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1. נוהלי פעולה במצב חירום

א. הפעולות הראשונות  וסדר הפעילויות  עם התרחשות אירוע  אסון או חירום  

מומלץ להכין מראש את רשימת המטלות הנדרשות על-פי ממד הזמן ועל-פי התפקידים.

לחלק מהפעולות הנדרשות מָידית ניתן להיות ערוכים ומוכנים מראש.

כלל  על  האירוע  של  החזקה  ההשפעה  ותחת  זמן  בלחץ  כלל  בדרך  נעשים  בטבלה)   )  7-2 ״פריטים 
המערכת. ההתערבות על פי פריטים 8 ואילך תיעשה כבר בהנחיית ובאחריות אנשי מקצוע ...״

 מטלות התערבות מניעתית על-פי ממד הזמן

(מתוך קלינגמן, 1977, התמודדות בית ספרית בעת אסון,  עמ׳ 24 - לוח 4.

�

לוח זמני�  המטלה   

טיפול בנפגעי�    .1

השגת מידע אמי� ומעודכ�    .2

(הצל"ח)   מָידית   כינוס הצוות לשעת חירו�   .3

חלוקת מטלות ההתערבות    .4

קשר ע� משפחות הנפגעי�    .5

הדרכת מורי� לכניסה לכיתות    .6

תו� שעות, מוקד� ככל האפשר שיחת "ִאוורור" כיתתית   .7

כינוס המורי� למטרת דיווח ולסיכו� אירועי היו�,  

לִאוורור ולתכנו� לקראת ההמש�  

 .8

התערבות בקבוצות תלמידי� קטנות    .9

איתור  תלמידי� בסיכו� גבוה    .10

במש� היו� (א� אפשר)  שיחות כיתתיות   .11

ובמספר ימי� עוקבי�  זיהוי התלמידי� הזקוקי� לייעו� פרטני או לייעו� 

קבוצתי או להפניה לגורמי� מחו� לבית�הספר 

 .12

מפגש ע� ההורי� (או לפחות דפי קשר עמ�)    .13

במידת הצור�  ייעו� (פרטני, קבוצתי) ו/או טיפול   .14
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הלוח הבא  הוא דוגמה לדרך הצגת התייחסות בעלי תפקידים בבית-הספר על-פי לוח זמנים של תגובה 
- בטווח המָידי, הקצר והבינוני. 

מערך תגובות עד 48 שעות ראשונות לאחר האירוע לפי תפקידים

(מתוך קלינגמן, 1977, התמודדות בית ספרית בעת אסון , עמ׳ 25 - לוח 5)

טווח בינוני � 48�8 שעות  טווח קצר 7�2 שעות  מיידי� ע� קבלת ההודעה ועד 120 דקות   

 − ביקורי�: 

משפחות, 

בתיחולי� 

 − סיכו� פעילות 

והתוויית 

קופעולה בהמש� 

 − מעקב אחר 

תלמידי� 

ומשפחות 

מעורבות 

 − החזרת ביתהספר 

לפעילות הרגילה 

 − התאמת מערכת 

שעות בהתא� 

לנסיבות 

 − פינוי מקו� למרכז 

חירו� וריכוזו 

 − סיכו� ביניי� וגיבוש 

קופעולה להמש� 

 − השגת עזרה 

מקצועית נוספת 

בהתא� לצור�               

זימו� צל"ח לביתהספר 

ויידוע ההנהלה והצוות הטיפולי. 

מינוי גור� או גורמי� בביתהספר 

הדואגי� לדיווח לגופי� הבאי�: 

 − דיווח לצוות ההנהלה 

וליועצות 

 − דיווח למשרד החינו�: 

למפקח הכולל וליוע� הבכיר 

 − דיווח לרשות מקומית:  

לראש מינהל החינו�  

 − דיווח למנהל שפ"ח 

 − דיווח לשפ"י במשרד החינו� 

(ראשי), זאת במידת הצור� 

ולאור חומרת האירוע             

מנהל 

ביתהספר 

 − ביקורי� (כנ"ל) 

 − מעקב שיטתי 

ושוט� (כנ"ל) 

 − הפעלת ביתהספר 

 − ריכוז והפצת מידע 

מעודכ�, הפרכת 

שמועות 

 − הפעלת מערכת 

שעות בהתא� 

לנסיבות 

 − קשר ע� גורמי חו�: 

משטרה, בתיחולי� 

 − קליטת הורי� 

ומשפחות בתיאו� 

ע� מנהל� ויועצת 

 − סינו� מידע ועדכונו  הפרכת 

שמועות 

 − הפנית והפעלה של 

מתנדבי�, בתיאו� ע� 

היועצות 

 − זימו� מורי ביה"ס שאינ� 

במקו�, לעזרה עלפי 

הצרכי� 

 − תיאו� ע� שירותי קהילה, 

משטרה וכו' 

מנהל 

פדגוגי/סג�  

 − סיכו� מצב 

והתוויית פעילות 

טיפולית בהמש� 

 − העמקת מער� 

הפעילות ועבודה ע�  

הכיתות 

 − זיהוי תגובות 

פוסטטראומתיות 

 − זיהוי קבוצות 

ופרטי� בסיכו� 

גבוה, הפניה 

לייעו�/טיפול 

 

 − זיהוי מער� פגיעות: 

הפרט/קבוצה 

 − הכנת והתאמת מער� עבודה 

ע� כיתות ושכבות בהתא� 

לתכנית מגירה מתאימה 

 − הדרכה ראשונית של 

המחנכי�, מורי� ומתנדבי� 

 − דיווח לשפ"י במחוז 

 − דיווח לשפ"י הארצי 

יועצות ומרכזי 

שכבות 

 − ביקורי� אצל  

הנפגעי� 

ומשפחותיה� 

  − פעילויות תלויות

מצב בכיתות 

שיחה ראשונית בכיתות 

עזרה בקליטת הורי הנפגעי� 

 − התייצבות בביתהספר 

ובמרכז חירו� 

מחנכי� 

ומורי� 
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2.  התארגנות הצוות החינוכי כשבתי הספר סגורים 

בהתאם להנחיות פיקוד העורף, אם תתקבל הודעה על כך שלא מתקיימים לימודים, 

חשוב מאוד להמשיך לקיים קשר עם התלמידים (מהמקום שבו יימצא צוות בית-הספר בהתאם למצב 
ולהוראות (בית-ספר, רשות, מתנ״ס וכו׳).

ליצירת  ידאג  לחלוקת התפקידים שבוצעה מראש,  ובהתאם  המורים המקצועיים,  בסיוע של  כל מחנך 
קשר עם תלמידיו.

לדאוג   - עצמם  לבין  התלמידים  ובין  התלמידים  לבין  המורים  בין  מכתבים  כתיבת  לעודד  מומלץ   
לתלמידים שאינם בבית-הספר (נפגעים, מאושפזים וכד׳).

המחנך ידאג להעברת חומרי למידה  שאינם קשורים בהכרח לתכנית הלימודים וזאת על-מנת להעסיק 
את הילדים (החומרים צריכים להיות מוכנים מראש).

חשוב שיהיה קשר רצוף בין צוות המורים לבין הילדים ויש כמו כן לעודד קשר בין הילדים לבין עצמם.

לעודד  ואף  וכו׳)  פקס׳  אלקטרוני,  דואר  (טלפון,  עת  באותה  אפשרית  תקשורת  דרך  כל  למצות  יש   
מפגשים בקבוצות קטנות בבתים, אפשר יחד עם ההורים, באזור הגאוגרפי הקרוב.

המורים ידווחו לצוות החירום כל מידע חשוב ורלוונטי שברשותם ואשר עשוי להתקבל בעקבות הקשר 
עם התלמידים.

חשוב שבביתו של כל מורה/מחנך יימצאו:

·   רשימת תלמידים ופרטיהם.

·   רשימת המורים על-פי חלוקת התפקידים ופרטיהם.

·   חומרים להעסקת התלמידים, ערכה ללימוד ביתי.

·   רשימת טלפונים קהילתיים.

חלוקת תלמידים לקבוצות  

התלמידים יחולקו לקבוצות וכל מורה בבית-הספר (מורה מקצועי , מחנך, איש ִמנהלה)

קשר       על  ִאתם  קשר  על  לשמור  המשימה  מוטלת  תהיה  עליו  תלמידים.  קבוצת  על  אחראי   יהיה  
כשבית-הספר יהיה סגור.

