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 מה בערכה:

 

 :הערות למנחה -  לפני הסימולציההקדמה 

הזדמנות לכולנו ללמוד בתנאי  הינוקל אך   איננו תרחישחשוב להרגיע את המשתתפים ולהסביר,  שה .א

 חממה.

 .בלבד מחייב כישרון משחק אלא "כניסה לנעליים" של בעל התפקיד ואינ כגון זה משחק תפקידים .ב

שתתף לה שעומד על דעתו שלא ישתתפו באופן פעיל, אך ניתן להיעזר במי יםשכול הנוכח מומלץ .ג

. מכאן , שיש להכין דפי תצפית מראש ולהתייחס תצפית על  בעל תפקיד אחד או יותר בהדמיה, לבצע

 העיבוד. אליהם בשלב

הם בעלי יודעים מי שכול המשתתפיםולוודא על דש בגדו של כול בעל תפקיד תוצמד מדבקה. רצוי  .ד

 .תחילת הפעילותלפני  התפקידים

ת, \של: המנהלאו "זירות האירוע" )על פי התרחיש הספציפי(  יש לבחור בחדר את "אזורי המיגון"  .ה

...ולמקם את האנשים ב"אזורים" השונים. )אפשר הכיתות השונות וכד'ית , המזכירה, אב הבית, \הסגנ

 להכין שלט קטן עם השמות  של האזורים השונים.(

הביצוע  . מנחה התרחיש "יביים" תהליך זה.דקות 02-כשל המשתתפים על פי התרחיש אורכת  הפעילות .ו

ניתן ורצוי לכולם. רם בקול  יאמרובשקט לבעל התפקיד או  שיינתנועל ידי הוראות בעל פה, ייעשה 

 לאלתר, כאשר עולה צורך.

  ות של "חירום".המנחה יעצור את הפעילות כאשר יבחין בהתמודדות עם מגוון דילמות וחווי .ז
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 לתשומת לב נושאים מרכזיים

 בצל"ח(. ממנו והוא ממנה את נציגו )מחליפו אלא אם כן נבצר  ,מנהל האירועתמיד מנהל בית הספר הוא  .1

 מנהיגותו של המנהל ומנהיגותם של המורים, מקבלת משמעות יתירה באירוע חירום.

 לפי פנים ביה"ס וגם כלפי חוץ. חשובה ביותר והיא קיימת  גם כ שרשרת היידוע .2

המנהל ההתנעה מתבצעת על בסיס התרגולים שנערכו בביה"ס. על ידי המנהל.  חברי הצל"ח כינוס מיידי של .3

גם חשוב להיערך שונית  ולחלוקת תפקידים מיידית )להערכת מצב רא ,אחראי לזימון כולל של כל חברי הצל"ח

היערכות נכונה תגרום לצריכה נבונה של גיעו עם קבלת הידיעה. בעלי התפקידים מחוץ לביה"ס, שילהגעתם של 

 שהסיוע ינתן כתמיכה לצוות הישיר של ביה"ס ולא במקומו(. אלו, כאשר העיקרון המנחה הוא,

תכנון ומשפחות שנפגעו בתלמידים על פי מעגלי הפגיעות, טיפול  בטיפול  של הצל"ח כוללתהתארגנות ראשונה   .4

 בהמשך.שלבי הטיפול 

. יש למנות כמה חברי צוות יחת הדרכה מקצועית לקראת הכניסה לכיתות תתקיים עם כול צוות המוריםש .5

 שישהו עם התלמידים בעת הזאת ויקבלו הדרכה בנפרד.

. בכל מפגש  נעשית הערכת מצב תהליך מקביל לאלה הנעשים עם התלמידים הינםהמפגשים עם המורים  .6

חובה לקיים תדרוך קצר של ים ברמת הפרט  וברמת הקבוצה. מחודשת ומתקבלות החלטות לגבי מתן מענ

אמירות לגבי מה   ך לכלול מידע עובדתי מדויק,התדרועל . /פסיכולוגית ביה"סיועצתהמורים, שיעשה על ידי 

רצוי שיהיה דף תדריך שיחה למורים, כדי   ובה והודעה על המפגש הבא של המורים.שעומד להתרחש בשעה הקר

תדריך מיפוי מעגלי  -מודד עם המשימה. )תדריך שיחה ראשונה ותדריך מסרים בוני חוסן. וכןלסייע בידם להת

 פגיעות(.

 

תבסס על רשימות התלמידים ועל מיפוי מעגלי יאיתור וזיהוי של תלמידים במצוקה, הזקוקים לעזרה מיידית,  .7

 עם האירוע., שנערכו מראש. ייעשה שימוש גם ברשימות הנאספות במהלך ההתמודדות הפגיעות

שיגיעו לבית הספר ויצפו לתשובות, הבהרות ה הצל"ח יתארגן לתת מענה להורים מודאגים הן בטלפון והן אל .8

 .לכל מי שנמצא בביה"ס ומזון משקהללדאוג  יש וסיוע מיידי.

ה ליידוע הדדי ולבקשכגון, משרד החינוך, מחלקת החינוך ברשות  קשר עם גורמי חוץ רלוונטייםלהצל"ח יתארגן  .9

 וקבלת עזרה.
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הטווח המיידי, הקצר והארוך. לשם כך, על הצל"ח  – ארגן את התערבויותיו על פי מימדי זמן שוניםיהצל"ח  .10

 להיפגש מדי פעם להערכות מצב ולמתן מענים מתאימים. 

בסיוע של  מדיניות ההתנהלות עם התקשורת ואת איש הקשר הממונה על כךהצל"ח  יגדיר בצורה ברורה את  .11

קרבת בהניסיון מלמד כי יש לתת את הדעת על התייחסות לאנשי תקשורת  .הרשותמשרד החינוך ודוברות 

 ביה"ס ומחוצה לו. 

 

 

אנחנו כדאי להגיד דברים כגון:" –לכידות, התמודדות ותקווה לצד אמינות במסירת המידעהמרכזי ישדר מסר ה .12

מידע   כל  בשלב זה המידע חלקי עדיין.. נו, נעשה כל מה שצריך כדי להתמודד ונעשה זאת במקום הטבעי שליחד 

הטל' באמצעות  )בשלבים אלה זורם מידע רב ,, בואו נשמור על רגיעהמייד נדאג להעבירושנקבל 

-, שמועות עוברות במהירות ונוצר מצב של דיסהסלולארי/פייסבוק/ מיסרונים  לחברים ולהורים וכו'

 ן(.אינפורמציה ושמועות, שיש להיערך להתמודדות עימ

 

התארגנות  , אם כי בשת"פ עם   הרווחהו המשטרה  הודעות למשפחות שנפגעו נעשות על ידי חשוב לדעת:  .13

 המוסד החינוכי תכלול סיוע למשפחות הנפגעים.

תדריכים ב ניתן להיעזר) "השבעה"הלוויה ו טקסי  לקראת יש להיערך, במקרים בהם יש חלילה הרוגים .14

 .לצורך תמיכה וליווי שלהןהתגייסות  לסיוע  למשפחות שנפגעו ותן מגם הדרכים ל ייבדקו .המתאימים(

 ההתערבויות שנעשו, על בו ידווח על האירוע .הצל"ח ינסח  מכתב לכלל הורי בית הספרבסיום יום הלימודים,  .15

 במעגלי הפגיעה השונים המחייבים התערבות ,אותות מצוקה יהיה פירוט של  . במכתב התוכניות להמשךועל 

 הצורך יפתח "קו חם" לסיוע מתמשך במידתפו מספרי טלפון של גורמי הסיוע בביה"ס ומחוצה לו. רויצו

 .הנצחההזיכרון וה  יטקסלגבי בשלבים מאוחרים יותר יעלו גם שאלות  .16

דיים, החברתיים, ת של  ההיבטים התפקוחשוב לחזק את  תחושת ההמשכיו ,בכל שלבי ההתערבות .17

 . עיקרון הרציפותסטוריים על פי הזהותיים  וההי הקוגניטיביים,
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 :הסימולציה עיבוד

 ושני: סבב ראשון

 רגשות לבין  התפקוד כבעל תפקיד.)סבב(. לעשות אבחנה בין  -איך הרגשתם , אתם עצמכם, בסימולציה?  - .1

 איך תפקדו המנהל , היועצת, המזכירה, הסגן,  -בואו נדבר עלינו , כבעלי תפקידים, על התפקוד שלנו  - .2

 מה כדאי לשמר ומה כדאי לשפר?המחנכות וכו' 

 מההתנסות , לגבי התמודדות עם אירוע חירום בביה"ס?  יםלוקח םשאת החשוב ביותרמהו הלקח - .3

 סיכום עקרונות הצל"ח החשובים שעלו בסימולציה. - .4

 מה ניתן לומר על הסימולציה ככלי למידה להתמודדות בחירום?- .5

לפנות קודם לבעלי התפקידים ואחר כך כדאי ם? מה היה עוזר לכם? מה היה חסר לכ מה הכי עזר לכם? .6

 לאחרים.

