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פרק שני:  

היערכות המערכת הבית-ספרית במצב חירום

היערכות  ארגונית - סדר פעולות, דפי תדרוך, איגרות

כתיבה ועריכה: ריקי בצרי, דליה בנימיני

תוך  אפקטיבית  בצורה  לתפקד  נדרשת  המערכת  רבה.  אחריות   המנהל  על  מוטלת  אלה  קשים  בימים 
התמודדות הן  עם קשיים  ארגוניים והן עם קשיים הקשורים למצב רגשי פסיכולוגי של תלמידים, אנשי 

צוות והורים.

נוסף לאירועים הבלתי צפויים,  סביר להניח כי מנהל בית-הספר יצטרך להתמודד עם שאלות הנוגעות 
למצבת כוח האדם בבית-ספר, (היעדרויות, הגעתם של ילדים קטנים יחד עם הוריהם לעבודה וכד׳).

בזמן  במערכת  גורמים  פעילות  על  תקל  בית-הספר  להיערכות  תשתית  והכנת  מטרימה  התארגנות 
שליטה  מתוך  יעילה  התמודדות  ולאפשר  אונים  וחוסר  בלבול  מצבי  להפחית  עשויה  היא  החירום; 

במתרחש. 

וחשוב להיעזר בספר התמודדות בית ספרית בעת אסון מאת פרופ׳ א׳ קלינגמן,  מומלץ מאוד 

בהוצאת משרד החינוך.

 

התארגנות מקדימה למצב חירום או מלחמה

היערכות לקראת אפשרות של מצב חירום או מלחמה מתמקדת בשלוש  פעולות מרכזיות:

א.   הקמת צוות  חינוכי טיפולי לשעת חירום (צל״ח) והכשרתו.

ב.   הכשרת הסגל הטיפולי והסגל החינוכי לקראת מצב החירום (כולל הכנת ערכה ללימוד ביתי אם בתי-
הספר ייסגרו לתקופה ממושכת).

ג.    הכנת נוהלי פעולה, טפסים, רשימות מידע ואיגרות.

א. הקמת צוות לשעת חירום (צל״ח)

צוות זה אחראי לניהול הפעילות הארגונית וההתערבות הטיפולית הנעשית בבית הספר.

·   הגדרת תפקידים ברורה לכל אחד מאנשי הצוות.

·   אימון צוות מזכירות (ִמנהלה) בית-הספר לתפקוד בזמן חירום.

·   חלוקת תפקידים ברורה וידועה  מראש. גיבוש דרכים להעברת מידע , דרכים לאיסוף מידע וכד׳.

·   חלוקה לצוותי עבודה מצומצמים הכוללים גם אנשי מנהלה, פסיכולוג, יועץ.
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·   ארגון בית-הספר לקליטה והעסקה של ילדי העובדים. גיוס תלמידים בוגרים לשמירה על הקטנים.

·   רכישת מצרכי מזון ומוצרים הכרחיים אחרים ומינוי מטפל/ אחראי בבתי ספר שיש בהם פינות חי או 
בעלי חיים המוחזקים בכלובים.

רשימת התפקידים המומלצים ותיאורם  מופיעה ב״לוח  דוגמה לחלוקה של נושאי תפקיד על-פי תיאורי 
תפקיד״  

דוגמה לחלוקה (מומלצת) של נושאי תפקיד על-פי תיאורי תפקיד

ריאור התפקיד  תפקיד 

כינוס וניהול ישיבות הצל"ח  − 

 עריכת תרגולי סימולציות לעת חירו − 

 אישור או הכנה של הודעות לעיתונות בזמ� החירו − 

 אישור כל דפי המידע המופצי לתלמידי, למורי − 

 ולהורי

עבודה רצופה ע סג� הצל"ח ומרכז צוות הייעו�  −

הפסיכולוגי 

ראש הצל"ח 

(מנהל בית� הספר) 

הגשת עזרה לראש הצל"ח  − 

פיקוח על הוצאה נכונה אל הפועל של החלטות הצל"ח  − 

תיאו התקשורת הבית�ספרית  − 

כינוס וקישור בית�הספר ע גורמי חו�  − 

דובר רשמי ויחיד מתו� בית�הספר לפניות אמצעי  − 

התקשורת 

סג� ראש הצל"ח וממלא מקומו 

בעת הצור� 

ואחראי מידע 

(סג� מנהל בית�הספר) 

עבודה רצופה ע ראש הצל"ח וסגנו  − 

הצל"ח וצוות בית�הספר (מורי וִמנהלה)  אימו� −

בהתמודדות פסיכולוגית (סימולציות) 

העברת מידע  פסיכולוגי לגורמי הטיפוליי בקהילה  − 

בשיתו� ע השירות הפסיכולוגי. 