3. הכנת  רשימות, טפסים, איגרות, דפי תדרוך (למורים, להורים,  לתלמידים) 

במצב חירום נדרשים מנהל בית-הספר וצוות המורים לטפל בנושאים שונים בערוצים שונים. מצב זה 
עלול להקשות על הצוות לענות על צורכי התלמידים ולהתמקד במתן תמיכה וסיוע. 

לעסוק  המורים  צוות  את  ויכוונו  אפקטיבית  בהתארגנות  שיסייעו  הצעות  בית-הספר  מנהל  לרשות 
בנושאים שונים בשגרת חירום.

 על הטפסים והאיגרות להיות מותאמים לתרבות-שפה של הקהילה שאותה בית-הספר משרת, לעצמת 
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לאירוע  עדים  בפועל,  לאירוע  עדים  פצועים,  באירועים: שכולים,  השונה  המעורבות  למידת  הפגיעות, 
מהתקשורת, ״ניזוני שמועות״.

בהכנת הטפסים והמכתבים השונים יש:

·   לשים לב לצרכים הדיפרנציאליים של אוכלוסיות שונות וכן: 
·    לדייק בעובדות

·    לנסח את הדברים באופן קצר וקונקרטי
·    לעודד תקשורת הדדית 

 א. ריכוז מידע מוקדם - רשימות: 

-פי התפקידים בשעת חירום: -ספרית על 1. רשימת טלפונים בית

דוגמה מתוך קלינגמן, 1977,  התמודדות בית ספרית בעת אסון,  עמ׳  14 - לוח 2.  

טלפוני�: צוות לשעת חירו� � צל"ח 

טלפו� בבית  טלפו� פנימי  ש�  תפקיד 

(מנהל בית�הספר)  ראש הצל"ח 

(סג� מנהל בית�הספר)  סג� ראש הצל"ח ואחראי 

מידע 

   

מרכז צוות הייעו� 

   

מזכירה / מרכזת צל"ח 

   

אחות 

   

אחראי ביטחו� 

   

מוקד טלפוני � תלמידי� 

מוקד טלפוני � הורי�    

מוקד טלפוני� מורי�    

אחראי ציוד ומקלט    

פסיכולוג בית�הספר    

יועצות: 1.    

    .2               

מרכזי שכבות: 1.    

    .2                          

מנתב קהל    

מנהל� / שרת בית�הספר    

יו"ר ועד הורי�    

איש קשר להורי בית�הספר    

הרשימה עודכנה בתארי�  2003 / �� / 

הרשימה עודכנה בתארי� 2003  / �� / 
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2. רשימת טלפונים קהילתיים:

דוגמה מתוך קלינגמן, 1977,  התמודדות בית ספרית בעת אסון,  עמ׳ 15 - לוח 3  

טלפוני� קהילתיי� 

הערות  כתובת  טלפו�  מוקד/שירות 

משטרה    

מג� דוד אדו�    

מכבי�אש    

מרפאה ראשית (קופ"ח)    

בית חולי�:  1.    

    .2                      

חברת החשמל    

בזק    

תחנת מוניות:  1.    

     .2                           

הנהלת המחוז משרד החינו�          

יועצת בכירה,  משרד החינו�    

משרד החינו�  

ירושלי� 

שפ"י  ארצי   טל':  5603249�02 

ממונה ארצי להתערבות במצבי    

לח� (שפ"י) 

קצי� ביקור סדיר    

מנהל מחלקת החינו� ברשות    

מנהל מחלקת הרווחה ברשות    

מנהל השירות הפסיכולוגי     

ברשות המקומית 

מנהל מרכז בריאות הנפש    

ברשות 

מוקד שפ"י ועמותת S.O.S חיות  טל': 7440384 � 03   

בשאלות חירו� בנושא בעלי 

חיי� 
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3. רשימת טלפונים מעודכנים של הורי התלמידים:

 בית,  מקום עבודה, טלפון נייד, דוא״ל או כל דרך אחרת לאיתורם.

4. רשימת התלמידים:

עם  תלמידים  רשימת  ירכז  בית-הספר,  אחות  בסיוע  רצוי  מורה,  כל  בריאות:  ִמגבלות  עם  תלמידים 
מגבלות בריאותיות -  כמו בעיות נשימה, חולי אסטמה, כבדי שמיעה, נכויות ובעיות אחרות.

ייעשה איתור של תלמידים בעלי בעיות רגשיות העלולים להגיב בצורה  תלמידים עם בעיות רגשיות: 
קשה בזמן חירום - כמו  התפרצויות, חרדות, בכי וכיו״ב.

(צריך לדאוג  לחיסיון של נתונים אלה.)

הצעה למבנה הטופס:

5.  מוקדי עזרה לנוער: 

(דוגמה מתוך קלינגמן, 1977, התמודדות בית ספרית בעת אסון,  עמ׳ 15)  

ש� התלמיד  

 מספרי טלפוני� שבה� אפשר להשיג את ההורי�, את סבי� ________________________ 

 

 ___________________________________________________________  סוג הבעיה

 דברי� שהצוות צרי� לדעת על הילד במקרה ומתעוררת בעיה ________________________ 

מוקדי עזרה לנוער 

"יד ביד" 

אוז� קשבת לנוער וילדי� במצוקה, 24 שעות ביממה 

מרכז סיוע לקרבנות אונס  

ער"� (עזרה ראשונית נפשית) 

קו פתוח לילדי� ולנוער במשרד החינו�  

אוז� קשבת 

ייעו� לנוער ולהורי� 

"דלת פתוחה" 

מרכז מידע וייעו� לצעירי� בנושאי�: חברות, משפחה, מיניות, אמצעי מניעה 
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 6.  רשימת מתנדבים בקהילה:

(דוגמה מתוך קלינגמן, 1977, התמודדות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 16)  

7. רשימת הורים בעלי תפקידים (זמינים  ומוכנים להתנדב לפעילות בבית הספר):   

- בתחום רפואה

- בריאת הנפש

- תחומי תרבות ואמנות 

ב. טפסים

1. טופסי נוכחות ומעקב:

טופס נוכחות - מי הגיע לבית הספר. מי לא הגיע לבית הספר, מהן סיבות ההיעדרות? מקום הימצאו 
של התלמיד (אם ידוע).

תלמידים נעדרים יירשמו בטופס מעקב. 

טופס מעקב - טופס מעקב אחר תלמידים שלא הגיעו לבית-הספר.

פינוי,  נסע עם הוריו? האם הוא בבית?/ במרכז  לו אחים בבית-הספר?/  האם  יש  שם התלמיד/ האם 
האם אירע אסון במשפחתו?

דוגמה לטופס ״נוכחות ומעקב״

כיתה: ___________                תאריך: _____________      מורה: _____________

נספח: רשימת מתנדבי� 

 úåøòä  úáåúë  ïåôìè  íù  

     .1                 :íéâåìåëéñô

     .2                                    

     .1          :íéôéìçî íéøåî

     .2                                     

סיבת ההיעדרות מבית�הספר מקו� הימצאו נעדר/ת נוכח/ת ש� תלמיד

   1
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2. טופס דיווח אל הרשות/הפיקוח

טופס זה בא למסור מידע שוטף לפיקוח / לרשות על נוכחות תלמידים ומורים שנעדרים מבית הספר, 
עירוני של  מיפוי  לצורך  זה חשוב  להיעדרותם. טופס  ומעקב אחר הסיבות  בדיקה  לצורך  נועד  הטופס 
התלמידים ושל  המשפחות הזקוקים לסיוע ולצורך  חלוקת משאבים  בהתאם לצרכים (רווחה, בריאות 

הנפש וכיו״ב).

דוגמה:

אל: הרשות המקומית/ הפיקוח

בעקבות__ לתת תיאור המצב בקצרה____ תמונת מצב היום_____  

מספר התלמידים הנוכחים בבית-הספר הוא:______.

מספר התלמידים הנעדרים מבית-הספר הוא:______.

מספר המורים הנוכחים בבית-הספר מתוך סגל המונה ____הוא____.

