמצא זקן לאדם מאשר חייו באמצע

מתקשרים שונות גיל בתקופות לחצים בהתמודדותעם ההבדלים ,(1985) Pearlin לפי
אירועים של שונה לאיכות והן שונים בגילים לחץ אירועי של שונה לשכיחות הן
הפיכים שלהם הלחץ אירועי אך בחייהם, לחץ אירועי יותר יש צעירים לאנשים אלה.
הפיכים אינם הם אך לחץ אירועי פחות יש מבוגרים שלאנשים בעוד כלל, בדרך

התאלמנות. או כרוניות מחלות כמו מטבעם,

שונות רגשיות לתגובות מעניינת דוגמה מספקים (1968) Rosen k. Bibeirng החוקרים
תגובות בדקו החוקרים דומה. לחץ למצב שונים חיים בשלבי הנמצאים אנשים של
כללי, באופן הגיבו, במחקר הצעירים הגברים לב. להתקפי 6737 בגילאי גברים של
בדיכאון ה50 בני ואילו בנינוחות  ואילך ה60 בני ובעליצות, רוח בהתרוממות
התמודדו הצעירים הבאה: בצורה הממצאים את מפרשים החוקרים ובתוקפנות.
בני ו"בזמן". צפוי אירוע כאל הלב להתקף התייחסו ה60 בני הכחשה, באמצעות
סביב נמצאים הם בו החיים שלב של התפתחותי קונפליקט כמקצין אותו חוו ה50

יותר. פסיביים לתפקידים אקטיביים חיים מתפקידי ומעבר אישית הזדקנות

נפשית ברווחה וירידה הגיל עם שלילי באפקט עלייה נמצאה בארץ קהילה במחקרי
שנערכו קהילה מחקרי 21 סקר (1989) Newmann .(Shmotkin 1990 ;1981 (אייל
עלייה הגיל עם מתרחשת אכן המחקרים ממצאי לפי .1970 משנת בארצותהברית
לגבי גם דומה סיכון קיים כי אלה במחקרים מדווח זאת עם דפרסיביים. בתסמינים
על נערכו אלה מחקרים כי לציין ראוי הבגרות. לעולם הנכנסים צעירים אנשים

בקהילה. רגילות אוכלוסיות
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על מדווחת בקהילה הזקנה האוכלוסייה רגילים חיים במצבי שאם מניחים אנו
הרי ממנה, צעירה לאוכלוסייה בהשוואה נפשית, מצוקה של יותר רבים תסמינים
התחלה" "קו מבוגרים לאנשים בסיכון. אוכלוסייה כאל אליה להתייחס שניתן
רבה לרגישות אותם ומועיד בחסינותם פוגע אשר דפרסיבי מצברוח של יותר גבוה
להם יש הזיקנה בתקופת המתרחשים השונים האובדנים בשל לחץ. במצבי יותר
בזמני להם והנגישים לרשותם העומדים כאחד, וחיצוניים פנימיים משאבים, פחות
באירועי שהתנסה לדור שייכת בארץ המבוגרת האוכלוסייה בנוסף, ומשבר. לחץ
גישות לפי השונות. ישראל ומלחמות הגירה שואה, עולם, מלחמות רבים: לחץ
ולירידה לשחיקה מביאה טראומטיים לאירועים קודמת מסיבית חשיפה מסוימות

.(Hobfoll et al. 1991) נוספים לחץ במצבי ההתמודדות ביכולת

בתגובות משמעותיים הבדלים יימצאו כי שיערנו, לעיל האמור כל בסיס על
ממצאים עלפי שונים. בגילים הנמצאים אנשים של המלחמה למצב הרגשיות
בארץ מייצגים מדגמים על שנאספו מנתונים וכן מבוגרות, אוכלוסיות לגבי קודמים
יותר חזקה בעלייה תגיב המבוגרת האוכלוסייה כי שיערנו, ,(Hobfoll et al. 1989)
כן יותר. צעירות גיל לקבוצות בהשוואה המלחמה, בזמן הדפרסיבי במצבהרוח
רב זמן יידרש מבוגרים לאנשים כי ,(1982) Schultz טענת על התבססות תוך שיערנו,

שלהם. הרגילה הרגשית לרמה ההתחלה", ל"קו לחזור יותר

מתודולוגיה .4
והליך דגימה 4.1

היהודית האוכלוסייה את המייצגים מדגמים ארבעה כללה המחקר אוכלוסיית
נבדקו בסךהכל הקיבוצים. אוכלוסיית למעט ואילך, 18 מגיל בישראל הבוגרת

.1991 מרץ ועד 1990 יוני בין התבצע הנתונים איסוף אנשים. 3,204

מהמדגמים: אחד כל לגבי בסיסיים נתונים מספר להלן
גברים ו44.370 נשים 55.770 נבדקים, 920 : 1990 יוני
גברים ו47.270 נשים 52.870 נבדקים, 1,152 :1990 דצמבר
גברים ו30.570 נשים 69.570 נבדקים, 429 : 1991 פברואר
גברים 39.5 ו70 נשים 60.570 נבדקים, 703 : 1991 מרץ

למעט הנבדקים, בבית מראיינים עלידי שנערכו ראיונות באמצעות נאספו הנתונים
הטלפון. באמצעות נערכו אשר (1991 (פברואר המלחמה בתקופת הראיונותשבוצעו
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המחקר כלי 4.2
אתני. ומוצא השכלה גיל, מין, לגבי שאלות שכלל קצר דמוגרפי שאלון

בכיוון 22) תארים 34 של רשימה כולל (רתייד) דפרסיבי מצברוח לבדיקת שאלון
מצבהרוח של מצבית למדידה המשמשים לאדפרסיבי) בכיוון ו12 דפרסיבי
הדפרסיביים התארים מסךכל מורכב השאלון של הסופי הציון הדפרסיבי.
יותר גבוה ציון מסומנים. ואינם דפרסיביים שאינם התארים ומסךכל המסומנים,
לציין ועליו למרואיין מוקראים השונים התארים דפרסיבי. מצברוח יותר פירושו

כיום. הרגשתו את

לגביה והושגו נרחבות, ותקפות מהימנות בדיקות עברה הרת"ד של העברית הגירסה
הגבוה המיתאם .(Lomeranz et al. 1981) בארץ מייצג מדגם לגבי גיליות נורמות
ואכן, תארים). 17) בלבד במחציתה שימוש מאפשר הרשימה חלקי שני בין שנמצא
טובה מהימנות בעלת שנמצאה הרשימה במחצית שימוש נעשה קודמים במחקרים

בלבד. הרשימה במחצית שימוש נעשה זה במחקר גם .(1990 ואייל (לומרנץ

בתוצאות ודיון המחקר תוצאות .5
בזמן המלחמה, לפני זמן: של ציר לאורך שהתנהל אורך מחקר הוא מחקרנו
לקלוט עשוי שהוא בכך נעוץ אורך מחקר של הגדול יתרונו ולאחריה. המלחמה
למדדי מצטבר תוקף לספק וכן זמן לאורך המתרחשים שינויים של דינמיקה
במצבהרוח שינויים בדיקת היא המחקר מטרת שצוין, כפי השונים. הבדיקה
ולשלב האדם של המין לתפקיד התייחסות תוך המלחמה למצב כתגובה הדפרסיבי
מצבהרוח לבדיקת המשך המחקר מהווה מסוימים במובנים נמצא. הוא בו החיים
Hobfoll et al.) לבנון מלחמת במהלך הישראלית האוכלוסייה בקרב הדפרסיבי
אליו הלחץ אירוע שאופי משום עצמו בפני עומד הוא אחרים במובנים .(1989
ממלחמות במהותו שונה המפרץ מלחמת במהלך הישראלית האוכלוסייה נחשפה

קודמות.

של הפלישה עם יעלה בישראל האוכלוסייה של הדפרסיבי מצבהרוח כי שיערנו
ישראל. על הטילים נפילת עם המלחמה בזמן לשיאו ויגיע לכווית חוסיין סאדאם
מבוססת זו השערה לקדמותו. מצבהרוח יחזור האש הפסקת לאחר כי שיערנו כן
אירוע לאחר הנבדקים של מהירה חזרה על המצביעים קודמים מחקרים ממצאי על
Hobfoll AWaiifsh 1986; Hobfoll £ lieberman) מצבהרוח של הרגילות לרמות לחץ

.(1987; Hobfoll et al. 1989

.1 ובלוח ,1 בתרשים מוצגת השונים הבדיקה במועדי הדפרסיבי מצבהרוח תמונת
מצבהרוח לרמת דומה 1990 ובדצמבר ביוני הדפרסיבי מצבהרוח רמת
מעניין .(Hobofll et al. 1989) קודמות שקטות בתקופות הישראלית באוכלוסייה
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לכל הגז מסכות וחלוקת לכווית חוסיין סאדאם של הפלישה למרות כי לציין
במועדים הכללי הדפרסיבי במצבהרוח משמעותית עלייה חלה לא האוכלוסייה
הרגשיים הכוחות שימור של טבעית הגנה תגובת פעלה זו בתקופה כי ייתכן אלה.
המלחמה של האפשריות המשמעויות ובהרחקת בהכחשת שהתבטאה חירום לשעת
הרגעת בכיוון הרשמית ההסברה מערכת פעלה זו נטייה לחיזוק ישראל. עבור
הצפויות ההתפתחויות לגבי מרגיעה פרשנות וסיפקה התקשורת, באמצעות הציבור
בזמן המלחמה, בתקופת זו. במלחמה ישראל של למעורבות הסיכויים ולגבי
במצבהרוח ומשמעותית בולטת עלייה מתרחשת ,(1991 (פברואר הטילים התקפות

.(F(3,2OO) = 25.47, p<.001) הדפרסיבי

המחקר מדגמי ארבעת של תקן וסטיות ממוצעים נתוני : 1 לוח

ג> נדן

61
ומעלה 4160 2340 1822 נשים גברים כללי הריאיון זמן

115 237 424 144 512 408 920 נבדקים מספר המלחמה לפני
4.17 4.36 3.92 3.40 4.02 3.93 3.98 ממוצע 1990 יוני
2.39 2.33 2.24 2.21 2.24 2.36 2.30 תקן 00"ת

179 275 522 176 608 544 1,152 נבדקים מספר איום תחת
4.92 4.29 4.14 3.72 4.21 4.26 4.23 ממוצע המלחמה
2.32 2.41 2.47 1.96 2.42 2.34 2.38 00"תתק| 1990 דצמבר

73 122 183 51 298 131 429 נבדקים מספר התקפות בזמן
5.05 5.61 4.82 5.08 5.49 4.27 5.12 ממוצע הסילים
1.97 2.80 2.50 2.25 2.61 1.99 2.50 סס"תתקן 1991 פברואר

104 207 294 98 425 278 703 נבדקים מספר לאחר
4.32 4.32 3.99 3.81 4.13 4.08 4.11 ממוצע המלחמה
1.99 1.92 2.11 1.90 2.03 1.99 2.01 תקן 0ט"ת 1991 מרץ

בתמונת מרכזי מרכיב מהוות השליטה ואובדן איןהאונים תחושות שצוין, כפי
המפרץ מלחמת של המרכזיים המאפיינים גם היו אלה הדפרסיבי. מצבהרוח
שהיתה זו, מלחמה טשטשה פסיכולוגית מבחינה ישראל. תושבי עבור לחץ כאירוע
בחברה הנורמטיביים התפקידים של הגבולות את קודמות, ממלחמות שונה
לגבי לפחות המסורתיים, המין תפקידי לחזית. עורף בין ההבחנה נופצה ובמשפחה.
הקשר בדפוסי היפוך, גם ולפעמים שינוי, וחל תקפותם את איבדו הגברים,

שונים. לדורות המשתייכים אנשים בקרב המקובלים והתמיכה

המתנה עמדת מתוך המתרחש לגבי איודאות של האובייקטיבי המצב שהן כנראה
אחראים השונים, התפקידים במערכי הפסיכולוגיים השינויים והן פסיבית, וספיגה
מצב של הערכים כי לציין חשוב זאת עם הדפרסיבי. במצבהרוח הדרמטית לעלייה
כולם נמצאו גבוהים, שהיו ככל המלחמה, בעת שנלקח במדגם הדפרסיבי הרוח
בזמן 1991 בפברואר הדפרסיבי מצבהרוח של הממוצע כלומר, הנורמלי. בטווח
יוני של מהממוצע אחת תקן מסטיית פחות של במרחק נמצא הטילים, התקפות
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דפרסיבי מצברורו של פתולוגית רמה מגדירים )1975( Levitt <ef Lubin .1990
לשוב שראוי חשובה הבחנה זו מהממוצע. תקן סטיות שתי של במרחק כנמצאת
אלא האוכלוסייה, של הנפשית בפתולוגיה עוסקים אנו אין אותה. ולהדגיש

האדם. של החיים מהלך על מרכזי לאיום תקינות אמוציונליות בתגובות

זפרםיב' נזצברוח :1 תרשים
מייצגים מדגמים ארבעה בקרב

6 ך .
גבוה

0 ק, ,

g __...._ >^_.Jjv

^k ^^ _ . ^^^^^^ , . , :ii

נמוך
יוני דצמבר פברואר מרץ
1990 1990 1991 1991
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הדפרס'ב' במצבהרוח מין הבדלי 5.1
מוצגים השונים הבדיקה במועדי נשים ושל גברים של הדפרסיבי מצבהרורו ציוני
ולאחר המלחמה לפני  מועדים בשני המחקר ממצאי עלפי .1 ובלוח 2 בתרשים
הגברים של הדפרסיבי מצבהרוח ברמת משמעותי הבדל אין  האש הפסקת
עולה הנשים של הדפרסיבי מצבהרוח רמת המלחמה בזמן זאת, לעומת והנשים.
על שומרים שהגברים בעוד (F(3,1839) = 29.53, P<.001) ביותר משמעותית בצורה
.(F(3,1357) = 1.80, n.s.) הבדיקות מועדי בכל דפרסיבי מצברוח של דומה רמה
במצבהרוח גם עלייה צפתה אשר הקודמת השערתנו את תואם אינו זה ממצא
המין לתפקיד בסתירה הנמצא למצב הקלעותו עקב הישראלי הגבר של הדפרסיבי

מעצמו. שלו ולציפיות שלו

בתקופת הגברים של הדפרסיבי במצבהרוח היציבות על לתמוה שלא איאפשר
בהם למשל, לבנון מלחמת על בארץ, קודמים למחקרים בהשוואה וזאת המלחמה,
כנראה, .(Hobfoll et al. 1989) הדפרסיבי במצברוחם בעלייה הגברים גם הגיבו
שמנע המיוחד לאופייה מתקשר זו מלחמה לגבי הגברים בתגובת המהותי שההבדל
המין תפקיד של המקובלות ההגדרות עלפי פעיל באופן בה להשתתף מהגברים
של והמפחידים המאיימים האלמנטים של ההכחשה תגובת ובלוחמים. כגברים
השיתוק הגברים. של הרגשית ההתמודדות דפוס את מאפיינת המצב
במצבהרוח שינוי כל חוסר של התמונה רגשי. בשיתוק גם התבטא האינסטרומנטלי
עוצמת על לדעתנו, מעידה, המפרץ במלחמת הגברים עלידי המדווח הדפרסיבי

האיום. לנוכח הכחשה תגובת של מרכזי מנגנון שהפעילה הלחץ

בין ותגובה גישה הבדלי הפופולרית, העיתונות לפי בוטאו, המלחמה פרוץ לפני עוד
במיגון לעסוק לרוב סירבו הגברים למלחמה. להתכוננות הנוגע בכל המינים
ואילו ישראל, על הטילים התקפת איום התממשות של האפשרות את והכחישו
שמלחמה ייתכן ביותר. הגרועה אף ולו אפשרות לכל להתכונן צורך ביטאו הנשים
כלפי והן בסדר" ש"יהיה הגברית ההכחשה כלפי הן מהנשים, חלק שניהלו זו כפולה
במהלך הדפרסיבי. במצברוחן להעצמה שהביאה היא המצב, של האיומים
ילדיהן לשלום האחריות תחושת עם להתמודד רבות אמהות על היה המלחמה
רבות אמהות בנוסף, גזים. למתקפת החשש בעת כמו קיצוניים איודאות במצבי
הופסקו בה בתקופה בפרט העבודה, למקום מחויבותן לבין בבית תפקידן בין נקרעו
בעומס התנסו שהנשים להניח אולי ניתן מכאן השונים. החינוך במוסדות הלימודים
יותר חריפה בעלייה הגיבו וכתוצאה המלחמה, במהלך מהגברים יותר כבד רגשי

הדפרסיבי. במצברוחן

לניפוץ גם מתקשרת הנשים של הדפרסיבי במצבהרוח המשמעותית שהעלייה ייתכן
הנשים המלחמה. במצב הגברים של ההגנה יכולת לגבי להן שהיו הציפיות
על להגנה אחריות של הקלאסי הגברי המין תפקיד את גם מילאו זו במלחמה
ובובזמן ניילון, יריעות ובמתיחת שימורים בקניית הפעם שהסתכמה המשפחה
לבני וטיפול שייכות חום, אספקת של הקלאסי הנשי המין בתפקיד המשיכו
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ושל "לוחמות" של כפול, תפקיד מילוי של זה שמצב להניח ניתן המשפחה.
של הדפרסיבי במצבהרוח לעלייה הביא קונפליקט תחושת תוך כאחד, "מטפלות"

המלחמה. בזמן הנשים

ונשים גברים של דפרםיבי מצברוח :2 תרשים
מייצגים מדגמים ארבעה בקרב

6 ך . .

גבוה

5.5  : _

/ \a'WJ
4 5 /_ \

^^^ גברים \
4 _ *^^fll ■

■■*"

3.5 _. _ _ _

נמוך

3 י .
יוני דצמבר פברואר מרץ
1990 1990 1991 1991

נמצא לא רגיעה, בזמן בארץ מייצגים מדגמים על קודמים במחקרים כי לציין ראוי
בתקופות נשים ושל גברים של המורל וברמת הדפרסיבי במצברוח משמעותי הבדל
לבין גברים בין משמעותיים הבדלים נמצאו אך ,(Shmotkin 1990 ;1981 (אייל רגיעה
מכאן .(Hobofll et ai. 1989) לבנון מלחמת בזמן הדפרסיבי במצבהרוח נשים
אכן הרגשיות בתגובות נשים לבין גברים בין הבדלים של המתקבלת שהתמונה
הקולקטיבי וללחץ המלחמה למצב והנשים הגברים של שונה תגובה דפוס משקפת

הקיצוני.
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רגילה לרמה חזרה על הנשים דיווחו האש הפסקת לאחר מיד המחקר, ממצאי לפי
מצבהרוח של התגובתי לאופי אישור מהווה זה ממצא דפרסיבי. מצברוח של
האמוציונלית התגובה אף חוזרת הסרתו עם כאשר ספציפי איום כלפי הדפרסיבי

שלה. ההתחלה" ל"קו

הדפר0יבי במצבהרורו גיל הבדלי 5.2
המלחמה בזמן הדפרסיבי במצבהרוח בשינויים המחקרעסקה של הבאה ההשערה

שונים. חיים בשלבי הנמצאים אנשים של

במועדים שונות גיל לקבוצות השייכים אנשים של הדפרסיבי מצבהרוח ציוני
אחד בכל הגיל, קבוצות ארבע של שונות ניתוחי .1 ובלוח 3 בתרשים מוצגים השונים
של הדפרסיבי מצבהרוח רמות בין משמעותי הבדל יש כי מראים הבדיקה, ממועדי
(F(3,916)=5.63 ,p<.001; המלחמה שלפני המועדים בשני הגיל קבוצות ארבעת
בזמן הדפרסיבי במצבהרוח ביניהן הבדל אין אך ,F(3,H48)=8.19 ,p<001)
כלומר, ,(F(3,425)=2.52, n.s.; F(3,699)=2.23, N.S.) האש הפסקת ולאחר המלחמה
הגיל קבוצות מדווחות חריגים סביבתייםהיסטוריים אירועים אין בה בתקופה
בריבוי מוסברת להיות עשויה זו תמונה דפרסיביים. תסמינים יותר על המבוגרות
התעסוקה, במצב הבריאות, במצב (שינוי מבוגר בגיל והאובדנים השינויים
מחקרים ממצאי תואמת והיא ועוד), התאלמנות שונים, חברתיים בתפקידים

.(Newmann 1989) קודמים

מראים, הבדיקה מועדי ארבעת לאורך הגיל מקבוצות אחת כל של שונות ניתוחי
לאורך הדפרסיבי במצבהרוח משמעותי שינוי עוברות הגיל קבוצות ארבע כי
הנמצאים ואלה הצעירות, הגיל לקבוצות שהמשתייכים בעוד השונים. המועדים
בזמן שלהם הדפרסיבי במצבהרוח משמעותית עלייה מתארים החיים, אמצע בשלב
דווקא היא ביותר המבוגרת הקבוצה של המשמעותית שהעלייה הרי המלחמה,
נוספת משמעותית עלייה אין כאשר ,(1990 (דצמבר המלחמה פרוץ לפני במועד

המלחמה. במהלך הזקנים האנשים של במצברוחם

אפשריים: הסברים מספר המחקר, השערת את תואם שאינו זה, מעניין לממצא
"עבודת המבוגר הדור עשה הדפרסיבי במצבהרוח המוקדמת העלייה באמצעות
נוספת אפשרות המלחמה. מצב עם ההתמודדות את עליו הקלה אשר רגשית הכנה"
קודמים ממצבים הזכרונות למאגר המבוגרים האנשים פנו המלחמה שבמצב היא
בעלי ויותר מאוימים פחות להרגיש להם אפשרה החיים לניסיון זו התחברות דומים.
קודמות התנסויות לפיה ,(Hobfoll et al. 1991) קודמת להשערה בניגוד זאת שליטה.
אף המבוגר הדור אותו. מחסנות ולאבהכרח האדם של העמידה כוח את מחלישות
קטנה לא שבמידה ממנו, הצעירים הדורות של ה"חיזור" דרך מחוזק עצמו את מצא
כזקוקים סטריאוטיפית שנתפסו באחרים הטיפול באמצעות פחדם עם התמודדו

לטיפול.
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גיל קבוצות של דפרםיבי מצברוח :3 תרשים
מייצגים מדגמים ארבעה בקרב שונות
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את אטמו כולם גז, מסכות קיבלו כולם זי: מלחמה של האחידים הטקסים דרך
לאחר הוראותיו לפי ביחד מים שתו אף וכולם צה"ל לדובר הקשיבו כולם החדרים,
החברה של המרכזי" ל"זרם בחזרה הזקנים אוכלוסיית התחברה הטילים, התקפות
ייתכן לוחם. היה הזקן האדם גם זו במלחמה מלאה. שוויוניות של תחושה תוך
הזקנים האנשים של הדפרסיבי במצברוחם נוספת עלייה מנעה זו גורל ששותפות

המלחמה. בזמן

25



בני של וכן 2218 בני של הדפרסיבי במצבהרוח החדה העלייה את לציין ראוי
במהלך ביותר הגבוה גם היה האחרונים אלה של הדפרסיבי מצבהרוח .6041
והעלייה הצבאי השירות בתקופת כנראה, המצויים, אלה הם הצעירים המלחמה.
המוקדמות הציפיות לאימימוש להתקשר עשויה שלהם הדפרסיבי במצבהרוח
,6041 בני קבוצת לגבי זו. במלחמה ימלאו שהם האקטיבי התפקיד לגבי שלהם
הם בה החיים אמצע לתקופת המתקשרים תהליכים האיץ המלחמה שמצב ייתכן
קשרים של והמשמעות בחיים עדיפויות סדר לגבי נפש חשבון עריכת כמו נמצאים,
ותומכת יותר המבוגר לדור דואגת אשר הגיל קבוצת גם זו משמעותיות. דמויות עם
הטיפול שתפקידי ייתכן הצעיר. הדור את ומדריכה מלווה עדיין ומאידך, מחד, בו,
לתגובה גרמו השונים התפקידים של המתחרות והדרישות הרבדוריים והדאגה

החיים. אמצע של הגיל בקבוצת דווקא יותר עזה רגשית

הגיל. קבוצות כל של הדפרסיבי במצבהרוח ירידה התרחשה האש הפסקת לאחר
של לזה דומה בקצב המבוגרים הנבדקים חזרו ,(1982) Schultz של לקביעתו בניגוד
במדגם כי לציין ראוי שלהם. הרגילה הרגשית לרמה יותר הצעירים הנבדקים
של הדפרסיבי מצבהרוח ברמת משמעותי הבדל אין עדיין המלחמה שלאחר
ישוב שבועות מספר לאחר נוספת שבבדיקה מניחים אנו השונות. הגיל קבוצות
הגיל, קבוצות בקרב הדפרסיבי מצבהרוח של "הנורמטיבי" המובחן הדפוס ויופיע
מקבוצות משמעותי באופן יותר גבוה דפרסיבי מצברוח המבוגרות לקבוצות לפיו

ממנה. הצעירות הגיל

סיכום .6
למצב הנשים של חזקה רגשית תגובה על מצביעים הנוכחי המחקר ממצאי
הגיבו באוכלוסייה המבוגרים האנשים הגברים. של הכחשה תגובת בצד המלחמה
שמרו אך הדפרסיבי, במצברוחם משמעותית בעלייה במלחמה האיום בשלב עוד
קבוצת בלטה הגיל קבוצות כל מבין המלחמה. בזמן מצבהרוח של רמה אותה על
בזמן הדפרסיבי במצבהרוח ביותר החזקה בעלייה שהגיבה החיים אמצע

המלחמה.

של רגשיות לתגובות דיפרנציאלית בגישה החשיבות על מצביעים המחקר ממצאי
אנשים כי נראה לחץ. במצב והנמצאים שונות גיל לקבוצות השייכים ונשים גברים
וכן נמצאים, הם בו החיים ולשלב המין לתפקידי בהתאמה לחץ למצבי מגיבים
המדווחים הממצאים זאת, עם יחד שלהם. העבר ובניסיון חייהם במהלך בהתחשב
וירחיבו שיתקפו נוספים למחקרים פתח ופותחים בלבד ראשוניים הם זה במאמר

אלה. ממצאים
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במשבר משפחות המפרץ: מלחמת

גולנדר חוה ברגמן רבקה אהרנפלד מאלי
אביב תל אוניבר0י0ת לסיעוד, החוג

תקציר
למערכת מועבר הקשיש כאשר גם בקשישים. עיקרי תמיכה מקור הן המשפחות
ובקבלת בקשיש בטיפול הצוות אנשי עם מתחלקת המשפחה עדיין המוסדית
בתקופת או אסון לאחר זו שותפות מתפרקת קרובות לעתים לגביו. החלטות
נקרעים  הצוות אנשי והן המשפחה בני הן  המטפלים כאשר לאומית, חירום
ל0פל הצורך לבין במוסד הנמצא משפחתם לבן פתרונות ל0פק הצורך בין
המפרץ. מלחמת בתקופת ב1991, התרחש כזה מצב משפחתם. בני בשאר
עולה, בישראל גריאטריים מרכזים ב16 מחלקות ב116 שנערך ממחקר
ושמרו למינימום, עד הישירה מעורבותן את צמצמו הדיירים של שמשפחותיהם
לעומת מהכלל). היוצאים הם בניזוג (כאשר ה0לפון באמצעות בעיקר קשר על
המוסדות הנהלות בדיירים. ל0פל להמשיך העדיפו הסיעודי הצוות אנשי זאת,
הדופן יוצאות התביעות עם להתמודד הצוות לאנשי לעזור כדי מאמץ כל נקטו
כולל הדרושים האמצעים כל את הצוות אנשי למשפחות וסיפקו מהם, שנדרשו
הצוות אנשי צוינו המלחמה, בתום וכוי. הילדים על השגחה מזון, תחבורה,
הדיירים משפחות בין היחסים ואולם, יצירתם. וכושר מסירותם על לשבח הסיעודי
שיש הן המחקר של העיקריות ההמלצות מתוחים. הפכו הצוות אנשי לבין

נוספים. מתנדבים ולהכשיר המטפלים של תפקידיהם את להבהיר

מבוא .1
המפרץ מלחמת ואולם בישראל, לאוכלוסייה מוכרת תופעה היא המלחמה
הבית הישראלים. עבור חידוש היוותה 1991 בפברואר 28 עד בינואר מ15 שהתנהלה
נשק כלי כנגד עצמן על להגן מתכוננות המשפחות כאשר זו, במלחמה חזית הפך
הנוכחי המאמר האוכלוסייה. עבור חדשות בעיות יצר זה מצב קונבנציונליים. בלתי
הצוות אנשי ושל גריאטריים מוסדות דיירי של המשפחות בני של בניסיונם מתמקד

המפרץ. מלחמת בתקופת

של החזקה התחושה הוא הישראלית האוכלוסייה של הבולטים ממאפייניה אחד
ואחד כנורמה, אלטרואיסטית התנהגות מעודדת היהדות הדדית. אחריות
של טענתו את נוגדת זו עמדה לאחרים. תמיכה מתן הוא העיקריים מיסודותיה
זאת, עם יחד דופן. יוצאת היא קהילה חברי בין הדדית שמחויבות (1969) Barton
האנשים אצל אלטרואיסטית להתנהגות לגרום יכולים טבע שאסונות מודה Barton
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ואירועי אסונות זאת, עם שוליות. היומיום טרדות הופכות אלה של ושבנוכחותם
ובכך רדומים קונפליקטים השטח לפני מעל להעלות גם עשויים לאומיים חירום
הארגון את לשבור וכך שונות, חברתיות קבוצות ודחופיםבקרב חדשים צרכים ליצור
,(1983) cheal עלפי היומיום. בחיי להתפתח בכוח מקונפליקטים שמונע החברתי
הדדית, ולא סידרתית היא המערבית התרבות במסגרת המשפחתית המחויבות
מטפלים הורים כלומר, הבא. בדור תמיכה על בעיקר אחראי דור כל כאשר
(1969) בהוריהם. אחרכך ורק הם בילדיהם כל קודם מטפלים ואלה בילדיהם,
של הגדרה דורשת לאחרים לסייע שלנו המוסרית שהמחויבות כך על מצביע Barton

המחויבות. של והגיאוגרפי החברתי ההיקף את ומגבילה עדיפויות, סדר

לבני מחויבויותיהם בין קונפליקטים עם היומיום בחיי להתמודד צריכים אנשים
(1920) Prince עבודתם). למקום (למשל, לביתם מחוץ עיסוקיהם לבין משפחותיהם
(1952) Killian ואולם ראשונית. חשיבות בעלת היא המשפחתית שהמחויבות קובע
יחידה כל כאשר הקובע, הגורם הוא אחת בודדת משפחה של שמצבה טוען
ומקרי אסונות מנוגדות. מחויבויות בין לאזן שלה דרכה את מפתחת משפחתית
בקרב ודחופים חדשים צרכים יוצרים שהם משום כזה איזון מטרפדים חירום

האוכלוסייה.

