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פרק ראשון: 

עבודת המסייעים בשעת חירום

כתיבה ועריכה: אלה אלגריסי, אורלי סרוסי, שוש צימרמן

סיוע בעת חירום - מטרות ועקרונות מנחים 

מתעורר  כך  בשל  בלבול.  נפגעים,  חרדה,  ידועות,  שאינן  נסיבות  רבים,  קשיים  מזמנים  חירום  מצבי 
קצר  הוא  מסייעים  של  להכנה  הזמן  פרק  המקצוע.  אנשי  לצד  נוספים  מסייעים  לרתום  צורך  לעתים 

לעתים ואינו מאפשר זמן להעמקה.

הפרקים  לכל  בסיס  מהווה  והוא  חירום  בעת  התמודדות  ודרכי  מנחים  עקרונות  מידע,  כולל  זה  פרק 
בעת  בעבודה  חירום  בעת  מסייעים  של  מהירה  להכשרה  כבסיס  בו  להשתמש  ניתן  בערכה.  האחרים 
חירום בבתי הספר ובקהילה. לאנשי המקצועות הטיפוליים ייתכן שתהיה כאן חזרה על מה שכבר ידוע 

להם.

החומרים מיועדים לקבוצות המסייעים האלה:

עובדים  יועצים,  (פסיכולוגים,  לחץ  מצבי  עם  להתמודד  שהוכשרו  מקצוע  אנשי   - סייעים  1.   מסייעים 
סוציאליים, אנשי טיפול אחרים ומסייעים קהילתיים שהוכשרו על ידי מוסדות הרווחה).

במורים,  מדובר  החינוך.  מערכת  במסגרת  חירום  בשעת  לעזור  גויסו  הנסיבות  שבכורח  2.   מסייעים 
מדריכים, תלמידים בוגרים, הורים, פנסיונרים ועוד.

לפניות  כמענה  פתוח  טלפון  קו  באיוש  חירום  בשעת  לעזור  גויסו  הנסיבות  שבכורח  3.   מסייעים 
תלמידים. 

4.   מתן ידע וכלים להפעלת קו חירום.

בערכה ניתן למצוא חומרים בשלושה תחומים:

חשיבות  יש  החירום  מצב  של  בעטיו  המתעוררים  הרבים  הרגשיים  הקשיים  בשל  עצמו.  למסייע  1.  סיוע 
רבה לַפנות זמן ומקום לחיזוק המסייע עצמו, וזאת הן לפני תחילת העבודה עם אוכלוסיות אחרות והן 

במהלכה. כמו כן חשוב לצייד את המסייע בידע על אודות התהליכים הרגשיים שהוא צפוי לעבור. 

2.   הנחיות לגבי איסוף ידע על אודות הזירה שבה המסייע עומד לפעול. 

3.   הקניית ידע וכלים ראשוניים לצורך התערבות.

עקרונות מנחים: 

לאחרים  לעזור  ובכך  חירום,  במצב  מערכתית  להתמודדות  לתרום  יכול  מסוימות,  בנסיבות   , אחד  1.   כל 
ולעצמו.
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2.   כל מסייע זקוק גם לסיוע כדי לתפקד טוב יותר.

על  להקפיד  יש  אותה.  ולעדכן  עובד  הוא  שעמה  האוכלוסייה  לגבי  ולעדכן  להתעדכן  זקוק  מסייע  3.   כל 
מידע אמין ורלוונטי.

4.    התארגנות מקדימה של המסייע והכרת ״מפת הזמן והמקום״ תקדם את עבודתו.

5.   דרכי הסיוע שייבחרו, יותאמו לאוכלוסייה על פי גילה ועל פי מצבה.

פעולות  לגבי  דעת  שיקול  (ייעשה  המסייע  של  ליכולותיו  להכשרתו  יותאמו  שייבחרו  הסיוע  6.   דרכי 
הפגתיות או טיפוליות).