מספר אנשי צוות ומנהלה הנוכחים בבית-הספר מתוך סגל המונה____הוא____.

מספר המשפחות שפנו לקבל עזרה_____

מספר התלמידים שזקוקים לתמיכה נפשית ולסיוע נוסף ____

במסמך זה יציין מנהל בית-הספר את בקשותיו מהרשות ומהפיקוח לסיוע

3. מכתבים ודפי תדרוך

-הספר 1. מכתב למורים בעקבות סגירת בתי

מיד עם קבלת ההודעה על סגירת בתי-הספר מומלץ להוציא מכתב למורים המציע דרכים ליצירת קשר 
עם התלמידים למרות שבתי-הספר סגורים.
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להלן דוגמה למכתב:

,ÌÂÏ˘ ÌÈ¯ÂÓÏ

.¯ÙÒ‰-˙È·· ÌÈ„ÂÓÈÏ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó ‡Ï ‰Ú˘ ÈÙÏ ÂÂ·‡„Ï Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙ ˙ÂÚ„Â‰ ÈÙ-ÏÚ

.Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡Â ÂÓˆÚ ˙‡ ˜ÊÁ .ÂÏÂÎ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ ÌÈÏ˜ ‡Ï ÌÈÓÈ

 ÌÈ„ÈÓÏ˙‰  ÔÈ·Ï  ÂÈÈ·Â  ÌÈ¯ÂÓ‰  ÂÈÈ·  ¯˘˜  ÏÚ  ¯ÂÓ˘Ï  Ï„˙˘  ,ÌÈ„ÂÓÈÏ‰  ˙˙·˘‰  ÌÚ  ,ÂÏ‡  ÌÈÓÈ·  Ì‚
.Ì‰È˙ÂÁÙ˘ÓÂ

.ÌÎÈ˙Â˘˜·ÏÂ ÌÎÈ˙ÂÏ‡˘Ï ‰ÚÓÂ ÚÂÈÒ ˙˙Ï Ï„˙˘ .ÌÎ˙Â˘¯Ï ÌÈ„ÓÂÚ ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÂÂˆÂ ¯ÙÒ‰-˙È· ˙Ï‰‰

-˙È·Ï  ‰¯ÊÁ  ÏÚ  ‰ÚÈ„È‰  Ï·˜˙˙˘  „Ú  ¯˘˜  Ì˙‡  ¯ÂˆÈÏ  ÂÏÎÂ˙˘  ˙Ó-ÏÚ  ÌÈ„ÈÓÏ˙‰  ˙ÂÓÈ˘¯  ÌÎ„È·
.¯ÙÒ‰

.ÌÈ·˙ÎÓ ¯˘˜ Â‡ ÈÂÙÏË ¯˘˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï ÍÈ˘Ó

.ÌÎÓ ÚÂÓ˘Ï ÌÈÙˆÓ                                                              

¯ÙÒ‰ ˙È· ˙Ï‰‰                                                                     

-הספר   2. מכתב למורים על פתיחת בתי

מיד עם קבלת ההודעה על פתיחת בתי-הספר יתבקשו המורים להגיע לבית-הספר.

היועץ  בית-הספר  פסיכולוג  עם  יחד  המנהל,  מזמין  שבאמצעותו  מכתב,  מראש  להכין  ממליצים  אנו 
החינוכי, את הצוות לשיחה על המצב, לדיווח, לשיחה על דרכי התקשורת, להתארגנות, לתמיכה.

דוגמה:

,ÌÂÏ˘ ÌÈ¯ÂÓÏ

 .ÈÎÂÈÁ‰ ˙ÂÂˆ‰Â ¯ÙÒ‰-˙È· È„·ÂÚ ÏÎ Ï˘ ˘‚ÙÓ ÌÈÓÈÈ˜Ó Â‡ ¯ÙÒ‰-È˙· ˙ÁÈ˙Ù ÏÚ ‰Ú„Â‰‰ ˙Â·˜Ú·

 „ÁÈ Â˙ÂÈ‰Ï ‰·¯ ˙Â·È˘Á ˘È ÔÎÏÂ ˙ÂÂˆ‰ È˘‡ ÏÏÎÏ ˙ÚÈÈÒÓÂ ˙ÎÓÂ˙Î ‰ÓˆÚ ‰‡Â¯ ¯ÙÒ‰-˙È· ˙Ï‰‰
.¯ÙÒ‰-˙È· È¯Ú˘ ˙ÁÈ˙ÙÏ ÌÈ˙ÂÂˆ‰  ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï ‰Ó„˜‰Î ˜ÂÊÈÁÂ ‰ÎÈÓ˙ Ô˙Ó Ì˘Ï

 ˙ÂÚ˘ ˙ÚÈ·˜Ï ,ÌÈ¯ÈÚˆ‰ ÌÈ„ÏÈÏ ¯Â„ÈÒ ÂÓÎ - ÌÈ¯ÂÓ‰Ó ˜ÏÁ Ï˘ ÌÈÈÎË‰ ÌÈÎ¯ˆÏ Ì‚ ÒÁÈÈ˙ ÂÊ ‰˘È‚Ù·
.„ÂÚÂ ˙ÂÚÒ‰ ,‰„Â·Ú

 ˙Î¯ÚÓÂ ÌÈÂ˘ ÌÈ˘ÈÁ¯˙ ÈÙ-ÏÚ ˙Â˙ÈÎ‰ ÔÂ‚¯‡ :ÈÂ‡¯Î Í¯ÚÈ‰Ï ˙Ó-ÏÚ ‰˘È‚ÙÏ ÚÈ‚ ÂÏÂÎ ÈÎ ˜ÙÒ ÔÈ‡
.˙ÂÚ˘‰

.‰ÓÈ˘Ó· ÁÈÏˆ ˙È„„‰ ‰ÎÈÓ˙ Ô˙Ó ÍÂ˙ „ÁÈ Í‡ ,‰Ï‡ ˙ÂÚ˘· ‰˘˜ ÂÏÂÎÏ 

            ----- מנהל בית-הספר וצוות ההנהלה  (או הצוות לשעת חירום)   --------

בהזדמנות זאת אפשר לציין בהערכה ולהודות לאנשי צוות שכבר התגייסו לעבודה.
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3. מכתבים אל ההורים

אין אנו יודעים מראש את משך הזמן שניאלץ להיות במצב חירום. בית-הספר חייב להיות בקשר עם 
יש  לכן   ,( תלמידים  על-ידי  הפצה  דוא״ל,  (דואר,  איגרות  באמצעות  היא  לקשר  הדרכים  אחת  הבית. 
להכין מכתבים שיישלחו להורים במהלך מצב החירום וגם עם תום מצב החירום  והחזרה לשגרת בית-

הספר. עיתוי כתיבת המכתב יקבע את תוכנו.

מומלץ להכין ראשי פרקים למכתבים שיורחבו על-ידי המנהל או צוות הניהול, בהלימה למצב.

מקבלי האיגרות (ההורים, התלמידים)  צריכים להרגיש שבית-הספר הוא מקור לתמיכה ולעזרה והוא 
מקום שאפשר לפנות אליו בעת צרה. 

או  ילדים  גיל,  של  קריטריונים  על-פי  הנמענת  האוכלוסייה  את  בחשבון  לקחת  יש  המכתב  בניסוח 
בוגרים, עולים חדשים (אתיופים, ואחרים) וכן שאולי יידרש תרגום.