שלושת החליטו האיבה, התפרצות שלפני ההמתנה בתקופת ,1990 סוף לקראת
של מצבם את לחקור אביב, תל באוניברסיטת לסיעוד החוג צוות חברי המחברים,

הזו. המתוחה התקופה במשך גריאטריים במוסדות הדיירים ושל הצוות אנשי

הקשישים המוסדות דיירי של משפחותיהם על הן עמוקות השפיעה המפרץ מלחמת
קונפליקט לגבי תובנה מספק המחקר ולכן המטפל, הצוות של המשפחה בני על והן
המשפחות הישרדות כאשר קיצונית. מצוקה של בתקופות ביןדוריים ומחויבות
לספק אמורות האחיות החיים. תחומי בכל חדשים צרכים בפניהן עומדים מאוימת,
הדחופים הצרכים על לענות ובובזמן שלהן, למשפחותיהן וביטחון רווחה טיפול,
דילמה יצרו אלו מנוגדות נאמנויות עבודתן. במקום האונים חסרי הדיירים של
הדיירים משפחות בני התארכה. שהמלחמה ככל והתעצמה שהלכה האחיות, בקרב
ובניזוגם, ילדיהם כלפי התחייבויותיהם בין נקרעו כשהם דומה דילמה בפני עמדו

עבודתם. ומקום במוסד, הנמצאים הורים

בני לבין הסיעודי הצוות בין היחסים היבטים: משני במשבר משפחות בוחן המחקר
בקרוביהן בטיפול הדיירים משפחות של ומעורבותן הצוות, אנשי של המשפחה
על והצוות הדיירים ובתגובות טיפול למתן בהתארגנות התמקד המחקר הקשישים.
לגבי שאלות על התשובות .(Golander, Ehrenfeld <cf Bergman 1992) המלחמה מצב
שעמדו הבעיות על ונתונים המפרץ מלחמת במשך הדיירים משפחות של ההתנהגות
שתי של השונה מצבן את ולחקור להוסיף שיש כך על מצביעות המטפלים בפני

הקבוצות.
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המידע ומקורות המחקר שיסת .2
והמנהלים מחלקות ב116 הראשיות האחיות היו העיקריים המידע מקורות
ועל הם משפחותיהם על מידע שסיפקו גריאטריים, מרכזים ב16 הסיעודיים
לצוות שנשלח שאלון באמצעות המלחמה במשך נאסף המידע הדיירים. משפחות
מהמפקחים נאספו נוספים נתונים .(Golander, Ehrenfeld 8c Bergman 1992) הסיעודי
סיום לאחר חודשים שלושה שנערך במפגש הסיעודיים והמנהלים הארציים

המלחמה.

ועסקו הדיירים למשפחות התייחסו בשאלון שנכללו השאלות 46 מתוך תשע
את לביתן לקחו משפחות האם הטלפון, ושיחות הביקורים תכיפות כגון בסוגיות
המשפחות בין הביןאישיים והיחסים בדיירים בטיפול סייעו הן האם הקשישים,
הסיעודי, הצוות של המשפחה בני על ישירות שאלות כלל לא השאלון לעובדים.
שהיו בעיות על מקיף מידע סיפק פתוחות שאלות על תשובות של תוכן ניתוח אולם

למשפחות. קשורות

ממצאים .3
הדיירים משפחות 3.1

מבחינה מחויבים הצעירים המשפחה בני ,(1985) Longino and Lipman עלפי
נורמטיבית ציפייה עם יחד המבוגרים, המשפחה לבני סיוע להעניק נורמטיבית
רבים מחקרים הסיוע. את יקבלו אמנם שהם האחרונים של מצידם מקבילה
סיוע להספקת ביותר והחשוב הראשון המקור הם המשפחה שבני כך על מצביעים

;Gelfand, Olsen 8l Block 1978; Shanas 1979a, 1979b) לקשישים ומוסרי ממשי
המשפחתית המערכת של שחשיבותה טוען (1991) Stone .(Shore 1985; Lee 1985
השירותים ומספקי המדיניות קובעי ושרוב בספק, מוטלת אינה הקשישים בחיי

לקשישים. השירותים מערכת של התווך כעמוד במשפחה מכירים

אלה כאשר להשתנות עשויים הקשישים לקרוביהם המשפחה בני בין היחסים
בכך רואים אינם המשפחה בני כלל בדרך המוסדית. למסגרת עוברים האחרונים
רוצים עדיין הם אחר. לגורם ומאחריותם מסמכותם חלק של העברה אלא נטישה,
קרוביהם. של רווחתם על משמעותיות החלטות בקבלת במיוחד מעורבים, להיות
עלפי בעיקר ונקבעים מורכבים הם המשפחה בני לבין הצוות אנשי בין היחסים
או מהצוות לתמיכה להזדקק עשויים המשפחה מבני כמה ומצבן. המשפחות אופי
החלטות ובקבלת הטיפול במתן הטון נותני להיות מעדיפים אחרים בה; לרצות
אוריינטציה ובעלי מספיקים משאבים עם במוסדות .(York 81 Calsyn 1977)
הדייר, של לטובתם אינדיבידואליים, חוזים לחבר אפשר במשפחה, המתמקדת
עיקר את להטיל נוטה אך באחריות, לשיתוף בצורך דנה הספרות והצוות. המשפחה
במחויבות מתמקדים בלבד מועטים מחקרים .(Schirm 1990) הצוות על האחריות

דופן. יוצאות בנסיבות הצוות כלפי הדיירים משפחות של
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פעילה אחריות עצמן על נטלו הדיירים שמשפחות מראים הנוכחי המחקר ממצאי
באיזו נשאלו האחיות המפרץ. מלחמת במשך הקשישים קרוביהן על מאוד מועטה
לדפוסי בהשוואה המפרץ מלחמת בזמן הדיירים משפחות מעורבות השתנתה מידה
בניזוג, כמה להוציא .1 בלוח המופיעות הפעילויות לארבע ובהקשר העבר
לאזורים עברו המשפחות כאשר אפילו לביתן; קשישים קרובים לקחו לא המשפחות
בניזוג נאמר, שכבר כפי במוסד. הקשישים הקרובים הושארו בארץ, מסוכנים פחות
לסייע כדי במוסד להישאר ביקשו חלקם כאשר מהכלל היוצאים היו דיירים של
במוסד השהייה סיפקה מבניהזוג, חלק עבור אחרים. ובדיירים בבעל/אשה בטיפול
ברשות בביתם הישארות מאשר יותר חזקה ביטחון ותחושת יותר בטוחה סביבה

עצמם.

(באחוזים) המפרץ* מלחמת בזמן המשפחות של המעורבות בדרגת שינויים :1 לוח
00"ת ממוצע
תקן התשובות יותר שווה פחות

.73 2.4 56 30 14 המשפחתית היחידה של טלפונים

.71 1.5 12 28 60 משפחות ביקורי

.57 1.5 4 38 58 לביתן הדייר את שלקחו משפחות

.70 1.8 15 47 38 במחלקות שסייעו משפחות

מהרגיל). (פחות 3 עד מהרגיל) (יותר 1 של דירוג לפי

מהאחיות 070ד הצוות, לבין הדיירים משפחות בין הגומלין יחסי לאיכות באשר
ביחסים בהרעה חשו 2896 היחסים, מהות על השפיעו לא המלחמה שאירועי טענו

הקשר. באיכות שיפור על דיווחו £29 ורק לעבר בהשוואה

בתקופת למינימום עד צומצמה המוסדות בדיירי בטיפול המשפחות של מעורבותן
בעובדה בחלקה להסבר ניתנת התופעה המשפחתיים. הביקורים גם וכך המלחמה,
במפורש ביקשו והשלטונות מהמוסד, ניכר במרחק גרו הדיירים ממשפחות שחלק
לביקורים בניגוד ביותר. החיוניים במקרים רק הארץ ברחבי יסעו שאנשים
המלחמה. במשך גדל המשפחה מבני הטלפוניות השיחות של מספרן משפחתיים,
נטו אחרים בעוד הצוות, אנשי של לשלומם כנה דאגה שביטאו משפחות בני היו
להדגים ניתן המשפחות של הביקור בדפוסי השינוי את וביקורתיים. תובעניים להיות
ביחידה האם  גריאטרי מרכז באותו שהו הוריה ששני משפחה באמצעות
זכו המלחמה, לפני האמבולטוריים. התשושים ביחידת והאב הפסיכוגריאטרית,
לפחות אחד ילד עלידי פעם כל שעות מספר שארכו יומיומיים לביקורים ההורים
בת שבוע בכל פעמיים עד אותם ביקרה המלחמה שבמשך בעוד ילדיהם, ששת מבין
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באמצעות הדוק קשר על שמרו הילדים שאר זאת, עם עיר. באותה שגרה בלבד אחת
שלהם. הקודם הביקורים דפוס את המשפחה בני חידשו המלחמה בתום הטלפון.

מסיבות המלחמה במשך שנסגרו יום לטיפול יחידות המפעילים מוסדות ישנם
עלפי חודשים לשלושה נסגרה פסיכוגריאטריים, לחולים שכזו, אחת יחידה ביטחון.
הדמנטיים, חוליהם לרווחת שדאגו הצוות אנשי אזרחית. להגנה הרשויות הוראת
שלושה הקימו קרוביהם, צורכי עם להתמודד יוכלו לא המשפחות שבני וחששו
התרופות את ונתנו בית ביקורי שערכו ואחות סוציאלי מעובד שהורכבו צוותות
מחדש לארגן למשפחות גם סייעו הם וכר. בעיסוק לריפוי גלם חומרי ההכרחיות,
טובה הכירו המשפחות רוב כי אף יומיומיות. פעילויות ולארגן הביתית הסביבה את
של מחדש פתיחתן לאחר יום. לטיפול היחידות סגירת על כעסו גם הן העזרה, על

הידרדרות. חלה רבים חולים של שבמצבם נמצא היחידות

שונות) (ניתוח המחלקה סוג עלפי המשפחה מעורבות :2 לוח
תשוש1
נפש 0יעוד"ם תשושים עצמאים

מובהקות (ממוצע) (ממוצע) (ממוצע) (ממוצע)

0.7 2.44 2.42 2.25 2.67 למחלקה מהמשפחה טלפונים

0.0 1.56 1.33 1.55 1.79 משפחות ביקורי

הדיירים את לקחו המשפחות
0.8 1.50 1.43 1.45 1.67 הביתה

0.2 1.88 1.61 1.84 2.17 במחלקה מ0"עת המשפחה

מאשר עצמאים, דיירים של במחלקות משפחתיים ביקורים יותר שהיו עולה 2 מלוח
המספר על גם דיווחו אלו מחלקות והסיעודיים. התשושים הדיירים של במחלקות
הקטיגוריות שתי כי אף לצוות, ביותר הרב והסיוע טלפון שיחות של ביותר הגבוה
במצב בחלקם אלה ממצאים להסביר ניתן סטטיסטית. מבחינה מובהקות היו לא
בדרך עימם להזדהות לילדיהם שאפשר העצמאים, הדיירים של הגופני ו/או הנפשי
מצבם בגלל והסיעודיים, התשושים הקשישים של לילדיהם אפשרית היתה שלא

אלה. קשישים של והמידרדר המבולבל

בני כלפי הצוות אנשי של שתחושותיהם כך על מצביעים הנוכחי המחקר ממצאי
אנשי הבינו מחד, אמביוולנטיות. היו המפרץ מלחמת במשך הדיירים משפחות
מחויבות להם שהיתה המשפחות בני של התפקידים ניגודי ואת הלחצים את הצוות
האזרחית. ההגנה במסגרת משירות הנובעים וחובות עבודתם, וכלפי ילדיהם כלפי
בדיירים. בטיפול לסיוע לבקשותיהם השליליות מהתגובות התאכזבו הם מאידך,
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הן נבעה זו שהעדרות והסבירו המלחמה, לאחר העדרן על התנצלו רבות משפחות
ביותר הטוב הטיפול את יספק שהצוות מביטחונן והן המיידיות ממחויבויותיהן

.(3 (לוח האפשרי

המלחמה בזמן מעורבותם צמצום על הדיירים משפחות בני של הסברים :3 לוח

אחוזים מספרים
36 32 עצמם משל בעיות להם היו
35 31 הצוות על הסתמכו
29 27 אחר
100 90 סה"כ

שחסרו הדיירים, עבור חמור קושי היוותה המשפחות שהעדרות חשו הצוות אנשי
ראו העובדים ביותר. להם דרושים שהיו והאינטימיות הדאגה, הקרוב, הקשר את
להמשיך צריך והאחריות הטיפול שמשא וחשבו ואתית, מוסרית בעיה זה בחסר

המשפחות. לבין בינם ולהתחלק

ומשפחותיהם הצוות אנשי 3.2
של התפקידים ניגוד בפני הסיעודי הצוות אנשי עמדו הדיירים, למשפחות בדומה
המראים איכותיים מחקרים מספר סקר (1969) Barton משפחה". מול "עבודה
תפקידים בניגוד מטפלים האנשים רוב לאומיות, חירום בתקופות או אסון שלאחר
Prince עלידי לכן קודם עוד צוינה זו תופעה משפחתם. את מעדיפים שהם בכך זה
כדי לביתם ישירות כלל בדרך ממהרים משפחות בעלי שאנשים שמצא ,(1920)
shapira אסונות. של התרחשותם לאחר בסכנה נמצאות משפחותיהם אם לראות
היו ילדים להם שהיו צוות אנשי המפרץ, מלחמת שבמשך מצאו (1991) et al.

ילדים. ללא צוות אנשי מאשר בביתהחולים לתורנותם להגיע פחות מוכנים
.(4096) ילדים ללא נשים לבין (3270) אמהות בין נמצאו משמעותיים הבדלים

צוות שחברות נמצא המפרץ, מלחמת ערב (1992) Katar et al. עלידי שנערך במחקר
של במקרה לעבודה להגיע נכונות $32 על דיווחו קטנים לילדים אמהות שהיו
ידאג המוסד שאם גם הצהירו האחיות זאת, עם קונבנציונלית. בלתי לוחמה

.9170 עד תעלה לעבודה להגיע נכונותן משפחותיהן, של הבסיסיים לצרכים

במספר יוחדה הגריאטריים במוסדות הסיעודיים העזר וכוחות האחיות קבוצת
הסיעודי הצוות ראשית, הישראלי: במשק אחרים לעובדים בהשוואה אפיונים
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בימים שבתו במשק אחרים שעובדים בעוד המלחמה פרוץ עם סיד לעבודה התייצב
משפחתית והיערכות ראשונית התארגנות להם נתאפשרה וכך מעבודה, הראשונים
הערב בשעות התגברו הישראלי הציבור של והחרדה המתח עיקר שנית, משותפת.
מהעובדות רבות נאלצו אלה בשעות הטילים. נפילות התרכזו בהם והלילה
משפחותיהן בני את מותירות כשהן עבודתן במקום לשהות הגריאטריים במוסדות
בני במחיצת אלה בשעות שהו אחרים עבודה במקומות שעובדים בעוד בביתן,
לצוות נתוספו מחד, שכן, במיוחד כבד היה העבודה עומס שלישית, משפחותיהם.
העובדים מספר פחת ומאידך, הדיירים, על והגנה תמיכה טיפול, משימות הסיעודי
הסיעודי הצוות אנשי את אילצה והגנים בתיהספר השבתת רביעית, והמסייעים.

לילדיהם. חילופיים סידורים ולחפש לאלתר

חרדה היתה הנוכחי במחקר הסיעודי הצוות אנשי של העיקריות מדאגותיהם אחת
במקרים זו. חרדה על להקל כדי הסדרים מספר ארגנו המוסדות משפחותיהם. לגבי
סופקה מוסדות, ובכמה העבודה, מקום אל הצוות אנשי משפחות הובאו אחדים,
או המינהלי מהמרחב חלק משפחותיהם. ולבני הצוות לאנשי לדלת מדלת תחבורה
פנאי לפעילויות ושטחים כיתה חדרי לפעוטונים, הוסב מקלטים, כולל הקהילתי,
הצוות, אנשי עבור שינה חדרי פונו מיוחדים, במקרים נוער. לקבוצות תעסוקה או
שנשארו הנוספים האנשים לכל ארוחות סיפק המטבח קשישים. והורים בניזוגם

.(4 (לוח או/או של מצב ונמנע איזון הושג זו בדרך השונים. במוסדות

הצוות לאנשי לסיוע הסדרים :4 לוח
אחוזים מספרים

17 21 שעות 24 במשך פעוטונים
65 80 היום משעות חלק במשך פעוטון
5 7 הסדר היה לא
4 5 במוסד ישנה המשפחה
9 11 למחלקות הובאו הילדים

100 124 סה"כ

לעבודה. הגיעו הסיעודי הצוות אנשי רוב המפרץ מלחמת שבמשך עולה, המחקר מן
מהרגיל; נמוך אף למעשה היה ההעדרות ששיעור כך על דיווחו מהמחלקות כ^50
העיקרית הסיבה מהרגיל. יותר גבוה העדרות שיעור על דיווחו מהמחלקות 189& רק
אחוזים שלושים .(48^ ביותר הצעירים בילדים לטפל הצורך היתה להעדרות
בתי סגירת בגלל ובוגרים, צעירים הילדים, על בהשגחה לצורך התייחסו מהתשובות
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לא שהן שהצהירו אחיות אותן אפילו וכר. למילואים, שנקרא בןהזוג העדר הספר,
למעשה הגיעו המלחמה, במשך תפקידים ניגוד של במקרה לעבודה תבואנה

לעבודה.

בהתחייבותן לעמוד והחלטתן למשפחותיהן, מאוד דאגו לעבודה שהגיעו האחיות
ואי בבית, שנשארו למשפחותיהן דאגתן כבד. מחיר מהן תבעה עבודתן למקום
על דיווחים היו בהתנהגותן. התבטאו משפחותיהן, על לעובר באשר הוודאות
"שחיקה". של אחרים וסימפטומים שינה חוסר עייפות, בכי, התפרצויות אכילתיתר,
פרטניים פסיכולוגיים תמיכה שירותי בצורת הסיעודי לצוות סיוע ארגנו המוסדות
שינה סידורי ולמשפחותיהם, הצוות לאנשי תחבורה סיפוק על בנוסף וקבוצתיים,
של והולך הגדל העבודה עומס צומצם הזמן חלוף עם .(4 לוח (ראה וכר מיוחדים
היו המתנדבים ככוחעזר. שעבדו ולמתנדבים משפחותיהן לבני הודות האחיות
שרצו מבוגרים חיילים, קבוצות נוער, בתנועות חברים תיכון, ביתספר תלמידי
היוותה המתנדבים של מעורבותם אחרות. מארצות ויחידים וקבוצות יד, להושיט

המפרץ. מלחמת במשך במשבר למשפחות בסיוע חשוב גורם

שנשארו למשפחותיהם דאגה ביטאו והתלמידים הנוער קבוצות מבין מתנדבים
מהיחידה רחוק בניהם שהות בשל יותר רבה דאגה חשו הוריהם אבל בבית,

ולוגיסטיות. משפטיות מוסריות, השלכות היו זו שלדאגה נמצא המשפחתית.

דיון .4
בבית, נשארו הנשים בעוד לחזית הלכו הגברים ישראל של הקודמות במלחמותיה
המפרץ, במלחמת הקהילה. של החברתיים הצרכים על וענו במשפחותיהן טיפלו
הן משפחותיהן, על להגנה בנוסף חדש. תפקיד עצמן על קיבלו הנשים זאת, לעומת
את להרחיב נאלצו במיוחד, האחיות, קריטיות. הגנתיות בפונקציות מעורבות היו
לבין הקהילה כלפי אחריותן בין קונפליקט נגרם מכך וכתוצאה פעילויותיהן, מגוון
הגדל העבודה נטל עם יחד זה קונפליקט לעיל, שנאמר כפי המשפחה. כלפי זו
בעלות אחרות ונשים שהאחיות מראה האירועים סקירת ניכר. לחץ יצרו והולך
המשפחות בני עם להשאר במקום החברתיות. מחויבויותיהן כל את מילאו מקצוע
חוליהן על להגן כדי לעבודה האחיות הגיעו בקירבתו, או האטום בחדר בבית,
מלחמת במשך מיוחדת משמעות קיבל האחיות" "נוכחות המשפט בהם. ולטפל
ציפו שלא למרות העזר: כוחות של התנהגותם לתשומתלב ראויה במיוחד המפרץ.
ויצירתיות. יוזמה רוב הראו הם האחיות, של כזו גבוהה נוכחות רמת להפגין מהם

הקשישים לחבריה הנחוץ הטיפול כל את מספקת הישראלית שהמשפחה האמונה
במוסדות החיים קשישים של משפחות בני המלחמה. בתקופת אישור קיבלה לא
ישנן וביטחונם. הקשישים בקרוביהן הטיפול לגבי ביותר מועטה אחריות נטלו
כך לא אך למשפחותיהם, הצטרפו הקהילה במסגרת שחיו שקשישים לכך הוכחות
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מספר מעלים אלה ממצאים הגריאטריים. המוסדות דיירי הקשישים בקרב היה
ותיאורטיות. מעשיות סוגיות

האחריות חלוקת טיפול. למתן בקשר נושנה מעשית בעיה הבליטה המפרץ מלחמת
במונחים כראוי מעולם הוגדרה לא פורמליים לבלתי פורמליים מטפלים בין
בעיתות כזה לחסר להסכים היה ניתן אם גם ארגוניים. או משפטיים חברתיים,
האם לבחון השירותים מתכנני על חירום. בתקופות אותו להתיר איאפשר שלום,
אלטרואיסטי באופן ויתפקדו ימשיכו הפורמליים השירותים שספקי לצפות הגיוני
לא ממנה פחדו שכה הכימית הלוחמה ברורה. תשובה לכך אין עתידיים. במשברים
אנשי היו כיצד יודעים איננו המפרץ. מלחמת בתקופת המזל, למרבה הופעלה,
אם או קונבנציונליים, הבלתי הנשק בכלי שימוש נעשה היה לו מגיבים הצוות
ארוכות ההשפעות על די יודעים איננו מחודשיים. יותר נמשכת היתה המלחמה
האם לעבודה. הגיעו אשר האחיות של המשפחות בני על המלחמה של הטווח
תחושת על השפעה לכך היתה האם נטישה? מעין אמותיהם במעשי ראו הילדים
חשו משפחתם בני בבית שגרו קשישים הורים האם בהוריהם? שלהם האמון
כלפי כיום האחיות חשות מה ילדיהם? עם הסדיר המגע את וחסרו מוזנחים
הצוות אנשי של היחסים על השפיע המלחמה בעת הניסיון והאם הדיירים, משפחות

ילדיהם? מהתנהגות התאכזבו הדיירים האם המשפחה? ובני

למתן באשר מקיפה מדיניות לפתח היתה האחיות של העיקריות ההמלצות אחת
קרובים כלפי המשפחות של המשפטית האחריות של הגדרה שתכלול טיפול
חיילים לגייס הצורך את גם הדגישו האחיות מלחמה. בתקופת במוסד הנמצאים
הן כמוכן הפוטנציאליים. המטפלים מאגר את להרחיב כדי ולהכשירם ומתנדבים
מאפיות לבתיחולים, בדומה חיוניים כשירותים יוגדרו גריאטריים שמרכזים המליצו
במשך הקשישים לדיירים שהאחריות כך על הצביעו במחקר המרואיינים כל וכר.
של פעולה ולשיתוף לסיוע קיוו הם הצוות. אנשי על בלבדית נפלה המפרץ מלחמת
פעולה ובשיתוף בסיוע רוצים והיו הרווחה, שירותי מערכת ושל הדיירים משפחות

אותם. לקבל זכו לא אך שכאלה,

מהאנשים דורש לאומי חירום שמצב הכבד המחיר את חשפה המפרץ מלחמת
לטיפול אסטרטגיות שתי שקיימות העובדה את גם העלתה המלחמה ומהמשפחות.
ביניהן. בוחר שהוא או המחויבויות את משלב שהפרט או מנוגדות: במחויבויות
והמשפחתיים המקצועיים האחריות תחומי את לשלב הצליחו הסיעודי הצוות אנשי
לעומת הדיירים, משפחות העבודה. למקום משפחותיהם את שהביאו בכך שלהם
והעדיפו במוסדות, הנמצאים בקרוביהם בטיפול מעורבותן את לצמצם בחרו זאת,
אסטרטגיות שתי הקהילה. במסגרת חובותיהם ואת משפחותיהם את פניהם על
שקרוביהם בטוחים הדיירים משפחות בני היו אלמלא בזו. זו קשורות אלו
בטיפול, מעורבותם את מגדילים שהיו ודאי ביותר, הטוב לטיפול יזכו הקשישים
אפס", "אין של מצב זהו לעבודה. להגיע לחץ פחות תחת נמצאים היו הצוות ואנשי

השני. של בכשלונו תלויה הצדדים אחד של הצלחתו היינו
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"מפסידים", ולא "מנצחים" בה היו לא משחק: היתה לא זאת עם המפרץ מלחמת
המלחמה של המעטים ה"רווחים" אחד ביותר. אמיתי היה ההישרדות על והאיום
הניסיון מתוך שצמחה לכידות הסיעודי, הצוות חברי של הגוברת הלכידות הוא
לחצים תחת לעבוד שהמשיכו כך על המקצועית גאוותם ומתוך שלהם המשותף

גדולים.

על לענות רצון או כוח זמן, לאחיות יהיה אם תהינו המחקר, את ערכנו כאשר
המלחמה. של ביותר הקשה בתקופה לחוקרים והוחזרו אליהן שנשלחו השאלונים
החיובית וההערכה ממצאינו, ופרסום הדו"חות שגילינו. העניין על שמחו שהן למדנו
המרואיינות עלידי הן בברכה התקבלו המלחמה במשך האחיות של תפקידן של
בהמלצות יתחשבו שהאחרונים מקוות אנו המדיניות. קובעי עלידי והן עצמן

כזו. בהספקה צורך יהיה שלא ומקוות מלחמה, בעת טיפול להספקת המחקר

40



ביבליוגרפיה

Batron, A. 1969. Communities in Disaster. Doubleday Si. Co., New York.

Cheal, D.J. 1983. "Intergenerational Family Transfers". JournalofMarriage and
fetFa/w/7y45(4):805813.

Gelfand, D.E.; Olsen, J.K.; and Block, M.R. 1978. "Two Generations of Elderly
in the Changing American Family: Implications for Family Services". The
Family Coordinator 4:395403.

Golander, H.; Ehrenfeld, M.; and Bergman, R. 1992. "The Gulf War: Reaction
and Action in Institutions for the Aged in Israel". Journalof Advanced
Nursing 17:11561165.

Katar, V.; Braverman, N.; and Chowers, P. 1992. "Would Provision of Child Care
for Nurses with Young Children Ensure Response to Callup During a War
time Disaster? An Israeli Hospital Nursing Survey". Journalof Emergency
Nursing 18:132134.

Killian, L.M. 1952. "The Significance of Multiplegroup Membership in Disaster".
American Journalof Sociology 57:309314.

Lee, G.F. 1985. "Kinship and Social Suppotr of the Elderly: The Case of the
United States ". Aging and Society 5:1938.

Longino, C.F. Jr.; and Lipman, A. 1985. "The Support Systemsof Women". In:
Social Support Networks and the Careof the Elderly, Sauer, W.J.; and
Coward, R.T. (eds.). pp. 219223. Springer, New York.

Prince, S.H. 1920. Catastrophe and Social Change. Columbia University Press,
New York.

Shanas, E. 1979a. "Social Myth as Hypothesis: The Caseof the Family Relations
of Old People". The Gerontologist 19(l):39.