 הערות למנחה:   

בין הדיון על התחושות ובין  קורה לא פעם ששני הסבבים נכרכים זה בזה וחשוב לעשות את ההבחנות .1

 תוך כדי הדיון.  הדיון על התפקוד,

 אצל המשתתפים שיעלו, יתכן ותחזק ותתחוש העלולה להעלותהיות וסימולציה הינה חוויה עוצמתית,  .2

. לפיכך יש חשיבות רבה לדרך ההתערבות והתמיכה של המנחה בהקשר עלבונות  ואףאמירות קשות 

להכין מראש למגוון הרחב של תגובות, המתרחשות בעת לחץ. רצוי להדגיש את האתגר זה. יש 

של התגובות ר את הטווח הרחב ההזדמנות ללמוד על עצמנו ועל הסיטואציה, במטרה להתכונן ולהכיו

ותתרום  והמערכתית המסוגלות האישיתתחושת את היכרות זו עשויה לשכלל ולשפר . האנושיות

 ב"זמן אמת". לתגובה יעילה

 סבב מסכם:   

 (חלק זה המהווה סגירה חשובה לוותר על אין) ת מההתנסות כולה\למידה אחת משמעותית שאני לוקח
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  הסימולציה ככלי עבודהאמירות  מסכמות על 

 

. זוהי חוויה של האירוע בדקות הראשונות יםבלתי נמנעכמעט ו צפויים הינם "בלגן"ו תחושה של איבוד שליטה*

 שחשוב לחוותה בכל סימולציה.

. היערכות מיטבית מאפשרת התמודדות מהירה יותר ההתעשתות, מבעוד מועד ככל שנערכים טובההנחה היא, ש *

 מיטבית.

מבטיח כיסוי לרוב הדילמות המרכזיות שעלו. עם זאת, מגוונים, תרחישים באמצעות שהתאמן  ,של צל"ח*קיומו 

 המציאות תמיד  מפתיעה!

ההדמיה נותנת תמונה זאת  עם,  ות לחץ ולסימפטומים פיסייםתחושל וגורמת*סימולציה מדמה את המציאות 

 שאיננה מדויקת בכמה היבטים:

 השתלשלות האירועיםו של הזמן הכרונולוגי בהיבט.  

 זמנית-בו המוזרםהמידע  בהיבט. 

 מערכות היחסים בין האנשים ובעלי התפקידים. בהיבט 

 עובדה שהמשתתפים אינם בעלי אותו תפקיד, שהם ממלאים  במציאות!ב -בהיבט התפקיד 

 

 במוקד לגבי הנושאים ובעלי התפקידים שיהיו רבים, ויש לקבל החלטה ציריםבלהתפתח  עשויההסימולציה 

 . העיבוד

 יש להניח שלא נספיק להתמקד בכול ההיבטים, ולכן חשוב האימון העקבי.
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 ביה"ס להתמודדות עם אירוע חירום:במידת המוכנות ה של צ'ק ליסט לבחינ

לפניכם  שישה נושאים )שאלות(, הבאים לסייע בידיכם לבדוק עד כמה בית ספרכם מוכן להתמודדות עם אירוע 

 ינה של ששת המוקדים והיערכות מתאימה בהם, מהווה בסיס טוב להתמודדות.חירום. בח

 

מיהם בעלי התפקידים המרכזיים בצל"ח של ביה"ס שלכם? האם הם מודעים לפרטי תפקידיהם? האם יש להם  .1

 מחליפים? איזה חלק יש להורים בהיערכות זו?

 וכדו'(. "אפמיילים, קב' "וואטסם מעודכנים ? )האם יש לכם רשימות טלפונים ופרטים אישיים אחרי .2

 האם יש רשימות תלמידים מעודכנות? .3

האם ישנו בבית הספר תיק חירום המכיל גם מערכי שיעור אלטרנטיביים מותאמים לאירועי חירום? ) דיבוב,  .4

 הפגה, יצירה(.

 האם הצל"ח ביצע תרגול? .5

 מפקח כולל, יועצת בכירה(. מיהם גורמי החוץ איתם תצטרכו להיות בקשר? )שפ"ח, רווחה, מח' חינוך, .6

 במי / במה ניתן להיעזר? שאלה כללית להיערכות לחירום: .7
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 : 1בבית הספר צוות לשעת חירוםהקמת  :תדריך

 הקדמה:

לנהל את הפעילות הארגונית, החינוכית  ותפקידו: בשגרהמוקם ההינו  מנגנון קבוע במערכת,  צוות לשעת חירום, – הצל"ח

 עד לחזרה לשגרה. -במהלכם ולאחריהם   חירום, ובעתותבמצבי משבר , הנעשית במוסד החינוכי, והטיפולית

  המערכת לתפקוד תקין בזמן סביר. החזרתתפקוד בעת חירום וה יעילותבית ספרי, המסייע להעלאת  "עמוד שדרה"הצל"ח  מהווה 

מזמנת נקודת פתיחה להשלטת סדר יערכות כזו  מוקדמת לחירום. הההיערכות ב הינה חלק מרכזי הקמת צל"ח בבית הספר

                      נותנת מסגרת לניהול מערכתי, פנימי וחיצוני.ובתחושת איבוד השליטה, המאפיינת את תחילתו של אירוע חירום 

בר את "חוסנו" מגביר באופן מצטו בסיס להפקת לקחים והשתכללות ןותנ, מגביר את יעילות הטיפול באירועמתפקד היטב הצל"ח 

 של ביה"ס.

  .אירועי חירום  דה קריטית לניהולב, עומגדיר מנהיגות מראשהצל"ח 

 מתחלקת לשלושה שלבים: ספרי -הביתהקמת הצל"ח 

 הכנה להקמת הצל"ח. .1

 הקמת הצל"ח, .2

 חזוק של הצל"ח.תביסוס ו .3

 פירוט השלבים:

 הכנה להקמת הצל"ח:.1

 יצירתמטרת המפגש הראשון היא  ובהנחייתם. מנהל ביה"ס והיועצתביוזמת  ,יבית ספרהניהול ה* מפגש ראשוני של  צוות 

 ספרי.-מוטיבציה והיערכות ראשונית לקראת בניית הצל"ח הבית

המפגש יעסוק בהתנסות בתרחיש סימולציה  קצר ועיבודו על פי עקרונות של ניהול אירוע חירום. התנסות זו ממחישה היטב את  

 יהצורך בהקמת צל"ח בית ספר

ומאפייניו, כגוף המאפשר  ניהול מיטבי של אירוע חירום ויוצגו בעלי התפקידים השונים. )מצורף  *יינתן הסבר על מהות הצל"ח

ספרי והוא כולל פירוט של כל בעלי התפקידים ותפקידיהם -תהליך הקמת הצל"ח הבית -מסמך, שנושאו נהלי שפ"י בחירום

 השונים (.

 ית הספר הספציפי שבו מדובר.*ייערך דיון בהתאמת הצל"ח לב

לכל בעל  גיבוילמשל: חלוקת תפקידים לאנשים בצוות בית הספר, בחירת , לצוות הניהול לקראת המפגש הבא יחולקו משימות*

מפגש הבא )כגון: המזכירה תיצור את לוח האיכון ותעדכן רשימות של ה על חלקו בהכנת אחד מחברי הצל"חתפקיד, הנחייה לכל 

 ים רלוונטיים למורים למצב חירום,חומרגלי הפגיעות של התלמידים והמורים, וכן תכין עצת תכין את רשימות מעהיו המורים,

 הרכזות של השכבות יכינו מערכי שיעור לשהייה במקלטים וללמידה מרחוק וכו'(.