  

דוגמאות

א. מידע ראשוני על התארגנות מערכת השעות

ÌÈ¯Â‰‰ Ï‡
.‰ÏÈ‚¯ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙Î¯ÚÓ ÌÈÈ˜ ‡Ï ·ˆÓ‰ ·˜Ú

 .‰Ï‡ ÌÈÓÈ· Â· ˙ÂÈÂÏÈÚÙ‰ ÔÂ‚¯‡Â ¯ÙÒ‰-˙È· ˙Â‚¯‡˙‰Ï ¯˘‡· ÌÎ˙‡ Û˙˘Ï ÂÂˆ¯·
 .¯ÙÒ‰-˙È·· ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ Ï˘ ˙ÂÏÈÚÙ  ˙Î¯ÚÓ ÌÈ¯Â‰‰ ÈÙ· ¯‡˙Ï -----------

.˙È¯ÙÒ-˙È·‰ ˙Â‚¯‡˙‰‰ ÏÚÂ  ˙ÂÚ˘‰ ˙Î¯ÚÓ ÏÚ ˜ÈÂ„Ó Ú„ÈÓ  ¯ÂÒÓÏ-----------
 .¯ÙÒ‰ ˙È· ˙ÂÂˆ Ï‡ ‰¯ÊÚÏÂ ˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÙÏ ÌÈÓÊÂÓ ÌÈ¯Â‰

_____:ÌÈÂÙÏË .¯Á‡ ,ÈÎÂÈÁ ıÚÂÈ ,‚ÂÏÂÎÈÒÙ :¯˘˜ ˘È‡ ÔÈÈˆÏ

                ---- מנהל בית-הספר וצוות בית-הספר ----

-הספר ב. התייחסות אל תלמידים נעדרים מבית

ולתת להם תחושה שהמבוגרים בבית הספר מִגנים על התלמידים  מטרת המכתב להרגיע את ההורים 
ושולטים במצב.

להלן נקודות מומלצות להתייחסות במכתב להורי תלמידים שאינם מגיעים לבית הספר:

*   לשאול לשלומם.  
*   לברר מהן הסיבות להיעדרות.

*   לברר לאיזו תמיכה הם זקוקים.
*   לתאר את העובדות לגבי היערכות בית-הספר לאור המצב.

*   להבהיר שצוות בית-הספר עומד לרשות ההורים לסיוע ולתמיכה.
*    להזמין את ההורים להתייעצות. 

*   לצרף רשימת טלפונים של אנשי צוות- נותני תמיכה וסיוע, על-פי הנדרש.
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דוגמא:

ÌÈ¯Â‰‰ Ï‡

 ÏÎ Ï˘ Â·ˆÓ ¯Á‡ ‰Ú˘ ‰Ú˘Â ÌÂÈ ÌÂÈ ÌÈ·˜ÂÚ Â‡ .¯ÙÒ‰-˙È· È„ÈÓÏ˙ ÏÎ Ï˘ Ì˙ÂÁÎÂ ‰·Â˘Á ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·
.·ˆÓ‰ ÌÚ Â˙Â„„ÂÓ˙‰ ÔÙÂ‡ ¯Á‡Â „ÈÓÏ˙

 ÂÏ ·Â˘Á˘ ¯Á‡Ó .¯ÙÒ‰-˙È·Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ‡˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙ ˘È ÈÎ ‰ÏÚ ‰˙ÈÎ‰ È„ÈÓÏ˙ Ï˘ ˙ÂÁÎÂ ˙˜È„··
 ‰„Â  ,˙ÈÂÙÏË ÌÎ¯˙‡Ï ÌÈÁÈÏˆÓ Â‡ ÔÈ‡Â ¯ÙÒ‰-˙È·Ï ÚÈ‚È („ÈÓÏ˙‰ Ì˘ ÔÈÈˆÏ)---ÌÎ˙·/ÌÎ·˘ „Â‡Ó
 È·‚Ï ¯Á‡ ¯˘˜ ˘È‡ Â‡ ‰˙ÈÎ‰ ÍÁÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Â˙Â‡ ÂÚ„ÈÈ˙Â ¯ÙÒ‰ ˙È· ÌÚ ¯˘˜ Â¯ˆÈ˙ Ì‡ „Â‡Ó ÌÎÏ

.ÌÎÏˆ‡ ·ˆÓ‰

------- ÌÂÈ ÏÎ· ÌÎ˙Â˘¯Ï „ÓÂÚ ˙ÂÂˆ‰ .¯ÙÒ‰-˙È· ˙ÂÂˆ Ï‡ ,‰¯ÊÚÏ ,˙ÂÏ‡˘· ˙ÂÙÏ ÌÈÓÊÂÓ ÌÎ‰
 ÌÈË¯Ù ˙˙Ï---

____:ÌÈÂÙÏË .¯Á‡ ,ÈÎÂÈÁ ıÚÂÈ ,‚ÂÏÂÎÈÒÙ :¯˘˜ ˘È‡ ÔÈÈˆÏ

.‰Ï‡‰ ÌÈ˘˜‰ ÌÈÓÈ‰ ˙‡ ¯Â·Ú „ÁÈ

            ---- מנהל בית-הספר וצוות בית-הספר ----

ג. מכתב מנחה להורים לגבי התייחסות אל הילדים בבית במצב החירום

דוגמה

,ÌÂÏ˘ ÌÈ¯Â‰Ï

 ÔÙÂ‡· ,‰ÓÎÁ ‰¯Âˆ· ÂÈ„ÏÈ  ÌÚ ‚‰˙‰ÏÂ ÁÂÎ ÛÂÒ‡Ï ÂÈÏÚ ,‰˘˜ ÂÈ„ÈÏÂ  ÂÏ ¯˘‡Î ,‰˘˜ ‰ÙÂ˜˙·   .‡
 ÍÎ Ì˘Ï .ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ„ÁÙ ÈÏ·Â ˘˘Á ‡ÏÏ ,ÌÈ‡È¯·Â ÌÈ‡ÏÓ ÌÈÈÁ ˙ÂÈÁÏÂ ¯ÂÊÁÏ ˙Â¯˘Ù‡‰ Ì‰Ï Ô˙È˙˘

:ÌÈ„Á‡ ÌÈ¯·„ ¯ÂÎÊÏ È‡„Î

 ¯·„Ï  Ì‰Ï  ˙˙Ï  ÔÎ  ÏÚ  ·Â˘Á  .·Â˘Â  ·Â˘  Ì˙Â‡  ˙ÂÙ„Â¯  ˙ÂÂÓ˙‰  ÌÈ˘˜  ÌÈ¯·„  Â‡¯  ÌÈ„ÏÈ˘  È¯Á‡   *
!‰Ï‡‰ ˙ÂÂÓ˙‰ ÏÚ

 Ì‰Ï ˘È˘ ˙Â˘˜ ˙ÂÂÓ˙ ÏÏ‚· ÌÈÓ„¯ ‡ÏÂ ÌÈ¯¯ÂÚ˙Ó Â‡ ÔÂ˘ÈÏ ˙ÎÏÏ ÌÈ„ÁÙÓ ÌÈ„ÏÈ   *

   ‡Ï  !Ô‰Ó  ¯ËÙÈ‰Ï  È„Î  -  ·Â˘Â  ·Â˘  ÂÏ‡  ˙ÂÂÓ˙  ÏÚ  ¯ÂÊÁÏ  ˙Â¯˘Ù‡  Ì‰Ï  ˙˙Ï  ·Â˘Á  .ÔÂ¯ÎÈÊ·    
 ˘È‚¯È ˜¯ „ÏÈ‰, ‰ÂÓ˙‰ ˙‡ ÁÈÎ˘È ‡Ï ‰Ê ,ÍÎ „È‚ Ì‡ -!"È„" Ì‰Ï   „È‚‰Ï ‡Ï .Ì˙Â‡ ˜È˙˘‰Ï

.¯˙ÂÈ „„Â·

 ¯˙ÂÓ  .ÈÏÓ¯Â ¯·„ ‰Ê  .ÌÈ¯Â‰‰ ÌÚ ÔÂ˘ÈÏ Âˆ¯ÈÂ „·Ï ÔÂ˘ÈÏ  Â˘˜˙È ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÈ·˘ ÔÎ˙ÈÈ  .·
 ‡Â·È  „ÏÈ‰˘ ‡ÏÂ Ì‰Ï˘ ¯„Á· ÌÈ„ÏÈ‰ ÌÚ ÔÂ˘ÈÏ ˙ÎÏÏ ·ËÂÓ  .˙ÂÏÈÏ ‰ÓÎ Ì˙‡ „ÁÈ ˙ÂÈ‰Ï ËÏÁ‰·