Shanas, E. 1979b. "The Family as a Social Suppotr System in Old Age". The
Gerontologist 1 9(2): 169174.

41



Shapira, Y.; Margaritt, B.; Roziner, I.; Shochet, T.; Bar, Y.;and Shemer, J. 1991.
"Willingness of Staff to Report to their Hospital Duties Following an
Unconventional Missile Attack: A Nationwide Survey".Israel Journal of
Medical Sciences 27 : 7047 11 .

Schirm, V. 1990. "Shared Caregiving Responsibilities for Chronically Ill Elders".
HolisiticNursingPractice 5:5461.

Shore, B. 1985. "Extended Kin as Helping Networks". In:SocialSupport Networks
and the Careofthe Elderly, Sauer, W.J.; and Coward, R.T. (eds.). pp. 108
120. Springer, New York.

Stone, R. 1991. "Familial Obligations: Issues for the 1990's". Generations
(Summer/Fall): 4750.

York, J.L.; and Calsyn, R.J. 1977. "Family Involvement in Nursing Homes". The
Gerontologist 17:500505.

42



בתקופת לשעבר מבריתהמועצות קשישים עולים
למצוקה וחוסן סיכון גורמי המפרץ: מלחמת

פסיכולוגית

מיר0קי יוליה ברש מרים
ירושלים ההתנהגות, ומדעי הנפש בריאות לחקר פאלק גיוינטמכון

תקציר
מבריתהמועצות לעולים הנפש בריאות בתחום מניעה פרויקט מתאר זה מאמר
בתחום מקצוע אנשי לאחריה. ומיד המפרץ מלחמת בתקופת שנערך לשעבר,
להעריך במטרה עולים קשישים 86 של משפחותיהם בבתי ביקרו הנפש בריאות
הנתונים בניתוח אלה. עולים בקרב פסיכולוגית מצוקה של וטיבה רמתה את
במשך המצוקה דפו0י ואת למצוקה התורמים הגורמים את לזהות ניסיון נעשה
שולי באורח נבעה הקשישים העולים של הפסיכולוגית שהמצוקה נמצא הזמן.
המצוקה אדרבא, פו0טטראומתיות; תגובות זוהו ולא המפרץ ממלחמת בלבד
של וסובייקטיביים אובייקטיביים לגורמים בעיקר כקשורה נמצאה הפסיכולוגית

הגירה.

מבוא .1
יוצאי לחץ בתנאי התרחש לישראל לשעבר מבריתהמועצות האחרון העלייה גל
לאייציבותה הצטרפו תרבותי מעבר של המורכב התהליך מן הנובעים לחצים דופן:
עולים בישראל. ששררו קשים קליטה תנאי נוספו ועליהם הסובייטית, החברה של
נוסף לחץ עם להתמודד נאלצו 1991 ינואר אמצע לפני לישראל שהגיעו סובייטים

ישראל. על העיראקיים הטילים והתקפות המפרץ מלחמת

הנפש בבריאות מניעה פרויקט נערך העולים, קהילת עלידי שבוטא לצורך בתגובה
איתור כלל הפרויקט בארץ". יתד "תקע עמותת העולים, מעמותות אחת עם בשיתוף
אנשי קשישים. כללו מהמשפחות 86 כאשר בסיכון, עולים משפחות כ150 של
משפחות אצל בית ביקורי ערכו הנפש ובריאות הבריאות בתחומי עולים מקצוע
הנוכחי המאמר סיומה. לאחר ומיד המלחמה של האחרונים השבועות במשך אלה
מלא (דו"ח הפרויקט במסגרת שרואיינו הקשישים העולים 86 של מצבם על מדווח

.(Mirsky, Barasch <ef Goldberg 1992 ראה הפרויקט על
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מצוקה זמנית, לפחות היוצר, לחץ מעורר חיים כאירוע כלל בדרך מוכרת ההגירה
Berry 1976;) פסיכופתולוגיות לתגובות להוביל עלול מסוימים ובמקרים פסיכולוגית
Berry 1979; Lin, Masuda 8c Tazuma 1982; Westermeyer 1985; Berry et al. 1987;
העולים כל שחווים והתסכול האונים חוסר .(Westermeyer 1988; Westermeyer 1989
העצמית בהערכתם פוגעים מוכרת, ובלתי חדשה לסביבה להסתגל הניסיון כדי תוך
GarzaGuerrero) דיכאוניות לתגובות לעתים ומובילים בכוחותיהם שלהם ובביטחון

.(1974; Grinberg 8c Girnberg 1989; Mirsky 8c Kaushinsky 1989

קיים ובראשונה, בראש נוספים: קשיים בפני עומדים לשעבר מבריתהמועצות עולים
כאשר הישראלית, החברה לבין מאחוריהם השאירו אותה החברה בין גדול פער
הקודם חייהם לניסיון לחלוטין מנוגדים הישראלית החברה של רבים מאפיינים

.(Goldstein 1979; Horovitz 1979; Goldstein 1984; Horovitz 1987)

גמישים פחות הם בהגירה. הכרוכים למעברים במיוחד פגיעים קשישים עולים
חדשה שפה ללמוד חדשה, לסביבה להסתגל יותר ומתקשים יותר, צעירים מעולים
השבעים בשנות שנערכו מחקרים חדשות. ערכים ומערכות התנהגות נורמות ולאמץ
היה לשעבר מבריתהמועצות קשישים עולים של הנפשי שמצבם כך על מצביעים
על יתר .(Lache, Technicher and Mann 1974) יותר הצעירים ארצם בני של מזה ירוד
קשישים עולים מאשר יותר רבים קליטה בקשיי נתקלו אלה שעולים נמצא כן,

.(Shuval, Markus 8c Dotan 1975) אמריקה מצפון

מברית קשישים עולים עבור מיוחד לחץ לגורמת העלייה את עושים גורמים כמה
ילדיהם בעקבות לישראל והגיעו לעלות, כלל רצו לא מהם רבים לשעבר. המועצות
בבריתהמועצות, כלכלי ביטחון היה מהם לרבים מאחור. לבדם להישאר ומחשש
גילם בני לעולים בניגוד אולם, מעבודה. פרישתם לאחר גם גבוה, חברתי ומעמד
לבריתהמועצות מחוץ חסכונותיהם את להוציא להם הותר לא המערב, מארצות
הכפול האובדן בארץ. הכלכליים וביטחונם עצמאותם על לשמור יכלו לא הם ולכן
שהסיכויים כיוון משתק, להיות עלול מתקדם בגיל ומקצועי כלכלי מעמד של
לעולים במיוחד מכאיב המקצועי המעמד אובדן למדי. קלושים נראים לשקמו
להם חשובים היו מוצאם בארץ המקצועיים חייהם שכן לשעבר, מבריתהמועצות
רבים תמכו בבריתהמועצות בנוסף, העצמית. להערכתם עיקרי מקור והיוו מאוד
בעוד כלכלית, מבחינה ובמשפחותיהם הבוגרים בבניהם הקשישים העולים מן
הילדים בלבד: כלכלית שאינה בתלות בילדיהם שתלויים אלה הם הם שבארץ
עולים החדשה. הסביבה עם ובהתמודדות בתקשורת וסיוע דיור, גם להם מספקים

יותר. עוד חסריאונים לחוש עלולים ילדיהם ללא לישראל המגיעים קשישים

מחוסר חרדתם בשל בעיקר מרצונם, לישראל שהגיעו קשישים לעולים באשר
לרבים  שם האנטישמיות ומצמיחת לשעבר בבריתהמועצות החברתית היציבות
עברו חלקם בנוסף, בישראל. להם המצפה על מציאותית תמונה היתה לא מהם
בצ'רנוביל. האטומי בכור התאונה או ביהודים פוגרומים כגון טראומטיות חוויות
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העולם מלחמת את בשרו על שחווה לדור שייכים הקשישים מהעולים רבים ועוד,
הנאצי. הכיבוש ואת השנייה

מאימת להיחלץ שהצליחו לשעבר מבריתהמועצות עולים פרדוקסלי, באופן י

חוסיין. סאדם של הסובייטיים הטילים איום תחת עצמם מצאו הסובייטי המשטר
בה מוכרת בלתי בסביבה שרויים בעודם זו חדשה סכנה עם להתמודד נאלצו הם
בלבד פסיביים מיגון אמצעי שהציעה סביבה כישורים, וחסרי אונים חסרי חשו

מפוקפקת. שיעילותם ;

התקפות תחת צפויה בלתי חסינות מגלים שהאנשים לכך עדויות קיימות בספרות
מועטות שליליות לוואי השפעות ומגלים (הסתגלות) הביטואציה מפתחים אוויריות,
מבריתהמועצות הקשישים העולים של ברקע בהתחשב .(Rachman 1990) ביותר
על כך יגיבו הם גם האם השאלה מתעוררת שלהם, קודמות ובמצוקות לשעבר,

הנוכחי. המחקר את הנחתה זו שאלה העיראקיות? ההתקפות

שיסה .2
המחקר אוכלוסיית 2.1

לעמותת המשתייכות משפחות בני קשישים, עולים 86 כללה המחקר אוכלוסיית
בסה"כ העמותה כללה המחקר (בעת גודלה למרות בארץ". יתד "תקע עולים
ובקשרים נרחבת תמיכה במערכת מאופיינת העמותה משפחות), מ4,000 למעלה
את לאתר העמותה הנהלת החליטה המפרץ, מלחמת במהלך הדוקים. חברתיים
תמיכה. להם ולהגיש קשישים, עולים בהם בסיכון, כנמצאים שנחשבו החברים

הליך 2.2
בשני שעבדו פסיכיאטריות אחיות ושתי רופא (פסיכיאטר, מקצוע אנשי ארבעה
קשישים עולים 86 אצל בית ביקורי ערכו בעמותה, חברים כולם צוותים),
העולים את ריאיינו הם הביקור במהלך מזון. חבילות להם והביאו ומשפחותיהם
והודרכו הוכשרו המקצוע אנשי הנפשי. מצבם של ראשונית הערכה וביצעו הקשישים
היו הראיונות ג'וינטישראל.  הנפש בריאות שירותי לפיתוח הנאמנות קרן עלידי
1991 מרץ סוף עד התקיימו (78X) הביקורים רוב בזמן. הוגבלו ולא מובנים בלתי
לאחר שבאו השבועות וארבעת המפרץ מלחמת של האחרונים השבועות (במשך

.1991 באפריל  והשאר מכן),
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וניתוחם הנתונים איסוף 2.3
(רמת הנפשי ולמצבם דמוגרפיים לנתונים שהתייחס בדו"רו סוכם ביקור כל
ובעת לשעבר בבריתהמועצות הריאיון, ביצוע בעת המרואיינים של המצוקה)

לישראל. עלייתם

בצ'רנוביל הגרעינית לתאונה חשיפה גורמים: שני על נתונים אספו הצוותים בנוסף,
לצ'רנוביל קירבה עלפי נמדדה לצ'רנוביל החשיפה בישראל. המגורים והסדרי
לגבי החשיפה. כאזור הוגדר מצ'רנוביל ק"מ 200 של ברדיוס הכלול אזור כאשר
המשפחה במסגרת גרים המרואיינים האם נבדק בישראל המגורים הסדרי

וסבים). הורים מילדים, כלל בדרך (המורכבת המורחבת

שופטים שני עלידי וקודדו נותחו מכן ולאחר תוכן ניתוח עברו הכתובים הדו"חות
מחדש קודדו הנתונים דעים. לאחידות והגיעו ניתוחיהם את שהשוו תלויים, בלתי
המודד ,(PER1D)peri n של דמורליזציה לסולם המתאימה פריטים רשימת עלפי
שהתגלו תלונות .(Dohrenwend et al. 1986) פתולוגיה בבחינת שאינם מצוקה ביטויי
השכיחות בשל בנפרד. קודדו PER1n לפריטי התאימו לא אך התוכן בניתוח
ושני כללי מצוקה מדד לכדי הנתונים חוברו מהפריטים, כמה של יחסית הנמוכה
שדווחו. התלונות מספר על התבסס (40) הכוללת" "המצוקה מדד מדדימשנה.
בעת לשעבר, בבריתהמועצות החיים זמן: תקופות שלוש עבור בנפרד חושב זה מדד
לגורמים קשורה "מצוקה הראשון המשנה מדד המחקר. ובתקופת לישראל, העלייה
שדווחו הרגשיות התלונות מספר על התבסס (40) רגשית") "מצוקה (להלן רגשיים"
דיכאון עצבנות, לחרדה, בעיקר התייחסו זה במדד הפריטים הזמן. תקופות בשלוש
"מצוקה היה השני המשנה מדד רגשית). מצוקה של סומטיים (ביטויים וסומטיזציה
מדד ל4). מ0 (נע אובייקטיבית") "מצוקה (להלן אובייקטיביים" לגורמים הקשורה
וכר. אינוחות דאגה, העתיד, מן חשש כמו תלויותמצב רגשיות תגובות כלל זה
והכלכלי הסוציופוליטי המצב על תגובות בעיקר אלה היו בריתהמועצות לגבי
תעסוקה, חוסר הגירה: של האובייקטיביים הקשיים על תגובות  בישראל ואילו
רפואיות ובעיות מחלות גם נכללו זה משנה במדד וכר. ביורוקרטיה דיור, בעיות
במדד שנכללו נפשית מצוקה של סומטיים (ביטויים מ"סומטיזציה" במובחן ידועות,

הרגשי).

כוללת" "מצוקה מדד השוואת באמצעות חושב המצוקה, ברמת שינוי נוסף, משתנה
קודד המדדים שני בין הבדל (כל לישראל העלייה שבעת לזה בבריתהמועצות
מרואיין: כל עבור למצוקה הטריגר גם הוגדר התוכן מניתוח כחלק כ"שינוי").
של האפשריים ההרכבים וכל אינדיבידואליים גורמים המפרץ, מלחמת הגירה,

הללו. הגורמים שלושת
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תוצאות .3
נבחרים דמוגרפיים משתנים עלפי במדגם שנכללו המרואיינים את מתאר 1 לוח

ובישראל. לשעבר בבריתהמועצות

המחקר אוכלוסיית :1 לוח

N £ל רקע נתוני

75 66 גברים סין:
29 34 נשים

55 96 נשואים גברים: משפחתי: מצב
2 4 נשואים לא
4 14 נשואות נשים:
25 86 נשואות לא

43 58 אקדמית השכלה:
31 42 אקדמית לא

15 18 כן ק"מ): 200 של (ברדיוס לצירטב'ל קירבה
66 82 לא

12 14 1991 מרץ  1990 בנובמבר לישראל: עלייה סועד
12 14 1990 באוגוסטאוקטובר
.61 72 1990 בינואראוגוסט

65 76 רבתי אביב תל בארץ: כשרים מקום
21 24 הארץ שאר

41 50 גרעינית משפחה בארץ: סגורים הסדרי
43 50 מורחבת משפחה

ו69.4 לגברים 66.6 הוא הממוצע הגיל כאשר ל88, 60 בין נע המרואיינים של גילם
במצב ההבדל בניזוגם. עם לארץ ועלו נשואים היו המרואיינים רוב לנשים.
המרואיינים שיעור ביניהם. הגילים פער את משקף לגברים נשים בין המשפחתי
העולים אוכלוסיית בכלל המקביל מהשיעור גבוה (5896) אקדמית שהשכלתם
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האוצר משרד ;1991 ודמיאן תמרי (רוזנבאום, (40960) לשעבר מבריתהמועצות
.(1991

המפרץ, מלחמת פרצה כאשר שנה עד חודשים שישה בישראל שהו המרואיינים רוב
בגימלאות היו השאר מועסקים; שהם דיווחו שניים רק הארץ. במרכז והתגוררו
התגוררו מהמרואיינים אחוזים חמישים הלאומי. הביטוח מקיצבת והתפרנסו
בן עם התגוררו השאר ונכדים. נשואים ילדים עם המורחבת, המשפחה במסגרת
בין המצוקה ברמת מובהקים הבדלים נמצאו לא T שבמבחן כיוון לבד. או הזוג
קבוצות שתי בין הפרדה נעשתה לא לבדם שהתגוררו קשישים לבין קשישים זוגות

הממצאים. בהצגת אלה

לפחות) אחת (תלונה מצוקה על שדיווחו המרואיינים שיעורי את משווה 2 לוח
שיעור לראות, שניתן כפי המחקר. ובזמן לישראל, העלייה עם מיד בבריתהמועצות,

לפחות. אחת תלונה על המחקר בעת דיווחו ביותר גבוה מרואיינים

לישראל הגיעם עם בבריתהמועצות, מצוקה על שדיווחו המרואיינים שיעורי :2 לוח
(+N86) (באחוזים) המחקר ובזמן

ביצוע בעת בעת
המחקר העלייה בברית

לישראל המועצות
76 35 62 כוללת מצוקה

36 30 12 רגשית מצוקה
20 13 7 עצבנות
17 14 1 חרדה
15 16 5 דכאון
13 12 5 0ומ0יזציה

60 13 56 אובייקטיבית מצוקה
16 8 9 רפואיות בעיות

48 לשעבר בבריתהמועצות למצב הקשורות תלונות
42 .  בדיור הקשורות תלונות
17   בתעסוקה הקשורות תלונות
27   בעל"ה הקשורות אחרות תלונות

המצוקה ברמת שינוי
1 43 יותר סוב חש
43 33 שינוי ללא
@6 26 יותר רע חש
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ההגעה עם שיפור המרואיינים: של הנפשי במצבם בשינויים חוקיות לזהות ניתן
על דיווחו מהמרואיינים £359 רק המחקר: עריכת בזמן הרעה ולאחריו לישראל
מהמקרים ב4396  בבריתהמועצות ל>$62 בהשוואה לישראל, הגיעם עם מצוקה
לעומת לרעה. היה השינוי מהמקרים שב>$26 בעוד לטובה היה העלייה עם השינוי
למצבם לישראל הגיעם בעת המרואיינים של הנפשי המצב את משווים כאשר זאת,
בזמן מצוקה על דיווחו מהמרואיינים 769S הפוכה: תמונה מתקבלת המחקר בזמן
רק יתרעלכן, לישראל. הגיעם עם מצוקה על שדיווחו ל£359 בהשוואה המחקר
ולאחריה, המלחמה בעת הנפשי במצבם שיפור על דיווחו מהמרואיינים אחד אחוז

לרעה. שינוי על דיווחו מהם ש^56 בעוד

של הנפשי במצבם שיפור ישנו זה: כללי לדפוס תורם אובייקטיבית" "מצוקה המדד
£565 לעומת מצוקה על בישראל דיווחו 1370) לישראל הגיעם עם המרואיינים
נוטה רגשית" "מצוקה המדד המחקר. בזמן (ל6070) והידרדרות בבריתהמועצות),
מצוקה על דיווחו $12< העלייה: עם כבר הנפשי במצב הרעה כלומר, הפוך, לדפוס

המחקר. בזמן ו^36 לישראל הגיעם עם £309, בבריתהמועצות,

המרואיינים של הנפשי במצבם שההרעה ההשערה דחיית את מחייבים הממצאים
היתה זו זמן בנקודת המצוקה התגברות המפרץ. ממלחמת נבעה המחקר בזמן
היה ניתן מהמרואיינים 7 %1 עבור ואמנם, לעלייה. הקשורות בבעיות בעיקר קשורה

למצוקה. כטריגר העלייה את לקבוע

בעת המצוקה מדדי שני לבין נבחרים רקע משתני בין המיתאמים את מציג 3 לוח
המחקר. ביצוע

מין עלפי מצוקה, לבין רקע משתני בין מיתאמים :3 לוח
אובייקטיבית מצוקה רגשית מצוקה
נשים גברים נשים גברים

דמוגרפיים מאפיינים
.06 .10 .52* .24 אקדמית השכלה
.24 .22 .02 .32* לצירנוביל קירבה
.10 .13 .00 .17 בודד משפרות1: מצב
24 .03 30 .40** בבריתהמועצות אובייקטיבית מצוקה

בישראל
.30 .07 .28 .01 העלייה מועד
.02 .36** .40* .00 רבתי אביב בתל מגורים
.03 .20 .14 .43" המורחבת המשפחה במסגרת מגורים
.19 .03 .79" .62" לישראל ההגעה עם המצוקה ברמת שינוי

p > .01 ** P > .05 *

)N=29) נשים ,(N=57) גברים
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כאחד, ולנשים לגברים המדדים, שני עם מובהק מיתאם שהראה היחיד המשתנה
השתפר הנפשי שמצבם המרואיינים לישראל. העלייה עם המצוקה ברמת שינוי היה
שהנחקרים בעוד המחקר, בזמן רגשית" "מצוקה פחות על דיווחו העלייה עם
נוסף טיעון מספק זה ממצא יותר. רבה מצוקה על דיווחו העלייה עם הורע שמצבם
של הנפשי במצבם ההרעה את מסבירה המפרץ שמלחמת ההשערה לשלילת

המרואיינים.

הגברים לגבי שונה היה הרקע משתני לבין המצוקה מדדי שני בין המיתאמים דפוס
בתל ומגורים אקדמית השכלה בין מובהק מיתאם נמצא הנשים לגבי והנשים.
מחוץ שגרו ונשים אקדמית השכלה בעלות נשים רגשית": "מצוקה לבין רבתי אביב
לעומת הגברים, לגבי במובהק. יותר נמוכה מצוקה על דיווחו רבתי אביב תל לאזור
מגורים רגשית": "מצוקה עם מובהק במיתאם נמצאו משתנים ארבעה זאת,
בבריתהמועצות אובייקטיבית מצוקה לצ'רנוביל, קירבה מורחבת, במשפחה
"מצוקה על דיווחו מורחבות במשפחות שהתגוררו גברים רבתי. אביב בתל ומגורים
גברים לכך, בדומה גרעיניות. במשפחות שחיו אלה מאשר יותר רבה רגשית"
מאשר מצוקה יותר על דיווחו מצ'רנוביל ק"מ 200 של הרדיוס בתחום שהתגוררו
אובייקטיבית מצוקה יותר על שדיווחו גברים זה. לאזור מחוץ שהתגוררו אלה
הגברים עבור המחקר. בזמן רגשית" "מצוקה פחות על דיווחו בבריתהמועצות
עם אלא רגשית" "מצוקה עם במיתאם היו לא רבתי אביב תל באזור מגורים
מצוקה על דיווחו רבתי אביב תל באזור שהתגוררו גברים אובייקטיבית": "מצוקה

יחסית. יותר רבה אובייקטיבית

רגרסיה ניתוחי בוצעו המצוקה, רמת את לנבא העשויים הגורמים את לזהות כדי
בזמן אובייקטיבית" ו"מצוקה רגשית" "מצוקה המשנה מדדי שני עבור נפרדים

מין. עלפי ו5 4 בלוחות מוצגים אלה ניתוחים תוצאות המחקר.

רגשיים לגורמים הקשורה מצוקה של עיקריים מנבאים של תרומתם :4 לוח
נשים גברים

t IS t 6 עיקריים מנבאים

5.93" .80 5.28*** .61 לישראל העלייה עם המצוקה ברמת שינוי

3.27** .54 מורחבת במשפחה מגורים

.63 .47 R2

.29 .57 N

p^.OOOl *** ;p 2:0.1 ** ;p2:.O5 *

50



אובייקטיביים בגורמים הקשורה מצוקה של עיקריים מנבאים :5 לוח

נשים גברים

t is t g עיקריים מנבאים

2.31* 32 j^v10nn1an m'op"^ np^o
2.08* .28 י , רבתי אביב תל באזור מגורים

.14 ■ ...._*"':, , ., R2

.29 .57 N_

p^.OOOl *** ;p>0.1 ** ;p > .05 *

ה ■,_■ ■/■, י:יו)' ■... :. ' '.י ■

רגשית" "מצוקה של ביותר הטוב המנבא היה העלייה עם המצוקה ברמת השינוי
עבור כזו מצוקה של היחיד המנבא היה זה כאחד. וגברים נשים עבור המחקר בזמן
כמנבאים לרגרסיה נכנסו לא אחרים (משתנים 63מהשונות 9S והסביר נשים,
לכדי השתפר והניבוי גברים, עבור 36Xמהשונות הסביר זה משתנה מובהקים).

לרגרסיה. הוא אף נכנס מורחבת, במשפחה מגורים נוסף, משתנה כאשר 4170

"מצוקה עלידי נובאה המחקר בזמן (5 (לוח אובייקטיבית" "מצוקה גברים עבור
המשתנה ועלידי מהשונות; £ל8 הסביר זה משתנה בבריתהמועצות. אובייקטיבית"
אחד לא ?1.4%tאף המוסברת השונות סךכל את שהעלה רבתי אביב בתל מגורים

נשים. עבור רגשית" "מצוקה ניבא מהמשתנים
. '''.■■י ."*. ■■ ■ . ■■■ ■.V ' . . י . י . ...

דיון .4
ניתן המרואיינים על כמשפיעים הנוכחי במחקר שזוהו העיקריים הגורמים בין
במהלך הטילים בהתקפות הקשור לחץ עלייה,  משמעותי חיים אירוע למנות:
ותהליך משפחתיים, גורמים המרואיינים, של התרבותי הרקע המפרץ, מלחמת
ניתן שלא ומכיוון מורכבים, בהכרח הם אלה גורמים בין הגומלין יחסי ההזדקנות.
כדי תוך זהירות. מסקנותינו תהיינה הנוכחי, המחקר במסגרת במלואם לנתחם
לאשש צורך יהיה אותם הסברים ונציע העיקריות למגמות נתייחס בממצאים הדיון

יותר. מקיף במחקר

תגובות הראו לא קשישים סובייטים שעולים כך על מצביעים המחקר ממצאי
מלחמת של האחרונים שבשבועות למרות הטילים. התקפות על פוסטטראומטיות
גבוהות מצוקה רמות על המרואיינים דיווחו בעקבותיה שבאו ובשבועות המפרץ

זו. למצוקה משמעותית תרמה המפרץ שמלחמת לכך עדות אין ,(2 (לוח

י *1  "  /■■■



במצוקה התבטאה לא המלחמה לארור המרואיינים של הנפשי במצבם ההרעה
של במקרה לצפות היה שניתן כפי וסומטיזציה, דיכאון חרדה, עצבנות, כגון רגשית
ספציפיות בבעיות שהתמקדו מציאותיות בדאגות אלא פוסטטראומטית, תגובה
הגורמים ניתוח .(2 (לוח חדשה בארץ קליטתם במהלך המרואיינים התמודדו עימן
של ביותר הטוב המנבא היטב: התמונה את מבהיר המצוקה את המנבאים
אלה :(4 (לוח לישראל העלייה עם המצוקה ברמת שינוי היה רגשית" "מצוקה
רגשית" "מצוקה פחות על דיווחו לישראל, העלייה עם במצוקה הקלה על שדיווחו
בסיס על נבנה זה משתנה ו4). 3 (לוחות המפרץ מלחמת אף על המחקר, בזמן
יותר. מאוחרים ומרגשות מהחוויות ספק ללא שהושפעו רטרוספקטיביים דיווחים
ביותר, סובייקטיבי מדד הוא לישראל העלייה עם המצוקה ברמת השינוי לכן,
הפסיכולוגי ההתמודדות ולסגנון לעלייה למניעיהם העולים, לעמדות בוודאי הקשור

שלהם.

למלחמת קשור אינו  מגורים הסדרי  רגשית" "מצוקה של השני המנבא גם
היו הטילים, התקפות התרכזו בו האזור רבתי, אביב בתל המגורים המפרץ.
נמצאו לא אך ,(3 (לוח הנשים בקרב רגשית" "מצוקה עם מובהק במיתאם
זה משתנה .(4 (לוח נוספים משתנים גם בחשבון שנלקחו ברגע מובהקים כמנבאים
מבעיות מורכב שהיה מדד  האובייקטיבית" ה"מצוקה את הגברים עבור ניבא
בעת במיוחד חריף היה ובתעסוקה, בדיור המחסור ואכן .(5 (לוח לעלייה הקשורות
קיימת זאת, עם יחד מאוד. רבים עולים התגוררו שם רבתי, אביב תל באזור המחקר
השפיעו שהם כפי הגברים של הנפשי מצבם על השפיעו הטילים שהתקפות אפשרות
אובייקטיביים לקשיים מצוקתם את לייחס נטו הגברים אבל הנשים, של זה על

רגשיים. לגורמים ולא לעלייה הקשורים

של הנפשית החסינות מידת את שבידינו הנתונים סמך על להעריך שקשה למרות
חייהם לשיגרת שבו שהם נראה עצמן, הטילים התקפות בעת הקשישים העולים
היו הם המלחמה, לאחר בלבד מעטים שבועות רבה: במהירות היומיום, ולדאגות

הקרוב. מהעבר מאשר ומהעתיד ההווה מקשיי יותר מוטרדים

בתגובות מתווך משתנה להיות עלולה קודמת טראומטיזציה כי מדווח בספרות
מהעבר טראומות בין הדמיון במחלוקת, שנוי זה תיווך של שאופיו למרות ללחץ.
Bandura 1977; Kolb) הפגיעות את המגבירים הגורמים כאחד מוכר בהווה ללחצים

.(1987

הגרעיני בכור התאונה של הטראומה את חוו המרואיינים מבין חמישהעשר
בתקופת ישראל על הטילים התקפות עם רבים דימיון קווי זה למאורע בצ'רנוביל.
לסכנות באשר מוגבל מידע מוחשי; ולא נראה בלתי איום המפרץ: מלחמת
גם היו זאת, עם וכר. בכוח, הקורבנות של האונים וחסר הפסיבי המצב אפשריות;
היה רבים מרואיינים עלידי שבוטא בהם והעיקרי האירועים, שני בין רבים הבדלים
ושהם עליהם, להגן כדי יכולתן כמיטב עושות בישראל שהרשויות בכך ביטחונם
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י,

ובחברה ברשויות המוחלט אמונם חוסר לעומת זאת עמם. בני בתוך נמצאים
הסובייטיים.

