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   בשעת חירוםח"התנהלות שפהמלצות ל
  

   אגף פסיכולוגיה–פורום מטראומה לחוסן 

  מבוא

 הקובע כי -  הוראות קבע- ל"ס חוזר מנכ"ח בשעת חירום נקבעים ע"הנהלים לעבודת השפ

יועצים חינוכיים ופסיכולוגים (השירות הפסיכולוגי במצבי חירום מעמיד את אנשי המקצוע "

עבודת השירות הפסיכולוגי הייעוצי בחירום . ינוך בשעת חירוםלרשות מערכת הח) חינוכיים

  ".המחוז והיישוב וברמת מוסדות החינוך, נעשית ברמת המטה

בוועדות , י בחדרי המצב"בשעת חירום יימצאו אנשי המקצוע של שפ"הנהלים מוסיפים ש

י " שפשרותי. ס"מרמת המטה ועד רמת ביה, ובמוסדות חינוך בכל הרמות הנדרשות, החירום

  .יינתנו גם למערכות החינוך שאין בהם יועץ או פסיכולוג 

חשוב , ומצב החירום המתמשך בעוטף עזה ושדרות,  לאור הניסיון במלחמת לבנון השנייה

בין , ולמצבים בהם מסגרות החינוך אינן פועלות, להתייחס למצבי חירום אינטנסיביים מתמשכים

 המתווספות  המלצותכוללמסמך זה . צב החירוםובין אם נסגרו בעקבות מ, אם הן בחופשה

ח במצבים מורכבים של "תפקוד שפתוך דגש על , ל ומסמכים נלווים"לנהלים הקיימים בחוזר מנכ

   .חירום מתמשך

  

  

  

  רענון נהלים בזמן שיגרה

בתדירות של אחת והתרגול צריך לדאוג לרענון הידע המקצועי לעבודה בשעת חירום  ח"מנהל השפ

  :כלולת היערכותה. תלשנה לפחו

, כגון(בעלי תפקידים רלוונטיים , תרשימי זרימה: ארגון העבודה במצב חירום •

ח "דובר מטעם השפ, אחראי על תיעוד ומעקב, רכז כח מילואים, רכז חירום

  .ומיקומו של כל פסיכולוג במערך החירום, )ועוד, לגורמי התקשורת

ל דף הנחיות בסיסי לעבודת  ערכה שתכי-הכנה ועדכון ערכת חירום לפסיכולוג •

דף הנחיות לגורמים , חומר מקצועי זמין, טפסי מעקב, הפסיכולוג בזמן חירום

, בנוסף.  בשפות שונותודף הנחיות להורים ומקבלי סיוע נוספים, חינוכיים 

, ניירות, צבעים(בערכה זאת יהיו אביזרים בסיסיים לעבודה טיפולית עם ילדים 

  . תו זיהוי ומפות, אפוד זיהוי,  אפוד מגןוכן, )ב"בועות סבון וכיו

כולל השתלמויות , רענון הידע והתעדכנות מקצועית בחומרים רלוונטיים •

 .מרכזי פינוי ומענה טלפוני, בהתערבות במקלטים

  .שכלול השימוש באינטרנט כמקור למידע מקצועי •

  .סימולציות לשכלול יישום הידע •
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  . שיםמתן השתלמויות רלוונטיות לפסיכולוגים חד •

  

כך שמיד עם ההכרזה על מצב , "ערכות חירום"ח ידאג  לכך שבתחנתו יהיו מספיק "מנהל שפ

  . חירום יהיו בידי הפסיכולוגים  אביזרים המאפשרים להם עבודה מקצועית באופן יעיל ומיידי

 במערכות החינוך בהן םהפסיכולוג החינוכי יהיה שותף למפגשי רענון על נהלי עבודה בשעת חירו

כמו גם יקיים קשר רציף עם היועצים , ח יפקח ויעודד מהלך זה"מנהל השפ). ח"צל(וא עובד ה

ח והרענון "האחריות על הקמת הצל. החינוכיים הבכירים לרענון נהלי עבודה עימם בזמן חירום

  .השנתי היא על מנהל בית הספר

, שמטרתה רענון נהליםהפסיכולוג המחוזי או רכז חירום מחוזי יערכו אחת לשנה ישיבת מנהלים 

באחריותם הבנית מערך כוח אדם ומילואים .  וידע מקצועי במצב חירום, תרשימי זרימה מחוזיים

תחנתי - מדי שנה יש לבחון מחדש את מערך כח האדם הבין. המותאם לצרכי המחוז בזמן חירום

לה מיד עם וזאת כדי לאפשר עבודה יעי, במחוז בעיקר בתחנות בהן מספר הפסיכולוגים מצומצם

  .הכרזה על מצב חירום מתמשך

  

  המלצות לזמן חירום

  .מערכות הביטחון/ הכרזה על אירוע חירום כפופה להנחיות הרשות המקומית

ולהפעיל את מערך העבודה על פי תוכניות , ח לכנס את כל הצוות"על מנהל השפ, עם ההכרזה

  .ח וברמה המחוזית"מערך החירום ברמת השפ

פסיכולוג יוכל . ח מגויסים לעבודה"סיכולוגים החינוכיים העובדים בשפבזמן חירום  כל הפ