.‰¯‚˘Ï ¯ÂÊÁÏ ÈÂˆ¯ ÌÈÓÈ ‰˘ÈÓÁ „Ú ‰˘ÂÏ˘ ¯Á‡Ï  .ÂÈ¯Â‰ ÌÚ ÔÂ˘ÈÏ
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 ÂÓÎ"  ˜Ù˙‰Ï  ÔÂˆ¯  ,‰·¯  ˙Â·ˆÚ  ,ÔË˜  ¯·„  ÏÎ  ÏÚ  ˙ÂÈÂÊ‚¯˙‰  ,˙ÂÈÓÂ‡˙Ù  ÈÎ·  ˙ÂÈÂˆ¯Ù˙‰   .‚
 Ï˘ ÌÈ„Á‡ ÌÈÓÈ ÌÈ„ÏÈÏ ˙˙Ï ËÏÁ‰· ¯˙ÂÓ  !‰˘˜ ·ˆÓÏ ˙ÂÈÏÓ¯Â ˙Â·Â‚˙ Ô‰ ÂÏ‡ ÏÎ - "ÔË˜ „ÏÈ
 ÂÏ‡ ˙ÂÚÙÂ˙ ,ÌÏÂÏÒÓÏ Â¯ÊÁÈ ÌÈÈÁ‰˘ÎÂ È˘Â˜ Ï˘ ÌÈÈÂËÈ· ÂÏ‡  .Ì‰· ÛÂÊÏ ‡ÏÂ "˙È˙Â„ÏÈ" ˙Â‚‰˙‰

.ÍÂÈÁ Â‡ ÏÂÙÈË ÏÎ ‡ÏÏ ÔÓˆÚÓ ÂÓÏÚÈÈ

 ÏÎÎ   .‰„ÈÓÏÏ  ,‰˙ÈÎ·  ‰·È˘ÈÏ  ,ÌÈÒÂ·ÂËÂ‡·  ‰ÚÈÒÏ  -  ‰¯‚˘Ï  ÌÈ„ÏÈ‰  ˙‡  ¯ÈÊÁ‰Ï  „Â‡Ó  ·Â˘Á   .„
 ‰È‰ÈÂ Ô‰ÈÏ‡ ¯ÂÊÁÏ ¯˙ÂÈ ‰˘˜ ÂÏ ‰È‰È ÍÎ ,˙ÂÏÈ‚¯‰ ˙ÂÏÂÚÙ‰Ó ˜˙ÂÓ „ÏÈ‰ Â·˘ ¯˙ÂÈ ·¯ ÔÓÊ ÛÏÂÁ˘

 .Ô‰ÈÏ‡ Â¯ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÈ ‰˘˜

 ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÏÈ  ˘‚ÂÙ˘ „ÏÈ   !¯ÊÂÚ ‰Ê - ÂÏÈ‚  È· ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„ÏÈ  ˘‚ÂÙ˘ „ÏÈ   !„Â‡Ó ¯ÊÂÚ "„ÁÈ·"‰   .‰
 ÌÈÏÂÎÈ ‡Ï ,ÌÈ¯‚Â·Ó‰ ,ÂÁ‡  .Ì˙ˆÈÁÓ· ¯˙ÂÈ ÁÂË·Â ¯˙ÂÈ ·ÂË ˘È‚¯È ,ÚÂ¯È‡ ÌÈÁÎÂ ÂÈ‰ Ì‰ Ì‚˘

.ÂÈ¯·ÁÏ „ÏÈ ÔÈ· ¯˘˜Ï ÛÈÏÁ˙ ˙ÂÂ‰Ï

 ÌÈÓÚÙÏ  ÌÈÎÈ¯ˆ  ÂÁ‡  Ì‚   .‰˘˜  ÂÏ  Ì‚  ,ÌÈ˘‚¯˙Ó  ÂÁ‡  Ì‚   .Ì„‡  È·  ÌÈ¯‚Â·Ó‰  ÂÁ‡  Ì‚   .Â
 ‰˘˜˘ ˘È‚¯Ó˘ ÈÓ  .ÂÓˆÚÏ Ì‚ ‚Â‡„Ï ÂÈÏÚ ,ÂÈ„ÏÈ ÌÚ ÔÂÎÂ ·ÂË ÏÚÙ˘ È„Î  .‰ÁÂÓ ,ÔÂÁËÈ· ,‰¯ÊÚ
 ‡Â‰ „ÁÂÈÓ· È·ˆÚÂ ÁÂ˙Ó ˘È‚¯Ó˘ ÈÓ ,ÌÈÏÈ‚¯‰ ÌÈÈÁÏ ÂÓˆÚ ˙ÂÁÂÎ· ¯ÂÊÁÏ ÁÈÏˆÓ ÂÈ‡Â „Â‡Ó ÂÏ

.ıÂÚÈÈ ˘˜·ÏÂ ˙ÂÙÏ ÂÏ È‡„Î - ÊÎ¯˙‰Ï ‰˘˜˙Ó

    צביקה תורן    איילת נוי

   מנהל השרות הפסיכולוגי   פסיכולוגית בית הספר

(מתוך: קלינגמן, א׳, רביב, ע׳, שטיין, ב׳ (2000). ילדים במצבי חירום ולחץ עמ׳ 499-498)

ד.  דף הנחיות בעת אסון

אם אירע אסון המוני או בקהילה הקרובה, יש צורך להפיץ מידע הכולל הנחיות לגבי תגובות פסיכולוגיות, 
לספק שוב רשימת מקורות סיוע והנחיות לדרכי התמודדות והתאוששות.

דוגמת דף להורים בעקבות אסון

!ÌÂÏ˘

 ÌÏ‰ ÌÈ˘Á ÔÎ‡ ÌÈ˘‡‰ ·Â¯ .ÌÈ‚‡Â„Â ÌÈ„¯Á ,ÌÈÁÂ˙Ó ˘È‚¯˘ ‡Â‰ ÈÚ·Ë  ˜¯Â ,‰˘˜ ˙ÂÒ˙‰ Â¯·Ú ÂÏÂÎ
 .ÔÂ‡ÎÈ„ Û‡Â ˙Â·ˆÚ ,ÒÚÎ ˙Â˘ÂÁ˙· ÔÂÈÙ¯‰ ˙˘ÂÁ˙ ˙ÙÏÁ˙Ó ÌÈ˙ÚÏ .‰¯Â˜Â ‰¯˜ ‰Ê ÏÎ˘ ÌÈÈÓ‡Ó ÌÈ‡Â

 ÌÈ˘„ÂÁ ‰ÓÎ Ì‚ ÈÏÂ‡Â ÌÈÓÈ ‰ÓÎÓ ¯˙ÂÈ ‰Î˘ÓÈ˙˘ ¯È·Ò ‰Ï‡Î ˙Â˘ÂÁ˙

 Ô·· ‰ÚÈ‚Ù ,ÌÈ¯È˜ÈÓ ˜Â˙È ,˘ÂÎ¯ Ô„·‡ .‰Ï‰·Â ˙Â·ˆÚ ÍÏ ÌÂ¯‚Ï ËÏÁ‰· ÌÈÏÂÏÚ  ˙Â¯ÈÙˆ ,ÌÈÓ¯ ˙ÂÏÂ˜
 ‰ÈÁ·Ó ,‰˙Ú ‰Ê ˘Á¯˙‰˘ ÈÂÈ˘‰ .‰ÁÙ˘Ó‰ ÏÎ ÏÚ ÌÈ„È·ÎÓ ‰Ï‡ ÏÎ - ÌÈ¯Â‚Ó ÌÂ˜Ó ÈÂÈ˘ ,‰ÁÙ˘Ó
 ˙ÂÒ˙‰ ‡Â‰ ÚÂˆÚˆ Ô„·‡ Ì‚ ,„ÏÈ‰ ¯Â·Ú .‰ÎÂ·ÓÂ ÏÂ·Ï· ÛÈÒÂÓ‰ Ì¯Â‚ ‡Â‰  ,˙ÈÊÈÙ ‰ÈÁ·ÓÂ ˙È˙¯·Á
 ·Â‰‡ ‡Â‰ ÏÂÎ‰ ˙Â¯ÓÏ˘ ,„·Ï ÂÈ‡ ‡Â‰˘ ‰˘ÂÁ˙‰ ˙‡ ÌÎ„ÏÈÏ ˙˙Ï ‡Â‰ "‰¯Â‰ ˙ÂÈ‰Ï"Ó ˜ÏÁ .‰·È‡ÎÓ
 ˙‡ ‡ÂˆÓÏ ÂÒ˙˘ ·Â˘Á ,ÌÎÏ˘ È˘Â˜‰ ˙Â¯ÓÏ .ÂÏ ‰˘˜ ‰ÓÎ „Ú ÌÈÈ·ÓÂ ÌÈÚ„ÂÈ Ì˙‡˘Â  ,ÂÏ ‚‡Â„˘ ÈÓ ˘ÈÂ