אחרי דיווחו צ'רנוביל באזור בבריתהמועצות שהתגוררו גברים הנוכחי במחקר י
אחרים באזורים שגרו אלה מאשר יותר גבוהה רגשית" "מצוקה על המלחמה
של חשוב מנבא נמצא לא לצ'רנוביל קירבה שהמשתנה למרות בבריתהמועצות.
מרואיינים של הקטן מספרם לאור במיוחד משמעותי הוא שנמצא הקשר מצוקה,
טראומה בין שדמיון בהשערה לתמוך עשוי זה מיתאם צ'רנוביל. מאזור שבאו
של יותר רבה פגיעות ללחץ. יותר רבה לפגיעות תורם בהווה לחצים לבין מהעבר
מחקר ללא זאת, עם .(Lerner 8c zilber 1991) קודם במחקר גם נמצאה ללחץ גברים
אלה. ממצאים לפרש ניתן לא הסובייטית, בחברה ונשים גברים תפקידי על מקיף

200 של ברדיוס מגורים (דהיינו לצ'רנוביל קירבה המשתנה הוגדר פיו על הקריטריון
מבריתהמועצות עולים של תגובותיהם על קודם מחקר על התבסס מהכור) ק"מ
הוגדר החשיפה אזור זה במחקר .(Lerner <ef Zilber 1991) המפרץ למלחמת לשעבר
מיתאמים נמצאו ולא התאונה, לאחר שנמדדו הקרינה רמות עלפי תחילה
במחקר שננקטה להגדרה שונתה שההגדרה לאחר אולם, מצוקה. עם מובהקים
נרשמו מסוכנות קרינה שרמות מכיוון מובהקים. חיוביים מיתאמים נמצאו הנוכחי,
זה, ממצא מרמז מצ'רנוביל, ק"מ 200 של הרדיוס שבתוך מהאזור בחלק רק
הפירוש גם אלא האובייקטיבית המציאות רק שלא כך על במחקרנו, גם ששוחזר

לטראומטיזציה. מקור להיות עשוי למציאות הסובייקטיבי

תשומתהלב את להפנות יש הנוכחי, המחקר לממצאי הסבר אחר בחיפוש
בעבר שתואר כללי דפוס על מצביעים הממצאים העלייה. אל המפרץ ממלחמת
החדשה, לארץ ההגעה עם ראשונית אופורית תגובה הגירה: על במחקרים
Berry) (2 (לוח יותר מאוחר בשלב מוגברת ומצוקה הנפשי במצב הרעה ובעקבותיה
מאפיינים על מרמז זה כללי דפוס של יותר מפורט ניתוח .(1979; Westermeyer 1988
הוא האלה מהמאפיינים שאחד נראה לישראל. הסובייטית העלייה של ייחודיים

האובייקטיביים. הגורמים של יחסית הגדול משקלם

$60 לגבי למצוקה כמקור נמצאו לעלייה הקשורות אובייקטיביות בעיות
והעלייה לישראל ההגעה עם במצוקה הדרמטית הירידה .(2 (לוח מהמרואיינים
העבר מצוקות .(2 (לוח אובייקטיבית" ב"מצוקה בעיקר נצפו המחקר בזמן במצוקה
סובייקטיבי, גורם הוא אף  בבריתהמועצות הסוציופוליטי המצב בשל הגברים של

.(3 (לוח המחקר בעת הרגשית מצוקתם עם מובהק שלילי במיתאם היו

על המגורים הסדרי של השפעתם הוא האובייקטיבי למצב הקשור נוסף ממצא
מצוקה על דיווחו ונכדיהם ילדיהם עם הגרים גברים המרואיינים. של הנפשי מצבם
היה זה משתנה .(3 (לוח גרעיניות במשפחות או לבדם שהתגוררו מאלה יותר רבה
יחידות .(4 (לוח הרגשית מצוקתם של העיקריים המנבאים משני אחד גם
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אולם בבריתהמועצות, היהודים בקרב אמנם היו לא נדירות מורחבות משפחתיות
גדולה הצעירים משפחתם בבני הקשישים העולים של תלותם שבה החדשה בסביבה
הנשים של הפעיל תפקודן קשישים. לעולים מצוקה לגרום זה סידור עלול יותר
למתן עשוי בילדים ומטפלות משקהבית את מנהלות הן בה המורחבת במשפחה
כאשר עבדו עדיין שרואיינו מהגברים רבים שונה: הגברים של מצבם מצוקתן. את
לתפקידם קשורה להיות עשויה שלהם יותר הגבוהה והמצוקה בבריתהמועצות חיו
תועלת מביאים אינם כי ולתחושתם העצמית, ההערכה לאובדן הנוכחי, הפסיבי

בישראל.

בריתהמועצות עולי של הנפשי מצבם על האובייקטיביים הגורמים של השפעתם
העלייה התרחשה בהם הקשות הנסיבות את משקפת המחקר במסגרת שרואיינו
הטובה בצורה המנבאים הם סובייקטיביים גורמים אולם, לשעבר. מבריתהמועצות
רגשיות תגובות של הכללי הדפוס הקשישים. העולים בקרב המצוקה את ביותר
אינו  הרעה ובעקבותיו לישראל ההגעה בעת משופר נפשי מצב  במדגם שנמצא
ובברית בישראל שהתרחשו מהשינויים לא ואף (3 (לוח העלייה ממועד מושפע
הוא בהגירה הקשור הפסיכולוגי שהתהליך נראה .1990 במהלך לשעבר המועצות
(שינוי לעלייה הראשונית הרגשית התגובה כן, על יתר אוניברסלי. מסלול בעל
העולה של הנפשי למצב הדוקה בצורה קשורה העלייה) בעת המצוקה ברמת
ביותר החזק כמנבא נמצא זה שמשתנה העובדה הקליטה. של מאוחרים בשלבים
סובייקטיביים גורמים של מרכזיותם על מצביעה קשישים עולים בקרב למצוקה

העולים. של הנפשי במצבם

עולים של הנפשי מצבם על להשפיע העשוים מורכבים גורמים מספר על הצבענו
הנוכחי המדגם של המוגבלת הייצוגיות אולם לשעבר. מבריתהמועצות קשישים
ומעמיק נוסף מחקרי מאמץ להקדיש יש המסקנות. בשלב זהירות משנה מכתיבה
על ואובייקטיביים פסיכולוגיים גורמים ושל גיל של המורכבות ההשפעות לבדיקת

לשעבר. מבריתהמועצות עולים של הנפשי מצבם
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0ראומ0"ם ללחצים קודמת חשיפה השפעת
המפרץ למלחמת קשישים תגובות על

פרגר אדי סולומון זהבה הננומן שירה
שאפל בוב ע"ש סוציאלית לעבודה ביתה0פר

אביב תל אוניברסיטת

תקציר
המפרץ מלחמת של הנפשיות ההשלכות את שיטתי באופן להעריך מנסה זה מחקר
נבדקה כן שואה. ניצולי שאינם לקשישים בהשוואה שואה, ניצולי קשישים על
הנפשית המצוקה תחושת על הקשישים בח" קודמות לוחצות חוויות של השפעתן

המפרץ. מלחמת בעת רווו שהקשישים

יותר פגיעים שואה ניצולי קשישים האם (1) שאלות: שתי עמדו המחקר במרכז
את יהפכו בעבר לוחצים חיים ניסיונות האם (2) שואה? ניצולי שאינם מקשישים

פחות? לפגיעים או יותר לפגיעים בהם שהתנסו הקשישים

כאשר הקשישים, אוכלוסיית לשאר שואה ניצולי קשישים בין מובהקים הבדלים נמצאו
אחרים. מנבדקים וחרדה מצוקה של יותר רבים סימפטומים על דיווחו השואה ניצולי
יש לחץ במצב קודמת להתנסות כי בטענה תומכים אינם הממצאים זאת, עם
של שונות צורות עם בהתמודדות יותר טובה לעמידות המובילה מחסנת השפעה
כקבוצה, הקשישים, את הפכה בשואה התנסות כי נראה דבר, של היפוכו לחץ.
ממצאים שנים. לאחר המתרחש לחץ מצב בעת פחות לפגיעים ולא יותר לפגיעים
מוגברת רגישות על שהצביעו קודמים מחקרים ממצאי עם אחד בקנה עולים אלה
בחוויות בעבר שהתנסו שואה ניצולי בנוסף, לטראומה. קורבן שהיו אנשים אצל ללחץ
מניצולי המלחמה ללחצי יותר פגיעים היו המפרץ מלחמת של לזו דומות מלחמתיות

בעבר. כאלה בחוויות התנסו שלא שואה

במשברים בטיפול מניעתיות התערבות פעולות על השלכות אלה לממצאים
ניצולי של המיוחד אופיים בגלל לוחץ. אירוע בעת הנוצרים ובמשברים נורמטיביים

המיוחדים. צורכיהם על שיענו מיוחדות טיפוליות גישות בפיתוח צורך יש שואה
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מבוא .1
והן הנבדקים הן מחקר. לערוך ביותר מתאים והלא הקשה הזמן הוא מלחמה זמן
שיטתי מחקר לבצע שהאפשרות כך בהישרדות, נמנע בלתי באופן עסוקים החוקרים
ללחצי האזרחית האוכלוסייה תגובת כי למצוא, כן על מפתיע לא ביותר. מועטה
סביב אזרחים שמיליוני למרות כך, ביותר. מועטה מדעית להתייחסות זכתה מלחמה
על רבים מחקרים שנעשו ולמרות מלחמה, לזוועות הנוכחית במאה נחשפו הארץ כדור
של הפתוגניות ההשפעות של ועומקן עוצמתן להיקפן, באשר המחקר מלחמה, לחצי

בחיתוליו. עדיין הוא אזרחים על כאלה התנסויות

כך: השנייה העולם מלחמת בעת הבריטי הניסיון את סיכם (1990) Rachman
מתוך בהפצצות. הנגרם וההרג ההרס למרות מעטים היו הנפשיים הנפגעים "להפתעתנו,
סבלו שניים רק לביתחולים, התקבלו ואשר כבדה הפצצה בעת שנפגעו אזרחים 578
וזאת ההפצצות בעת מאוד טובה התמודדות גילו האנשים מרבית נפשית". מהפרעה
עלייה גררה לא להפצצות חוזרת חשיפה כמוכן המונית: פניקה על לתחזיות בניגוד

הפסיכיאטרית". בתחלואה

הישראלי המצור בעת בביירות (1984) Saigh עלידי שנערכה ייחודית מחקרים סידרת
ברמת עלייה שחלה בעוד כי מורים זה מחקר ממצאי דומות. מסקנות מעלה ב1982
לאחר מיד בביירות האמריקאית באוניברסיטה סטודנטים של והדיכאון החרדה
לזו ודמתה החרדה רמת חזרה כשנה, לאחר הארוך בטווח הטראומטית, ההתנסות

למצור. שקדמה

תגובת נבדקה כאשר שגם מפליא זה אין אלה מחקרים נערכו שבהן הנסיבות לאור
שונים מגזרים לגבי שונה באופן הוערכה לא היא מלחמה ללחצי אזרחית אוכלוסייה
ראויה. היא לה להתייחסות זכתה לא הקשישים שאוכלוסיית ובוודאי באוכלוסייה,
כבעלת המלחמה במהלך שזוהתה אחת קבוצה של התגובה את בודק הנוכחי המחקר

הקשישים. נפשית: למצוקה גבוה סיכון

מלחמת איבה. פעולות ספור ואין מלחמות שש ישראל ידעה ב1948 המדינה קום מאז
איבדו אנשים שני הרג. לצד הרס זרתה זו מלחמה השביעית. המלחמה היתה המפרץ
הגז. במסכות נכון לא שימוש בשל מתו אחרים ושבעה הטילים בהתקפות חייהם את
מהפרעות כתוצאה והחולי התמותה בשיעורי עלייה נרשמה המלחמה בתקופת
בנפש, ופגועים בגוף פצועים נפגעים, מאלף ויותר (Meisel et al. 1991) קרדיולוגיות
פניות אלפי נרשמו כמוכן .(Karsenty et al. 1991) הארץ ברחבי לבתיהחולים התקבלו
שהתעוררו. לצרכים מענה לתת כדי שקמו מצוקה" "קווי עשרות באמצעות נפשית לעזרה
בשל היו לבתיהחולים הפניות מכל מ9096 למעלה הראשון הטילים פיגוע לאחר
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1    

עלידי שנערך טלפוני סקר .(Bleich et al. 1992) שיעורן ירד בהדרגה אולם נפשיות פגיעות
היהודית האוכלוסייה של מייצגים מדגמים בקרב בצה"ל ההתנהגות למדעי המחלקה
באזורים המתגוררים מהמשיבים למחצית קרוב כי העלה (Carmeli et al. 1991) בארץ
הותקפו. שלא באזורים שגרו לנחקרים בהשוואה וחרדה עצבנות חשים המותקפים

האזור  א' (אזור דן בגוש ומעלה. 60 בני הם ישראל מאוכלוסיית ל1096 קרוב
מכלל %14t* קרוב הקשישים מהווים המפרץ) מלחמת בעת ביותר המותקף
אזורים לטובת העיר את רבים צעירים עזבו המלחמה שבמהלך בזמן האוכלוסייה.
היו המלחמה של מסוימים היבטים בבתיהם. נשארו הקשישים מרבית יותר, בטוחים
לקשישים ומרכזים תומכות קהילתיות פעילויות הקשישים: לאוכלוסיית במיוחד קשים
לא הדבר אם בתיהם את לעזוב נמנעו שאנשים מאחר ביותר מצומצמת במסגרת פעלו
שרבים הקשישים עבור בעיה היוו הגז מסכות כמו מיגון אמצעי ביותר; הכרחי היה
החמירה ראייה או שמיעה מבעיות הסובלים לקשישים בהם; להשתמש התקשו מהם
את ישמעו לא שמא החשש החיצון: מהעולם הבידוד תחושת את האטום בחדר השהייה
הגבירו התקשורת באמצעי המועברות ההוראות את להבין שיתקשו או האזעקה אות
אלה עבור במיוחד חמורים היו אלה קשיים הקשישים. אצל והמצוקה החרדה את

המלחמה. במהלך הוחרפה ובדידותם לבד המתגוררים

תת זיהו רבים קלינאים ישראל, אזרחי לכל וקשה לוחצת היתה שהמלחמה בעוד
של המיוחדים אפיוניה גבוה. בסיכון כקבוצה שואה ניצולי קשישים של ייחודית קבוצה
איומי מול הכפויה הפסיביות השואה. לניצולי במיוחד כואבת תזכורת היוו המלחמה
השימוש מותם. אל שהובלו השואה ניצולי על שנכפתה הסבילות את הזכירו האויב
את לניצולים (שהזכירו בתיהחולים של בפתחם הטיהור מקלחות וטורי כימי בנשק
עבור במיוחד ללוחצת המלחמה את הפכו הריכוז), במחנות הגזים לתאי הכניסה

השואה. ניצולי

לפחות היטיבו, השנייה העולם מלחמת אחרי לישראל שעלו השואה מניצולי רבים
עבודה חיי ומנהלים משפחות הקימו מרביתם עברם. זוועות על להתגבר לכאורה,
מצולקים, שנותרו עברם, עלידי הנרדפים כאלה גם בהם יש אך ופעילים, מלאים וחברה
מאובחנת פוסטטראומטית מתסמונת וסובלים פוסטטראומטיים משקעים נושאים

.(Nadler 8c Ben Shoshan 1989)

שהותירה הטווח ארוכי הנזקים ועומק להיקף באשר מחלוקת התגלעה בספרות
ניכרים שיעורים וכי המזיק חותמה את הותירה השואה כי הגורסים יש מחד, השואה.
מתוארים הממושכים הדחק משקעי ומגבילות. קשות מהפרעות סובלים הניצולים מבין
או הניצול כתסמונת בספרות מוכרים והם כרוניים ודיכאון חרדה של בצורה בעיקר
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הסתיימה שהשואה לאחר שנים עשרות .(Niederland 1968) הריכוז מחנות תסמונת
דלה אישיות להיווצרות שגרם הפיך בלתי חותם של במונחים השפעותיה מתוארות
ופסיכיאטרית סומטית לסימפטומטולוגיה מוגברת, לפגיעות ,(DorShav 1978) וצרה
Bergman 81) אינטימי בעיקר ביןאישי בקשר מוגבלת וליכולת (Eaton et al. 1982)

.(Jucovy 1982

רוב וכי בלבד מעטים של נחלתם היא ומגבילה קשה מצוקה כי הסוברים יש מאידך,
הישוו (1981) Leon et al. משמעותית, פסיכולוגית הפרעה כל מגלים אינם הניצולים
שהיטיבו שואה ניצולי כי בקביעה ממצאיהם את וסיכמו ביקורת לקבוצת שואה ניצולי
מובן במלוא ניצולים הם בשואה נחשפו להן הטראומטיות החוויות עם להתמודד
משום גם אלא לשרוד שהצליחו משום רק לא פסיכולוגית, וגם פיזית גם המלה,
פרודוקטיביים חיים מנהלים הכותבים, טוענים הניצולים, שפיותם. על לשמור שהשכילו

שעברו. הטראומות למרות בנפשם בריאים ילדים ומגדלים

יותר גבוה פוטנציאל בחובם נושאים רבים שואה שניצולי ההשערה מועלית זאת עם
ככל כן, על יתר שואה. ניצולי שאינם אנשים מאשר ללחץ חשיפה בעת משברית לתגובה
זו, תפיסה לפי כך, בשואה, להתנסות תפיסתם עלפי יותר דומה הנוכחי הלחץ שאירוע

חרדה. תגובות לפתח שלהם הסיכון עולה

על המלחמה של הנפשיות ההשלכות את שיטתי באופן להעריך היא המחקר מטרת
התפקיד את לבחון ביקשנו פירוט, ביתר שואה. ניצולי ושאינם שואה ניצולי  הקשישים
תחושת על השפעתן ואת המלחמה לפני הקשישים של בחייהם לוחצות חוויות שמילאו

המפרץ. מלחמת בעת שחוו הנפשית המצוקה

שאלות: שתי עמדו הנוכחי המחקר במוקד
שואה? ניצולי שאינם אחרים מקשישים יותר פגיעים יהיו שואה ניצולי קשישים האם (1)

יותר וכמס>כנים כמאיימים המפרץ מלחמת אירועי את יתפסו שואה שניצולי שיערנו,
קשות נפשית מצוקה תחושות על ידווחו שואה שניצולי שואה; ניצולי שאינם מנבדקים
תכונתית חרדה רמת על ידווחו שואה ושניצולי שואה; ניצולי שאינם מקשישים יותר

שואה. ניצולי שאינם מקשישים יותר גבוהה ומצבית
יותר? לפגיעים בהם שהתנסו הקשישים את יהפכו בעבר לוחצים חיים ניסיונות האם (2)
מלחמתיות חוויות בעצמם שחוו ומי ישראל במלחמות קרובים ששכלו שמי שיערנו
גבוהה נפשית מצוקה על יותר; גדולה סכנה תחושת על ידווחו המפרץ למלחמת דומות
כאלה. לוחצות בחוויות התנסו שלא מקשישים יותר גבוהה תכונתית חרדה ועל יותר;
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מתודולוגיה .2
המחקר אוכלוסיית 2.1

ניצולי שאינם ו131 (31.170) שואה ניצולי 61 נבדקים: ושניים תשעים מאה כלל המחקר
כל גברים. ו3796 נשים היו מהקשישים אחוזים ושלושה שישים .(68.270) שואה
חיו אחוז ושישה שלושים הארץ. במרכז ולפניה המלחמה בעת התגוררו הקשישים
בקבוצת היו 570 כאשר ,91 עד מ50 נע הגילאים טווח בערים. התגוררו ו6470 בקיבוצים
בני היו ו1670 ל80 71 בין נע 3370 של גילם ל70; 61 בין 4470 ל60; 50 שבין הגיל
אירופאי. ממוצא והשאר ישראל ילידי היו מהמרואיינים אחוזים חמישה מ80. למעלה
ביתספר סיימו 5370 יסודית; השכלה בעלי היו המרואיינים מן אחוזים שבעהעשר
בזמן נשואים היו אחוז ושבעה חמישים עלתיכונית. השכלה בעלי היו ו3070 תיכון
ושישה שישים מעולם. נישאו לא ו470 גרושים 270 אלמנים, היו 3770 המחקר, עריכת
שניםעשר כדתיים. ו870 כמסורתיים 2670 כחילוניים, עצמם הגדירו מהקשישים אחוזים
חלקם בבתיהם. התגוררו 889S שאר אבות, בתי דיירי היו מהמרואיינים אחוזים

בערים. וחלקם בקיבוצים

הנתונים איסוף 2.2
סוציאליות עובדות בידי השונים מגוריהם במקומות מקרי באופן אותת הקשישים
של הסכמתם שהתקבלה לאחר באזורן. הקשישים אוכלוסיית את היטב המכירות
בנוכחות עצמי לדיווח שאלונים למלא התבקשו הם במחקר, להשתתף הקשישים
כשבועיים החל הנתונים איסוף לצורך. בהתאם להם שסייעו הסוציאליות העובדות

סיומה. לאחר שבוע עד ונמשך המלחמה תחילת לאחר

המחקר כלי 2.3
בתחילה מובנים. שאלונים ושלושה רקע שאלוני שני שאלונים: חמישה כלל המחקר כלי
מין, כגיל, בסיסיים סוציודמוגרפיים משתנים שבחן רקע שאלון למרואיינים הוצג
לאחר עכשווי. בריאות ומצב מוצא ארץ מגורים, מקום משפחתי, מצב דת, השכלה,
קודמות טראומטיות התנסויות האפשר ככל לפרט נוסף רקע בשאלון התבקשו הם מכן
השתתפות השנייה, העולם במלחמת ריכוז במחנות שהות כמו עליהם שעברו
במלחמה קרובים אנשים אובדן דומים, מלחמתיים לאירועים חשיפה במלחמות,
דומה אירוע בעבר חוו האם להשיב המרואיינים התבקשו כמוכן אישיים. חיים ואירועי

המפרץ. מלחמת של לזה

(sense of safety) במלחמה ובטחון לאיום באשר תפיסות 2.3.1
האישי והבטחון האיום רמת את ראשון מובנה בשאלון להעריך התבקשו הקשישים
5 ועד לא) (בכלל מ1 הנע סולם על תחומים במספר המלחמה במהלך חשו שהם
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ניתוח באמצעות נבדקה השאלון פריטי תשעת של הפנימית התקפות מאוד). (הרבה
(eigenvaluol) עיקריים גורמים שלושה העלה זה ניתוח וארימקס. רוטציית עם גורמים
שהסביר הראשון בגורם רק שימוש עשינו הנוכחי במחקר מהשונות. £62.69 onvDnn
כולל זה גורם הנבדק. עלידי נתפסה שזו כפי הסכנה למידת והתייחס מהשונות 3\7c
מעריך אתה מידה "באיזו בסכנה?" שלך שהחיים מרגיש אתה מידה "באיזו כמו שאלות
משפחתך בני שחיי חושב אתה מידה ו"באיזו השמדה?" בסכנת ישראל שמדינת

בסכנה?"

ותכונתית מצבית חרדה שאלון 2.3.2
של רב במספר הוכחו הפסיכומטריות ותכונותיו חרדה, בודק השני המובנה השאלון
משתי מורכב השאלון .(Spielberger et al. 1970) שימוש בו נעשה בהם מחקרים
החרדה סולם פריטים. 20 אחת בכל  תכונתית וחרדה מצבית חרדה  קטיגוריות
השואלים מפריטים מורכב והוא האדם של העכשווי הרגשי מצבו את מעריך המצבית
כל חווה הוא בה המידה את לדרג המשיב על זה. ברגע מרגיש הנבדק בה הדרך על
ועד לא) (בכלל מ1 הנע דרגות 4 בעל סולם על בפריטים המצוינות מהתחושות אחת
בפרט יחסית קבועים הבדלים מעריך התכונתית החרדה סולם מאוד). רבה (במידה 4
בדרן מרגיש הנבדק כיצד להעריך גם מבקש השאלון לחרדה. האדם של מועדותו לגבי
4 ועד פעם) אף (כמעט מ1 הנע סולם על תשובותיו את כאן גם לדרג המשיב ועל כלל

תמיד). (כמעט

מלחמה בזמן נפשית מצוקה 2.3.3
המחקר לצורך במיוחד שתוכנן עצמי דיווח שאלון הוא השלישי המובנה השאלון
לא בפועל למצב. אופייניות תגובות הבודקים פריטים מ19 מורכב והוא הנוכחי,
APA) mRDSMn ואף עכשווי לחץ תגובות להערכת סטנדרטיות אמותמידה קיימות
קטיגוריה מכיל אינו ביותר, העדכני והסטטיסטי הדיאגנוסטי הכלי שהוא (1987
התסמונת של זו היא ב^41111ץ8ס ביותר והרלוונטית הקרובה הקטיגוריה מתאימה.
תחושות (כמו פוסטטראומה לאבחן הנדרשים הסימפטומים (פ"ט). הפוסטטראומטית
הפריטים לרוב כבסיס כן על נבחרו וכו') יתר עוררות סיוטים, מאחרים, וניכור ריחוק
לא לאחריה, ולא הלחץ לגורם החשיפה במהלך נעשתה שההערכה מאחר זה. בשאלון
המחייב הקריטריון למשל, (כמו, לנו התאימו DSM111Rn של אמותהמידה כל
המרואיינים את לאבחן ניסיון נעשה שלא מכאן, חודש). לפחות יימשכו שהסימפטומים
הרשומים מהסימפטומים אחד כל של קיומן את להעריך התבקשו הקשישים שלנו.
(לעתים 4 ועד לא) (בכלל מ1 הנע דרגות 4 בעל סולם על למחקר האחרון בשבוע
לבדוק עלמנת .11.71 של תקן סטיית עם 36.41 היה הפריטים ממוצע מאוד). קרובות

(אלפא=0.896). גבוהה ונמצאה קרונבך אלפא חושבה פנימית תקפות
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תוצאות .3
ערכנו השואה את חוו שלא לאלה שואה ניצולי הקשישים בין ההבדלים את לבדוק כדי
נמצאו 1 בלוח לראות שניתן כפי התלויים. המשתנים של רבמשתני שונות ניתוח
יותר, כמסוכן המצב את תפסו קשישים שואה ניצולי הקבוצות. בין מובהקים הבדלים
יותר גבוהה ותכונתית מצבית חרדה רמת וחוו יותר רבה נפשית מצוקה חשו

שואה. ניצולי היו שלא ממרואיינים

סכנה, לתפיסת באשר שואה יוצאי לשאינם שואה ניצולי קשישים בין השוואה :1 לוח
וחרדה מצוקה

שאינם קשישים קשישים
שואה ניצולי שואה ניצולי

discriminantFSD M SD ^
coefficient

.167 13.14* 1.07 0.46 0.91 0.22 0כנה תפיסת

.218 22.79* 10.08 33.03 11.91 42.88 מצוקה

.175 18.81 13.00 36.45 13.20 47.42 מצבית חרדה

.638 28.16* 7.36 41.46 10.38 50.30 חודהתכונתית

F(4,109)=8.14, p<.ooi 0ה"כ

p<.001 *

ערכנו הקבוצות, בשתי המרואיינים של הרקע במשתני הבדלים היו האם לבדוק עלמנת
בריאות מצב דת, השכלה, מין, (גיל, הסוציודמוגרפיים המשתנים לגבי manova ניתוח
שימשה לשואה החשיפה כאשר תלויים, בלתי כמשתנים ההפצצות) לאזורי וקירבה
ליחסו שניתן ,(F(6.173)=10.19, p<.001) מובהק הבדל העלה זה ניתוח התלוי. כמשתנה
בעלי בריאים, פחות משמעותי, באופן צעירים היו השואה שניצולי לעובדה בעיקר
האחרים. מהנבדקים לדת ביחסם יותר מסורתיים ובמידתמה יותר נמוכה השכלה
הרקע משתני עם התלויים המשתנים על manova ניתוח לבצע הוחלט לפיכך,
באופן מובהקת היתה השואה" "משתנה של השפעתו .(covairant) שותפים כמשתנים
הרקע. משתני השפעות את שהסרנו לאחר ,F(4.97)=2.43, p<.06) זה בניתוח בלבד גבולי
בין מובהקים הבדלים היו הרקע במשתני ששלטנו אחרי כי העלו, חדמשתניים ניתוחים
ובמצוקה (05.<ק) המצבית בחרדה (01.<ק), התכונתית בחרדה לעמיתיהם שואה ניצולי