 :הקמת הצל"ח.2

 ובחינתם.ם השונים החומרים שהוכנו על ידי בעלי התפקידי*יקבע תאריך מפגש של צוות הניהול להצגת 

 והצוות יתכונן למפגש עם כלל הצוות החינוכי. , שיתבסס על החומרים שהוכנו* ייבנה תיק חירום בית ספרי

 הצל"ח יוצג לצוות החינוכי כולו על פי התפקידים השונים ועל פי התכולה של תיק החירום הבית ספרי. באותו מפגש תתקיים*

 קרונות ההתמודדות בחירום. על פי ע ובעיבודהסימולציה ב התנסות

 :.ביסוס הצל"ח ותחזוקו3

 * הצל"ח יתכנן מראש את מפגשי הצל"ח לאורך השנה במטרה לשכלל את תפקוד הצוות ולשמור אותו בכוננות שגרה מתמשכת.

 לבדוק ולעדכן באופן קבוע את תכולת תיק החירום. ויקפיד)מנהל ביה"ס( או נציגו הצל"ח  ראש*

 מפגשי סימולציה על תרחישים שונים שיסייעו לצוות להתאמן ולתרגל תפקוד במצבי חירום שונים. ישנ*יתוכננו לפחות 

 *יתוכננו ערוצי תקשורת והעברת מידע לכלל הצוות החינוכי לגבי פעילות הצל"ח.

 

 

 

 

 

                                                
1

 .בכל תהליך הקמת הצל"ח הבית ספרי, מומלץ לקבל ליווי והדרכה, מתמשכים מהמדריכה המחוזית של היחידה למצבי לחץ וחירום של שפ"י. 
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                                ם אירוע חירועת בוסדר היום  הראשון  צל"ח המפגשי : תדריך

 לסדר יום לאחר אירוע חירום ודוגמא

 )הכי מוקדם שאפשר(:   -  1מפגש מס'  

 שלבי העבודה

 מידע מהימן ככל שאפשר בשעה זו . אספו -

 תשתית לכל התפקוד המערכתי בהמשך. בנו -

 שפת התמודדות משותפת. צרו -

 לאירוע הספציפי(. ומיקיימת והתאהחלוקת התפקידים  ורתפקידים )אשר חלקו -

 ות  מפגש של הצל"ח.סדר יום ונקודבנו  -

 מסרים:

 מנהיגות הצוות בעת אירוע חירום.חזקו את  -

 עקרונות ההתמודדות זכרו את  -

 תקווה  ומשמעות. רוח השרו  -

 

 )לאחר מפגש ראשון בכיתות(:  - 2מפגש מס' 

 שלבי העבודה:

 מצב.נתחו והעריכו את ההמידע שהתקבל מהמורים, עבדו את  -

 אירוע.למעגלים נוספים השייכים ל התייחסו -

 תפקידים.וחלקו תחומי התערבות מחדש מקדו  -

 האפשרות של חזרה הדרגתית לשגרה )ע"פ מעגלי הפגיעות השונים(.בחנו  -

 מסרים:

 חיבור רציפויותהמשך  דגש על שימו  -

 נתינת כוחותשימו דגש על  -

 

 )סוף היום(:  -  3מפגש מס' 

 :שלבי העבודה

 לימים הבאים. היום והיערכו סכמו את -

 י עבודה לטווח הארוך )חלוקת תפקידים, קביעת זמני פגישות וכד'(.נהל קבעו -

 בין חזרה לשגרה לבין המשך ההתייחסות לאירוע. ןזוילב לא שימו  -

 קשב וערנות לסוגיות שתתעוררנה כתוצאה מהאירוע.גלו  -

 מסרים:

 גורמי הכוח והעוגנים ע"מ לחזקם ולשכללם. הציפו את -
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 :)התרחש בשעות הערב(ת אירוע אסון התרחשולסדר יום לאחר  דוגמא

 המתווה ישתנה בהתאם ללוחות הזמנים של האירוע הספציפי

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 הכי מוקדם שאפשר

0::7-0::7 

0::7-07:77 

+ פתיחת  םטייהרלווניידוע כל הגורמים 
 שערי ביה"ס על פי הצורך.

מפגש ראשון של הצל"ח: )מצומצם/מורחב, 
ראש הצל"ח( התארגנות   עפ"י החלטת

 לניהול האירוע בטווח הקצר )היום הראשון(.

אסיפת מחנכות: מידע + דיבוב ותדריך לקראת 
 כניסה לכיתות.

                                       מחנכות בכיתות:             
בכיתות אשר ע"פ מעגלי פגיעות שייכות לאירוע 

תתקיים שיחה  ראשונה בכיתה. ראו תדריך 
רוע ימפורט בעניין זה. )כיתות שלא קשורות בא

 ממשיכות בשגרה(.

ומשפחתו. קשר עם הנפגע -
טיפולים פרטניים  ע"פ     

                          מעגלי  פגיעות.     
תדרוך מורים מקצועיים.                -
יידוע וקשר עם הורים.              -
 .קשר וניתוב גורמי חוץ -

כדאי לדאוג לכיבוד ושתייה -)הפסקת אוכל מורחבת 7::07:77-07
                                             למורים(.                           

אוורור רגשות, איסוף מידע  )מה היה -רים: אסיפת מו
בכיתות?(, מיפוי מעגלי פגיעות )טופס   מצ"ב(,         
חשיבה על המשך היום.                                               

 מפגש שני של הצל"ח.
 
 מ

 סוף היום-7::07

 
בהתאם לנסיבות )זמני הלוויה וכדו'( ובכפוף 

חזרה הדרגתית  -להחלטת צל"ח ולמעגלי הפגיעות
 מורים מקצועיים נכנסים לכיתות. -לשגרה

טיפולים פרטניים לילדים  -
נזקקים.                                                    

    קבלת החלטות בצל"ח ע"פ     -
 ההתפתחויות, בהתייחסות                     

הורים.                          לתלמידים, צוות ו
            החלטה על אורך היום.                 -
אסיפת מורים לסיכום היום                               סוף היום .מכתב להורים -

מפגש שלישי של הצל"ח )מצומצם/מורחב( 
ום והיערכות לימים הבאים)בהתאם סיכ

 לנסיבות וע"פ החלטת צל"ח(. 

                   יש לדאוג לאנשי צוות 
ה שישהו עם התלמידים בהפסק

 המורחבת.
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:רוע חירוםיתפקידי צל"ח לפני, בעת ואחרי א  

 
 צל"ח: ראש. מנהל ביה"ס 1
 

 לפני:

 ה.ענונו מידי שניהקמת הצל"ח ור -
 עריכת תרגילי סימולציות לשעת חירום. -

 .מעקב ווידוא ביצוע הערכות מקדימה של כ"א מבעלי התפקידים בצל"ח -

 
 בעת:

 כינוס וניהול ישיבות צל"ח. -
 כינוס מורי ביה"ס ומתן מידע, הנחיות וסדר יום מעודכן )תחילת היום, אמצעו וסיומו(. -

 יצירת קשר עם הגורם הנפגע. -

 ות והחלטות.מעקב אחרי ביצוע הנחי -

 דיווח לגורמי משרד החינוך והרשות המקומית. -

 ידוע והפעלת המערכת בקשר להורי ביה"ס. -

 התייעצות עם מנהל השפ"ח ויועצת ביה"ס בקשר להכנסת גורמי טיפול חיצוניים. -

 כניסת תקשורת באישור דוברות המשרד בלבד. -

 כתיבת מכתב להורים לאחר האסון( אישור כל דפי המידע המופצים לתלמידים, מורים והורים. )חובה! -
 

 אחרי:

 הכרזה רשמית על סיום הארוע וחזרה לשגרה בהתייעצות עם ראש הצוות הטיפולי. -
 הכרזת משימות מתמשכות בהתאם לארוע במקביל לחזרה לשגרה. -

 ישיבות להפקת לקחים ועדכון תיק חרום בית ספרי בתום שבוע ימים מהאירוע. -

 .מימוש הפקת לקחים בלו"ז קרוב -

-  
 
 
 . סגן ראש הצל"ח.2
 

 :אחריות כוללת
 סיוע ומילוי מקום לראש הצל"ח. -
 פיקוח על הוצאה אל הפועל של החלטות הצל"ח. -

 ריכוז והפצת מידע מעודכן, הפרכת שמועות. -

 הפעלת סדר יום בהתאם לנסיבות. -

 תאום התקשורת הבית ספרית כולל הפעלת רצים/רמקולים/מסרונים. -

 ר עם גורמי חוץ.אחריות לקשר בין בית הספ -

 אחראי על התפעול הלוגיסטי של בית הספר. )השגת משאבים נוספים בהתאם לצרכים( -
 . ראש הצוות הטיפולי בצל"ח.3

  
 לפני:

 עבודה רציפה עם ראש הצל"ח וסגנו. -
סיוע לראש הצל"ח בתכנון ההכשרה והאימון של הצל"ח ושל צוות ביה"ס להתמודדות פסיכולוגית  -

 )סימולציות(.