 .·Ï ˙ÓÂ˘˙ ÂÏ ˜ÈÚ‰ÏÂ ÂÈÏÚ ¯·ÂÚ‰ ˙‡ ÔÈ·‰Ï ˙ÂÒÏ ,ÌÎ„ÏÈÏ ÔÈÊ‡‰Ï ÌÂ˜Ó‰Â ÔÓÊ‰

 .Â˙˘‚¯‰ ÏÚ ÌÎ„ÏÈ ÌÚ ÂÁÁÂ˘˙˘ ,·Â˘ÁÂ ,ÌÈÏÈ‚¯ ‡Ï ÌÈ·ˆÓÏÂ ‰ÎÒÏ ˙ÂÏÈ‚¯ ˙Â·Â‚˙ Ì‰ ‰„¯ÁÂ „ÁÙ
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 ÔÈ·‰Ï ÂÏ ¯ÂÊÚÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì˙‡ .˙Â„·ÂÚÏ ˙ÂÚÂÓ˘ ÔÈ· ,ÔÂÈÓ„Ï ˙Ó‡ ÔÈ· „È¯Ù‰Ï ÌÎ„ÏÈÏ ¯ÂÊÚÏ ÌÈÏÂÎÈ Ì˙‡
 ÌÎ„ÏÈ  ÌÚ  ˜ÏÁ˙‰Ï  ÌÈÏÂÎÈ  Ì˙‡  .·Â¯˜‰  „È˙Ú·  ‰¯‚ ƒ̆ Ï  ‰¯ÊÁ‰  ÔÙÂ‡  ˙‡  ‰ÓÈ„˜  ˙Â‡¯ÏÂ  ‰¯˜  ‰Ó
  ,‰Ê  ÌÚ  ‰Ê  ˙Â˘‚¯  Â˜ÏÁ˙˘  ·Â˘Á  .ÂÏ˘  ˜Á˘ÓÏ  Â‡  ¯ÂÈˆÏ  ˙ÂÒÁÈÈ˙‰  ÍÂ˙  ÌÎÈ˙Â·˘ÁÓ·Â  ÌÎÈ˙Â˘‚¯·
 Ì‰ Ì˙‡ !ÂÓ ƒÚ Â˜Á˘ ,ÌÈÏÂÎÈ Ì˙‡ Ì‡ . ·ˆÓ‰ ˙‡ "˜Á˘Ï" ÂÏ ¯˘Ù‡Ï ˘È  .ÂÏ ÂÈÊ‡‰ - ÏÂÎÏ ÏÚÓ ÌÏÂ‡

.ÂÈÏÚ ÂÏ˜È ÂË˜˙˘ ˙ÈÒÁÈ ÌÈËÂ˘Ù ÌÈ„ÚˆÂ ,ÔÂÁËÈ· ÂÏ ÌÈ˜ÈÚÓ‰

 ıÚÂÈ)  ÚÂˆ˜Ó  ˘È‡Â  ‰˙ÈÎ‰  ÍÁÓ  ÂÁÁÂ˘È  Â·Â  ÌÈ¯Â‰  ÌÂÈ  ÌÈÈ˜  Â‡  ,‰Ê  ÔÈÈÚ·  ¯˙ÂÈ  ·ÈÁ¯‰Ï  ˙Ó-ÏÚ
 Ô˙È˙ .˙Â˘ÚÏ ÌÈÏÂÎÈ  Ì˙‡˘ ‰Ó ÏÚÂ ÔÂÒ‡Ï ÌÈ„ÏÈ  ˙Â·Â‚˙ ÏÚ (ÈÏ‡ÈˆÂÒ „·ÂÚ Â‡ ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ,¯ÙÒ‰-˙È·
 ˙ÂÂˆ‰ ÌÚ ˙Â¯ÎÈ‰ Í¯ÚÈ˙ ÔÎÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ¯ÙÒ‰-˙È·· ‰˘Ú‰ È·‚Ï Ú„ÈÓ Ë¯ÂÙÈ  ,˙ÂÏ‡˘ ‚Èˆ‰Ï ˙Â¯˘Ù‡

.˘¯„ÈÈ˘ ÛÒÂ ÚÂÈÒ ÏÎ· ÌÎ˙Â˘¯Ï „ÂÓÚÈ˘ È‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰

הפגישה תתקיים ביום ____________________בחדר____________________

להתראות!

(מתוך א׳ קלינגמן,(1997). היערכות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 47-44)

הניסיון מורה, שבעת אסון המוני יש צורך להוציא דפי מידע לציבור ביניהם יש מקום לדף הנחיה לגבי 
תגובות פסיכולוגיות לאסון. להלן דוגמה לדף כזה.

דף לחלוקה להורים לאחר אסון

,ÍÏ ÌÂÏ˘

 ‰·Â‚˙‰ .‰¯˜˘ ‰ÓÓ ÈÂˆÈ˜ ÔÙÂ‡· ÚÙ˘ÂÓ ÌÎÏ˘ ÌÈÎ˘‰ Â‡ ÌÈ·Â¯˜‰Ó „Á‡ Â‡ ÌÎ„ÏÈ , Ì˙‡ ÈÎ ÔÎ˙ÈÈ
 ÔÈ·‰Ï ÌÎÏ ¯ÂÊÚÈ ,ÌÈÂÂ˜Ó Â‡ ,‰Ê Û„ .ÌÈ·¯ ÌÈ˘‡Ï ˙ÂÙ˙Â˘Ó ˙Â·Â‚˙ Ô˘È Ï·‡ ,„Â‡Ó ˙È˘È‡ ‡È‰ ÔÂÒ‡Ï
 „ˆÈÎÂ  Ì‰Ï ¯ÂÊÚÏ ÏÎÂ˙ „ˆÈÎ Ì‚ ÌÎ˙‡ ‰ÁÈ  Û„‰ .‰Ê ÔÈÚÓ ˙ÂÂÒ‡Ï ÏÏÎ-Í¯„· ÌÈ·È‚Ó ÌÈ˘‡ „ˆÈÎ

.„˜Ù˙Ï ¯ÂÊÁÏÂ ˜ÊÁ˙‰Ï È„Î ÌÎÓˆÚÏ ¯ÂÊÚÏ ,ÍÎ· Í¯Âˆ ˘È Ì‡ ,ÂÏÎÂ˙

-‡Ï ·ˆÓÏ ˙ÈÏÓ¯Â ‰·Â‚˙Ó „¯Ù È˙Ï· ˜ÏÁ Ì‰ ÌÈ·‡ÂÎ ˙Â˘‚¯ ÈÎ ‡Â‰ ¯ÂÎÊÏ ÌÎÈÏÚ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯·„‰
.ÈÏÓ¯Â

:Ô‰ ·ˆÓÏ ˙ÂÈÏÓ¯Â ˙Â˘ÂÁ˙Â ˙Â˘‚¯

?‰ÊÎ ÌÓ‰Ó ·ˆÓ· ˙Â˘ÚÏ Ë¯Ù‰ ÏÂÎÈ ‰Ó :ÌÈÂ‡ ¯ÒÂÁ ˙˘ÂÁ˙   ·
...‰¯˜È ‰ÊÎ ¯·„˘ ¯˘Ù‡˘ ÈÓ ÏÚ ,‰¯Â˜˘ ‰Ó ÏÚ ,‰¯˜˘ ‰Ó ÏÚ :ÒÚÎ    ·

...?ÈÏ ÌÈ¯˜È ÍÎ-ÏÎ˘ ÂÏ‡Ï ‡˜ÂÂ„ ÚÂ„Ó ?ÈÏ ‡˜ÂÂ„ ÚÂ„Ó ?È‡ ÚÂ„Ó :˙ÂÏ‡˘    ·
  ¯˙ÂÈ   ‰·¯‰  ,ÈÂ·ÈÏ   ÌÈ˙È   ˙ÂÁÙ  ‰·¯‰  ,ÌÈÁÂË·  ˙ÂÁÙ  ‰·¯‰  ÌÈ‡¯  ÌÈÈÁ‰  Ú˙ÙÏ  :‰„¯Á    ·