הסכנה. תפיסת לגבי הבדל נמצא לא אולם (05.<ק), הנפשית
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עדיין רקע משתני של רחב בטווח ששלטנו אחרי שגם כך על מורות התוצאות לסיכום,
ניצולי כאשר הקשישה, האוכלוסייה לשאר השואה ניצולי בין מובהקים הבדלים נמצאו

אחרים. מקשישים וחרדה מצוקה של יותר רבים סימפטומים הראו השואה

שמשקפים תלויים בלתי משתנים שלושה של ההשפעה מידת את לבחון גם ביקשנו
ישראל ממלחמות באחת משפחה בן אובדן שואה, בעבר: לוחצים חיים ניסיונות
ביטחון, תחושת זה: במחקר התלויים המשתנים שלושת על דומות, מלחמתיות וחוויות

ומצבית. תכונתית וחרדה רגשית מצוקה

שמונת את שכלל (MANOVA) תלתכיווני רבמשתני שונות ניתוח  ביטחון תחושת
(שואה, תלויים הבלתי המשתנים משלושת אחד וכל הביטחון תחושת שאלון פריטי
השואה למשתנה רק מובהק אפקט העלה דומות), וחוויות מלחמתי שכול
בין והיא מובהקת אחת רק התגלתה האינטראקציות מבין .(F(8.125)=4.18, P<001)

.(F(8.125)=2.47, p<.05) דומות חוויות לבין השואה משתנה

הציונים לממוצע תלתכיווני שונות ניתוח נערך בדומה,  המלחסת בעת נפשית מצוקה
מובהק אפקט היה השואה למשתנה כי הראו התוצאות הנפשית. המצוקה שאלון של
האינטראקציה גם .(F(1.142)=20.53, p<.001) מלחמה בעת הנפשית המצוקה מידת על
.(F(1.142)=5.18, (05.<ק מובהקת היתה הדומות החוויות למשתנה השואה משתנה בין
רבה מצוקה תחושת המפרץ מלחמת בעת חוו לשואה שנחשפו מי כי מורות התוצאות
קשישים שאצל שבעוד מכך נובעת דומות" ל"חוויות "שואה" בין האינטראקציה יותר.
חוו שלא אלה לבין בעבר דומות חוויות שחוו אלה בין הבדל אין השואה את חוו שלא
מי בין הבדל מסתמן השואה, את שחוו קשישים אותם שבקרב הרי דומות, חוויות
אחר, לשון כאלה. חוויות על דיווחו שלא לאלה דומות מלחמתיות חוויות על שדיווחו
חוויות חוו וגם השואה את שחוו קשישים בקרב יותר גבוהה הנפשית המצוקה
לא אך השואה את שחוו קשישים בקרב מאשר המפרץ, למלחמת דומות מלחמתיות

המפרץ. למלחמת דומות חוויות חוו

מצבית חרדה הם התלויים כשהמשתנים הניתוח על חזרנו  וסצבית תכונתית חרדה
השואה למשתנה מובהק אפקט העלתה התכונתית החרדה בחינת תכונתית. וחרדה
תלויים הבלתי המשתנים שלושת בין הקשר נבחן בדומה, .(F(1.138)=l0.38, P<01)
נתקבל .(MAN0VA) תלתכיווני רבמשתני שונות ניתוח באמצעות מצבית וחרדה
משתנה בין האינטראקציה .(F(20.112)=2.02, p<.05) השואה למשתנה מובהק אפקט

מובהקת. היתה לא קודמות" "חוויות לבין השואה
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דיון .4
ניכרת נפשית ממצוקה סבלו קשישים שואה שניצולי כך על מצביעים זה מחקר ממצאי

המפרץ. מלחמת במהלך

מחסנת השפעה יש לחץ במצב קודמת להתנסות כי בטענה תומכים אינם הממצאים
לממצאים בניגוד לחץ. של שונות צורות עם בהתמודדות יותר טובה לעמידות המובילה
שחשיפה ומצאו טבע אסונות ניצולי קשישים שבחנו למשל, (1988) Norris £ Murrell של
שבמחקר הרי נוסף, טבע אסון של הפתוגנית ההשפעה את ומיתנה שיככה בעבר
הפכה בשואה התנסות כי נראה דבר, של היפוכו אלה. מעין השפעות נמצאו לא הנוכחי
שנים המתרחש לחץ בעת פחות לפגיעים ולא 'ותר לפגיעים כקבוצה הקשישים את
התכונתית, החרדה סולם עלפי המרואיינים את חילקנו כאשר כן, על יתר יותר. מאוחר
ניצולי הקשישים ממחצית למעלה קצת כי מצאנו ,iffmmelfarb 8c Murerl שהציעו כפי
מקצועית" התערבות שמחייבת נפשית מצוקה של ל"מידה בסיכון נמצאו (5196) השואה
ציונים בעלי שהיו השואה ניצולי אחוז בהשוואה, .(162 עמ' Himmelfarb A Murrel 1984)
משל מכפול יותר היה בסיוע) צורך (המשקפים התכונתית בחרדה יותר גבוהים

.(2496) האחרים המרואיינים

מוגברת רגישות על שהצביעו קודמים מחקרים עם אחד בקנה עולים אלה ממצאים
כי העלו, (1987) Solomon et al. שערכו קודמים מחקרים טראומה. קורבנות אצל ללחץ
תגובת של לחידושה הסיכוי גדל כך טראומטיים, אירועים שני בין הדמיון שרב ככל
השנייה. דחקבהתנסות של יותר חזקה ולעוצמה השני האירוע בעקבות המקורית הלחץ

של הטווח ארוכות להשלכות בהתייחס בספרות מחלוקת מתגלעת במבוא, שציינו כפי
נפשית. פגועים הניצולים את הותירה היא כי הטוענים יש מחד, ניצוליה. על השואה
להתרחש עלול פוסטטראומטית ירידה של תהליך כי טוען (1974 ,1986) Titchener
במונחים במיוחד ולהתבטא הטראומטי לאירוע החשיפה תום לאחר שנים גם ולהימשך
כמצב הניצול" "סינדרום את אפיין (1968) Niederland חרדה. לתגובות גדלה מועדות של
היא שואה ניצולי על בדיווחים העיקריות המגבלות אחת קל. חרדתי דיכאון של כרוני
ולאחריה, השואה בתופת שהותו במהלך הניצול של ההסתגלות דפוסי כי העובדה
המחקרים מעטים נפשי. לטיפול שפנו מי של קלינית אוכלוסייה על בעיקר התבססו
קרובות לעתים למעשה, נכשלו, קהילתיים מחקרים קהילה. במדגמי שימוש שעשו
לחץ אודות הנוכחיים הממצאים שואה. ניצולי בקרב משמעותיות פתולוגיות בחשיפת
כן, על הם, (מאפיינת) ותכונתית (אקוטית) מצבית חרדה של מוגברות ורמות אקוטי
שבאה הביקורת קבוצת את גם שכלל נורמלי מדגם שלקחנו מאחר משמעות בעלי

הניצולים. של לזה זהה ותרבותי אתני מרקע
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של יותר גבוהות רמות גילו בקהילה שואה ניצולי כי מורים הנוכחי המחקר ממצאי
ניצולי שאינם בקהילה לעמיתיהם בהשוואה וחרדה, רגשית מצוקה איום, תחושת
גם מבחן. בעת הוחרפו, ואף נחשפו, השואה של הפתוגניות ההשפעות כלומר, שואה.
בצה"ל, (1988) Solomon et al. שערכו מחקר תוצאות עם אחד בקנה עולה הזה הממצא
שואה, לניצולי שני דור שהיו לבנון, במלחמת קרב בתגובת שנפגעו חיילים כי שהעלה
שהוריהם דומים מחיילים יותר וממושכות עמוקות פוסטטראומטיות מהפרעות סבלו
לפני בריאים שהיו חיילים של מדגם על התבסס זה מחקר אף שואה. ניצולי היו לא
שלא חבויה פגיעות למלחמה החשיפה העלתה המקרים בשני כי נראה, המלחמה.

לוחצים. פחות חיים באירועי נחשפה

לבין השואה של השלילית ההשפעה בין מעניינת אינטראקציה גם מצאנו במחקר
ובאשר ואיום סכנה לתחושת באשר בעבר מלחמתיות בחוויות ההתנסויות השפעת
בעבר שהתנסו שואה ניצולי כי הורו המחקר ממצאי כאמור, וחרדה. מצוקה לתחושות
ללחצי יותר פגיעים היו המפרץ, מלחמת שזימנה לאלו דומות מלחמתיות בחוויות
אחד בקנה עולה זה ממצא בעבר. דומות בחוויות התנסו שלא שואה מניצולי המלחמה
במחקרים אמפירית תוקפה שאף (1987) ברמן עמנואל של הקלינית התרשמותו עם
לטראומה חוזרת שחשיפה ,(Solomon et al. 1990) קרב הלם נפגעי על בצה"ל שנערכו

טראומה. מעמיקה טראומה להיפך, אלא מתקנת" "חוויה מאפשרת אינה

הקשישים אוכלוסיית בקרב קבוצה של קיומה על המצביעים ממצאים מציג המחקר
לאירועים חשיפתה בעת ובמיוחד כללי, באופן יותר הפגיעה שואה) ניצולי (כלומר
יותר גבוהה בחרדה שהגיבה תתקבוצה קיימת זו אוכלוסייה שבתוך נמצא כן לוחצים.
של שונות קבוצות בין המבדילה בהבחנה הצורך את מעורר זה ממצא מהאחרים.
לממצאים השואה. תקופת במשך עברו שהם הספציפיות ההתנסויות סמך על ניצולים
ובמשברים נורמטיביים במשברים בטיפול מניעתיות התערבות פעולות על השלכות אלה
בפיתוח צורך יש שואה ניצולי של המיוחד אופיים בגלל לוחץ. אירוע בעת הנוצרים

אלו. אנשים של המיוחדים הצרכים על שיענו מיוחדות טיפוליות גישות

צורך יש לכן ולסכנה. לאיום מקור עבורו מהווה הקשיש הניצול של היומית הסביבה
אלה שירותים על הללו. המיוחדים הצרכים על שיענו נגישות, תומכות, מסגרות ביצירת
אירועים של בתקופות מתוגבר באופן ולהיערך זמן לאורך מניעתית במתכונת לפעול
כרונית מצוקה של במצב נמצאים שואה ניצולי שקשישים העובדה עצם חריגים. לוחצים
ביצירת צורך קיים תמיכה. והגשת אלה אנשים של מוקדם באיתור הצורך את מחזקת
ירגיש בו מקום לניצול המספקת טווח קצרת תמיכתית התערבות המציעה מסגרת
לתחושותיו לגיטימציה לקבל לניצול תאפשר כזו מסגרת דופן. יוצא ולא מקובל
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עם התמודדות בעת האונים חוסר תחושת את להפחית שעשויה פעולה ולמצוקותיו,
בפרט. קיצוניים, לחץ ובמצבי בכלל, היומיום, בחיי לוחץ אירוע או מצב
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המפרץ: מלחמת בתקופת גריאטריים מוסדות
והאתגר הקושי

ברגמן רבקה אהרנפלד מאלי גולנדר חוה
אביב תל אוניבר0י0ת לסיעוד, החוג

תקציר
שלהם ההיערכות יכולת מבחינת מבתיהחולים שונים בישראל הגריאטריים המוסדות
הרפואי הטיפול ממערך חלק נחשבים אינם הם לבתיהחולים בניגוד חירום. בעיתות
בפעילויות ול0"ע לדיירים מוגנת מגורים מסגרת לספק מיועדים אלא חירום, בימי
בעלות מנשים ברובו מורכב הצוות יומיומי. ותפקוד אישי טיפול של השיגרתיות
המפרץ מלחמת בתקופת עזר. ומכוחות ומעשיות מוסמכות אחיות שהן משפחה
כדי צה"ל הנחיות עלפי לפעול המציאות: דרישות עם להתמודד המוסדות נאלצו
בלחצי להתחשב וגם הטיפול בשיגרת להמשיך הדיירים, של ביטחונם את להבטיח

משפחותיהם. ובצורכי המטפלים

והעובדים הדיירים תגובות את האחיות, התמודדו עימם הקש"ם את מתאר המחקר
מסייעים גורמים מזהה המחקר כמוכן שנמצאו. הפתרונות ואת המלחמה לאירועי

המלצות. ומוסיף המוסדות בהיערכות ומעכבים

במהלך בקשישים ממושך לטיפול במוסדות העבודה שארגון שלמרות מוצא המחקר
צורכי למילוי הדאגה בין ויסות ודרש ובעייתית, מורכבת משימה היה המפרץ מלחמת
בוצעה זו שמשימה היא התחושה המטפלים, צוות צורכי למילוי הדאגה לבין הדיירים
אנשי של ולתוש"תם למסירותם המופתית, להתנהגותם הודות בעיקר בהצלחה,

הצוות.

שנעה הדיירים התנהגות על שונה בצורה השפיעו המלחמה שאירועי נמצא במחקר
וחוסר אדישות ועד ותלונות חרדות ועצמאות, התעניינות פעולה, שיתוף בין

התעניינות.

המתחים להפחתת פעולות וננקטו הצוות אנשי של התנהגותם נבדקה במחקר
עצמם לבין בינם העובדים של החברתית המעורבות העמקת כגון הצוות, חברי בקרב
יותר רבה רגשית תמיכה מתן על גם המליצו האחראיות האחיות הדיירים. לבין ובינם

חומרי. ובתגמול בהכרה הצוות את לתגמל הצורך ועל
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שזו מתברר קרובים. על ובהשגחה בטיפול המשפחה בני של מעורבותם רמת נבדקה
הקרובים עם הנולפון שיחות מ0פר בהגדלת בעיקר והתבטאה ביותר נמוכה ה'תה

הקשישים.

מקור היוו העבודה וארגון הצוות צורכי הדיירים, שאבטחת כך על מצביעים הנתונים
העבודה ארגון בתחום בעיקר התרכזו המלצותיהן האחראיות. לאחיות עיקרי דאגה
חו0ר על מצביע הדבר הכוללת. המדיניות רמת בתחום ובנוסף הדיירים וביטחון
ההיערכות בשלב העליונים הדרגים מתפקוד האחראיות האחיות של שביעותרצונן

המלחמה. במהלך מ0פקת הכוונה ומהעדר המוקדמת

מבוא1 .1
ובלתי חדש אתגר בפני כולנו את חשפו לה שקדמה הכוננות ותקופת המפרץ מלחמת
ריחפה קונבנציונלי בלתי מנשק וקשה המונית פגיעה וסכנת לחזית הפך העורף מוכר.
בני המוסדות, לדיירי לחזית. הגריאטריים המוסדות גם הפכו אלה בנסיבות באויר.
נסיגה ובקרב הקיום מלחמת של בעיצומה נמצאים שיגרה בעיתות שגם ויותר, השמונים
העבר, מלחמות שבעי המוסדות, דיירי הטילים. איום  נוספת חזית נתוספה מתמיד,
ולהתנסות לשוב נאלצו ולשלווה למזור המשוועים הנפש ותשושי הגוף מיוסרי ובהם

המלחמה. באימי

מבתיהחולים מהותי באופן הגריאטריים המוסדות שונים ההיערכות יכולת מבחינת
בישראל בבתיהחולים הצטבר האובייקטיביות הנסיבות מכורח בישראל. הכלליים

המוניות. בפגיעות ובטיפול החירום שירותי של מהירה בהתארגנות רב ניסיון
ומופנים והחברתית הצבאית המקצועית, תשומתהלב במרכז נמצאים בתיהחולים
אלה הגריאטריים. במוסדות המצב לחלוטין שונה והחידושים. המומחים מיטב אליהם
לספק מיועדים אינם הם חירום. בימי הרפואי הטיפול ממערך חלק היוו לא מעולם
טבעם מעצם לכך. מצוידים ואינם מלחמה בתקופות להמונים רפואיים חירום שירותי
ולסייע לדיירים מוגנת מגורים מסגרת לספק הגריאטריים המוסדות מתוכננים
מורכב במוסדות הסיעודי הצוות יומיומי. ותפקוד אישי טיפול של השיגרה בפעילויות
(85X) נשים  מרביתו ,(70^ עזר ומכוחות (2096) מעשיות ,(1096) מוסמכות מאחיות
לאטימה ולא לאיוורור מותאמים המבנים .(1983 ואחרים (ברגמן משפחה בעלות
עם להתמודד המוסדות נאלצו המפרץ במלחמת אלו, כל למרות טילים. מפני ולהגנה

ימי של בעיצומם אשר ולמפקחות למנהלות האחראיות, לאחיות מודות החוקרות 1

הניג למאירה וכן המחקר ביצוע את בכך ואפשרו וממרצן מזמנן הקדישו המלחמה
הנתונים. בעיבוד שסייעו ברטל יורם ולד"ר
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הדיירים של ביטחונם את להבטיח כדי צה"ל הנחיות עלפי לפעול המציאות: דרישות
ובצורכי המטפלים בלחצי ולהתחשב השערתי, הטיפול פעילויות את לקיים ורווחתם,
הארגוני הדרג הסיעוד. עובדי על נפל העומס עיקר המלחמה. בתקופת משפחותיהם
וללא מספקת הכשרה ללא קריטיים חיים בתחומי מיידיות תשובות לספק נדרש ניהולי
שהתבצע הנוכחי המחקר התגבש זו מציאות רקע על דומים. במצבים קודם ניסיון
לקחים ממנה ולהפיק אמיתי, בזמן ההתנסות את לתעד במטרה המלחמה ימי במהלך

לעתיד.

המחקר: יעדי
במישור הבכיר הניהול בדרג האחיות התמודדו עימם הקשיים מערך את לתאר (א)

והארגונילאומי. המוסדי, המחלקתי,
המלחמה. לאירועי והעובדים הדיירים תגובות את לתאר (ב)

מהדרגים. אחד בכל שנמצאו הפתרונות את לתאר (ג)
בתקופת לקשישים המוסדות בהיערכות ומעכבים מסייעים גורמים לזהות (ד)

המלחמה.
הרלוונטים לגופים המסקנות את ולהעביר המרואיינים המלצות את לקבץ (ה)

עתידי. תכנון למטרות

המחקר מערן .2
ומדגם אוכלוסייה 2.1

נדגמו ופקטור1989), (באר בישראל שפעלו בקשישים ממושך לטיפול מוסדות 187 מתוך
כל .(convenience sample) נוחות במדגם מוסדות 16 למלחמה השני השבוע במהלך
את ולרכז במחקר להשתתף הסכימו טלפונית פנינו אליהן הסיעוד שירותי מנהלות
מסךכל מחצית לכדי מתקרב המוסדות באותם המיטות היקף במוסדותיהן. הנתונים
בבעלות הם שנדגמו המוסדות כל בקשישים. ממושך לטיפול בישראל הקיימות המיטות
(6) והנותרים "משען", בבעלות  ארבעה הבריאות, משרד בבעלות שישה ציבורית:
מחלקות. 116 במדגם נכללו המוסדות מתוך וכר. עיריות עמותות, אחרת: בבעלות

גדולים. במוסדות ל19 ועד קטנים במוסדות 3 בין נע המחלקות מספר

המחקר נושאי 2.2
התנהגות (2) העבודה; ארגון (1) עיקריים: תוכן עולמות במספר התמקד המחקר
בעיות (5) הדיירים; משפחות התנהגות (4) והמתנדבים; הצוות התנהגות (3) הדיירים;

והמלצות. פתרונות עיקריות,
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דיירי של התפקוד רמת סיווג גורמים: לארבעה בהקשר נבדקו התוכן עולמות
השאלונים. מילוי מועד וכן הטילים נפילת מאזורי המרחק המחלקה, גודל המחלקות,

של והקוגניטיביות הגופניות המוגבלויות שרמת בהנחה הדיירים: של התפקוד רמת
סווגו המלחמה, בתקופת העבודה ארגון ועל הקשיים אופי על משפיעה הדיירים
מעורבת אוכלוסייה צוינה בהם במקרים הדיירים. של התפקוד רמת עלפי המחלקות
שיש היתר ייצוג גם מכאן יותר. הנמוכה התפקוד רמת קבעה תפקודית, מבחינה
המחלקות התפלגות ולעצמאים. לתשושים למחלקות בהשוואה הסיעודיות למחלקות
סיעודיים (12=א), £ל18 תשושים ,(N=6) 570 עצמאים היתה: זה משתנה עלפי שבמדגם
גריאטריתפנימית, כולל אחרות מחלקות ,(N=16) 149& נפש תשושי ,(N=49) 4296

.(N=24) 2\JB וכר יום מרכז גריאטריתשיקום,

בתוכה, ההתארגנות תהליכי על השפעה המחלקה שלגודל בהנחה המחלקה: גודל
2815 כללה קטנה מחלקה המיטות: מספר עלפי קבוצות לשלוש המחלקות סווגו
.($14) מיטות 6141 גדולה ומחלקה (5196) מיטות 4029 בינונית מחלקה ,(3570) מיטות

(תל הטילים נפילת לאזור הגיאוגרפית הקירבה עלפי סווגו המוסדות המוסד: מיקום
הקרוב באזור ממוקמים שנדגמו מהמוסדות %39w מצאנו א'). אזור רבתי, אביב

יותר. מרוחקים באזורים שנמצאו 6\7c לעומת הטילים לנפילת

התשובות דפוס על להשפיע עשוי השאלונים מילוי שמועד בהנחה השאלון: מילוי מועד
השאלונים מילוי זמני התפלגות קבוצות. לשלוש השאלונים מוינו המשיבים, של
£279 ,(1991 ופברואר (ינואר המלחמה של בעיצומה מולאו מהשאלונים ש^60 מלמדת
יכול, השאלונים מולאו בו המהיר הקצב אפריל. בחודש 1370 ורק מרץ חודש במהלך 

עצמו. למחקר ייחסו שהמרואיינים הרבה החשיבות על גם ללמד אולי,

הנתונים איסוף ודרכי המחקר כלי 2.3
השונות, במחלקות האחראיות האחיות היו הנתונים לאיסוף העיקריים המקורות
באמצעות אליהן ונשלח המחקר לצורך במיוחד שחובר שאלון על לענות שנתבקשו
של אלה וכן שבמוסדות הסיעוד שירותי מנהלות של השגותיהן נתקבלו בנוסף הדואר.
שנערך פתוח דיון במהלך שהושמעו ארגוניממשלתי בדרג מפתח ואנשי מפקחות

המלחמה. לתום בסמוך

במחלקה הטיפול ארגון עיקריים: תוכן עולמות בארבעה התמקד עצמי, למילוי השאלון
נתבקשו בנוסף המשפחות. ומעורבות הדיירים תגובות העובדים, צוות התנהגות ואיושה,
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המלצות וכן שנמצאו הפתרונות בהן, שנתקלו העיקריות הבעיות את לסכם הנבדקים
שבאחריותם. המחלקה על רקע נתוני למסור גם נתבקשו המרואיינים לעתיד. ומסקנות

מידע נדרש מהשאלות בחלק פתוחות. שאלות ו22 סגורות שאלות 24 כלל השאלון
נדרש באחרות החולים. של התפקוד ורמת המיטות מספר כמו: המחלקה, על תיאורי
או אזעקה, בעת הדיירים של החרדה רמת למשל: כמו ליקרט, סולם עלפי דירוג
בשאלות הוקדמו). שינוי, ללא (נדחו, הלילה לשנת ההשכבה בזמני שנערכו שינויים
שעמדו הקשיים את שימחישו בדוגמאות להרבות המשיבים התבקשו הפתוחות

וכר. שנמצאו הפתרונות את בפניהם,

ועיבודים לקטיגוריות סיווג תוכן, ניתוחי וכלל השאלות אופי עלפי נערך הנתונים ניתוח
סטטיסטיים.

ממצאים .3
הדיירים, התנהגות העבודה, ארגון שנבדקו: התוכן עולמות עלפי יוצגו הממצאים
מניתוח הן שנתקבל מידע יובא סעיף בכל המשפחות. ומעורבות הצוות התנהגות

הסיעוד. שירותי מנהלות מדיווחי והן השאלונים

העבודה ארגון 3.1
כרם מדווחים וחירום, מלחמה בתקופות בתיחולים של ההיערכות לנוהלי בדומה
חירום לשיגרת אבות בבתי קבועות תפעול תכניות של קיומן על (1991) ויקוביץ (1991)
מעבר המפרץ. מלחמת לפני כשנתיים כבר שהוכנו הארגון, וברמת הממלכתית ברמה
לפרוץ בסמיכות שנערכו מוקדמים תכנון תהליכי על מדווחים אלה מקורות לכך,
בין חירום צוותי הכנת המטפל, לצוות ורענון השתלמות קורסי שכללו המפרץ מלחמת
תרגולים הכוננות, מצב להערכת סיורים ובייעוצם, ביטחון גורמי עם בשיתוף מקצועיים
מלמדים הנוכחי המחקר ממצאי והתנהגות. מיגון הצטיידות, לגבי ברורה מדיניות וכן
להערכתן, המקומי. בדרג האחיות תפיסות לבין המדיניות דרג דיווחי בין מסוים פער על
ליזום לאלתר, נדרשו והן פתורות בלתי רבות בעיות נותרו המגירה, תכניות למרות
שהיו גם הסתבר הזמן. חלוף עם שעלו חדשים לצרכים מיידיות תשובות ולהמציא
שקיים לומר ניתן כללית, למוסד. מוסד בין ובאופייה ההיערכות בהיקף ניכרים הבדלים
והאחיות הסיעוד שירותי מנהלות להתמודד נאלצו עימם הקשיים באופי יחסי דמיון
אלה ושונה. מקומי אופי נשאו שנמצאו שהפתרונות בעוד במחלקות, האחראיות
מוסדות עם מידע החלפת וכן וטעייה ניסוי מתוך למידה מהצוות, הצעות על התבססו
נענו לא המשפחות במסכות. מחסור שקיים הסתבר הכוננות בתקופת כבר אחרים.
זו בעיה האזוריות. החלוקה מתחנות הקשיש של המגן ערכת את להביא לקריאה
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התברר מסכות. מלאי למוסדות ישירות שסיפק הצבא עלידי יותר, מאוחר נפתרה,
לא גם ולפיכך קשישים של הפנים למבנה התאימו לא וגודלן הסטנדרטיות שהמסכות
מחסור והורגש וזמן מאמץ השקעת דרש החדרים מיגון מוחלטת. אטימה הושגה
הדיפו מהרה שעד גם מה הדרישות, על ענה לא מהחדרים חלק איטום אטימה. בחומרי
בחדרים דיירים של יותר רב מספר לרכז ניסיונות הפרשות. של חריף ריח החדרים
מרגע הזמן בלחץ הדיירים. בקרב למתיחות שגרמה יתר צפיפות יצרו האטומים,
הדיירים, כל את לרכז הצוות אנשי הספיקו לא הטילים נפילת לבין האזעקה השמעת
סירבו מהדיירים חלק הדלתות. איטום הוראות את ולסיים המסכות בלבישת לסייע

חרדה. ביטויי ו/או תוקפנות וגילו פעולה לשתף

עלה המוסדות, בדיירי השגרתיים הטיפול צורכי על שנתוספו ההגנתיות המשימות לאור
עם מיד בעיה הפך כוחהאדם איוש במחלקות. כוחהאדם היקף את לתגבר הצורך
לתינוקות אמהות לבתיהחולים; גויסו המחלקה מאחיות חלק המלחמה: תחילת
המשיכו חלקן כי אם מההנהלה, שחרור קיבלו מתקדמים הריון בחודשי ונשים
יותר; בטוחים למקומות א' מאזור משפחותיהן את העבירו מעטות לעבודה; להתייצב
הצורך הרגילה. העובדים מצבת קטנה למעשה, וכך, למילואים גויסו מהבעלים חלק
מולא והלילה, הערב בשעות ובעיקר במחלקות, הצרכים למילוי כוחהאדם בהגדלת
שעות ל12 שהתארכה עבודה ומשמרת נוספות שעות שעבד הקבוע הצוות באמצעות
לסיעוד, מבתיספר מתנדבים בהם: מבחוץ, בכוחות תוגברו מהמחלקות כשליש ויותר.
והדיירים, העובדים משפחות בני חיילים, נוער, תנועות חברי ישיבות, ותלמידי סטודנטים
הדרגים, מכל המרואיינים בין הסכמה קיימת ואחרים. מהמוסד ומשק מינהל אנשי

מוגבלת. היתה ותרומתה מדי מאוחר הגיעה ההתנדבותית שהפעילות

ההעדרות שיעור לעבודה. מחויבותם בלטה העובדים התנסו שבהם הלחצים למרות
בכמחצית הטילים. נפילת לאזור המוסד מקירבת הושפע ולא מהרגיל נמוך היה שדווח
לרגיל דומה בשיעור בכשליש ,(£499) מהרגיל נמוך ההעדרות שיעור היה מהמחלקות
מקשיים בעיקר שנבע מהרגיל גבוה העדרות שיעור על דווח %18nמהמחלקות ורק

נפשי. לחץ בעקבות העדרות על דיווחו 570 רק אובייקטיביים.

