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 שלום רב!  לצוותי החינוך היקרים,

   

 ימים, הגיע מבצע "צוק איתן" לסיומו.____________לאחר

ת חופש במהלך וזאת, במישורים רבים: אישי, חברתי, משפחתי ומקצועיהיערכות והתארגנות דרשה מאתנו  ,תקופה זו

                                                                                                                                              ילדינו.ו תלמידינושלנו ושל הקיץ 

המושתתת על  ,נו דרך התמודדותיימים ארוכים, עמדנו כולנו,  מחנכים מורים ואנשי צוות, בחזית מערכת החינוך והתוו

    החינוכיים והערכיים, אותם העברנו אליהם בדרכים שונות.מסרים וב הסתייעו בנותלמידים והורים   נה ותקווה.חוסן, אמו

. ואו חוו פציעה שלאדם יקר אירועים אישיים קשים, והם אבדו חוו תלמידים או אנשי צוות במהלך המבצע ש ,יתכן

ומשפחתו ואף נפתחו שערי בית הספר לתלמידים, הורים את התלמיד/המורה ליווה במקרים שכאלה, הצוות החינוכי 

 ,המעגלים השונים שנפגעו באירועים אלהשספק  אין  ומורים והתקיימו מפגשים משמעותיים של עיבוד וחבירה לכוחות.

 זקוקים לחיבוק, הקשבה וליווי מתמשכים.

 בזמן ,לות ועבודה קשה וממושכת וכל זאתהתגייסות ללא גבו, אלה דרשו מכם, אנשי חינוך יקרים, מסירותהתמודדויות 
 למנוחה והחלפת הכוחות. ,בימים  כתיקונם ,המוקדש

 
להביט   , אנשי הצוות החינוכי,לחזור לחיים של שגרה ועשייה, עלינולסייע לתלמידינו על מנת שנוכל להביט קדימה, ו

באותה מידה חשוב לחזק את עצמנו הן בגוף  תחילה אחורה,לעבד את המחשבות והרגשות  ולסכם את החוויות שעברנו.

    מפגשי שיח לצוות וכד'ווהן בנפש, לקיים פעולות הפגה ו"מילוי מצברים" על ידי יציאה לחופשות משפחתיות, ימי כיף 

אף בתקופת מעבר זו שבין ימי המבצע  ,בצורה תומכת ומכילה מצופה מאיתנו ללוות את תלמידינו, ,כמנהיגי חינוךשכן,

                                                                                                                     חזרה לשגרה. זאת, על ידי המשכיותו של הקשר האישי וההתעניינות הכנה והאכפתית שהנהגנו.לבין ה

נורמאליות  שהן תגובות  ,ה,עייפות ודלדול הכוחותשל שחיקות לתחושהבנה גילוי אמפתיה  וו במקביל למתן לגיטימציה

העברת מסרים של אמון ביכולתם של התלמידים  להתאושש וחיזוקם גם נחוצה  ,עמו התמודדנו ,נורמאלי -למצב הלא

 של הכוחות הקיימים בהם.

 להלן עקרונות והנחות יסוד שעל פיהם מומלץ לפעול: 

 

 לשקט, מביאה עמה הקלה.החזרה לשגרה ו 

 תלמידים, הורים ומורים עלולים . סוף המבצע אינו בהכרח סימן לתפקוד ולהעדר קשייםש ,לזכור חשוב ,במקביל

 כרונות שלא עובדו.ישאר עם חוויות וזילה

 ואופטימי.  על מנת לאפשר לפתוח פרק חדש ,של עיבוד וסגירה )יחיד או קבוצה( כדאי לעשות פעילויות שונות 

 בהתאם למעגלי  ,זאת 1שגרה מלאים וטובים ה לחייגכי הסכנה חלפה ואפשר לחזור בהדר ,שוב ושוב ,יש לשדר

 .2הפגיעה השונים ובהתאם לאירועים שחוו

 ומפיגים. יש לעודד את התלמידים לנצל כראוי את ימי החופשה שנותרו ולהמליץ להם על בילויים מהנים 

 .יש לחזק אמונה ותקווה ולחבר לחלומות חיוביים 

  יה חיובית ותרומה לכלל מעניקות תחושה של בחירה, שליטה ומשמעות.יעש", בימים שאחרי.."גם 

 

 

                                                             
1

 ייתכנו רגשי אשמה ולכן יש חשיבות רבה במתן לגיטימציה לחזרה לשגרה מלאה וטובה.  
2

לזמן סביר )כחודש(, יש לפנות להתייעצות עם גורמים מקצועיים )יועצת ביה"ס, פסיכולוגית   במידה והסימפטומים המדאיגים נמשכים מעבר 

 ביה"ס וכד(
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 חשיפתם  עפ"י מידת ,יש לבנות את הליווי בימים אלה בצורה דיפרנציאלית ובהתאמה לאוכלוסיות השונות

                                                                                                                          :לדוגמא רועים הקשיםילא

 והם זקוקים לטיפול וליווי  ישנם תלמידים או אנשי צוות  אשר אבדו אדם יקר או שחוו פציעה של אדם קרוב  .א

  אישי ולמעקב ארוך טווח.     

  לנזקים שנגרמו ע"י נפילות  תלמידים אשר בסביבת מגוריהם קיימות עדויות -ופני הנוף ראי לחרדותיו""  ב.

                                                                                                               הטילים יחוו קושי חוזר ונשנה.     

 שביתם/רכושם נהרסו ולכן התקופה הקרובה תהיה עדיין קשה עבורם.ישנם תלמידים      

 תקופת ההתאוששות  ,במשפחות אשר אחד מבני המשפחה )אבא, אח, בן( היה מגויס לפרק זמן ארוך ג. 

 ארוכה יותר.עלולה להיות  ,מהמתח והדאגה     

 ודברים טובים  דברים קשים מומלץ לאפשר הסתכלות כוללת ומאוזנת על התקופה שחלפה וליזום שיח אודות

 שקרו.

  כדאי לשלב בשיחה משפטים כגון:" גיליתי על עצמי ש.." "גיליתי על משפחתי/חברי ש..." "בתקופה זו 

 למדתי ש..."

 .אין לצפות כי המעבר יהיה "חד" ויש לעודד לעשותו "צעד אחר צעד" ובהתאם לקצב המתאים לכל אחד 

  סטורית,יהההמשפחתית,  הקוגניטיבית,לאט לאט את כל הרציפויות ) יש לפעול עפ"י עקרון הרציפות ולחבר 

 תפקידית( שנקטעו במהלך ימי מבצע "צוק איתן".החברתית וה

 תוך הנהגה עקבית של שיגרה רגועה, ושלווה. ,כל זאת 

 

 "ויד סמויה כמו אוספת

 את כל המכאובים,

 אף משאלה לא מתעייפת

 לראות זמנים טובים.

 העצב,למצוא שמחה בתוך 

 לחיות בין אוהבים

 אם קרובה את שעת החסד,

 הכנסי לכאן ושבי"

 )רחל שפירא, דרישת שלום(                                                                      

 

 

 נעמי מוזס ורחל אברהם כתבו: 

 

 