...?È«È¯È˜ÈÏ ‰¯˜È ‰Ó ?˙ÚÎ ÈÏ ‰¯˜È ‰Ó  ;(!?)"¯·˘È‡" ÈÏÂ‡  :ÌÈÓÈÈ‡Ó

...‰¯ÊÚÏ ˜Â˜Ê È‡˘ ÏÚ ;ÂÊÎ ‰¯Âˆ· ·È‚Ó È‡˘ ÏÚ ;ÌÈÂ‡ ¯ÒÁ ÍÎ-ÏÎ È‡˘ ÏÚ :‰˘Â·    ·
...ÚÂÓÏ È„ È˙È˘Ú ‡Ï ÈÎ ÏÚ ;ÌÈ¯Á‡ Ï˘Ó ¯˙ÂÈ ·ÂË È·ˆÓ ÈÎ :‰Ó˘‡    ·

  ˙ÁÓ˘"  ‰¯ÒÁ   ,"„Â¯Â  ‡Ï"  „È˙Ú‰˘  ‰˘ÂÁ˙  ,ÌÈ¯·„  ÏÚ  ˙Â˘‚¯  Â‡  ˙Â·˘ÁÓÓ  ˙ÂÚÓÈ‰  :˙Â‰˜    ·
..."ÌÈÈÁ
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 È˘Â˜  ,ÊÎ¯˙‰Ï È˘Â˜ ,‰ÏÈÏ  È˙ÂÚÈ· ,ÔÂÒ‡‰ ÍÏ‰Ó· Â¯˜˘ ÌÈ¯·„ ÏÚ ˙Â¯ÊÂÁ ˙Â·˘ÁÓ :ÊÂÎÈ¯ ÈÈ˘˜  ·
...¯ÂÎÊÏ

:Ô‰ ·ˆÓÏ ˙ÂÈÏÓ¯Â ˙ÂÈ‚ÂÏÂÈÊÈÙ ˙Â˘ÂÁ˙

.˙¯ÂÁ¯ÁÒ ;ÌÈ¯È¯˘ Á˙Ó ;ÏÂ˘Ï˘ ;‰ÊÁ· „·ÂÎ ;˜Á ,ÈÎ· ;‰ÓÈ˘ ÈÈ˘˜ ;Ì„¯‰Ï È˘Â˜ ;˙ÂÙÈÈÚ

כיצד להתגבר?

 Â„·‡˙˘ ˘Â˘ÁÏ ÌÎÏ Ï‡ ."˙‡ˆÏ" Ì‰Ï Â˙È˙˘ ,ÌÎÏ˘ ˙Â˘‚¯‰ ˙‡ Â‡Ë·˙˘ ÍÎ· ‰˙È˘‡¯ ˙Â¯·‚˙‰‰
 ,ÈÎ· .˙ÂÈÚ·Ï ‡È·‰Ï ‰ÏÂÏÚ ˙‡ˆÏ ÌÈ˘˜·Ó‰ ˙Â˘‚¯ Ï˘ "ÁÂÎ·" ‰ÓÈÒÁ ,ÍÙ‰Ï .˙Â˘‚¯ Â‡Ë·˙ Ì‡ ‰ËÈÏ˘

.‰˘ÏÂÁÏ ‡ÏÂ ÁÂÎÏ ÔÓÈÒ ‡È‰ ˙ÂÎ·Ï ˙ÏÂÎÈ‰ .‰Ï˜‰Ï ,¯Â¯Á˘Ï ‰‡È·Ó‰ ˙ÈÚ·Ë ‰·Â‚˙ ‡Â‰ ,Ï˘ÓÏ

 ÌÈ¯Á‡Ï Ì‚Â ÌÎÈ„ÏÈÏ Â¯˘Ù‡Â ÌÎÓˆÚ ˙‡ ÂÚÈ·‰ .Ì˙Â‡ "ÂÓÒÁ˙" Â‡ "Â˜Á˙" Ï‡ Í‡ ˙Â˘‚¯‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰
.ÌÈ¯Á‡ ÌÚÂ ÌÎÈ„ÏÈ ÌÚ Â˜ÏÁ˙‰ .ÌÓˆÚ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ÌÎ˙·È·Ò·

 ÔÂÈÒÈ‰  ÏÚ  ÌÈ¯Á‡Ï  ¯ÙÒÏÂ  ÌÎÓˆÚ·  ·Â˘ÁÏ  ˙ÂÓ„Ê‰  Â˘ÙÁ  ,ÍÙ‰Ï  .‰¯˜˘  ‰Ó  ÏÚ  ¯·„ÏÓ  ÂÚ «ÓÈ˙  Ï‡
 ‰ÊÎ  ÔÙÂ‡·  .ÌÎÈÏÚ  ¯·ÂÚ‰ ˙‡ ÂÓÚ  ˜ÏÁÏ  ÁÂ  Â˘È‚¯˙˘ Ì„‡‰ ˙‡ ‡ÂˆÓÏ  ·Â˘Á .ÌÎÈÏÚ  ¯·Ú˘  ‰˘˜‰
 ,‰ÊÎ „Á‡ Ì„‡ ‡ÂˆÓÏ ÛÈ„Ú .ÌÎ˙ÂÓ„˜˙‰ È·‚ÏÂ ÌÎ˙˘‚¯‰ È·‚Ï ·Â˘Ó ÂÏ·˜˙Â ÌÎÈ¯·„Ï ·È‚È˘ ÈÓ ‰È‰È
 ÌÈ˘‡ ÌÚ ÌÎ˙ÂÒ˙‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ ÈÂˆ¯ ÌÈÓÚÙÏ ;Ì‰ÈÈ· ¯˘˜ ÔÈ‡˘ ÌÈ·¯ ÌÈ˘‡Ï ¯·„‰ Â˙Â‡ ¯ÙÒÏ ¯˘‡Ó

.¯È„Ò ÔÙÂ‡· ˙˘‚Ù‰ ,‰ˆÂ·˜· ÌÈ¯Á‡

 ,‰ÁÙ˘Ó - ÌÎÓ ‰Ï "˙ÙÎ ƒ‡"˘ ‰ˆÂ·˜ ÍÂ˙· ÏÈÚÙ ÔÙÂ‡· ÍÌÎÓˆÚ ˙‡ ÂÓ˜Ó .‰ˆÂ·˜Ó ˜ÏÁ ˙ÂÈ‰Ï ·Â˘Á
 ‡ÏÏ  ÌÎÈ˙Â˘‚¯  ˙‡  Â‡Ë·˙  ,ÌÎÏ˘  ÌÈÎ¯ˆ‰  ÏÚ  Â¯·„˙˘  ·Â˘Á  ÂÊ  ‰ˆÂ·˜·  .‰„Â·ÚÏ  ÌÈ¯·Á  ,ÌÈ¯·Á

.Ì· ƒÏ ÌÚ ¯˘‡ ÏÚ ¯·„Ï ‰ˆÂ·˜· ÌÈ¯Á‡Ï Â¯˘Ù‡˙˘ ,Ô·ÂÓÎ ·Â˘Á ,‰„ÈÓ ‰˙Â‡· .‰ÎÂ·Ó

 ˙‡  ÍÈ¯‡Ó  ˙Â‡„Â  ¯ÒÂÁÂ  ÏÈ‚¯  ÂÈ‡  ,¯ÂÓ‡Î  ,·ˆÓ‰  ."„ÈÓÂ  ÛÎ˙"  ÂÓÏÚÈÈ  ˙Â˘‚¯Â  ˙Â˘ÂÁ˙˘  ÂÙˆ˙  Ï‡
.ÌÎ˘ ƒÓ

 ÌÚ ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ Â‰˘˙˘ ÍÎÏÂ ‰È˘Ï ,‰ÁÂÓÏ ÌÎÓˆÚÏ ‚Â‡„Ï ÌÎÈÏÚ ,‰·¯‰ ˙Â˘ÚÏ ˘¯Â„ ·ˆÓ‰ ¯˘‡Î Ì‚
.(ÌÈ„È„ÈÂ ‰ÁÙ˘Ó) ÌÎÏ ÌÈ·Â¯˜‰