על להקלה סידורים מספר המוסדות יזמו לעבודה להתייצב לעובדים לאפשר כדי
24 ו/או היום שעות במשך שפעל לילדים מעון נפתח המוסדות במרבית משפחותיהם.
את להביא הורשו האמהות אך מעון, נפתח לא הקטנים במוסדות ביממה. שעות
המחלקה בתוך למשפחות לינה סידורי אורגנו מקומות במספר למחלקה. עימן ילדיהן
קשר ליצור לעובדים הותר העובדים. צוות עם לאכול להם ואפשרו המוסד כותלי בין או
הציבוריים הטלפונים ולצד טלפון מכשירי הוספו מקומות במספר הבית. עם טלפוני

אסימונים. ובהן קופסאות הונחו
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עד שהגיעו הסעות הוספו וממנה: לעבודה תחבורה לסידורי ניתנה מיוחדת תשומתלב
במוניות. יותר רב שימוש ונעשה להסעה, להצטרף הורשו המשפחה בני הבית, פתח

תוך המחלקה דרישות עלפי נקבעו העבודה וסידורי בגמישות, נעשתה העבודה חלוקת
בבחירת העדפה קיבלו רכים לילדים אמהות ולהעדפותיהם. העובדים לצורכי רגישות
עבודה ימי שני בני ומאומצים ארוכים עבודה מחזורי העדיפו אחרים העבודה. שעות
במהלך לנוח לעובדים לאפשר כדי סידורים נעשו חופשי. יום ולאחריהם רצופים

שהתארכו. העבודה משמרות

role) תפקיד כדגם ופעל העובדים מצד רבות לתשבחות זכה המקומי המינהל דרג
התייצבו הם והלילה, היום בשעות במוסדות לשהות הרבו ההנהלה אנשי .(model
ובתמיכה. בעצה וסייעו והדיירים העובדים בין עברו האזעקה, השמעת עם מיד לעבודה

העבודה. בארגון מסייע כגורם היא גם צוינה הכוננות בתקופת שנעשתה ההכנה עבודת
לפונקציות האחראים הגופים נקבעו המטפלים, צוות עם שיחות קיים המינהלי הדרג
את בפניהם והציגו הדיירים עם שוחחו הצוות אנשי ראשונית. עבודה וחלוקת השונות
בחבישת ותורגלו הודרכו הדיירים האטומים. לחדרים וההעברה המיגון סידורי
הדיירים את להרגיל הצוות אנשי הקפידו הפסיכוגריאטריות במחלקות המסכות.
והשמעת ריקוד כדי תוך המסכות את לעצמם חבשו הצוות אנשי המסכות. למראה
שחלק מתברר בדיעבד המסכות. חבישת לריקוד להצטרף הוזמנו הדיירים מוסיקה.

האטומים. לחדרים ולעבור מסכות לחבוש סירבו הדמנטים מהדיירים נכבד

היום בסדר גמישות של בכיוון האישי הטיפול שיגרת על גם השפיעו המלחמה אירועי
הוקדמה. הלילה לשנת הדיירים השכבת ואילו נדחתה הבוקר השכמת הדיירים. של
יותר רב זמן בילו הצוות אנשי מתיקה. דברי ובהספקת ביניים בארוחות ריבוי היה
בהאזנה המצב, בהשלכות בדיון בטלוויזיה, משותפת בצפייה הדיירים, במחיצת
הדיירים בהרגעת במלחמות, קודמת התנסות ועל הדיירים של החיים על לסיפורים

להתנהגותם. ובהחמאה

העבודה ארגון מלאכת היתה שבועות שישה שנמשכה המפרץ מלחמת במהלך לסיכום,
בין עדין ויסות שדרשה ובעייתית, מורכבת משימה בקשישים ממושך לטיפול במוסדות
למילוי הדאגה לבין הדיירים של וההגנתיים התפקודיים הצרכים למילוי הדאגה
הכללית התחושה המטפלים. צוות של והבטיחותיים המשפחתיים האישיים, הצרכים
למסירות הודות בעיקר בהצלחה, בוצעה זו שמשימה היא הראיונות מתוך שעלתה

ולתושייתו. הצוות
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הקשישים הדיירים התנהגות 3.2
בסוגייה החירום. בתקופת הדיירים התנהגות את לתאר נתבקשו האחראיות האחיות
מעל במוסדות. הדיירים של ההטרוגניות את המשקפות תשובות של רב מגוון נתקבל זו
להתנהגותם בהשוואה הדיירים בהתנהגות שינוי העדר על הצביעו הדיווחים מחצית
עצמאות; וגילו פעולה שיתפו הדיירים שרוב דיווחו מהאחיות כחמישית שיגרה. בתקופת
מודאגים היו לעצמאים, במחלקות בעיקר ,(1270) הדיירים מן קטנה קבוצה ורק
למסכי שעות רתוקים והיו במצב להתעניין הרבו הצלולים הדיירים ומתוחים.
בפני מופרזות דרישות ובהצבת תלונות בריבוי חרדותיהם את ביטאו אחרים הטלוויזיה.
התעניינות וחוסר אדישות מהדיירים חלק גילו הנפש לתשושי במחלקות המטפלים.

במתרחש.

(1 נבחרים: קריטיים מתח מצבי בארבעה נבדקה המלחמה אירועי על הדיירים תגובת
הארגעה. אות (4 המסכה, חבישת (3 האטום, לחדר הכניסה (2 האזעקה, צפירות
דרגות 5 בן סולם פני על במחלקה הדיירים של המתח דרגת את לדרג נתבקשו האחיות
ביותר הגבוה המתח שגורם מסתבר רב). במתח הגיבו = ו5 במתח כלל הגיבו לא = 1)

הממוצעים את מביא הבא הלוח הארגעה. צפירת ביותר והנמוך המסכה חבישת היה
המחלקות. של התקן וסטיות

תקן וסטיות ממוצעים עלפי נבחרים מתח מצבי ארבעה :1 לוח

תקן סטיית ממוצע
1.3 2.67 אזעקה
1.2 2.60 אטומים לחדרים כניסה
1.4 3.00 מסכה חבישת

1.0 1.87 הרגעה אות

הדיירים הפגינו הכוננות בשלב הזמן. במשך בהדרגה עלתה הדיירים של המתח רמת
מסכות חבישת ותרגלו החדרים באיטום החלו כאשר עלתה החרדה רמת דאגה. חוסר
בתגובת בלטו ניכרים ביןאישיים הבדלים הטילים. התקפת בזמן לשיאה הגיעה והיא
המגן לערכת נצמדו מהדיירים חלק ותפקודיים. אישיותיים מגורמים שהושפעו הדיירים
לשתף מוחלט באופן סירבו אחרים בעוד מהחזית, מידע פיסת כל בצמאון ובלעו

ועייפות. פטליזם אדישות, מתוך או למתרחש הבנה חוסר מתוך אם פעולה,

80



ארבע זוהו תוכן בניתוח המחלקות. דיירי מקרב סיכון קבוצות לזהות נתבקשו האחיות
עיקריות: סיכון קבוצות

אסטמה חולי לב, חולי כגון: חמורים, תפקוד וקשיי בריאות בעיות עם דיירים .1

קיצוני. חולשה במצב ודיירים משקל כבדי משותקים, נשימה, ובעיות
חוויות לביטוי זרז הנוכחית המלחמה שימשה לגביהם  שואה ניצולי .2
בחרדה, שהתבטאה קשה נפשית במצוקה הגיבו הם מהעבר. טראומטיות

באפתיה. או בסביבה וצליל רעש לכל ברגישותיתר
הקושי ואפזים). חרשים (עוורים, בתקשורת הפרעות עם ודיירים דמנטים דיירים .3
האטום לחדר ובכניסה המסכה בחבישת פעולה שיתוף בהעדר התבטא אצלם
על בתוקפנות ואף שקט בחוסר לעתים הגיבו אלה דיירים המצב. איהבנת עקב

המסכות. את ולחבוש האטום לחדר להכניסם המטפלים ניסיונות
בחרדה. ונתקפו הסכנה גודל את שהבינו צלולים דיירים .4

למשל, כמו, מוסריות, דילמות מספר בפני המטפלים את חשפה הדיירים התנהגות
תחילה להעביר מהם מי ואת האטומים לחדרים הדיירים כל את להעביר להספיק כיצד
להם להניח או מסכות לחבוש המסרבים הדיירים את לאלץ האם מבטחים? למקום
הדיירים פינוי לפני האם  המסכות את לעצמם לחבוש הצוות אנשי על מתי לנפשם?
בתום או הדיירים, ביטחון סיכון תוך אך ההוראות שדורשות כפי האטומים, לחדרים
מאיטה המסכה שחבישת הסתבר עצמי? סיכון תוך האטומים לחדרים ההעברה סידורי
לחבלות לגרום עלולה וכן הדמנטים הדיירים את מפחידה התנועה, קצב את ומסרבלת

למקום. ממקום ההעברות במהלך הדיירים של בפניהם דם ולשטפי

האחיות הדיירים? שרויים היו שבו המתח רמת את להפחית במטרה נעשה מה
מה להציע וכן המתח, להפחתת שבוצעו פעילויות רשימת לפרט התבקשו האחראיות
היו ביותר השכיחות שהפעולות התברר הרשימות בניתוח בנוסף. לעשות היה ניתן
פעילות ארגון וכן מידע ומסירת הדרכה והרגעה), ליטוף (שתייה, האישי הטיפול בתחום
לעשות היה שניתן הפעילויות בין חברה). משחקי התעמלות, בציבור, (שירה חברתית
הדיירים משפחות את יותר לערב ההמלצה בלטה הדיירים דאגת את להפחית במטרה

קבוצתית. חברתית בפעילות ולהרבות

התלונות במספר הירידה היתה המוסדות בכל כמעט שנצפתה מעניינת תופעה
הנפילות במספר עלייה חלה במקביל המלחמה. בתקופת הדיירים מצד הבריאותיות
התלונות במספר עלייה חלה המלחמה תום עם האטום. לחדר להחפז הצורך עקב

הדמנטים. מהדיירים כשליש אצל תפקודית ירידה ניכרה וכן הבריאותיות
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מנהלות הקשישים. הדיירים לבין המטפלים בין קירבו המלחמה אירועי לסיכום,
גורמים היוו הגורל שותפות וכן והצמודה הממושכת שהשהות מעריכות, הסיעוד שירותי

ביניהם. הדדית ולהערכה הצדדים בין יותר מעמיקה להיכרות מקדמים

הצוות התנהגות 3.3
רווחתם, ועל העובדים תפקוד על המפרץ מלחמת השפיעה כיצד ללמוד במטרה
הצוות אנשי שרויים היו שבה המתח רמת את להעריך האחראיות האחיות נתבקשו
כמוכן הסביבה. עם הצוות של הגומלין יחסי ואת המתח ביטויי את לתאר הסיעודי,
הצוות אצל ופחדים לחצים להפחית במטרה ננקטו פעילויות אלו לפרט נתבקשו

הסיעודי.

5 בן סולם פני על (3.13) כבינונית הוערכה החירום בתקופת הצוות של החרדה רמת
מגוונים: היו המתח ביטויי רב). במתח שרוי = 5 ועד במתח לא כלל = (מ1 דרגות
רגישות ירוד, מצברוח למשל, כמו, נפשי, מתח על הצביעו ($51) מהדיווחים כמחצית
לשלום החשש המוסד. את לעזוב חשש עצבנות, כעס, או בכי והתפרצויות יתר
בני עם בטלפון שיחות לריבוי התייחסו מהדיווחים כרבע לדאגה. מוקד היווה המשפחה
בני בקרב לחיכוכים וכן המגורים באזור יפגעו שהטילים חרדה לביטויי המשפחה,
ההופעה הזנחת ראש, כאבי יתר, הזעת כללו: ($7) שדווחו סומטיים ביטויים המשפחה.
היו אחרות תגובות מוטורי. שקט וחוסר יתרפעילות לצד וחולשה תתפעילות החיצונית,
אחרים במקרים .(37c) הדיירים כלפי או ,($3) עמיתים כלפי סובלני בלתי ויחס מריבות
עצמם השקיעו עובדים ,($12) הדיירים וכלפי הצוות בתוך היחסים לשיפור המתח תועל
בתוך והתקרבות הדדית, התחשבות גילויי על דווח מחרדותיהם. לשכוח כדי בעבודה

הדיירים. לבין בינם וכן העובדים צוות

האחראיות האחיות הצוות: חברי אצל המתחים להפחתת ננקטו פעולות מספר
התחלקות שכללה: העובדים בין אינטנסיבית חברתית מעורבות על דיווחו במחלקות
פרטיים. ובבתים העבודה במהלך משותפות לארוחות מפגשים הדדית, ותמיכה ברגשות
ולהתעמלות בציבור לשירה התארגנו הצוות אנשי בהומור. רב שימוש בלט כמוכן
כלפי יותר סלחנית התנהגות בוטאה המלחמה בתקופת הדיירים. עם בשיתוף קבוצתית
הופעה על הקפידו לא ולשתייה, לעישון הפסקות יותר הותרו חריגים: התנהגות ביטויי
מתחים. בהפחתת נוסף תמיכה מקור היוו הממונים וכר. מדים לבישת ועל חיצונית
חברי יומיות. וקבוצתיות אישיות שיחות ערכו הפיקוח וצוות הסיעוד שירותי מנהלות
הציבו ובעצה, בתמיכה סייעו ולמסירותו, הצוות למאמצי הערכה הביעו ההנהלה
(כמו, חריגות פעילויות לביצוע האחריות את עצמם על נטלו וכן ברורות ביצוע הוראות
יותר מאוחר בשלב לרצונם). בניגוד מסכות לחבוש דמנטים דיירים לאלץ לא למשל,
מתוך ומפסיכולוגים סוציאלים מעובדים בלחצים לטיפול מקצועית עזרה נתקבלה
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במצבי להתמודדות סדנאות נערכו כמוכן אשל. ומטעם אדלר ממכון ו/או המוסד
לחץ.

העובדים. מתח את להפחית כדי לעשות ניתן היה עוד מה נשאלו האחראיות האחיות
התשובות בין עצמו. בעד מדבר זה שנתון ייתכן זו. לשאלה ענו מהנבדקות מחצית רק
ובתגמול בהכרה הצוות את לתגמל הצורך ועל רגשית תמיכה יותר על הומלץ שנתקבלו
היו העבודה של שונה וארגון מבחוץ עזרה עלידי הצוות שתגבור סברו אחרים חומרי.

הלחצים. להפחתת מסייעים

שנדרש המיוחד והמאמץ הסיעוד צוות עובדי נתונים היו שבהם הלחצים רקע על דווקא
ההתנהגות את והדגישו הסיעוד שירותי מנהלות חזרו המלחמה, בתקופת מהם
משמרות לעבוד בנכונות לעבודה, מלאה בהתייצבות התבטאה זו הצוות. של המופתית
פני על הטיפוליים האינטרסים ובהעדפת עצמי בסיכון המחלקה, דרישת עלפי ארוכות
שעלו. צפויות בלתי לבעיות מקוריים פתרונות במציאת וכן והמשפחתיים האישיים אלו
תעודות בחלוקת לצוות, הצדעה במסיבות העובדים לצוותי גמלו המוסדות הנהלות

המלחמה.2 בתום שבח ובדברי הוקרה

במוסדות, הסיעודי הצוות עובדי של מעמדם שעלה היא המנהלות בין הרווחת התחושה
לדרג המחלקתי הדרג ובין במחלקות, העזר לכוחות האחיות בין הצוות רוח והתחזקה

והמנהל. המפקח

הדיירים משפחות מעורבות 3.4
הדיירים על ובהגנה סיוע בשירותי הדיירים משפחות של המעורבות רמת כללית,
הקשיש משפחתם בן את לקחת הציעו לא המשפחות ביותר. נמוכה היתה הקשישים
הרבו הן ובמקביל ירד במוסד המשפחות של הביקורים היקף אותו. לקחו ולא לביתם
ההרגעה. לאחר ומיד האזעקות בזמני בעיקר התרכזו הטלפון שיחות טלפונית. להתקשר
שהעובדים גם מה בהתארגנויות, טרוד שהיה לצוות נוח לא מאוד היה זה עיתוי
בעקבות בביתם. כשורה שהכל הטלפון באמצעות לוודא הם אף ביקשו המודאגים
בנושא מורחב (לדיון אמביוולנטי המשפחות כלפי הסיעוד עובדי יחס נותר המלחמה
זו). מאמרים אסופת במסגרת למשפחות שיוחד בפרק וגולנדר ברגמן אהרנפלד, ראה:

החודשים שבמהלך היא הסיעוד שירותי מנהלות ציינו אותן המפתיעות התופעות אחת 2
ובלקחיה המלחמה בבעיות לדון נענים אינם הצוות אנשי המלחמה, מאז שעברו
בשיעורי יחסית עלייה בולטת לשכוח". כדי זמן קצת "תנו בוער?", "מה של: בנימוקים
במיוחד עזיבה, מקרי מספר על גם דווח מחלה. ימי במספר ועלייה מהעבודה ההעדרות

במהלכה. לתפקד שהתקשו או לעבודה, המלחמה בימי התייצבו שלא אלה
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נבחרים משתנים השפעת .4
תפקוד המוסד, מיקום גורמים: ארבעה של להשפעתם ביחס נותחו המחקר נתוני

השאלונים. מילוי ומועד המחלקה גודל הדיירים,

המוסד מיקום 4.1
בהשוואה יותר קיצוניות התגובות היו הטילים, מרבית נפלו שבו א' באזור כצפוי,
היתה הדיירים של החרדה רמת הוקדמו, הלילה לשנת ההשכבה זמני אחרים. לאזורים
לקחת לא נטו והמשפחות האטומים, לחדרים הכניסה ובזמן האזעקה בעת יותר גבוהה

.(2 לוח (ראה המשפחה לבית הקשיש את

(AN0VA) המוסד מיקום עלפי התנהגות משתני :2 לוח

האזורים יתר א' אזור
המובהקות רמת F N=70 N=46 התנהגות

.02 5.3247 2.16 *2.52 שינה זמני
הוקדמו

בצפירות מתח
.003 8.8756 2.40 "3.12 האזעקה

יותר גבוה (דיירים)

בכניסה מתרו
.06 3.6277 2.43 "2.91 לחדרהאסום

יותר גבוה (ד"רים)

הקשיש לקירות
.04 4.3590 1.54 *1.32 הביתה

פחות

31 טווח *

51 טווח **

ולהיקף הצוות של המתח לרמת בנוגע האזורים בין משמעותיים הבדלים נמצאו לא
מהעבודה. ההעדרות

במחלקות הדיירים של התפקוד רמת 4.2
במחלקה. הדיירים של התפקוד רמת היה הצוות בהתנהגות המבחין העיקרי הגורם
אך ביותר, נמוך עובדים העדרות היקף היה הנפש תשושי ושל הסיעודים של במחלקות
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הופחתו וכן השינה זמני הוקדמו אלו במחלקות הצוות. של ביותר גבוהה מתח רמת
רמת ולתשושים) לעצמאים (במחלקות הצלולים הדיירים אצל הקבוצתיות. הפעילויות
הדיירים אצל נמצאה ביותר הנמוכה המתח רמת ביותר. הגבוהה היתה המתח
לעצמאיים במחלקות דיירים אצל נמצא ביותר הגבוה הביקורים היקף הדמנטים.

.(3 לוח (ראה שבתוכם הנפש תשושי ובעיקר הסיעודיים אצל ביותר והנמוך

(ANOVA) המחלקה דיירי של התפקוד רמת עלפי התנהגות משתני :3 לוח

המחלקה 0וג

מובהק F נפש תשושי 0יעודים תשושים עצמאים התנהגות

דיירים מתח
.001 5.6381 2.07 2.34 3.00 3.31" מאזעקה

דיירים מתח
.06 2.5873 2.33 2.34 2.74 3.14" מחדראסום

ביקורי
המשפחות

.05 2.6961 1^6 1.33 1.55 1.79" במחלקה

31 טווח *

51 טווח **

על כמשפיעים נמצאו לא השאלון, מילוי ועיתוי המחלקה גודל האחרים: המשתנים שני
שנבדקו. התנהגויות

והמלצות פתרונות בעיות, .5
נתקלו, שבהן עיקריות בעיות שלוש לציין האחראיות האחיות התבקשו השאלון לסיכום
לעתיד. עיקריות המלצות שלוש ולהעלות שנמצאו יעילים פתרונות שלושה על להצביע
כך על מצביעים הנתונים .(4 לוח (ראה קטיגוריות לעשר וסווגו מוינו התשובות
רוב גם ולכן, עיקרי, דאגה מקור היוו  העבודה וארגון הצוות צורכי הדיירים, שאבטחת
האחיות של המלצותיהן אלה. בתחומים מתרכזים שימוש בהם שנעשה הפתרונות
ברמת גם הדיירים וביטחון העבודה ארגון תחום על בנוסף התרכזו האחראיות

הכוללת. המדיניות
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(באחוזים) והמלצות פתרונות בעיות, :4 לוח

המלצות פתרונות בעיות
N=149 N=247 N=290 הקטיגוריה

21 30 45 cn"m iinoa

1 2 3 הדיירים של ובריאותיים פיזיים צרכים

4 8 13 הדיירים של נפש"םחברת"ם צרכים

29 27 18 העבודה וארגון איוש

5 24 20 הצוות צורכי

10 9 1 הצוות אנשי למשפחות הדאגה

18   מדיניות

11 אחר

100 100 100 0ה"כ

שביעות חוסר את רבה, במידה משקף, המדיניות קביעת רמת בתחום ההמלצות ריבוי
ומהעדר המוקדמת ההיערכות בשלב העליונים הדרגים מתפקוד האחיות של הרצון
ומהמפגש האחראיות האחיות עם הראיונות מתוך המלחמה. במהלך מספקת הכוונה

עיקריות: המלצות שמונה עלו הסיעוד שירותי מנהלות עם
בתנאי ולצוות לדיירים הגנה למתן הקיימים המבנים התאמת את לבחון .1

לסידורי ביטחון, חדרי להקמת הדעת את לתת יש קונבנציונלית. מלחמה
שטח בתוך והעברה פינוי ולהסדרי מרכזיים מסננים להתקנת ואטימה, איוותר

כלליים. ולבתיחולים המוסד
בתקופת החיוניות המסגרות לרשימת בקשישים המטפלים המוסדות את לצרף .2

את וגם המתאימות הסמכויות את למוסדות להקנות עשוי כזה מעמד חירום.
הנדרשים. המשאבים

קשישים, מלחמה בנפגעי המוני טיפול לספק המוסדות עובדי את להכשיר .3
תכניות את ולעדכן הצוות אנשי את תקופתית לתרגל הדרוש, הציוד את להכין

המגירה.
הסיוע גופי העובדים. צוות את הצורך, בעת שיתגברו, מסייעים גופים להכשיר .4
על והגנה טיפול בתפקידי ומיומנים הנדרש בהיקף זמינים, להיות צריכים
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סטודנטים הרפואה, מחיל חיילים להתאים: יכולים זה לצורך והצוות. הקשישים
להבהיר חשוב במקביל, וכר. מתנדבים לסיעוד, בתיהספר תלמידי לרפואה,
את לתת וכן וזכויות) (חובות פוטנציאליים מתנדבים של החוקי המעמד את

והלוגיסטי. הארגוני לצד הדעת
בלתי מתפקידים לשחררם כדי למטפלים מסייעים שירותים מערך להסדיר .5

מעונות את להפעיל חינוך ואנשי גננות לחייב החירום: בתקופת מקצועיים
כשירותי ו/או מושבתים החינוך ששירותי במידה לקשישים במוסדות הילדים

המשפחה. לבני אירוח סידורי לאפשר היממה. שעות למשך שמרטפות
דיירי כלפי המשפחות של המחויבות תחומי את חוקית מבחינה להבהיר .6
הוריהם על בוגרים ילדים של אחריותם ולחזק חירום בעיתות המוסדות

הקשישים.
בשירותי להשתמש בקהילה המתגוררים ונזקקים עריריים לקשישים לאפשר .7

מלא. או חלקי בסיס על מלחמה בעת המוסדות
ויהיה וילמדם העבר ולקחי ההמלצות את שירכז רבמקצועי מרכזי גוף להקים .8

יהיו זה שלגוף חשוב מלחמה. למצבי היערכות תכניות תכנון על אחראי
מתאימה כתובת ולהוות לייעץ לפקח, עליו יוטל כמוכן ביצוע. סמכויות
אחות להיכלל חייבת הגוף חברי בין ומלחמה. חירום בזמני בעיות לפתרון

מתאים. וארגוני גריאטרי רקע בעלת

דיון .6
מספר עולות המפרץ מלחמת בתקופת הגריאטריים המוסדות של ההיערכות בבחינת
והיוזמות הצוות אנשי של המופלאה המסירות גילויי כמו: לדיון, הראויות סוגיות
הצוות אנשי בקרב הלכידות תחושת או, ויעילים. מקוריים פתרונות למציאת שנקטו
השכם על עצמית לטפיחה מקום יש המטפלים. לבין הדיירים בין שחלה וההתקרבות

ולהלל. לשבח לברך, בגאווה,

לשפר: וצריך שניתן במה להתמקד זו במסגרת בחרנו זאת, עם
בתחלואה עלייה ההעדרויות, בשיעור חדה עלייה מאפייניו: המלחמה. 0'ום סינדרום (1)
עשויה כשלעצמה, ההדחקה, מוצלחים. הדחקה ניסיונות ובעיקר ועובדים דיירים בקרב
ארגונים של בהיערכות כשמדובר אך הפרטים, לגבי מוצלח הסתגלות כמנגנון לשמש
שנים שלוש והתאמה. התארגנות מונעת היא ולמזיקה. לשלילית הופכת היא ומוסדות
ניתן מסקנות. ולהסקת להיערכות עדות בשטח אין ועדיין המלחמה, מאז חלפו ויותר
בתקופת והדרגים המסגרות כל את שתקפו והמבוכה ההפתעה את אולי, להבין,
לחשוב מפחיד ישראל. מערכות מכלל זו מלחמה של ייחודה רקע על המפרץ מלחמת
את היטב ביטאה הסיעוד שירותי ממנהלות אחת הבאה. במלחמה לקרות עלול מה
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בתקופת הבדידות תחושת ואת המדיניות קובעי דרג של הדלה מהמעורבות האכזבה
לא אחד אף לעצמי, אעזור לא שאם בי, רק תלוי שהכל "חשתי בדבריה: המלחמה
והתפללתי אינטואיציה הרבה עם הבנתי כמיטב פעלתי אז הבעיות, את במקומי יפתור
ידעתי לא בעצמי כשאני לעזור, יכולתי "מה המפקחות: אחת הגיבה כך על יעבוד". שזה
השני המוסד עשה מה סיפרתי מוסד ובכל למוסד ממוסד עברתי לעשות? צריך מה

לרווחה". נשמתי  קטסטרופה בלי שעבר יום בכל עניין. באותו

אחד לא אף בישראל. הרלוונטים לגופים נשלח המלצותיו על המחקר שדו"ח לציין ראוי
בניית של תנופה על התבשרנו לא במוסדות שערכנו בבירורים עליו. הגיב לא מהגופים

שצוינו. האחרות המלצות בעקבות שינוי על או מסננים התקנת על מקלטים,

בכלל, אם מידה, באיזו לשאול יש האופרטיבי במישור לעודד. המלחמה השלכות (2)
שיהיה? הוא שהיה מה האם העתיד? לתכנון ביחס גם העבר גילויי על להתבסס ניתן
לשבח וראויה דופי ללא האחיות התנהגות היתה המפרץ מלחמת של במבחן
בתכנון גם העבר על להתבסס ניתן האם היא כעת הרלוונטית השאלה ולהצטיינות.
או (Meichenbaum 1974) חיסונית הכנה המפרץ מלחמת שימשה מידה באיזו העתיד?