ח ועדכון הפסיכולוג "ולאחר התייעצות עם מנהל השפ, להשתחרר מהתפקיד רק במקרים חריגים

  .המחוזי

, ח המקומי לא יכול לתת את המענה הנדרש על רקע כוח אדם  מצומצם"במקרים שבהם השפ

במקרים בהם מצטרפים . לקבלת עזרה מקצועית נוספת, מחוזילפסיכולוג ה, ח"יפנה מנהל השפ

הם כפופים למנהל ,  )בין אם במסגרת עבודתם, בין אם מתנדבים(ח "פסיכולוגים חיצוניים לשפ

הפסיכולוגים המתגברים יקבלו תדרוך ותמיכה על ידי אחראי .  ח ולנוהלי העבודה במקום"השפ

  .מטעם השירות המקומי

יוודא שלרשות הפסיכולוגים עומדים כל התנאים הנדרשים , או אחראי מטעמו, ח"מנהל השפ

  : לתפקוד מיטיב וחווית מוגנות ותמיכה

מספרי טלפון, מפות, תג זיהוי, אמצעי מיגון, ניידות, תנאים פיזיים כגון מזון

  .לוונטייםר  

  .תכנון עבודה בצוותים ובזוגות כך שפסיכולוג לא עובד לבד

  

וכלי ההתערבות , לוסיית היעד העיקרית לשירות הפסיכולוגי החינוכי כוללת הורים וילדיםאוכ

מומלץ לתת מענה , יחד עם זאת. הפסיכולוגים המוכרים למצבי חירום הם ארגז הכלים העקרי

.  גמיש מכוון צרכים
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להפקת , תהיה התכנסות של כל הגורמים הפסיכולוגיים למתן דווח, בתחילתו ובסופו של כל יום

יש לכתוב פרוטוקול של פגישות . לתמיכה והדרכה לאנשי הצוות ולתכנון המשך העבודה, לקחים

יש להפעיל שיקול דעת כדי לאפשר הפוגה ורענון .  שיאפשרו בהמשך תיעוד והפקת לקחים, אלה

  . לפסיכולוגים הזקוקים לכך

 או הגננת כדי להיערך למתן היועצת, פסיכולוג בית הספר או הגן יצור קשר עם מנהל בית הספר

יש לשים לב במיוחד . עזרה לאוכלוסיית התלמידים כאשר מערכת החינוך אינה פועלת

  . לאוכלוסיות בסיכון כמו תלמידי החינוך המיוחד

ובמידה והדבר נעשה בתיאום עם השירות , במקרה של פינוי אוכלוסיה באופן יזום או עצמאי

וג מטעמו יצור קשר עם השירות הקולט על מנת לאפשר רצף ח או פסיכול"מנהל השפ, הפסיכולוגי

  .של טיפול

כמו כן הוא יהיה .  יומי עם הפסיכולוג המחוזי או רכז החירום המחוזיח יהיה בקשר "מנהל השפ

במידה והרשות . 'הבטחון וכו, הבריאות, שרותי הרווחה: רציף עם גורמים עירוניים אחריםבקשר 

עליהם להיות כפופים אף הם למנהל , ו לסוכני בריאות נפש אחריםיפנ, או גורם אחר, המקומית

או נציג , עליו לדאוג לכך שהוא, כמו כן. לצורך ארגון ואיגום משאבים באופן מסודר, ח"השפ

יהיו שותפים פעילים  במטה  העירוני באופן שוטף במהלך אירועי החירום ובהתארגנות , מטעמו

  .לרגיעה שלאחר מכן

הוא . ה את משימות השגרה תוך הדגשת משימות הנדחות בשל מצב החירוםח ימפ"מנהל השפ

  .יביא תמונת מצב זו לידיעת הפסיכולוג המחוזי

  

  

  בסיום מצב החירום

  .י הרשות המקומית וגורמי הביטחון  באזור"יוכרז ע, כמו תחילתוסיום מצב החירום 

הסקת , לסיכום,)וחיצונייםמקומיים (כנס את כל צוות הפסיכולוגים יח  "בשלב זה מנהל השפ

  .בניית תוכניות עבודה המאפשרות חזרה לעבודה שגרתיתומסקנות 

, היערכות של חזרה לשגרה ממצב משברת תוכניו הפסיכולוגים על הידע שלבשלב זה יש לרענן את 

  ):ראה מסמכים(ולתכנן את ההתערבות במסגרות החינוך השונות 

 .תוך עבוד החוויות האישיות שלהם, הכנת הצוות החינוכי לקליטת התלמידים •

 .מעקב אחר תלמידים ואנשי צוות שטופלו ואותרו בזמן המלחמה •

 .מעקב אחר תלמידים ומשפחות אשר נפגעו בזמן החירום •

 .העברת מידע למורים לצורך איתור תלמידים בסיכון •

 .בניית רשת תמיכה ומענים פדגוגיים מותאמים לתלמידים נפגעים ותלמידים בסיכון •
  :ך השירות הפסיכולוגי יש להכין מערך טיפוליבתו

 .משפחותיהם ואנשי צוות אשר קבלו מענה במהלך המלחמה, מעקב אחר תלמידים •
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 .יש לערוך מיפוי של התלמידים ומשפחותיהם הנזקקים להתערבות טיפולית •

 .הקמת מערך טיפולי בשותפות עם גורמי בריאות הנפש בקהילה •
   

מומלץ למנות . לצורך מעקב ובקרה, ח שלו בזמן החירום" השפח לתעד את תפקוד"על מנהל השפ

.ח כאחראי על התיעוד"את אחד הפסיכולוגים הבכירים בשפ