הכוונת צוות היועצי לטיפול נכו� באוכלוסייה הזקוקה  −

לייעו�: תלמידי, הורי ומורי � קביעת היק� וסוג 

ההתערבות 

מרכז צוות הטיפולי 

יוע� או פסיכולוג (במקו שאי� 

מרכז צוות) 

אחריות לדפי הקשר לש יידוע הצל"ח וצוות בית�הספר  − 

 .על אסו� וכינוס

העברת הודעות על�פי הנדרש  − 

 עריכת מעקב אחרי התקשורת הבית�ספרית (מענה, רישו − 

וסינו� כל שיחות הטלפו� הנכנסות והמתייחסות לאסו�) 

תיאו וארגו� שיחות הטלפו� של תלמידי להוריה ושל  − 

 ההורי לתלמידי

מזכירה/מרכזת צל"ח 

(יכולה להיות מזכירת 

בית�הספר) 

עריכת רישומי של צרכי מיוחדי לאוכלוסיית  − 

בית�הספר (לדוגמה: סוג ד מיוחד לתלמיד, רגישות 

לתרופות) 

אחריות על ציוד עזרה ראשונה בבית�הספר, תקינותו  −

וריענונו 

דיווח  על צרכי שגרתיי ו/או מיוחדי של ציוד רפואי  −

לסג� מנהל בית�הספר (סג� ראש הצל"ח) 

 מת� עזרה ראשונה בעת הצור�, עד להגעת צוותי חירו −

 רפואיי

 העברת מידע רפואי רלוונטי לצוותי החירו בעת הגעת − 

אחות בית�ספר 
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מתוך: קלינגמן א׳ (1997) , התמודדות בית ספרית בעת אסון מאת, עמ׳ 12-11.  

ב. הכשרת הצוות החינוכי בהתמודדות במצבי חירום

ראה:  פרק  עבודת המסייעים בשעת חירום 

ג. הכנת נוהלי פעולה, טפסים, רשימות מידע ואגרות

ריאור התפקיד  תפקיד 

הכנת ציוד נדרש לעת חירו� בהתא� להחלטות הצל"ח  −

וחוזרי מנכ"ל 

אחריות על ציוד כללי בבית�הספר, תקינותו וריענונו  −

(מטפי כיבוי�אש) 

דיווח על צרכי� שגרתיי� ו/או מיוחדי� ועל הציוד  לסג�  − 

מנהל בית�הספר (סג� ראש הצל"ח) לדוגמה: הוספת 

נקודות למערכת הכריזה 

הכשרת המקלט ואחזקתו השוטפת  − 

בעת חירו�: פינוי והכשרת מקו� לאנשי התקשורת  − 

אחראי ציוד  

מקלט 

(מנהל� בית�הספר,  

בעזרת השרת) 

זיהוי מער� הפגיעות ברמת הפרט וברמת הקבוצה  − 

הדרכה ראשונית למורי� המחנכי�   − 

הפעלת מער� עבודה ע� כיתות בהתא� לתכניות מגירה  −

מתאימות 

יועצת/פסיכולוג ומרכזי שכבות 

(תפקוד בשעת חירו�) 

ריכוז מידע הרלוונטי להורי התלמידי� והעברתו  − 

סיוע באיתור וגיוס מתנדבי� מקרב ההורי� בעת אסו�   − 

סיוע באיתור וגיוס ציוד וחומרי� מההורי� (לפי צור�  −

ומומחיות ההורי�) 

הכנת צוותי� ראשוניי� לעזרה, תו� תיאו� ע� ראש  −

הצל"ח או סגנו

 

איש�קשר להורי בית�הספר 

(ראש ועד ההורי�) 

הכוונת האנשי� המעורבי� באירוע והלוקחי� חלק בניהולו  − 

ובהתמודדות עמו 

בתיאו� ע� הרשויות (משטרה, מכבי�אש ומד"א) פינוי  −

צירי�: בתו� בית�הספר ובסביבתו הקרובה 

ניתוב והגבלת כניסה לשטח בית�הספר  − 

הכוונת נציגי התקשורת למקו� שהוקצה לה� מראש  − 

הכנת שילוט בהתא� לנ"ל  − 

מנתב קהל 

(עדיפות להורה המתנדב 

במשמר האזרחי או איש הג"א) 