לעתיד? בזיקה חיסונית "הפרעה" דווקא אולי

הנוכחית במלחמה למזלנו ראשית, והן: והסתייגויות ספקות מספר עולות זו בסוגייה
האחיות היו כיצד לדעת אין המדינה. של וכימי פיזי להרס האיום למעשה, מומש, לא
המונית ופציעה ישירה פגיעה במצבי לפעול צריכים היו אילו מגיבים הסיעודי והצוות
להתבסס יהיה ניתן מידה באיזו ספק קיים שנית, ובלתיקונונציונלי. קונונציונלי מנשק
הפגינו אמנם שהן כפי האחיות, מצד מוחלטת מחויבות גילוי על בעתיד דומים במצבים
נשואות, נשים הן העזר וכוחות האחיות שמרבית לזכור יש המפרץ. מלחמת במהלך
הציבה לעבודה ההתייצבות בהן. התלויים מבוגרים להורים ובנות לילדים אמהות
המיידיים המשקעים מנוגדות. נאמנויות בין ובחירה מורכבות דילמות בפניהן
לדרוש וצודק נכון זה יהיה האם שלישית, נלמדו. לא עדיין זו בחירה של והמאוחרים
בפני אותן להעמיד מוסרית זכות יש האם בעתיד. גם דומה למאמץ להירתם מהאחיות
עם בשיחה משפחותיהן. בני ביטחון לבין החולים ביטחון העדפת בין האכזרית הבחירה
בתקופת שעברו הקשה ההתנסות את שנית לעבור מוכנות כולן שלא מתברר האחיות
חברתיות דילמות השטח לפני מעל העלתה המפרץ מלחמת רביעית, המפרץ. מלחמת
לטיפול הסופית האחריות רובצת מי על למשל, כמו, כה, עד חבויות שהיו מורכבות
מקצועות אנשי המטפלים על או החברה מוסדות על המשפחה, על נזקקים: בקשישים
האחריות? גבולות ומה מהשותפים אחד כל של האחריות תחומי הם מה הבריאות?
בדומה או, במוסדות להישאר הקשישים על מלחמה בימי האם השאלה, נשאלת
הקשישים את לשלוח המשפחה, בני עם בתיאום ניתן ולבתיהחולים, הילדים לפנימיות
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מקצועות שאנשי המפרץ, מלחמת שהוכיחה כפי נניח, אם ולמשפחותיהם. לבתיהם
לקבוע יש אזי שלום, בימי כמו מלחמה בימי שבטיפולם לקשישים אחראים הבריאות
את למלא הבריאות במקצועות לעובדים שיאפשרו הדרושים הסיוע מערכי את ולתכנן
להפוך כדי הדרושים המשאבים את להקצות יש וביעילות. בביטחון החברתית שליחותם
מסננים להכניס וכימיות, פיזיות התקפות בפני בטוחים מחסה למקומות המבנים את
את ומעכבות לקשישים מתאימות שאינן גז במסכות הצורך את לחסוך כדי מרכזיים
הממלכתיים הגופים את לרתום יש הטיפוליים. תפקידיו את מלבצע הסיעודי הצוות

משפחותיהם. בני ולרווחת המטפלים לעזרת נוספים סיוע מערכי לספק

שיש הוא שברור מה ישנות, דילמות והקצינה חדשות בעיות העלתה המפרץ מלחמת
כל בהתאם. לעתיד ולהיערך המתבקשות המסקנות את הרגיעה, בימי עכשיו, להסיק
האחיות, של והחברתית המקצועית השליחות תחושת את בחשבון לקחת יכולה תכנית
את מחדש לחלק יש עליהן. המופעלים האילוצים במסגרת להתחשב גם חייבת אך
היערכות ומתאימה. צודקת ריאלית, יותר שתהיה חירום, במצבי הקשישים על האחריות
על כבד מחיר לשלם לאלצן מבלי תפקידן את למלא לאחיות לסייע תוכל כזאת

לאחרים. תרומתן

בלבד התיאורטית ברמה יישאר המפרץ מלחמת בעקבות שהצטבר שהניסיון לקוות יש
מתוך הדרושים הלקחים את ללמוד יש זאת עם נוסף. למבחן שוב יעמוד לא ולעולם
על שליטה של יותר רבה מידה ולהשיג צפויות, בלתי הפתעות למנוע כדי העבר, ניסיון
החיים. של ערכם את להזכירנו כדי ובעיקר לשליטתנו, מעבר שהם חיצוניים אירועים
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קהילתית לגריאסריה המחלקה מסופלי אוכלוסיית
נבחרים ה'בסים  המפרץ מלחמת בעת בית ו0יפול

מור גבריאל ברקמן פנרו0
אל'א0 ע"ש הרפואי המרכז בית, וטיפול קהילתית לגריאסריה המחלקה

אוניבר0יסת 0אקלר, ע"ש לרפואה והפקולסה איכילוב, ביתחולים  0ורא0קי
אביב. תל

תקציר
מטפלת איכילוב ביתחולים שליד ביתי וטיפול קהילתית לגריאטריה המחלקה
לאיזונם עד צמוד טיפול קבלת לשם מביתהחולים שהשתחררו בקשישים

הקהילה. במסגרת לתפקד יוכלו בו האופטימלי למצב ולהחזרתם

בתקופת במחלקה שטופלו החולים של ומאפיינים היבטים מספר בודק המחקר
אירועים האזעקות, בזמן התנהגותם בבית, התארגנותם כגון המפרץ, מלחמת
היבטים וכן אשפוזים, או נפילות כגון המלחמה בעת עליהם שעברו מיוחדים
הנוגעים! רבים, וחסרים צרכים האיר המחקר המטופלים. של פ0יכו0וציאליים
רבמקצועית בגישה צורך יש המחברים לדעת מוגבלים. לקשישים במיוחד
כדי רגיעה, בעיתות הקשישים באוכלוסיית ולטיפול להתארגנות מודלים לפיתוח

ומלחמה. חירום במצבי ליישמם סיפק שיהיה

מבוא .1
המתמדת העלייה רקע ועל ובארצנו, בעולם החלים הדמוגרפיים השינויים רקע על
בתיהחולים. בעבודת תהליכים שני פרדוקסלי באופן בולטים הקשישים, בשיעורי
הקשישים החולים בשיעור עלייה  והשני האשפוז, ימי מספר התקצרות  הראשון
המשתחררים מהקשישים שרבים לכן, מפליא, לא מביתהחולים. המשתחררים
יוכלו בו האופטימלי למצב ולהחזרתם לאיזונם עד צמוד טיפול להמשך מופנים
לחולים הנחשבים אלו ובמיוחד זו, מקבוצה חולים הקהילה. במסגרת לתפקד
במחלקה לטיפול דבר, של בסופו מופנים, לביתם, והמוגבלים ומסובכים' 'קשים

בית. וטיפול קהילתית לגריאטריה

בבית, התארגנות מאפייני הדמוגרפיים, המאפיינים מתארים הנוכחית בעבודה
והיבטים ואשפוזים, כנפילות מיוחדים אירועים האזעקה, בזמן מאפיינים

המפרץ. מלחמת בזמן זו, מטופלים אוכלוסיית של פסיכוסוציאליים,
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ומתודולוגיה המחקר אוכלוסיית .2
לגריאטריה המחלקה בטיפול שהיו האנשים כל נכללו המחקר באוכלוסיית
,31.3.91 ועד 1.11.90 מתאריך החל איכילוב ביתהחולים של וטיפולבית קהילתית
מפורט תיאור מביאים (1987) ועמיתיו Mor בחולים. בפועל הטיפול למשך קשר ללא

המחלקה. פעילות של יותר

כלל השאלון מחקר. שאלון הנבדקים כל אל נשלח המלחמה מתום שבועות שבעה
מעטפה צורפה כמוכן הנכונה. התשובה של לבחירה אפשרות עם בעברית שאלות
ממועד שבועיים ועד שבועוחצי לאחר הממולא. השאלון להחזרת וממוענת מבוילת
נוסף) שאלון נשלח גם (ולפעמים טלפונית תזכורת בוצעה השאלון, של המשלוח

השיבו. שטרם משפחות לאותן

בינתיים נפטרו מהחולים ש47 הסתבר כשבדיעבד שאלונים, 327 נשלחו בסךהכל
תשובות התקבלו הנותרים 270 מתוך שונים. במוסדות אושפזו אחרים ועשרה
שלא אלה מבין ל"907 שהופנתה התזכורת, לאחר .(4670) משפחות מ123 מיידיות
המהווים שאלונים 188 הגיעו שבסךהכל כך, .(24^ שאלונים 65 עוד הגיעו ענו,

70היענות. £9

.spsspc+ הסטטיסטית התוכנה עלידי עובדו אלו משאלונים הנתונים

תוצאות .3
המחקר אוכלוסיית מאפייני 3.1

 החציון ,74 היה הממוצע הגיל שנים, 9518 היה החולים של הגילאים טווח גיל:
שנים. 77 היה ביותר השכיח והגיל 77

.$52. היה הנבדקים בקרב הנשים אחוז מין:

,cva (לאחר לשיקום מיועדים היו £ל17 סופניים, חולים היו $4 טיפולי: יעד לפי 0'ווג
עם חולים כלומר אחזקתיים', 'חולים היו  7970  והרוב וכד'), הירך פרק שבר
החמרה למנוע היתה הטיפול במתן כשהמטרה רבים, חוזרים ואשפוזים מחלות

האשפוז. שיעור את ולהפחית במצבם

ו170 רווקים היו 57" אלמנים, היו 3570 נשואים, היו מהנשאלים 59?£ משפחתי: מצב
ילדים. שני והחציון 2.2 בממוצע ילדים, היו המחקר מאוכלוסיית ל£ל81 גרושים.

אחרים. של בבית התגוררו 8 ו0ך להם, השייכת בדירה גרו 92מהנבדקים % מגורים:
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התגוררו אחוזים עשרים הראשונה. בקומה התגוררו מהנחקרים 3570 מגורים: קומת
הרביעית בקומה ושלישית. שנייה קומה קרקע, קומת הבאות: מהקומות אחת בכל

מהנבדקים. /$ גרו יותר העליונות ובקומות 596 גרו

כדי נוסף באדם הסתייעו 3070 למיטה, מרותקים היו מהחולים 1496 תנועה: יכולת
עצמאיים. היו  5670  והשאר למקום ממקום לנוע

טובה, הבנה ציינו $40 מצוינת, הבנה ציינו מהנשאלים 4770 העברית: השפה הבנת
השפה. את בקושי מבינים שהם ציינו ו496 מועטה הבנה ציינו 9>yc

היו לא מהאוכלוסייה 5 ש70 נמצא השאלונים מניתוח המלחמה: למצב מודעות
(ברקמן שביצענו אחר במחקר גם נתמך זה שיעור המלחמה. למצב כלל מודעים
קשה במצב דמנטיים מטופלים של דומה שיעור נצפה שבו פורסם), טרם ואחרים,

ביותר.

בבית ההתארגנות מאפייני 3.2
במהלך ביתם את שעזבו ציינו הנבדקת מהאוכלוסייה 2970 המגורים: מ7ןום
במהלך ו2396 למלחמה, הראשון השבוע במהלך זאת עשו מהם £599 המלחמה:
במקומות ששהו ציינו ביתם, את שעזבו מאלו אחוזים ושבעה שבעים השני. השבוע
אחרת. בעיר לגור שעברו ציינו הנבדקים מכלל 1870 שבועות, מספר התחליפיים

אחר, משפחה בן עם לגור עברו ביתם את שעזבו מאלו 6670 התחל'פי: הבית אופי
בבתי להתגורר עברו אחוזים ושלושה עשרים ילדיהם. בבתי התגוררו כשלרוב
ו470 חברים עם להתגורר עברו אחוזים שבעה וכד'. מלון/אכסניות/בתיהבראה

וכד'). (רוו"ל אחרים למקומות עברו נוספים

התוסף נוסף שאדם ציינו בביתם לגור שנשארו אלו מבין %24 הבית: בתוך התארגנות
וב1470 שעות 24 במשך בביתם הנוסף האדם שהה מהמקרים ב8670 לדירתם.
היום לשעות לעזרה דרישה היתה לא בלבד. הלילה לשעות סידור זה היה מהמקרים
אלו היו ב3270 מטפל/ת, שהצטרף הנוסף האדם היה מהמקרים ב3670 בלבד.
חברים. אלה היו וב1396 אחר משפחה קרוב זה היה ב1996 הנכדים, או הילדים

האזעקה בזמן מאפיינים 3.3
הנבדקים רוב אולם מקלט. קיים היה מהבתים ב5970 שרק מסתבר האטום: החדר
האטום בחדר שהו אחוזים ושניים תשעים אטום. חדר בדירתם שהכינו ציינו (9596)
מהנשאלים רבע למקלט. פנו ו496 הרגיל המגורים בחדר נשארו 470 האזעקה, בזמן
קרה זה מהם ל7096 האזעקה, בזמן בבית לבדם היו הם בהם מקרים שהיו ציינו,

יותר. או פעמים שלוש
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את שמעו לא בהם מקרים שהיו ציינו הנבדקת מהאוכלוסייה %39 האזעקה: אות
את שמעו לא 45 ^  מתוכם כך. על אותם שיידע אחר אדם היה ולמעשה האזעקה
האזעקה את שמעו לא ו2570 פעמיים אותה שמעו לא 3070 אחת, פעם האזעקה

ויותר. פעמים שלוש

באוכלוסייה האזעקה. בזמן הגז מסכות את חבשו כולם לא כידוע, הגז: ס0כת
חבישת לאי הסיבות התפלגות .£329 היה חבשו שלא אלה של שיעורם הנבדקת
אותה לחבוש יכולת חוסר עקב 2590 נשימה, קשיי עקב 4/fZ כדלקמן: היו המסכה
האמינו שלא מכיוון 970 האטום, בחדר שהסתפקו מכיוון 2270 עצמם, בכוחות

ביעילותה. האמינו לא ו£29 בה להשתמש צורך שיהיה

כמקור בטלוויזיה והן ברדיו הן השתמשו מהנשאלים כמחצית התקשורת: אמצעי
בטלוויזיה. רק השתמשו ו^10 ברדיו רק השתמשו אחוזים ותשעה שלושים מידע.

מיוחדים אירועים 3.4
ארבעים 24מהנשאלים. 9S עלידי נפילה של אירוע דווח המלחמה בתקופת נפילות:
היתה המלחמה בזמן הנפילות שתדירות ציינו, שנפלו אלו מבין אחוזים ותשעה
נפילה זו שהיתה ציינו שנפלו מאלו אחוזים ושמונה שלושים מ'הרגיל'. גבוהה
ו996 פעמים חמש נפלו \2>7< פעמים, שלוש נפלו 109S פעמיים, נפלו 319k בודדת,
בגפיים עלפירוב מהנפילה, כתוצאה שברים נגרמו ל£269 יותר. או פעמים שש נפלו

ובצלעות. באגן שברים גם צוינו אך רגל) או (יד

שהגיעה נבדקים אוכלוסיית אותה לגבי בוצע האשפוז שיעור חישוב אשפוזים:
ממחלקות חולים בעיקר מופנים ביחידה לטיפול שכן ,15.1.91 עד במחלקה לטיפול
המחקר אוכלוסיית מכלל 7270 היוותה זו נבדקים קבוצת ביתהחולים. של האשפוז
שאר המלחמה. במהלך ל670\ הגיע זו קבוצה של האשפוזים ששיעור נמצא, שלנו.
והיו מביתהחולים ששוחררו חולים הם המחקר באוכלוסיית שנכללו הנבדקים

.31.3.91 ועד מ16.1.91 חוץ כחולי המחלקה בטיפול

פ0יכו0וציאל"ם היבטים 3.5
בתקופת בריאותם במצב החמרה שהיתה ציינו מהמרואיינים 2070 סצב: הרגשת

עצמה. למלחמה זו החמרה משייכים מהם 5770 כאשר המלחמה,
ו

הנפשי התמיכה מקור את היווה לדעתך "מי השאלה: על פסיכוסוציאל'ת: תמיכה
שהיו ציינו 3770 כדלקמן: התשובות התפלגו המלחמה?" בעת קיבלת אותו העיקרי
משפחה, קרוב  670 המטפל/ת,  99S הנכדים,  $8 הילדים,  329S בניהזוג, אלה

שכנים.  £19 אחר), תומך שום צוין לא אלו (במקרים הבית טיפול צוות  770
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שהוא קשר כל איתם יצר לא ארגון ששום ציינו מהנשאלים 6990 ארגונית: תמיכה
שבעהעשר וכו'). בית ביקור מכתב, טלפונית, שיחה עלידי פנייה משמעותו: ("קשר"
קרובות לעתים כי יודעים אנו מניסיוננו, קופותהחולים. עם קשר על דיווחו אחוזים
ואולם, קופתהחולים, משירות חלק מהווה שהמחלקה החולים אצל הרושם נוצר
יש לכן, מ^17. פחות היה לקופותהחולים החולים בין הקשר שבפועל כנראה
שירותי עלידי קשר נוצר $9 עם האפשרי. המרבי המספר כאל זה לשיעור להתייחס
על קשר נוצר וב170 מתנדבים ארגוני עלידי קשר נוצר %4 עם העירייה, של הרווחה

אביביפו). בתל הקשיש למען (האגודה ק.ש.ת. ידי

ש"לא משום בעיקר המלחמה, בעת תרופות בקבלת קושי ציינו 70ר תרופות: השגת
התרופות". את לי שיביא מי היה

לתקופה בהשוואה החרדה, מצב השתנה לא מהמשיבים 38?£ אצל החרדה: מצב
התגברה האחרים 1670 ואצל מעט התגברה החרדה 4670 אצל המלחמה. שלפני

מאוד.

של (שח"מ) מצב" חרדה "שאלון שולב החולים, אל שנשלח המחקר, בשאלון
ל80 20 בין הינו זה, שאלון לפי האפשרי החרדה ציון העברי. בנוסח ספילברגר,
מצאנו במחקרנו ולהיפך. נמוכה, חרדה רמת על מורה נמוך ציון כאשר נקודות,
שאלון סמך על החולה שקיבל החרדה ניקוד בין (r=0.59, p=0.000) טובה התאמה
המשיבים מכלל הממוצע הציון שמסר. הסובייקטיבי החרדה דירוג לבין השח"מ,
52 הוא גם היה ביותר השכיח והציון 52 היה החציון ,51.8 היה מצב חרדה לשאלון

נקודות.

דיון .4
טיפול המקבלים 75 לגיל מעל הקשישים ששיעור לכך עדים אנו האחרונות בשנים
הטיפול וגדל. הולך בית וטיפול קהילתית לגריאטריה המחלקה באמצעות
מבני בבית מקבל שהחולה הבלתיפורמלי הסיוע באמצעות היתר, בין מתאפשר,
שבמידה כך על המעיד נתון ,597 הינו המטופלים בקרב הנשואים אחוז משפחתו.
וחברים, קרובים על נכד/ה), (בן/בת, הקרובה המשפחה על לסמוך ניתן רבה
טיפול כדוגמת שירותים ובמתן בתכנון הבלתיפורמלית, התמיכה את המהווים

מחלקתנו. עלידי שניתן הבית

בקומות להתגורר מעדיפים שלנו המחקר באוכלוסיית שהקשישים מסתבר,
בלבד. השנייה לקומה עד הראשונות בקומות גרים מהם כשלושהרבעים הנמוכות.
בקומות קשישים מגורי של העובדה עצם זו, לתופעה הסיבה את לבדוק מבלי אף
שהקומות מגורים בנייני בניית לתכנן מקום שיש שייתכן מחשבה מעוררת נמוכות
התואמת בנייה צורת על הקפדה תוך קשישים, למגורי יוקצו בהם התחתונות
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1

סידורי השירותים, חדרי דלת פתיחת כיוון רחבים, דלתות פתחי כמו: לצורכיהם,
ופו'. ומטבח אמבטיה

אחרים. של בעזרה בניידותם תלויים במחלקתנו מהמטופלים 4470 כי מצאנו,
הנחיה של ביצועה כאשר חירום בעיתות במיוחד משמעות יש זה לנתון לדעתנו
למקלטים. ירידה למשל, כמו, התושבים, של הניידות בכושר תלוי לציבור כלשהי

השייכת בדירה מתגוררים ממנה ש>$92 הנבדקת, שבאוכלוסייה נמצא, במחקר
העיר את עזבו מתוכם 18X רק אולם, המלחמה. בזמן ביתם את עזבו 2970 להם,
נתון להשוות יהיה מעניין אחר. משפחה בן עם להתגורר עברו הם עלפירוב, עצמה.
עירם ואת ביתם את שעזבו רבתי אביב תל מאזור התושבים כלל של שיעורם עם זה
הנבדקים מבין העיר את שעזבו אלה של ששיעורם לנו נראה המפרץ. מלחמת בזמן

רבתי. אביב תל דיירי אוכלוסיית בכלל מהשיעור נמוך במחקרנו,

בית 'דמויי למגורים פנו ביתם את מהעוזבים (£239) רבע שכמעט למצוא, מעניין
שכאלו, דיור במקומות העובדים צוותות ולתגבור להיערכות מקום לכן, יש, מלון.

לה. המיוחדים צרכים בעלת קשישה אוכלוסייה לאכלוס המיועדים

אדם של עזרתו מהקשישים. כרבע של לדירתם נוסף אדם הצטרף המלחמה בעת
בני אלה היו %12nמהמקרים היממה. שעות בכל כלל, בדרך ניתנה, זה נוסף
צורך היה ,($36<) לרוב אך בקשיש, הטיפול את עצמם על שנטלו המשפחה
אנשים להכשיר מקום שיש כך על מצביע זה מסוג לסיוע הרב הביקוש ב'מטפל/ת'.

בקשישים'. 'מטפל/ת של למקצוע

95?£ זאת, לעומת לשם. פנו מהקשישים £49 רק אך מקלט, עם בתים ישנם אמנם
והנכונות למקלט, הנמוכה הנגישות בבתיהם. אטום חדר להכין דאגו מהקשישים
בבנייה מקום שיש שייתכן מחשבה מעוררים הביתית, במסגרת ל'הגנה' הגבוהה

ביטחון. חדר בעלות דירות של בנייה לתכנן עתידית

במספר וזאת אזעקה, בזמן בדירתם לבד נמצאו מהקשישים רבע כי עולה מהמחקר
להוות למשל, תוכל, שכנים בין פעולה לשיתוף יזומה שפנייה ייתכן פעמים. של רב

אפשרי. פתרון

מבין 2990 ואמנם הקשישים. אצל שכיח ממצא היא השמיעה בכושר ירידה
לבדיקות לדאוג יש לדעתנו, האזעקה. את שמעו שלא ציינו במחקרנו, הנשאלים
והתקנת השמע תעלות לניקוי גם הצורך ובמידת הקשישים, אצל תקופתיות שמיעה
חירום, בעיתות האזעקה, צופרי את להפעיל מקום יש בנוסף, שמיעה. מכשירי

יותר. גבוהות קול בעוצמות
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דיווחו רובם הגז. במסכת השתמשו לא מהנשאלים שכשליש להווכח, היה מפתיע
אותה לחבוש מסוגלים היו לא מהם כרבע בנוסף, אך, נשימה, קשיי על אמנם
או כזו גז מסכת אם בין המיגון, את לתכנן לדעתנו, מקום, יש עצמם. בכוחות
החולים מגזר עלידי בו מרבי שימוש שיבטיח כך מיגון של אחר סוג אם ובין אחרת,

הקשישים.

מוגבר היה המלחמה בזמן הנפילות שיעור אולם, הנופל'. 'הקשיש תופעת ידועה
שנפלו. מאלו כמחצית עלידי שדווח ממצא במחקרנו, הנבדקים אוכלוסיית בקרב
למשל, הסברה תשדירי עלידי זו, לתופעה הציבור מודעות להעלאת מקום יש
בדירה, חפצים הזזת מעקה, כגון עזר, באבזרי שימוש וחרדה. מתח בעיתות במיוחד
שיעור את שלום, בעיתות גם להפחית, עשויים אחרים, ומכשולים שטיחים כגון

הנפילות.

שנבעה בריאותם, במצב החמרה על מחד, דיווחו, שנבדקה מהאוכלוסייה כמחצית
האשפוז. בשיעורי משמעותית בהגדלה צפינו לא מאידך, המלחמה. ממצב לדעתם
לאשפוז שהגיעו קשישים בקרב החרדה במידת משמעותי הבדל נצפה לא כמוכן,
לבדיקה מקום שיש לנו, נראה אושפזה. שלא האוכלוסייה לעומת המלחמה בזמן
הקשישים בקרב הבריאות הרגשת על המשפיעים נוספים אחרים משתנים של

מלחמה. בעיתות

למעלה עם כלשהו קשר יצרו לא בקשישים, שמטפלים שונים שארגונים העובדה,
התארגנותם על לדעתנו, מעידה, המלחמה, כל במשך מהנבדקים משנישלישים
יצירת לשם מגירה תכניות ובהכנת עדכניות רשימות בהכנת הצורך הלקויה.
שחמישית הנתון רקע על שאת ביתר בולט משבר, בעיתות במיוחד טובה, תקשורת
הקרובה המשפחתית למסגרת שמחוץ מאנשים נפשית" "תמיכה קיבלו מהקשישים
גם הקשישים בקרב תקשורת מערכי לעודד לדעתנו, מקום, יש ועוד. מטפלים כגון

חירום. בעיתות ולהרחיבם שלום בעיתות
1

מאוד טובה התאמה היתה חרדה. על לדווח מסוגלים הקשישים כי עולה, ממחקרנו
בשאלון. אובייקטיבי באופן שנבדקה החרדה מידת לבין הסובייקטיבי דיווחם בין
שלהם. החרדה במצב החמרה על דיווחו מהאוכלוסייה שנישלישים כי נמצא
בעיתות במיוחד מהקשישים, לרבים טיפולית בתמיכה הצורך על מעיד זה ממצא

המלחמה. כדוגמת ומתח מצוקה

0יכום .5
נגענו המוגבל. לקשיש במיוחד הנוגעים רבים, וחסרים צרכים הוארו במחקרנו
וכן אותו והסובב הקשיש שבין לקשרים הנוגעים בנושאים והדיור, הסביבה בנושאי
רב בגישה וצורך מקום יש לדעתנו, בקשיש. הישיר לטיפול הנוגעים בנושאים עסקנו
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בזמני כבר הקשישים, באוכלוסיית ולטיפול להתארגנות מודלים בפיתוח מקצועית
שונים. חירום במצבי ליישמם ואפשרות רגיעה,
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לרוץ השפעות ברוקר מרכזיים נושאים דבר: 0וף
וסראומה

לומרנץ יעקב
אביב תל אוניבר0י0ת הרצג, מכון

גם עולים זה, בקובץ הנכללים המאמרים שמעלים המחקריות לשאלות בנוסף
בסיסיים נושאים במספר דיון מובא זה מסכם בפרק מרכזיים. מוטיבים מספר

בפרט. והטראומה, בכלל, הלחץ, לחקר הרלוונטיים ועקרוניים

הזיקנה בגיל סראומס"ם לחץ במצב1 תמיכה מערכות .1
בכלל, לחץ עם בהתמודדות התווך מעמודי הם התמיכה ומערכת התמיכה מרכיב
תמיכה לרשת בהתמודדות. הכרח הם חברתיים משאבים בפרט. טראומה ועם
במישורי הפיכים בלתי באובדנים שמתאפיינת בזיקנה מיוחדת חשיבות יש חברתית
הקושי. תחושת וביטוי רגשי שיתוף מאפשר ואינטימי אישי קשר רבים. חיים
אמון לתת אפשר בו קרוב אדם כלומר אמונים, איש של שבהמצאותו החשיבות
שלחץ גם ידוע הגרונטולוגית. בספרות מוכרת החיים, תוחלת את המאריך מלא,
הטלפון שיחות את זוכרים ישראל אזרחי וללכידות. להתחברות גורמים וסכנה
האטומים. בחדרים האווירה ואת ולאחריהן, האזעקות בזמן ביניהם שנערכו הרבות
ולרווחה לקויה לבריאות קשור נמצא חברתיות תמיכה מסגרות של העדרן במקביל,

ירודה. נפשית

כגון פורמליות לא תמיכה מערכות וכוללות ומגוונות שונות התמיכה מערכות
מערכות או וגולנדר), ברגמן אהרנפלד, של מאמרן (ראה משפחה או חברים
גולנדר, של מאמרן (ראה מוסדיות או וברש), מירסקי של מאמרן (ראה פורמליות
שהתמיכה מסתבר רב. הוא לחץ בזמן תמיכה במערכות הצורך וברגמן). אהרנפלד
עדיין התומכים על להקשות כדי בה יש אם ואף יותר רבה העצמאים האנשים בין
במאמרן (ראה לקשישים במוסדות האחיות כדוגמת לקיימה, דרכים המוצאים יש
העבודה. למקומות משפחותיהן בני את הביאו אשר וגולנדר), ברגמן אהרנפלד, של
יותר מגיעה התמיכה כאן בסביבתם. יותר התלויים האנשים לגבי הדבר כך לא
המשפחה באמצעות מאשר המוסד, או הפורמלית, הקהילתית המסגרת באמצעות
לקוות יש וגולנדר). ברגמן אהרנפלד, ושל ומור, ברקמן של מאמריהם (ראה
המוסדית למערכת המשפחתיתקהילתית המערכת בין התקשורת תשתפר שבעתיד
אין הזקן. האדם של רווחתו למען תמיכה ויותר פעולה שיתוף יותר יתאפשרו וכך
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בכך ותורמות עוצמה בעלות הן בישראל והמשפחתיות החברתיות שהמערכות ספק
לחצים. עם להתמודדות המשאבים למאגר חשובה תרומה

בהבנת והקונ0ק00 התפתחותית פר0פק0יבה .2
הסראומה

האם המבוגר? של ההתפתחותי בהקשר טראומטיים חיים אירועי להבין ניתן כיצד
ידוע ההתפתחותית? זו פני על קונטקסטואלית פרספקטיבה עדיפה זו בהבנה
משפחה, עבודה, (כגון לחייהם השנייה במחצית אנשים של הלחץ שמקורות
(Lowenthal et ai. יותר הצעירה האוכלוסייה לגבי הקיימים מאלה שונים אובדנים),