ת שיקולי דעת פסיכולוגיים בגיוס הצוות, הפעלתו ובהכנת ביה"ס לחרום ובהתמודדות עמו בטווח המיידי, הזרמ -
 הקצר והארוך.

 איתור ילדים וצוות עם היסטריה רלוונטית למצבי חירום. -
 

 בעת:

 ישמש כיועץ לראש הצל"ח. -
 .בהשתמעויות הניהוליות ישיבה יומית עם מנהל הצל"ח. )צל"ח מצומצם( לניתוח המצב הפסיכולוגי ולדיון -
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 זיהוי ואיתור מעגלי פגיעות. -

 גיוס ותיאום הסיוע עם גורמים בקהילה בשיתוף השפ"ח המקומי. -

 תיאום וסיוע לתלמידים, הורים ומורים הניתן ע"י כל גורם טיפולי הנכנס לביה"ס. -

מצוקה של  כולל איתור -הכוונה והדרכה של צוות המורים בדרך ההתערבות ברמת הכיתה וברמת הפרט -
 התלמידים.

 הכנת מורים לכניסה לכיתות לאחר אירוע )בהתאם לתוכניות מגירה(. -

 מעקב אחרי התמודדות הצוות לאחר ההתערבות בכיתות. -

 דיווח לממונים המקצועיים. -

 הקמת מרחב לסיוע אישי/קבוצתי למי שזקוק לכך. -

 מרכז הצוות הטיפולי ישהה בביה"ס לפחות עד סיום פעילות הצל"ח. -
 
 חרי:א

 כינוס הצוות הטיפולי בסוף היום לבניית תמונת המצב ולתכנון התערבויות בהמשך. -
 מעקב אחר תלמידים ואנשי צוות שנפגעו. -

 איתור תלמידים ומורים שמגלים קושי בעקבות האירוע ויצירת קשר איתם. -

 חינוך משאבי התמודדות וראיית עתיד חיובי לצוות ביה"ס ותלמידיו. -

 ת שוטפת עם ההורים.בניית ערוצי תקשור -

 רענון כלים טיפוליים ונהלים בהתאם לניסיון שנצבר. -

 
 . מזכירות הצל"ח איש מנהלה.4

 
 לפני:

 עדכון פרטים אישיים של צוות ביה"ס בתיקיית חירום. -
 עדכון טלפונים פנימיים וחיצוניים בתיק חירום. -

 ם.עדכון פרוטוקולים של ישיבות מצב ציוד, דפי הפעלה וכו' בתיק חירו -

 תזכורת לאנשי הצל"ח לעשות את ההכנות הנדרשות לקראת מצב חירום. -
 

 בעת:

 סיוע בכינוס הצל"ח וצוות ביה"ס ומסירת ההודעות על האירוע. -
 העברת הודעות ע"פ הנדרש. -

 רישום פרוטוקול של ישיבות צל"ח והפצתו בין חברי הצל"ח. -

 איסוף ורישום דיווחי נוכחות והיעדרות של תלמידים וצוות. -

 מענה, רישום וסינון כל שיחות הטלפון הנכנסות והמתייחסות לאסון. -

 במידת הצורך, תיאום וארגון שיחות טלפון של תלמידים להורים. -
 

 אחרי:

 הפקת דוחות סיכום. -
 עדכון תיקים לפי הנחיות ראש הצל"ח. -

 מילוי מלאים שהשתמשו בהם. -

-  
 
 . אחריות אב בית/אחראי ציוד ומקלטים.5
 

 לפני:    

 ציוד נדרש לעת חירום בהתאם להחלטות הצל"ח. הכנת -
 אחריות על ציוד כללי בביה"ס, תקינותו ורענונו. )מטפי כיבוי אש וכדו'( -

 דיווח על דרכים ועל מצב הציוד לסגן מנהל הצל"ח, לדוגמא: הוספת נקודות למערכת הכריזה וכיוב'. -

 הכשרת המקלטים ואחזקתם השוטפת. -

-  
 בעת:

 ם מהשאח, הנחיות הפעלה וכדו'.מתן מענים לצרכים שעולי -
 פינוי והכשרת מקומות לפעילות כפי שנדרש. )אנשי תקשורת, מקומות טיפוליים, הורים וכדו'( -
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 אחרי:

 השבת הציוד למקומו, בדיקת חסרים ודאגה להשלמתם. -

-  
 
 . רכזות שכבות.6

 
 לפני:

 איתור מעגלי סיכון בשכבות ורישומם בתיק החירום. -
 עם הכיתה ועם הפרט לקראת מצב חירום ובתקופת החירום.הנחיית הצוות לעבודה  -

 בדיקה שלכל בעלי התפקיד בשכבה ישנו תיק חירום על כל החומרים והמידע הרלוונטי. -
 

 בעת: 

 התייצבות בביה"ס בהתאם להודעת הצל"ח. -
 קבלת הנחיות לציוות ופעילות מראש הצל"ח. -

 ציוות אנשי צוות בכיתות )תגבור!( בהתאם לנסיבות. -

 וע למחנכים/מורים הנכנסים לכיתות.סי -

נתינת מענה לצרכים פרטניים )תלמידים שנפגעו, תלמידים בחרדה, מורים מתקשים וכו'( בתיאום עם אחראי  -
 צוות טיפולי.

 הכנת תלמידים וצוות לשלבים הבאים. )ביקור חולים, לוויות, שבעה וכו'( -

 יצירת קשר עם תלמידים שלא הגיעו לביה"ס. -

-  
 

 אחרי:

 חים וסיכומים לראש הצל"ח.דיוו -
 הפקת לקחים ורישומם בתיק צל"ח. -

 עבודה בכיתות על תכנים של אחרי.. וחזרה לשגרה... -

 המשך התייחסות לקשיי הפרט וטיפול בהם. -
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 תדריך: 

 מהלך שיחה ראשונה בכיתות לאחר אירוע חירום:
 .חירוםלאחר התרחשות אירוע    ,כניסה לכיתהפני הללמורים המיועד  ,להלן תדריך מקוצר       

לעקרונות השיחה ולמהלך השיחה בכיתה לאחר אסון )במקרה בו המידע על האסון היה ידוע התדריך מתייחס 

                                                           לילדים, במידה זו או אחרת, לפני בואם לבית הספר(.                                             

 .למורים וולחלק מו לאסון הספציפי, לצלימו להתא, להכין דף זה מראשורצוי ניתן 

 

 עקרונות השיחה בכיתה בעקבות אסון:

 על        יש לתת לתלמידים מידע והסבר אמינים ומותאמים לרמת התפתחותם הקוגניטיבית  

 אך גם אין להעלים מידע  ומפורטים מדי, טייםמה שאירע. אין להשתמש בתיאורים דרמ 

 יש להבטיח שהמידע יעודכן בהתאם להתפתחויות. ולהתעלם משאלות.      

 ותחילת מתן מסרים של    ביטוי רגשות, מתן אפשרות להפחתת המתח היאשיחה מטרת ה 

  תקווה וציפייה להחלמה.       

 ולהעביר להם את  ,למידיםרגשותיהם של התללתת לגיטימציה לתגובותיהם ו חשוב  

   לי. יש להימנע מהכחשת הסכנהאנורמ שאיננוליות לאירוע אמדובר בתגובות נורמ, שהמסר       

  .הכאבו       

   מחנך הכיתה יכול לשתף את התלמידים בתחושותיו ובהרגשותיו, אולם באופן מבוקר 

 ושקול.       

  פר ומבוגרים משמעותיים הס-תבי יועץ, להדגיש את זמינותם של מחנך הכיתהחשוב 

 נוספים,  ואת נכונותם לעזור בכל עת.       