.ÌÈÈÁ ˙¯‚ ƒ̆ Ï ,‰‚¯„‰· ,¯ÂÊÁÏ Â‚‡„

.ÌÎ· Ú‚ÙÈ ‡Ï ‰Ê ÚÂÈÒ˘ È‡˙· ÌÈ¯Á‡Ï ÚÈÈÒÏ ,ÌÈÏÈÚÙ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÒÏ ÌÎÈÏÚ

 ÏÚ ÔÚ˘È‰ÏÂ  ‰˜ÂˆÓ· ˙ÂÈ‰Ï ,ÔÂ˙‰ ·ˆÓ· „ÁÂÈÓ·Â ,‰˘Â· ÂÊ ÔÈ‡ :˙ÏÂÊ‰ „ˆÓ ‰ÎÈÓ˙ ˙ÂÁ„Ï ÌÎÏ Ï‡
 .‰·Â˘Á ˙ÏÂÊ‰ ÌÚ ˙Â˜ÏÁ˙‰ .ÌÈ¯Á‡

מתוך קלינגמן, א׳ (1997). היערכות בית ספרית בעת אסון, עמ׳ 45-46
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4. מכתבים לתלמידים

א. מכתב לתלמידים כשבתי הספר סגורים

הילד  לשלום  השואל  קצר  מכתב  ימים  מספר  מדי  לשלוח  חשוב  סגורים  הספר  בתי  שבה  בתקופה 
והמשפחה ומעודד את הילד לכתוב חזרה אל המורה ואף להציע לו לכתוב לחברים בכיתה.

והוא  הסחה  של  סוג  הוא  ״ההומור  בהומור.  המשתמשים  ומבוגרים  ילדים  יש  מתמשכים  לחץ  במצבי 
מאפשר ׳לשבור׳ את ההרגשה המתמשכת של לחץ, ההומור משחרר פיסית ורגשית, מבלי לגרום לתהליך 
של הכחשה או התנהגות הימנעותית. ההומור מופק מתוך המציאות הקיימת ו׳שובר׳ את הקושי לזמן 

מוגבל.א׳ קלינגמן, 1997 ,התמודדות בית ספרית בעת אסון  ,עמ׳ 35 .

מכתב אל תלמידי הכיתה

אל

__________  שם התלמיד/ה

 ÌÈÓÈ· ‡˜ÂÂ„ ÈÏÂ‡ (‰ÓÁÏÓ‰ ÈÙÏ˘) ÌÈÏÈ‚¯ ÌÈÓÈÓ ‰Â˘· .¯ÙÒ‰ - ˙È·· ÌÈ˘‚Ù ÂÈ‡ ÌÈÓÈ  X  ‰ÊÓ

.¯ÙÒ‰ ˙È·· „ÁÈ ˙ÂÈ‰Ï ÌÈˆÂ¯ ÂÈÈ‰ ÂÏ‡

.·˙Î˙‰Ï Í¯„ ÂÏ ˘È ˙ÂÁÙÏ Í‡,ÂÏÂÎÏ ‰˘˜ ,ÍÏ ‰˘˜ ,ÈÏ ‰˘˜

?Ô‚¯‡˙Ó ‰/˙‡ ÍÈ‡ ,Ê‡

.Ë¯ËÈ‡ÏÂ  ‰ÈÊÈÂÂÏËÏ ÌÈ˜˙Â¯Ó ÂÏÂÎ

?‰˘ÈÏ‚Ï Â‡ ‰ÈÈÙˆÏ ˙ÂˆÏÓ‰ ÍÏ ˘È

 ÌÈ¯ÂÓ‰  ÂÈÈ·  ÌÈ·˙ÎÓ  ··ÒÏ  ÌÈ¯Á‡  ˙ÂÂÈÚ¯  ÍÏ   ˘È  Ì‡  Â‡  ‰˜ÈÁˆÓ  ‰ÁÈ„·  ‰Â¯Á‡Ï  ˙ÚÓ˘  Ì‡

.ÚÂÓ˘Ï ÁÓ˘Â È/ÁÏ˘ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Â

                                                                                    להתראות  

                                                                                    במכתב או בכיתה

                                                                                   מהמחנך/ת

ב.  מכתבים לתלמידים שאינם מגיעים לבית הספר כאשר בתי הספר פתוחים

ובירור לגבי הסיבות   לאי  לאחר שאותרו תלמידים שאינם מגיעים לבית - הספר,  יש לערוך בדיקה 
- הופעת התלמיד לבית הספר (חרדה, פחדים, רצון ההורים וכו׳), לאחר שיחות טלפון עם התלמיד  

מכתב  להתקשרות  נוספת  כדרך  לשלוח  אפשר  הספר,  בבית  הטיפולי  הצוות  עם  היוועצות  ולאחר 
לתלמידים על מנת לעודדם לשוב לבית הספר.
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דוגמה:

אל התלמיד_____ 

*  במשפטי הפתיחה יש להתייחס למצב באופן כללי

*  יש לשאול את הילד לשלומו.

*  יש לציין במכתב שצוות המורים מגיע בהרכב מלא לבית - הספר ובבית - הספר נערכות    

    פעילויות   מעניינות, וכן שיחות שבהן ילדים שמעוניינים מדברים על המצב. 

*  לציין כי אנחנו בבית - הספר מאוד רוצים שהתלמיד יגיע .

*    יש לעודד את התלמיד להגיע ואף ליצור אתו קשר טלפוני.

דוגמה

אל ________________

(חשוב לציין את שמו הפרטי של התלמיד)

.¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ÌÂÈ È„Ó ÌÈÚÈ‚Ó ÌÈ„ÈÓÏ˙‰Â ÌÈ¯ÂÓ‰  ·Â¯˘ Ú„˙˘ ÂÈˆ¯

 ˙È··  ‰˘ÚÏ  Ì‡˙‰·  „ÂÚÂ  ˙È˙ÈÈÂÂÁ  ‰„ÈÓÏ  ,˙Â‚ˆ‰  ,ÌÈ˜Á˘Ó  ÂÓÎ   ˙ÂÙ˙Â˘Ó  ˙ÂÈÂÏÈÚÙ  ÌÈÎ¯ÂÚ  Â‡
.¯ÙÒ‰ -

.·ˆÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯·„ÓÂ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰ ÌÈÏ‚Ó˘ ÔÈÈÚ‰ ÈÙ - ÏÚ ˙ÂÁÈ˘ ÌÈÓÈÈ˜Ó Â‡

.‰Ï‡ ÌÈÓÈ· Â˙‡ ‰È‰˙Â ÚÈ‚˙˘ ÌÈˆÂ¯ ÍÈ¯·ÁÂ ÌÈ¯ÂÓ‰ ˙ÂÂˆ  ,¯ÙÒ‰ - ˙È·

 ¯·„Ï È„Î ‰˙ÈÎ‰Ó ¯·Á /˙ˆÚÂÈ/ ˙ÎÁÓ‰ Ï‡ ¯˘˜˙‰ Â‡ ,ÂÏ ·Â˙Î ¯ÙÒ‰ ˙È·Ï ÚÈ‚‰Ï ÍÏ ‰˘˜ Ì‡
 .Ì˙‡

.ÍÓÓ ÚÂÓ˘Ï Â‡ Í˙Â‡ ˙Â‡¯Ï „Â‡Ó ÌÈÙˆÓ ÂÁ‡

הערה: על - פי המידע שיגיע ויתקבל בעקבות ההתקשרות עם הילד או משפחתו, יש לתכנן או לחשוב 

לעזור  כדי  שנידרש  מה  כל  או  הספר,  לבית  ליווי  הסעות,  תמיכה,  או  סיוע  דרכי  על  הקשר,  המשך  על 
לתלמיד לחזור ולתפקד עם קבוצת החברים.

כל  בית - ספר יחליט  מי הוא ״הזולת המשמעותי״ לילד בבית - הספר, ועליו תהיה מוטלת האחריות 
לאיסוף המידע וליצירת הקשר האישי עם התלמיד. 

מומלץ כי מחנך הכיתה יהיה אחראי על הקשר ועל המעקב אחר תלמידי כיתתו.


