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 מפקחים על הייעוץ           
 מנהלי שירותים פסיכולוגיים           

 
 שלום רב,

 
 איתור צרכים והקצאת מענים לתלמידים בעקבות "צוק איתן"הנדון:  

 
אנו  ק איתן",לאחר קיץ מתוח ורווי רגשות קשים לנוכח מבצע "צו עם תחילת שנת הלימודים תשע"ה

במחוזות דרום  נערכים רגשיים של תלמידים והקצאת מענים בהתאםמבקשים לקדם איתור צרכים 
. משרד החינוך הקצה תקציב ייעודי למתן מענה רגשי לילדים בעקבות ק"מ /4-/ומרכז בטווח של 

ף על מנת להבטיח איתור מיטבי של צרכי הילדים, והקצאה מושכלת של מענים, בכפו המבצע. 
 וקוים מנחים לתהליכי האיתור. , מודל האיתורמוגשים לכם בזה הנחות עבודה ,לתקציב הקיים
 הנחות עבודה:

 הנחות בנוגע לאיתור צרכים:

המגלים סימפטומים של מצוקה רגשית מעדות של מחקרים ומניסיון העבר, הרבה מהילדים  .א
ורק חלק מהילדים  ,משפחתית וקהילתית ,, יחלימו בסיוע תמיכה חינוכיתבימים אלה

בית   פדגוגיות –ימשיכו להראות אותות של מצוקה. לאור זאת לקיומן של פעולות פסיכו 
ספריות, כיתתיות וקבוצתיות בתוך שגרה לימודים, לצד תמיכה אישית רגשית יש ערך מוסף 

 האישית של התלמידים. גדול בחיזוק החוסן וההחלמה
משך של  קחת בחשבוןסימנים של מצוקה יש ללאור האמור בסעיף א', לאיתור ילדים עם  .ב

 כשלושה שבועות, ויחד עם זאת, לעקוב מקרוב אחר הילדים המראים סימנים אלה.

יש ילדים שבשלב זה אינם מראים סימני מצוקה ועלולים להראות סימנים בשלבים מאוחרים  .ג
יות יותר.  מצוקה עשויה להתבטא בהתנהגויות מגוונות כדוגמת, בעיות התנהגות, בע

 חברתיות וכו.

 ולסימני המצוקה האופייניים לקבוצת גיל זו. יש להתייחס באופן מובחן לילדים בגיל הרך .ד

 הנחות בנוגע למענים: 

מעני תמיכה וטיפול שהם חלק בלתי נפרד מהמשאבים העומדים לרשות הרשות קיימים  .א
המקומית, הישוב ומסגרות החינוך. הקצאת המענים בה עוסק מסמך זה מתייחסת לצורך 

 במענים תוספתיים ביחס לקיים.

לצד המענים הטיפוליים שניתנים על ידי משרד החינוך  קיימים בישובים0 ברשויות גורמי  .ב
ים לטובת ילדים עם מצוקה רגשית. אנו פועלים למיפוי גורמים אלה ולתאום עמם. טיפול נוספ

 הגורם המתכלל פעולה זו הוא מנהל השפ"ח. 

 מודל האיתור והקצאת המענים:

 קבוצות:  מספראיתור צרכי תלמידים מתייחס ל .9

ילדים מאותרים במסגרת החינוכית שהייתה פנייה של המשפחה לאתר הדחק  או לשפ"ח  .א
 ך המבצע.במהל

 ברורים של מצוקה נפשית הזקוקים למענה מידי. ילדים עם סימפטומים  .ב
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 .ילדים  המראים אותות של מצוקה רגשית למעקב במהלך מספר שבועות .ג

יש לקחת  הפרעת חרדה או הפרעה פוסט טראומטית. ילדים המראים סימפטומים של  .ד
נייה למרכזי חוסן או בעקבות פ הביטוח הלאומיעל ידי טיפול מימון זכאות ל בחשבון

 למרפאה לבריאות נפש להכרה.

 תור.יתהליך האב שימושבימים הקרובים יעלה לאתר שפ"י פירוט של מדרג אותות מצוקה ל .ה

לצורך הקצאה מושכלת של משאבי הטיפול חשוב שיועצת בית הספר והפסיכולוג יפעלו א.  .2
מלצתו של צוות זה  תועבר יחד לגיבוש תמונת מצב הכוללת מדרג של צרכים בקרב תלמידים. ה

, לצורך תכלול הצרכים של כלל 0102.9.92תאריך: עד אל מנהל השירות הפסיכולוגי חינוכי 
 מסגרות החינוך ברשות אל מול המענים הישוביים0 רשותיים.

בבית ספר בו לא עובד פסיכולוג מטעם השפ"ח תעביר יועצת בית הספר את הצרכים למפקחת  .ב
 ל השירות הפסיכולוגי חינוכי לתאום. שתפנה למנה ,על הייעוץ

בתאום עם המפקחת  אל מול המענים הקיימים מנהל השפ"ח ירכז את כלל הצרכים ברשות .ג
 מענים וצרכים ירוכזו בטופס המצורף למכתב זה.. על הייעוץ ברשות

גב' חיותי לבנברג       אל במייל  מנהל השפ"ח יפנה את ריכוז הצרכים .ד

chayutile@education.gov.il  עם העתק  לפסיכולוג המחוזיilanvi@education.gov.il   

 .210109עד התאריך 

 חגית נזרי.גב' בתאום עם  י על ידי דר' מזל מנחם הצרכים ירוכזו בשפ" .ה

 

 

 בברכה,
 

 
 ן                                  אלה אלגרסי                              דר' יוכי סימן טובחוה פרידמ

 מנהלת אגף ייעוץ              מנהלת היחידה למצבי לחץ וחרום              מנהלת אגף פסיכולוגיה          
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