האגו של ההתמודדות בסגנון שינויים חלים הגיל שעם הגורסים יש .1975)
צעירים אנשים בין משווים כאשר לכך, בנוסף .(Vaillant 1977; Gutmann 1987)
להמשיג שאפשר מתברר, היומיום קשיי עם שלהם התמודדות לאופני ביחס לזקנים
וששתי קונטקסטואלית, או התפתחותית פרספקטיבה במונחי אלה אופנים
לא .(Folkman et al. 1987) זו את זו משלימות אלא מנוגדות אינן הפרספקטיבות
של התמודדות סגנונות בין ההתמודדות מבחינת משמעותיים הבדלים נמצאו
את מעלים הללו הנתונים כל .(McCrae 1982) זקנים של לאלה צעירים אנשים
הספרות רוב החיים? במהלך ההתמודדות דפוסי משתנים מידה באיזו השאלה
מלחמת כגון מלחמה לנפגעי בעיקר מתייחסת זה בנושא הפוסטטראומטית
שרוב מכאן השואה. לניצולי או העולם מלחמות ויטנאם, מלחמת קוריאה,
האירועים בעת צעירים שהיו אנשים בעיקר היו השונים במחקרים הנבדקים
אלה פוסטטראומטיים מחקרים המחקרים. עריכת בזמן ומבוגרים הטראומטיים
בעבר, הטראומה לבין בהווה מאוחרת בגרות בין המפגש על יותר אותנו מלמדים
בזמן הטראומה גירויי על מגיב הזקן האדם שבה הדרך על אור שופכים אינם אך
רצף פני על בטראומה ההתנסות שלעיתוי מכיוון צורך בו שיש ידע התרחשותם,

משמעות. יש החיים

אמת" "בזמן הטראומה עם ההתמודדות את שבודק חומר מצטבר כיום זאת, עם
נמצא, החומר רוב המבוגר. של התפתחותית ובפרספקטיבה גילית, הבחנה כדי תוך
Hobfoll et al. זה. בתחום הידע למאגר מצטרף הנוכחי והקובץ בישראל כנראה,
המלחמה אירועי על בישראל הזקנים הגיבו לבנון מלחמת שבזמן מצאו (1989)
גיל קבוצות של לזה דומה היה שלהם התגובה דפוס ואולם דפרסיבי, במצברוח
האנשים של השתייכותם שעובדת עולה, ואייל לומרנץ של ממחקרם יותר. צעירות
תגובתם עוצמת את לקבוע עשויה שונים, חיים בשלבי והמצאותם שונים לדורות
קובץ במאמרי נדון שהוא כפי הזיקנה של ההקשר לאור קיצוני. לחץ על הרגשית
טראומה, עם זקנים אנשים של פחות מוצלחת להתמודדות לצפות יש האם  זה
להיזהר עלינו שומה בפרט? מלחמה, ממצבי הנובעת טראומה ועם בכלל,
אנשים של יחסית המוצלחת ההתמודדות על להצביע נוכל זאת עם מהכללות.
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גיל בקבוצות אנשים של מהתמודדותם פחות לא המפרץ, מלחמת בזמן זקנים
יותר. מוצלחת בצורה אף ולעתים יותר, צעירות

וכדי זקנים, אצל טראומטיים מצבים עם ההתמודדות טיב את לבחון שכדי מסתבר
עלינו יהיה לחץ, עם התמודדות על החיים משך ושל הגיל של השפעתם את להבין
של ומאפייניו טיבו את הטראומטי, הגירוי של ואפיונו טיבו את במדויק קודם לדעת
נמשך זמן כמה למשל, האירוע. של התרחשותו נסיבות ואת אליו, החשוף האדם
 כן ואם בקהילה נחווית הטראומה האם הופיע? הוא תנאים ובאלו הלחץ גירוי
או ואייל), לומרנץ ושל ומור, ברקמן של המאמרים (ראה קהילתיים תנאים באלו
ברגמן אהרנפלד, של המאמרים (ראה מוסד של סוג באיזה  כן ואם במוסד אולי
בלחץ? הנתונה האישיות של עברה מהו וברגמן). אהרנפלד גולנדר, ושל וגולנדר,
למשל, מדובר, האם כלשהי? תרבותית לתתקבוצה האישיות את לשייך ניתן האם
(ראה חדש בעולה או ופרגר) סולומון הנטמן, של במאמרם (ראה שואה בניצול

וברש)? מירסקי של מאמרן

והזיקנה הסראומה של בקונ0ק00 הזמן ממד .3
כמו שציינו, בנושאים ביטויים את מוצאים הזמן ממד של שונים שהיבטים למתת
מיוחד מקום להקדיש הראוי מן ההתפתחותית, הפרספקטיבה בנושא למשל
מתעלמים קרובות שלעתים גם מה זה, לממד ומרוכזת כוללת נפרדת והתייחסות
כמה נפגשים זה בממד .(Hobfoll 1988) הטראומטי הלחץ במחקר הזמן מממד
בהשפעתה והן הטראומה בתפיסת הן מרכזי תפקיד המשחקים מרכיבים וכמה
הזמן לסוגי ספציפיות שאלות לשאול צריכים זה בתחום מחקרים בעתיד.
הגרונטולוגית: בספרות במיוחד שהודגשו סוגים כמה להלן השונים. הרלוונטיים

דפוסי היו מה הטראומטי? האירוע מאז חלף זמן כמה האישי: הזמן א.
מאז האישי הזמן בחוויית שינוי יש האם זמן? לאורך הטראומה עם ההתמודדות
התרחשות זמן השפעת תחת מצויה העכשווית הזמן חוויית האם הטראומה? אירוע
את מקצרת ובכך ופרגר) סולומון הנטמן, של מאמרם (ראה (עבר) הטראומה

העתיד? פרספקטיבת

התרחשות בזמן האדם היה התפתחותי שלב באיזה ההתפתחותי: הזמן ב.
המחקר? עריכת בזמן שלב ובאיזה ואייל) לומרנץ של מאמרם (ראה הטראומה
אל ביחס למשל מצוי, הוא בו השלב של ההתפתחותיות במשימות עומד הוא האם
בחייו מצוי הוא האם וגולנדר) ברגמן אהרנפלד, של מאמרן (ראה ומשפחתו הוריו
(off time or on time) נורמטיבית "מתאים" או "מאחר" "מקדים", בזמן האישיים

ההתפתחותיות? למשימות ביחס

103



לאירוע עד האדם חיי את שאפיין ההיסטורי הזמן מהו ההיסטורי: הזמן ג.
דור לאיזה כלכליים? משברים חווה האם מלחמה? בצל גדל האם הטראומטי?
ופרגר). סולומון הנטמן, ושל וברש, מירסקי של מאמריהם (ראה שייך הוא (Cohort)
(למשל הטראומטיים לאירועים מחוץ מתרחשים היסטוריים והקשרים אירועים אלו

האינתיפאדה)? עם בוזמנית שהתרחשה המפרץ מלחמת

של לגילו שהוזכרו; הזמן צירי לשלושת למעשה מתייחסים זה בקובץ המאמרים כל
אירוע של והחברתי ההיסטורי ולקונטקסט מצוי הוא בו ההתפתחותי לשלב האדם,
של המתקיימת ולהשפעה קודמות טראומות של טווח ארוכות זמן להשפעות הלחץ,

הווה. בזמן טראומה אירוע

וסראומה לחץ בחקר הבחנות .4
לגרום שעשוי המתח מרכיב אפיוני לגבי הן ההבחנה חשיבות על עמדנו כבר
בשונות ומגוונים רבים המתח מקורות עצמו. הטראומה קורבן לגבי והן לטראומה
נמצא יומיומיים מתח במקורות מדובר כאשר אפילו שונים. אנשים עבור שלהם
שונה בדרך מושפעים ובגיל, במין מאלה אלה השונים בקהילה, החיים שהאנשים
כלל וכי), אבטלה, לצבא, גיוס מסים, (למשל; בעיתונות שונות ומכותרות מידיעות
שונה במידה מושפעים למשל, שונים, (אנשים קשה בלחץ כשמדובר גם שתקף
זה בקובץ המחקרים סביבם). המתרחשים מאובדנים או טראומטיות, מידיעות
לאוכלוסיות ביחס ההבחנות לגבי שלהם השונות ההדגשות מבחינת גם תורמים
כמו לחץ גורמי של הצטלבות ישנה שכאשר למשל, נמצא, ספציפיות. ולתתתרבויות
אחראים ההגירה שבמצב החשובים המרכיבים דווקא הגירה, ומצב מלחמה מצב
להתייחס מספיק זה אין לעתים הזקנים. המהגרים של הנפשית לרווחתם יותר
הבחנות לעשות (למשל, זו תתקבוצה בתוך להבחנות להוסיף וצריך לתתקבוצה
של מאישיותו הנובע לשוני שבנוסף מכאן השואה). ניצולי קבוצת בתוך נוספות
של אלה את או האוכלוסייה, אפיוני את בחשבון לקחת יש מלחץ, הנפגע האדם
מספרות עקרונית מסקנה ללחץ. ההיחשפות בזמן משתייך הוא אליה תתהקבוצה
שהם המרכיבים כל של לדיפרנציאציה ליחס שיש הרבה החשיבות היא כולה הלחץ
לאפיוני לתהליכיו, הלחץ, לאפיוני ביחס דיפרנציאציה הלחץ: מתופעת חלק
זוכים אינם עדיין לצערנו, אלו, כל והתרבות. הסביבה ולאפיוני ממנו הנפגעים
ממצאי של ההכללה יכולת את בספק פעם לא מעמידים ולכן מספקות להבחנות

מחקר.

ממגוון להתרשם עשוי זקנים אנשים אצל הלחץ שחוקר לומר ניתן לסיכום,
המורכבים ההתמודדות דפוסי של והן הלחץ מקורות של הן הרלוונטיים, הגורמים
מונוטוני כדל, הזקן האדם את המציגה לתמונה בניגוד עומדים אלה והמוצלחים.
ההתנהגותי והעושר המורכבות שלו. וההתמודדות ההתנהגות בתגובות ועני
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לחץ במצבי עמידתו ויכולת אחר, אדם מכל פרוות לא הזקן האדם את מאפיינים
כולה. החברה של בחוסנה חשוב מרכיב היא וטראומה
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Foreword

The Gulf War was a new and different experience for most of us. Several
professional communities used this period of stress to observe, collect data,
and survey various populations, including that of the elderly.

Elderly people are particularly vulnerable to situations like that which
existed in Israel during the Gulf War: uncertainty, the need to act quickly
and decisively, and the need to adjust to cumbersome and unfamiliar things
and places (such as gas masks and sealed rooms).

In April 1992, under the auspices of the Department of Nursing of Tel
Aviv University, researchers in a variety of disciplines met to discuss the
studies they had conducted on "elderly people and the Gulf War". It was
the idea of Rivka Bergman, Professor of Nursing at Tel Aviv University,
to publish the studies together or present their findings at a joint forum.
The decision was made to approach the JDCBrookdale Institute of
Gerontology and Human Development concerning their collaborative
publication in the form of a monograph.

The JDCBrookdale Institute responded to their inquiry in the affirmative.
This was only natural, given tIhnestitute1s focus on aging and, perhaps
more importantly, its recognition of the practical implications of
understanding the responses of elderly people to unfamiliar situations, such
as that of the GulfWar. Moreover, the study of atrisk groups under stress
has always been of interest to the Institute.

The articles in this monograph differ in scope, cover several populations
(elderly people, institution staff, families), and represent various
approaches to method. Some may wonder why we chose to collect them
in one publication, and indeed, we debated the issue. Ultimately, we
concluded that what the publication could contribute would far outweigh
any potential confusion.

We believe this publication may form part of the base of a better system
for coping with such situations, and of an emergency network of guidance
and drill (in the hope we will not need them(.



We believe the publication will also help in creating a database on how the
elderly cope with stress situations in general, and missile attacks in

particular  areas in which little research has been done to date.

It is thus our pleasure, on the threeyear anniversary of the Gulf War, to
present this monograph for the consideration of professionals and
decisionmakers.

Yossi Tamir*

*Former Director, the JDCBrookdale Institute



Preface: Stress, Trauma, and Old Age during the Gulf
War

Jacob Lomranz

The study of coping with trauma and stressful situations has become a
central issue in Israel and the world. Unfortunately, Israel is considered
a living laboratory for the study of human behavior under stress (Breznitz
1983; Milgram 1982, 1986). The "Israeli laboratory" houses immigrants,
refugees, and Holocaust survivors; it harbors conflict among ethnic groups,
and tension between the religious and secular communities. Israel has also
been plagued by wars and loss, hardship and economic crisis. Above all,
it has faced a constant threat to its existence. These are but some of the
factors that makeIsrael5 s population human "guinea pigs". It is thus clear
that the existential experience in Israel can shed light on the study of stress
and coping.

There is a limited base of knowledge on how populations of varying ages
cope with stress, and even less information on how the elderly cope with
stress in general, and traumatic stress in particular. It is hoped this
collection will contribute to the body of knowledge on how the elderly cope
with traumatic stress.

1. The Gulf War: Characteristics of the Trauma

The Gulf War took place in 1991 and lasted about six weeks. It was a war
unlike any the Israeli population had previously experienced. This time,
for the first time,1 citizens on the home front were a target: the target of
40 SCUD missiles fired at Israel from Iraq. As it was impossible to
predict when and where the SCUDs would fall, curfews and defensive
behaviors were imposed on the civilian population, which was told to
prepare for the worst.

' With the exception of several incidents duringIsrael1s War of Independence (1948).

1



In light of their significance, we would elucidate the specific characteristics
that were a source of stress in the Gulf War:
a. Gas and gas masks: The main threat of injury and destruction in

the Gulf War came from missiles with chemical warheads  a most
terrifying threat, by any account. The gas masks, the doubts as to
their defensive ability, and the memoires they aroused in connection
with the two World Wars, aggravated and magnified stress. The
population of Holocaust survivors, for whom the destructive threat
of gas is oppressive, suffered in particular. Throughout the Gulf
War, citizens had to have their gas masks with or near them at all
times. Carrying gas masks everywhere meant carrying a constant
incitement to stress.

b. Air raid sirens: The moment  always unanticipated  these were
sounded, the body entered a state of stress which dissipated only at
the sound of the all clear or some other indication that the threat
had passed.

c. Sealed rooms: At the sound of the air raid siren, the citizens of
Israel crowded into rooms that had been sealed against the
infiltration of gas. The time spent in these rooms symbolized the
helplessness many felt as "sitting ducks" or enemy targets.

d. SCUD missiles: These represented a most extreme and real threat:
As targets were unknown, each citizen was directly threatened.

In addition to the above characteristics, one must of course take into
account the context and environment in which each individual found
himself (home, hospital, institution).

In general, the situation was characteirzed by uncertainty. The level of
anxiety was not constant; on the contrary, the possibility of the appearance
of a stress inducer of vairable strength was constant but unforeseeable.
This gave rise to false beliefs concerning where missiles would fall. Many
also faced the dilemma of whether to abandon their homes for outlying
areas until the end of the war. In light of the continuous threat, living a
regular, normal routine life  personally, socially, or at work  was
impossible; daily life was utterly disrupted.
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Additional clarification is offered by Schlossberg (1981), who set criteria
for understanding transitional situations, which are always a source of
stress in the context of a war. Let us examine the criteria Schlossberg
delineated in the context of the Gulf War:
a. The onset of change: As noted, change was impossible to predict.

It arrived suddenly, signalled by an air raid siren.
b. The source of change: As the source of change was completely

external, the individual had no control over it.
c. The duration of the change: Again, the situation was undefined;

when the stress would end, when people could come out of their
sealed rooms, was unforeseeable.

d. The essential effect: The main effects of extreme stress were
anxiety and helplessness.

e. Changes in roles: As noted, daily life was thrown into disarray.
This caused chaos in the fulfillment of personal and social roles,
many of which were completely disrupted.

According toSchlossberg 's model, it is easier to cope with change and
transition when one has control of the source of change and can prepare for
change, when change arrives gradually and stays briefly, and when change
has a positive or balancing effect (e.g. when loss is balanced by gain).
Clearly, the majority of these conditions did not exist during the Gulf War.

2. Concepts and Definitions

2.1 Stress, Trauma and Coping
Selye (1982), a pioneer in the modern study of stress, noted that the
majority of people talk about stress without really defining it clearly. An
endocrinologist, Selye defined stress as a nonspecific emotional or somatic
response of the body to a demand on it, which is always reflected by a
physiological change. Lazarus (1966) defined stress as a concept
comprising a range of components: stimulus, response, cognitive
assessment of the threat, coping styles, psychological defenses, the social
environment. Later Lazarus honed his definition, stating that stress is an
organizing concept, which collates phenomena related to the adaptability
of animals and humans (Lazarus and Folkman 1984). Many researchers
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agree that stress is a stimulus caused by the interaction of an individual and
his environment, which the individual evaluates as exceeding or taxing his
resources and therefore endangering his mental welfare. However, some
definitions of stress emphasize the source of stimulus, and some emphasize
the body's response. Indeed, definitions of the concept have been so
broad, general, and various  stimulus versus response, speciifc versus
nonspecific, concrete versus general, physiological versus psychological 
 that some researchers have suggested abandoning the concept entirely
(Goldberger and Breznitz 1982). Nevertheless, most accept the definition
that stress is a demand on the body that disturbs its homeostasis, requiring
an adaptive or coping response to reduce the stress and restore equilibrium.

There is somewhat broader agreement regarding the concept of coping.
Behaviors in response to stress stimuli and the upset of equilibrium are
called "coping". Lazarus and Folkman (1984) define coping as "behavioral
and cognitive efforts to gain control of internal and external demands that
tax human resources". The majority of researchers agree on the definition
of coping as an attempt to control a demand on, or threat or injury to, the
body (Monat and Lazarus 1985). In recent years, the study of coping
strategies  cognitive, emotional, problemsolving, problemcentered
versus emotioncentered  has gained momentum. As Hobfoll (1988)
suggested, it is possible to organize all of these approaches and
perspectives under a common umbrella, that is, to see stress as a
disturbance of homeostasis on one hand, and coping as the resistance ot
stress, on the other.

There is also broad agreement in the literature regarding the concept of
stressrelated trauma, although this concept is used interchangeably with
those of catastrophe, traumatic stress, and mass or collective stress.2
Trauma is defined as an exceptional or unusual event or stimulus that
exposes an individual or those close to him to an intensive, extreme,
sustained threat (Figley 1985). Based on this definition, trauma is defined
in this monograph as the collective stress under which the population of

2 It is worth noting that there is no difficulty defining extreme stress, also recognized
as trauma, because of the severity of the stressful stimuli and their impact.
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Israel found itself duirng the Gulf War, caused pirmarily by SCUD missile
attacks.

2.2 The Study of Traumatic Stress: Whom, What, and When to Study
Central issues regarding types of stress stimulus, the duration of stress, the
characteirstics of the population affected by it, and the context and
environment in which it occurs have not always been adequately assessed
in the research. The studies in this collection attempt to differentially
address traumatic stress and ways of coping with it by coveirng a number
of problematic issues on the research agenda. The following is a brief
discussion of these issues in their general scientific context.

Characteristics of the Traumatic Situation
Scientific cirteria require us to be precise in characteirzing traumatic and
environmental stimuli. A common problem in the study of stress and its
effects is the broadness of what may be considered a "traumatic stimulus" .
Rape, isolation or captivity, terrorism, battle fatigue, natural disasters
(eatrhquakes), and disasters caused by human error (accidents at atomic
power plants) are all considered "traumatic"; it seems the study of any one
of them grants validity and universality to the others. Of course, there is
no sound basis for this. In taking care to avoid overgeneralization, we
must first of all define and distinguish the characteirstics of each specific
traumatic situation.

Relatively little research has been conducted on the specific effects of air
attacks on civilian populations. Duirng World War II, a number of studies
were made of civilian behavior under air attack. Most of these were
opinion polls conducted after the fact among populations that had been
attacked from the air by the Germans or Japanese. There are a few repotrs
on the conduct of organizations and institutions in England duirng World
War II. The majoirty of studies noted that prewar expectations of
reactions to stress due to air attack were not confirmed (Janis 1951). That
is, contrary to what was expected, society and its institutions did not
collapse, and morale and mental health did not deteirorate significantly.
In the majoirty of countires studied, civilian populations proved plucky and
resourceful. Nevetrheless, some findings point to increases in illness and
physical complaints following air attacks. Similarly, it appears that
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organizations assisting the injured (rescuing, finding alternate housing,
providing reparations) were often not suitably efficient (Quarantelli 1985).
In summary, the few findings available do not always corroborate one
another and, in fact, often contradict one another. In addition, it has been
found that these studies did not precisely define the stress stimuli or the
affected population (gender, age), and did not deal with the elderly
population at all.

It is wotrh commenting on an additional situational factor: It is usually
supposed that the environment or place where the trauma occurred  i.e.
the locus of attack, battleground, or site of natural disaster  is
fundamentally different from the "regular" environment, in this case the
civilian environment (Laufer 1988). In some cases, the traumatic
environment  e.g. a torture chamber  is indeed different from a
"normal" one. Even when the traumatic environment is not essentially
different, however  as in rape, cirme, or natural disaster  the trauma
itself is outside the scope of "normal" experience. This assumption is in
line with that of the American Psychiatric Association, which defines war
as being outside the scope of normal human experience (DSMIII).
However, we would note that this assumption is valid only in part,
regarding the severe posttraumatic effects of attempted murder, shell
shock, or time spent in (enemy) captivity, in a sealed cave, or in a work
or extermination camp. This assumption cannot easily be implemented in
connection with the prolonged suffering of an entire population  such as
that of the residents of London during the "Blitz", or of the residents of
Greater Tel Aviv during the SCUD missile attacks  that is, extended
exposure to traumatic stress under "normal", routine circumstances. It is
these circumstances that the studies in this collection address.

Studying Trauma versus Studying PostTrauma
Trauma is not identical to posttrauma. This distinction is determined by
conceptualization, as well as by when a study is conducted, relative to the
traumatic event. The majority of trauma studies are actually studies of
posttrauma, as they are conducted after the traumatic event and draw
conclusions about it in retrospect. There are two problems with such
studies: First, they are not conducted in "real time", that is, at the time of
the traumatic event, and therefore cannot record the responses or forces
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that were active at that time. Second, they usually do not control or
account for the factors present before or after the traumatic event, such as
previous life experience, the effects of age, or personal development. In
addition, these studies raise questions about the longterm effects of
trauma, or what happens when past traumas haunt an individual for the rest
of his life (Solomon 1990). The uniqueness of the studies in the present
collection is that they were conducted while the trauma was taking place;
they thus make possible a type of learning about trauma that differs from
the norm.

Stress, Coping, and Old Age
The relationship between stress and coping and age has received increasing
attention (Lieberman and Tobin 1983; Lazarus and DeLongis 1983).
Before embarking on a discussion of traumatic stress, we would address the
general issue of stress and old age. The importance of studying how the
elderly cope with stress is great. It may be assumed that how elderly
people cope with daily difficulties and problems associated with their age
will affect their behavior, health, survival, and emotional wellbeing.
Some hold that the inability to cope with stress hastens the onset of illness
and intensifies the aging process. It appears that the developmental tasks
and characteristics of each stage of life are sources of stress, regardless of
a person's age. The majority of stress on the older individual comes from
physical, psychological, and social change and loss, both personal and
functional. Some of these changes and losses, such as loss of a spouse or
friends, are irreversible. Even those that are not  relocation, retirement,
loss of control and changes in familial frameworks in late old age  may
be sources of stress (Stephens et al. 1977). Many studies of stress in old
age have discovered a relationship between such events and an increase in
depressive symptoms, a decrease in morale, and feelings of stress and
physical illnesses. Moreover, ecological dimensions such as characteristics
of the neighborhood and the environment and relocation, were found to
influence the mood, morale, and emotional wellbeing of the elderly
person.

Trauma, Coping, and Old Age
A central issue in the study of trauma is the trauma's intensity, relative to
the study population and its characteristics, and the trauma's place in the
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continuity of life of the injured party. Some have assumed that traumatic
stimuli have a "bulldozer effect"  that is, that all those who experience
a trauma will be affected by it to the same degree because its impact
"bulldozes" or pushes aside personal differences and differences of gender.
This approach was often taken in early studies of the Holocaust, for
example. Clearly, this approach hampers research into the significance of
different ages and stages of life for trauma victims. As noted, in studies
of the effect of stress and trauma on various sectors and populations, the
aging population has been somewhat overlooked. Only recently has the
spotlight been pointed at the effect on the aging population of stressful life
events, daily problems, functional loss and decline in health (Stephens et
al. 1990; Folkman et al. 1987). Also recently, the study of support
systems for coping with stress associated with aging has expanded (Hobfoll
1988; Stephens et al. 1990). However, we still know relatively little about
the effects of trauma on elderly people (Lomranz 1990; Wilson et al.
1988). The majority of material on trauma and old age concerns Holocaust
survivors and discusses posttraumatic situations; yet even it pays relatively
little attention to the factor of old age.

Before relating the component of trauma to that of old age, we must
understand the developmental processes and changes  biological,
psychological, and social  characteristic of old age. Biological or
physical changes include a decline in a vairety of physical abilities, an
increase in chronic illnesses, and the deterioration of both motor functions
(movement) and senses (sight and hearing). Psychological changes include
decline in cognitive andvisualmotor functioning, changes in personal
identity, the tendency to review one's life, changes in interpersonal,
familial, and intergenerational relations, and the loss of significant others.
Social changes include decreases in the level of activity and in sources of
support, a reduced peer group, and harm due to stereotyping.

The authors of the articles in this collection were given the opportunity to
examine the combined effects of traumatic stress and the aging process.
In order to understand how older people cope with these, we would
consider the characteristics of aging, and integrate them differentially into
the characteristics of stress, personality, and the environment. We would
then ask the following questions:
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* Does past stress erode coping mechanisms, or strengthen them?
* How do ethnic origin and immigration to Israel interact with

characteristics of aging and a traumatic environment?
* Do those significant to an elderly person  family members or

institution staff  give his age appropriate consideration when
helping him cope with a traumatic event?

3. The Articles in this Collection

The order in which the studies in this collection appear was determined not
only according to the specific research questions they address and their
theoretical and methodological contribution, but also according to their
generality and their attention to characteirstics of specific populations.
Thus, the first study addresses the general population of Israel, the second
addresses families, the third focuses on immigrants from the former Soviet
Union, and the fourth on Holocaust survivors. The final studies in the
collection examine the staff and elderly clients of geriatric institutions and
home care units in the community.

Lomranz and Eyal sought to examine changes in the depressive mood of
the adult population in Israel during the Gulf War. This study is unique
because it is longitudinal and representative. Depressive mood among
representative samples of the adult Israeli population (those aged 18 and
over) was examined in June 1990, before the Iraqi invasion of Kuwait; in
December 1990, when the Allied Forces entered the war; in February
1991, during the SCUD missile attacks on Israel; and in March 1991, at
the end of the war. The findings clearly indicated an increase in depressive
mood during the SCUD missile attacks, and pointed out interesting
differences in the affective responses of men and women of different ages.

Ahrenfeld, Bergman and Goldenor put their emphasis on families. They
examined what happened to the partnership or interaction between families
and geriatricinstitutional settings during the Gulf War. They discovered
what appear to be noticeable differences, compared to peacetime: The
families of residents of geiratric institutions reduced their involvement with
them to a minimum. In contrast, the staffs of these institutions, who faced
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a conflict of interest between their work and families, mostly preferred to
concern themselves with caring for the residents of the institutions. After
the war, there was tension between the staffs and families. The article
concludes with a number of suggestions, in light of the war experience.

Israel has been blessed with waves of immigration from the former Soviet
Union. Immigration in and of itself is stressful and difficult; when we add
to it war and the aging process, we receive a traumatic situation, and
increased sensitivity to harm. This explains the importance of the study by
Mirsky and Barash, who examined the mental health of 87 families of
elderly immigrants from the former Soviet Union. They found that tension
related to the war was minimal, and that emotional and objective
components of immigration were those that affected mental wellbeing.

A central concern of researchers interested in stress and trauma is that of
the influence of previous stress on present stress. This was studied by
Hantman, Solomon and Prager, who examined the responses of elderly
Holocaust survivors to the Gulf War. Their goal was to evaluate their
respondents' sense of security and perception of stress during the war.
They found that elderly Holocaust survivors perceived the war as being
more dangerous and experienced levels of situational and dispositional
anxiety greater than did respondents who were not Holocaust survivors.
Their study contirbutes to efforts to understand the influence of previous
stress on present stress, to clarify affective processes, such as tension,
among Holocaust survivors, and to distinguish the responses to stress of
Holocaust survivors from those of other groups studied. It should be noted
that 367c of the study sample were members of kibbutzim, another unique
population worthy of study in connection with research on coping with
stress.

Goldenor, Ahrenfeld and Bergman studied geiratric institutions during the
Gulf War, examining both work patterns and the responses of residents.
They found that there were difficulties in suiting gas masks to elderly
residents, sealing their rooms, finding staff, reducing the burden on
families of staff, and organizing transportation for staff. Successful
organization helped staff coordinate functioning at work and meeting the
needs of residents, with functioning at home and meeting their own and
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their families' needs. In addition, the researchers examined critical
situations and identified atirsk groups. They helped develop ways for staff
to cope with both the residents' problems and anxiety, and with their own
anxiety. The researchers also reported on the "end of the war syndrome" ,

recording a rise in staff absences, illness, and attempts to repress the war
experience. In light of their findings, the researchers made
recommendations on how institutions might better cope with war situations.

In their study, Brackman and Mor focused on how elderly people receiving
care in the community (home care, geriatric outpatient wards) coped with
the Gulf War. They surveyed demographic characteristics, patterns of
organization in the home, responses to air raid sirens, psychosocial
factors, and medical events. Their survey revealed many unmet needs, and
indicated the need for appropriate modelsof coping, and the preparation of
multiprofessional teams in times of emergency and war.

The implications of these studies for theories, further research, and
implementation of lessons learned regarding old age and stress are
presented in a summary chapter.
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