  רצון לעזור. יש לשים את של תמיכה ושל לנסות ליצור בכיתה אווירה של שותפות, כדאי 

 הסתייעות בכיתה ללכידות קבוצתית ולאמפתיה, לגילוי סולידריות, לעל עידוד  הדגש       

 רתית.חב   כגורם תמיכה        

  ,יש לשים לב לתלמידים או לקבוצות המגיבים באופן קשה במיוחד )החצנה, הקצנה  

 .פרהס-תליועצת בי לפסיכולוג או ( ולהפנותם, הימנעות...סתגרותה       

 ארגונים שונים המיועדים לילדים ולבני נוער לנוגע לגופים והלתלמידים מידע  ספקיש ל 

 סה"ר וכד'(קלת המצוקה, תוך שמירה על אנונימיות הפונה )ער"ן, נותנים עזרה ומסייעים בהו       

  והמאפשרים יחד עם מתן הלגיטימציה לביטוי הרגשות והפחדים המלווים את האירוע 

 , חיזוק מסרים של האבל, יש לשים דגש על חשיבות החזרה ההדרגתית לשגרהעיבוד את        

  תקווה וציפייה להחלמה.       
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 :בכיתה ך השיחהמהל

 :מידע מהימן ומעודכןמתן  (1

 
כי   נמשיך להימנע מדרמטיזציה ולהבטיח ידע מדויק ומעודכן ככל שניתן לאותו רגע, יש להפריך שמועות, למסור מ

 .ונעדכן כשיהיה מידע נוסף

 
 :שיחה על האירוע קיום(2

 

 סבבים בכיתה, הישיבה במעגל:

 :העובדותשיחה על  -א

 אותך הידיעה? מה אתה יודע על מה שקרה? ממי שמעת? מה עשית כששמעת  איפה "תפסה"    

 מה שקרה   וכו'.על     

 
 : המחשבות, הרגשות והתגובותשיחה  על  -ב
 

 )שלב טעון ומשמעותי מאוד, יש לשים לב לתלמידים  עם  תגובת יתר ולדווח(.
 

 אלו מחשבות עוברות לך בראש מאז ועד עכשיו?     

  -או     

 מה החלק הכי קשה עבורך באירוע הזה?     

  -או     

 אלו תחושות/תגובות נמשכות מאז ועד עתה?     

 כי טבעי ביותר שבעקבות אירוע כזה חשים כך וכך... והתחושות  ,)יש לנרמל תגובות ולומר     

 האלה הולכות ונעלמות במשך הזמן...(     

 

 : ההתמודדות והחבירה לכוחות חיזוק -ג

 
 אי לרשום על הלוח את הכוחות והמשאבים שעולים(.כד)
 

 מה יכול לעזור לנו להתגבר?   

 -או   

 כיצד התגברנו על אירועים קשים בעבר? מה עזר לנו אז?   

 -או   

 ה שחווה אירוע קשה? \כיצד אפשר לעזור לחבר   

 העשייה  שיחה אודות -ד
 

שיקול דעתך קשורה   כדאי לעבור לפעילות יצירתית באמצעות  אומנות, דרמה  או מוסיקה או כל פעילות אשר ע"פ 

 לאירוע ועשויה להוות גורם מעבד או מקל על החוויה.

 חשוב לשהות זמן מה בכאב.

 תנוי" תפקידים שילאחר מכן ,אפשר לבקש מהכיתה רעיונות לעשייה: "מה כדאי לעשות עכשיו כדי שנרגיש יותר טוב?

 לתלמידים הרגשה של משמעות ושל שליטה. )תלוי באירוע(.

 להתארגן להלוויה, שבעה ופעילויות תמיכה במשפחה.להתכונן ובכיתות בהן יש אובדן לאחד התלמידים אפשר כבר 
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 סיכום:  שיחת  -ה

 .ות לשתף ולשמוע אחד את השני"המורה  יאמר לתלמידים:  "נשוב ונדבר על האירוע בזמן הקרוב  ותינתן שוב אפשר

 

 תדריך:  

 :שיחה ראשונה עם המורים בעקבות אסון

מדובר בשיחה שמתנהלת כשטווח הזמן בין האירוע ובין הכניסה לכיתות ארוך )כגון אירוע שהתרחש 

 בשעות הערב , יום לפני כן.

ונות אך כשמדובר באירוע שהתרחש בתוך ביה"ס, תנוהל השיחה עם המורים על פי אותם עקר

 תותאם לתנאים הספציפיים הקיימים בשטח. (

 

 יש לערוך בדיקה ראשונה של נוכחות . •

אפשר  לומר למורים שהתהליך שיעברו עכשיו  הוא מקביל ומהווה מודל למה שיוכלו לעשות עם התלמידים   •

 בכיתתם, אף כי  איתם הוא ייעשה ברמת מבוגרים.

)כדאי  .האירוע, תוך הבטחה להמשיך ולעדכן בהתאם להתפתחויות , ככל שידוע, עלמידע אמין ומדויק יש לתת •

 להשמיע פסקת מידע  קצרה  שנוסחה על ידי צוות הצל"ח מראש והיא פסקת המידע שתועבר גם לתלמידים(.

יש לאפשר למורים לדבר על תחושותיהם, מחשבותיהם ורגשותיהם  נוכח האירוע ולחזק כוחות ותחושת  •

 מסוגלות.

 שלושה מוקדים: הסיפור הראשוני, מחשבות ורגשות , חיבור לכוחות.  השיחה  תכלול

 דוגמא :"איפה פוגש אותך האירוע הזה?"       

 "אילו מחשבות ורגשות עוברות לך מאז?"      

 "במה אפשר להיאחז?"      

 " מה יכול לעזור לנו עכשיו?"      

 "מאין כוחות לשאוב?"      

 ., להמשיג ולנרמלוריםאמפתיה לרגשות המיש לשדר  •

חיבור  , ו"הביחד" תחושת שייכות חיבור רציפויות: ת חיזוק כוחות באמצעולאורך  השיחה יש לשאוף ל •

 מנהיגות המורה . –לתפקיד 

 שעות הראשונות.בכיתה בלהתמודדות  יש להכין את המורים •

ול השיחה הראשונה בכיתה, )דפים מודפסים  שיכללו  הנחיות לגבי ניה רצוי לתת למורים תדריכים קצרים  •

  (.4תדריך מס'  -מיפוי מעגלי פגיעות, הצעות לפעילויות בהמשך היום ומסרים חשובים שכדאי ורצוי להעביר

 )בהתאם למיפוי מעגלי הפגיעות של המורים  מורים הזקוקים לסיוע.יש להציע ליווי ל  •

 שנעשה במפגש הראשון של הצל"ח(.        

  .פגש נוסףיש להודיע מתי ייערך מ •

 סיוע בתוך ביה"ס ומחוצה  לו.יש ליידע לגבי מקורות  •
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 מיפוי מעגלי פגיעות תדריך: 

 המיפוי מתייחס לאוכלוסיית התלמידים אך באותה דרך יש למפות גם את  צוות בית הספר.

 
 כאשר מדברים על מיפוי מעגלי פגיעות בהקשר לאירוע  ניתן לדבר על שתי קבוצות:

גורמי סיכון שונים שאינם קשורים לאירוע והם מוכרים לצוות החינוכי מראש. ילדים  אשר נמצאים   ילדים  בעלי

 בקרבה מיוחדת לאירוע הספציפי ועלולים להיות פגיעים יותר עקב כך.

 פירוט:

 מתוך הרשימה הבאה:    נמצאים תלמידים עם גורמי סיכון בקבוצה הראשונה

 בעבר. חשיפה ישירה או עקיפה  לאירוע קשה

 משפחה מורכבת )חד הורית, משפחה שחוותה גירושין, הורים מובטלים וכד'(.

 עולים חדשים.

 מעברים משמעותיים.

 מחלות ואשפוזים בסביבה הקרובה.

 תלמידים בעלי צרכים מיוחדים.

 תלמידים שחוו אובדן.

 בעיות רגשיות והתנהגותיות קודמות.

 משפחתית, חברתית, גיאוגרפית וכד'     –בקרבה מיוחדת לאירוע  הנוכחינמצאים תלמידים  אשר הינם   קבוצה השנייהב

תלמידים אשר ללא סיבה הנראית לעין, מבטאים לאחר אירוע זה סימפטומים חדשים כגון: התנהגות נסגנית,   -ובנוסף  

שיי ריכוז, ביקור לא תוקפנות , דיכאון, פחדים, עוררות גופנית מוגזמת, הימנעות, שינויים במצב הרוח, קשיי שינה, ק

 …סדיר בביה"ס, חלימה בהקיץ, התנהגות מסתכנת ומסכנת ועוד

*** 

 מהקבוצה הראשונה מומלץ למפות בתחילת השנה,  בעזרת היועצת ולהניח את הרשימה בתיק החירום. את התלמידים

 מיפוי ראשון של הקבוצה השנייה ייעשה  במהלך השעות הראשונות של האירוע . 

 יים של קבוצה זו ייעשו  באופן מתמשך.מיפויים משנ

יש לעקוב אחר התלמידים משתי הקבוצות ולתת טיפול מותאם על פי הצורך, בטווח הקצר והארוך,  ברמת הפרט או 

 ברמת הקבוצה.
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 הצעה לארגון המיפוי בטבלאות:
 

 
 
 

                        למלא בעת האירוע                                           למלא ביחד עם היועצת בתחילת השנה                     
 
 

 
שמות 

 התלמידים

זקוק 
לטיפול 
פרטני 

(V) 

 
מוקד הבעיה )במילים 

 ספורות(

  
 תגובה בעת אירוע החירום

קיבל / לא 
קיבל טיפול 

(V) 
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 דיווח למטפלים )גורמי חוץ(, המסייעים בבית הספר בשעת חירום: דף              
 
 

 ה וההתערבות שנעשתה\תיאור מצב של התלמיד כיתה ה\שם התלמיד

   

   

   

 
 

 שם המטפל: _____________
 

 מספר פלאפון: ________________
 

 תאריך: ___________________
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                       הספר-ם בביתתדריך: דגם של  מכתב להורי התלמידי

 בעקבות אירוע חירום

  
 
 

   פתיח: (1

 מידע, מסירת              

 (. השתתפות בצער )יש להימנע מניסוח אשר מגביר את הזעזוע והקושי             

 

 :פרהס-תבבי ונעשהדברים שתיאור  (2

 , גורמי פנים, גורמי חוץ וכו'(.מתחילת הטיפול באירוע ובמשך היום )מערכתי, פרטני              

 :היערכות (3

 ימים הבאים.ל פרהס-תצוות ביהתוכניות של              

 

  הדרכה להורים: (4

 דברי   מהי ההתנהגות הצפויה אצל הילדים בתקופה הקרובה )פירוט מועט של תגובות נורמטיביות ו              

 כדאי לנהוג )שיחה, הקשבה ללא שיפוט, פעילויות הפגה וכו'(.  כיצד .בהדרגה( מותןהיעלעל הרגעה               

 

 :הזמנה להורים (5

    שאלות כלשהן כדי לשאול או  ,להתייעצות ולדיווח על כל תופעה מדאיגה פרהס-תלפנות לצוות בי                           

  .אליהם ניתן לפנותשהצוות טלפון של אנשי  פרי מס מסירתהקשורות לאירוע.                            

 (.וממדיי אופי  האירוע  ופ-לע, ערב הורים וכד'עריכת לשקול יש )                           

 

 חתימה: (6

 הנותנת כוח.  ברכה אופטימית             

 

  :למכתב להורים אותדוגמ

 דוגמא א:

 הורים יקרים, שלום וברכה, 

 מישהו מאיתנו כואב כולנו שותפים.ביה"ס שלנו הוא משפחה אחת גדולה וכשל

 הכאב של משפחת ______ הוא הכאב והצער של כולנו. אנו מאחלים למשפחה הרבה כוחות ונחמה ושלא ידעו עוד צער.

את ההיערכות לטיפול באירוע התחלנו במוצאי שבת. התקבצנו צוות מורחב מאנשי משרד החינוך, אנשי המקצוע של 

 פסיכולוגי, וצוות המינהל הקהילתי.ביה"ס, אנשים מטעם השירות ה

גם היום נכחו בביה"ס אנשי מקצוע רבים: שרות פסיכולוגי חינוכי, הייעוץ החינוכי הבכיר, הפיקוח על ביה"ס, כדי 

 ללוות אותנו בתהליך כולו. 

עם על מנת לקבל תדרוך והנחיה על האופן שבו יש לפתוח את היום ולשוחח  7:20צוות ביה"ס הגיע הבוקר בשעה 

התלמידים. את השעות הראשונות הקדישו המחנכות והמורות לשיחה עם התלמידים על האירוע. ניתנה אפשרות 
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להעלות רגשות ומחשבות ולקבל נקודות מבט מאוזנות ככל שניתן אודות  המקרה. פעילות זו סייעה לתלמידים לארגן 

 ת לשגרה. מחשבותיהם וליצור סדר בעולמם הרגשי, ובכך התאפשרה חזרה הדרגתי

 לאחר השיחות בכיתות, ערכנו שיחות קבוצתיות ואישיות לתלמידים עם פסיכולוגים מטעם השרות הפסיכולוגי חינוכי.

 במהלך השבוע נמשיך ללוות את המשפחה ואת התלמידים ונגיש עזרה לכל פונה.

שי להירדם, קושי להישאר לבד, בהזדמנות זו נציין כי יש לשים לב לתגובותיהם של הילדים בבית, כמו למשל: פחד, קו

 כאבי בטן, בכי וכעס לעיתים תכופות. תגובות אלו נורמטיביות לאירוע מעין זה, והן הולכות ונחלשות עם הזמן.

 חשוב יהיה לאפשר לילדים לשוחח על כך מבלי להביע עמדה או שיפוט בעניין, כמו כן, להעסיקם בפעילויות מהנות.

 עזע או לתמונות קשות, הדבר אינו מוסיף לשלוותם.חשוב לא לחשוף אותם למידע מז

בכל מקרה של דאגה או שאלה הינכם מוזמנים להתקשר לביה"ס: __________ ואנו נשתדל להיענות לפנייתכם 

 מיידית. 

 באם תהיה דרישה נוכל לארגן מפגש עם אנשי מקצוע בביה"ס לאחר שעות הלימודים.

 

 בבשורות טובות..........     

 

 ב: דוגמא

 הורים יקרים שלום וברכה,

כולנו שותפים לאבלה של משפחת ______ , ובמיוחד כואבים אנו את כאבו של ______ , תלמידנו היקר, על מותו 

 הפתאומי של ______ . 

 עם היוודע האירוע, התקשרנו אליכם ההורים וביקשנו את עזרתכם בכינוס התלמידים בספריית בית הספר. 

השתתפו הרכזים של ביה"ס, המחנכים, יועצת ופסיכולוג ביה"ס וכמה הורים שבחרו להגיע.  במפגש עם התלמידים

עדכנו את התלמידים, במידת האפשר, בפרטים שהיו בידינו. דיברנו על הקושי המשותף לכולנו בהתמודדות עם אירוע 

_______ ולמשפחה, וגם לשים  קשה ופתאומי. דיברנו על התפקיד שלנו כחברים במעגלי קרבה שונים, לתמוך ולסייע ל

 לב ולתת כתף זה לזה.

 המבוגרים. -הרגשנו שהתלמידים רוצים לשמוע ולקבל עידוד וחיזוק מאיתנו

ביום שישי השתתפו צוות ביה"ס ומספר תלמידים בהלוויה, חוויה זו קשה כשלעצמה, דרשה כוחות נפש לא מעטים 

 מצעירים ומבוגרים כאחד.

עם התלמידים. המורים התכנסו וקיבלו הדרכה מפורטת מהמנהל, ממחנך הכיתה, הבוקר, לאחר שיחת הבוקר 

 מהיועצת ומהפסיכולוג.

 במהלך הבוקר נערכו מפגשים של יועצת ביה"ס בשיתוף מחנכי הכיתות וחלק מהמורים המקצועיים בכיתות החטיבה.

 ועובדים איתם בשיתוף פעולה מלא.אנו בקשר רציף עם מחלקות החינוך והרווחה במועצה, מעדכנים ומתעדכנים מהם 

במהלך השבוע נמשיך ללוות את המשפחה ואת התלמידים ונגיש עזרה לכל פונה. בהזדמנות זו נציין כי יש לשים לב 

לתגובותיהם של הילדים בבית, כגון: פחדים, קושי להירדם, קושי להישאר לבד, מיחושים שונים, בכי וכעס. אלו תגובות 

ן זה, והן הולכות ונחלשות עם הזמן. חשוב יהיה לאפשר לילדים לשוחח על הכול מבלי להביע נורמליות לאירוע מעי

 עמדה או שיפוט.

 

 בכל מקרה של דאגה או שאלה הנכם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפונים:

 בתקווה ובאמונה שביחד נתגבר....נסיים 
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 בעקבות אסון לילדיהם, הוריםעקרונות של סיוע  – תדריך
 

להיות פנויים  רגשית ומסוגלים לסייע ולתמוך בילדינו בעת חירום, עלינו לעשות, קודם כל, בירור פנימי עם כדי 

עצמנו כאישיות בפני עצמה. עלינו להביא למודעות את תפיסותינו, רגשותינו ומחשבותינו בהקשר לאסון . זו 

כולל למציאות משברית.  העיבוד האישי ההזדמנות לזהות בעצמנו את נקודות הקושי ומוקדי הכוח ואת יחסנו  ה

         ה.                                                                                                                           \ייעשה במקביל לסיוע לילד

י רגישות מיוחדת או כאלה שחוו כבר בנוסף, יש לקחת בחשבון את האפיונים הייחודיים של ילדכם. ילדים בעל

 אובדן משמעותי בחייהם,  עלולים  להיות מושפעים  עוד יותר מהאירוע ולכן מתחייבת מכך ערנות נוספת .

 בפני ילדכם, שרוב האנשים מוצאים כוחות נפש, מתמודדים בעצמם  ומתאוששים כעבור זמן מסוים. זכרו וציינו 

  השתמש בהם ולהרחיבם:  פעילות גופנית, ועודדו אותם לבדרך כלל,  מהם המשאבים המסייעים לילדכם זהו

בילוי כלשהו, קריאה, אכילה, הבעת רגשות באמצעים שונים )כתיבה, יצירה וכדו'(, שיתוף חברים, עשייה 

 חיובית, נתינה לאחר, עיצוב חלומות לעתיד...

 ר זוויות ונקודות מבט.מכמה שיות ,מציאותה ללילדכם להבין את הסיטואציה וההקשר של סייעו 

 אותן. נרמלובהבנתן המעמיקה וסייעו הבחנות ביניהן ,  עשואת הרגשות והמחשבות ,  זהו 

 זוהי התשתית ליצירת לגיטימציה למגוון של רגשות, גם כאלה שנראים לנו "לא שייכים" או "לא נכונים",  תנו

 בהתאם.  והגיבושוני זה  קבלו. ילדים מבטאים את תחושותיהם בצורות שונות ביטחון לדבר ולשתף.

  באופן מתוכנן שיחה  זמנו כדי לעקוב אחר המצב הנפשי של ילדכם.שלכם הקשבה יכולת הו כם ערנות את גייסו

 את הזמן והמקום.אתם ותכננו  עם ילדכם

  בסקרנות אך לא בחטטנות.הקשיבו 

  ,חצו ואל תנזפו.אל תלשאתם זמינים בכל עת שירצה,  אמרו אם ילדכם מסרב לשוחח עימכם 

  עדות לכוח פנימי וליכולת להתארגן מבחינה נפשית ואת המסר, ששיתוף ברגשות ומחשבות הינהעבירו . 

  שפנייה לבקשת עזרה היא עדות להתנהגות בוגרת ועצמאית ולא עדות לחולשה או תלות.הדגישו 

  בכל דרך, שתמיד יש מי שמוכן להקשיב ולעזור.אמרו 

 ילדכם זקוק  –וסר ואל תנסו לשנות את דעות ילדכם גם אם הן מנוגדות לשלכם , אל תטיפו מאל תתווכחו

 למרחב, כמו בכל תחום אחר, כדי לבטא את תחושותיו ומחשבותיו באופן עצמאי.

  כשקשה לנו  מאוד ועצוב,  נדמה לנו שזה לא יגמר אף פעם אבל  עוצמת הכאב משתנה  לילדכם,  שעכשיו אמרו

 שאותו אנו לומדים לשלב בחיינו ותפיסותינו.ודועכת ונשאר הזיכרון, 

  מדווח על חוסר , מרבה לבכות ,לילד שמתקשה להתאושש, שנראה מכונס בעצמו יתר על המידה לבשימו

, כובד בחזה, חנק, קשיי נשימהחלומות רעים, בעתה,  ,רדםיקושי לה ,עייפות -וכן על ,תיאבון או אכילה מוגזמת

  .ועצבנותקושי להתרכז ביום, הימנעות מעשיית פעולות מסוימות ,  ,סחרחורת, מתח שרירים ,שלשול

או אם אין שיפור  חודש לאחר האירועמעל  כ זה נמשךאם זה קורה בשבועות הראשונים, זה עדיין תקין. אם 

. טיפול מומחים לטיפול בטראומהעזרה מקצועית של קבלת לבהקדם  פנו  הדרגתי במהלך החודש הראשון,

 עון של התופעה. בזמן ימנע קיב

  הןליות למצב אגשות ותחושות נורמרשזכרו: 

 ,  חוסר אונים

  .(על מה שקרה, על מה שקורה, על מי שאפשר שדבר כזה יקרה) כעס
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אולי  ,מאיימים לניבוי,  הרבה  יותר  לפתע החיים נראים הרבה פחות בטוחים, הרבה פחות  ניתנים)חרדה 

          .בר")?!(ש"א

כי מצבי טוב יותר ) אשמה .(על שאני זקוק לעזרה ;על שאני מגיב בצורה כזו ;כך חסר אונים-כל על שאני) בושה

  .(למנועכדי על כי לא עשיתי די  ;משל אחרים

   .(חיים" "שמחת  היעדר מנעות ממחשבות או רגשות על דברים, תחושה שהעתיד "לא ורוד",יה ) -רגשית  קהות

   .(קושי לזכור... קושי להתרכז, אסון, ביעותי לילה,במהלך הרים שקרו מחשבות חוזרות על דב) קשיי ריכוז

)כאמור, אם  המצב,  אינו רגיל וחוסר ודאות מאריך את ִמשכם. באופן מיידי.יעלמו ישתחושות ורגשות  ול תצפא

 התגובות לא נעלמות כעבור חודש יש  להתייעץ עם איש מקצוע(.

 ידידים ...(, לתמיכה קבוצתית יש כוח משפחה, חברים) -שייכות אליה הוא חשש שילדכם הוא חלק מקבוצה וודאו,

 לעודד ולסייע בצורה משמעותית.

 שיפור, גם אם הוא איטי.עקבו אחר הבתהליך ההתקדמות של ילדכם,  התבוננו 

 שילדכם לומדים להגיב למצבים שונים מתוך צפייה בכם ובתגובותיכם.הגיבו במתינות וזכרו , 

 השלכותיו כהזדמנות ליצירת קשר משמעותי.את האירוע ו ראו 

  חזור, בהדרגה, לִשגרת חיים.שילדכם י ודאג ו על שגרת חיים ככל שניתן שמרו 

   אם זה מה שדרוש להם כדי להרגיש בטוחים.בשלבים הראשונים להם להיות יותר תלותייםאפשרו ,  

  ים בתקשורת.למראות קשים המשודר ,בעיקר צעירים ,את החשיפה של ילדים  הקטינו 

 ביחד נתגבר".  העבירו את המסר:בתחושותיהם.  אל תזלזלוום ורוגע לילדיכם אך ח העניקו" 

  תשובות ישירות, קצרות תנו לתחושותיהם,  הקשיבועם ילדיכם על מה שמתרחש: דברו 

 להם.    במילים או מושגים מעולמם והמובניםהשתמשו ואמיתיות לשאלותיהם.        
  להם חיזוקים חיובים.  ותנוהמסוגלות של ילדיכם  את תחושת חזקו 

  את ילדיכם, לבקר חולים ונפגעים, לכתוב מכתבים למשפחה, לחשוב על פעולות הנצחה. יש בכך כדי עודדו

 לסייע בהתמודדות של כל המעורבים.

  גם המצבים הקשים ביותר ולכן  הם זמניים והפיכים רגשיים שמצבים על כך,  דברו , 

 

 קווה!תמיד יש ת

בכל מקרה שבו אתם עדים לתופעות חריגות מאוד בהתנהגות ילדיכם בעת אירוע או לאחריו, יש לפנות לקבלת 

 סיוע אצל אנשי מקצוע .
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 תדריך : הלוויה ושבעה

 יה והשבעה.הלווהל עבסוף השיחה הראשונית עם הכיתה יינתנו הנחיות והסברים 

 )תדריך זה אינו מתייחס למוות כתוצאה מהתאבדות(.

 הלוויהה

 .יש בשלב ראשון יש להסביר לתלמידים מהי הלוויה, באופן המותאם לגילם וליכולתם הרגשית והקוגניטיבית 

 כן לפני היו שלא תלמידיםשישנם  לזכור יש)בעדות השונות, ולהסבירם  לוויותה מנהגיהביא לידיעתם את ל

  .(וויהלהב

 את לבטא חלופיות דרכים ישנן כי ,הדגישול לוויההב להשתתף מסוגל אינוש שמרגיש למי לגיטימציה לתת יש 

  (.כתיבת מכתב וכד', חבר בבית התכנסות ידי-על, למשל) לוויההב ההשתתפות מלבד האבל

 ויה, בהתאם יש מקום לארגן הסעות להלו. לוויההה של והמקוםמועד ה בפרטי התלמידים את לעדכן יש

 לסיטואציה הספציפית ובהתאם לצורך.

  ולציין  באבל השתתפותל מתאימותה התנהגותה דרכיוב לוויהכיצד לנהוג בה הכיתהיש להדריך את תלמידי

 שכל רגש הוא לגיטימי ואין דרך אחת  שבה "צריך להרגיש".

 יש לשקול המלצה זו גם . משמעותיידי מבוגר -או על ההורים ידי-על וּווילש לוודא יש ,צעירים תלמידים לגבי

 לגבי תלמידים  בוגרים יותר.

 :במידה והלוויה מתקיימת בזמן הלימודים 

                       . יש לבקש אישור מההורים  להשתתפות ילדם בהלוויה.                                                                              1

למידים היוצאים להלוויה , ליווי של מורים משמעותיים  מצוות בית הספר.                                              .יש לארגן לת2

 הולכים להלוויה. תלמידים שאינם.חלק מהצוות החינוכי יישאר בבית הספר עם  3

  זאת לעודד יש, חומיםני מילות הנפטר למשפחת לכתוב או תהילים פרקי לקרוא, פרחים זר לקנות רוציםאם. 

 

 השבעה

  .לקראת ביקורי ניחומים על המחנך להיות בקשר עם המשפחה האבלה ולפעול בהתאם לרצונה ולבקשותיה 

 שהביקור רצוי .השבעה בעת אבלים לניחום סדירים ביקורים כדאי ורצוי, בתיאום עם המשפחה האבלה, לערוך 

 ישמריש כך ,הביקורים סדר את ולתכנן בהתאם הכיתה תלמידי את לחלק יש לשם כךו ,קטנות בקבוצות יהיה

  .ביקורים של יומי-יום רצף

  גם כאן יש לאפשר לתלמיד את הבחירה אם ללכת לנחם בשבעה ולשוחח על חלופות כגון:כתיבת מכתב, שליחת

 ציור ועוד

 להתמודדות מצבי משבר מסרים בוני חוסןתדריך: 
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 בעדות הגיםמנ בין להבחין יש) האבלות מנהגי על מידע הילדים פניב להביא חשוב, בשבעה הביקור לקראת 

 חמה יד לחיצת גם כי, הדגשה תוך(, ולעשות מרול נהוג ומה, עושים אין מה) המבקרים של תפקידם על(, שונות

 .בצער השתתפות מסר להעביר ומאפשרת ,מקובלת מילים ללא

  בכיתה.  ניסיונם חוויותיהם, ובתיווכו ובעזרתו יספרו על  על למורה יספרו הראשונה הקבוצה שילדי כדאי

כמו כן, יש לאפשר לכול התלמידים המנחמים   .חומיםניה לביקור האחרים לסייע בהכנת התלמידים כדיאת, וז

 לשתף את הכיתה בחוויותיהם ונצל הזדמנויות אלה לעיבוד נוסף של האובדן והאבל. 

 בוגרים. כשמדובר בגילאים צעירים יש ללכת בליווי המחנך או ההורים. ניתן לשקול המלצה זו גם לגבי גילאים 

  .כשהביקור מתקיים בשעות הלימודים, יש להביא זאת לידיעת הורי התלמידים ולבקש את אישורם לכך 

          

 להתמודדות מצבי משבר מסרים בוני חוסןתדריך: 
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 תקווה מהווה תשתית לכל שיקום וניתן ללמוד אותה, לשכלל אותה ולתחזק אותה. -חשיבת 

 :בביה"ס, מחוץ לביה"ס, במשפחה, בחברה , )יועצת, פסיכולוגית,   ישנם מקורות סיוע רבים שחשוב להכירם

 נוער עונה לנוער ...( משל"ט,  אתר סהר, הקו הפתוח, ער"ן,

 לפניך שורה של מסרים שניתן להעבירם בהתאם למה שעולה תוך כדי שיחה עם כיתה, קבוצה או יחידים.

"מה" שנאמר והן -ו נערה , ילד או ילדה, כדאי להיות קשובים לכל התבטאות שלהם , הן מבחינת הנער אעם בכל שיחה 

 מבחינת ה"איך" שהדברים נאמרים.

ה \כל אמירה כזו "מקפלת" בתוכה תפיסת עולם ודפוסי התמודדות , המעצבים בסופו של דבר את חייו של הילד

 ה. \והנער

ות מחזקת ומעודדת באמצעות העברת מסרים מקדמי חוסן שמסייעים כדאי לראות בכך הזדמנות טבעית להתערב

בבניית כוחות נפש פנימיים. למסרים הללו יש את  היכולת "להצטבר" ולהוות גורם משמעותי  ש"יטה את הכף" לכיוון 

  של התמודדות טובה ונכונה יותר.

 ניתן להוסיף לרשימה מסרים שחשוב לך לומר לכיתה בעקבות האירוע.

 :יכולים לחזק את החוסן הנפשיר שאמסרים  להלן 

  בעקבות אסון, כדאי לומר: "קרה לנו משהו קשה אך ביחד נמצא את הכוחות  שיש בנו כדי להתמודד

 ולהתגבר".

  מצב לחץ מביא אותנו לחשיבה נוקשה, מכלילה ו"מתבצרת". כדאי לספור עד עשר" וגם לבחון דברים מ"עיניים

 של אחרים".

 לגרום לחרדה ובלבול ולעיתים היא בלתי נמנעת, אך זהו מצב זמני! אי וודאות עלולה 

 .רוב האנשים מוצאים כוחות נפש, מתמודדים בעצמם ומתאוששים כעבור זמן מסוים 

  לכולנו יש ערוצי התמודדות שונים, חשוב שנזהה אותם בתוכנו ונחזק את יכולתנו  לבחור במתאים ביותר )"גשר

 מאחד"(.

 ועל ידי שימת סימן שאלה בסופם  היפוך משפטים מייאוש לתקווה : בה אופטימית על ידיניתן להתאמן על חשי

 של משפטים, המנוסחים כאמת מוחלטת.

 בשלומו הן בעלות כוח ריפוי ושיקום ארוך טווח.התעניינות   במצוקה וה \הקשבה לחבר 

 רספקטיבה, אלטרנטיבה התמודדות טובה מבוססת על תפיסת המשבר  באופן מאוזן ונכון.) פרופורציה, פ

 ואמונה.(

 שלו לעזרה היא עדות לכוח נפשי של הפונה ולא לחולשה פנייה! 

 בכאב, מסייע באופן ישיר בתהליך ההתמודדות. חברים ומבוגרים שתוף 

   .תמיד יש מי שמוכן להקשיב , לשמוע ולסייע 

  יש לכך כוח מחסן ומעודד. –נתינה לאחר היא נתינה לעצמך 

 וטיפוחו הם בבחינת חיזוק התקווה ומתן כוח להמשיך.י " בניית "חלום איש 
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 :שיכולים לעזורדברים 

  אוזן קשבת 

 ת\ה תומכ\חבר 

 קבוצת השתייכות ותחושת שייכות 

 סביבה  תומכת שמשדרת אמון באדם וביכולת להתגבר 

 אמונה , תקווה וחלום 

 מודל מוצלח להתמודדות 

 .הארת הבעיה מנקודות מבט מפתיעות 

 דמות משמעותית , שמסייעת 

 כנגד "ראיית על"("צעד צעד",  -ראיית( 

 עזרה מקצועית 

 הסחות דעת 

 פעילויות ועשייה 

 נתינה לאחר 


