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 בית הספר כבסיס לאיחוי רצפים -כשהאדמה רועדת 

 

מערכת החינוך היא מרכיב מהותי בשיקום אוכלוסייה אחרי רעידת אדמה. בכל שלב 

יש לתת את הדעת על סיוע לכלל האוכלוסייה, לתלמידים, להורים ולצוות 

תוך ההנחה שהמענה העיקרי יינתן על־ידי האוכלוסייה הכללית ולאו דווקא  החינוכי,

 המקצועית

 

יועצת חינוכית ומומחית במצבי משבר, חירום ואובדנות, שהקימה את היחידה  ,טוב ד"ר יוכי סימן

שנים, מרצה במוסדות  19ייעוצי וניהלה אותה במשך ־העוסקת בנושאים הללו בשירות הפסיכולוגי

 אקדמיים, ונותנת הרצאות וסדנאות ברחבי הארץ

דריכה ארצית ביחידה להתמודדות עם מצבי משבר יועצת חינוכית, שימשה כמ, חגית נזרי

דוקטורנטית בתחום מומחית ומנחה בתחום עזרה ראשונה נפשית, שנים,  12ואובדנות במשך 

 צוותי חינוךטראומה וחוסן של 

תוכן, הג"א ושירותים חיוניים, ומפקדת תא תוכן במילואים בענף  ח"רת ,אע"ב בילי פרנקל

 קע"רהסברה, פ

 

 

פועלת בשגרה כדי להתמודד עם אירועי משבר נקודתיים, לעומת אירועי משבר  מערכת החינוך

וחירום בהיקפים נרחבים. הפעילות מתייחסת לשלושה טווחי זמן: לפני האירוע, בעת האירוע 

 200מיליון ו־ 2־בזמן לשלוש אוכלוסיות: תלמידים, צוותי חינוך והורים. בישראל יש כ ולאחריו, ובו

המערכת  1.אלף מורים 230נוסף על כ־. 3ילדים מגיל לידה עד גיל  אלף 300־ד כתלמידים, ועו אלף

ולהתאושש מאירוע משבר , גורם חשוב ומרכזי ביכולתם של תלמידים לחזור לתפקוד יאהחינוכית ה

שלו מול  2ואסון. מסוגלותו של איש החינוך לנהל את האירוע ולהמשיך את רציפות התפקוד

תורמת לחווייתם כי רצף החיים נמשך למרות האסון. במטרה להגביר את ההיתכנות  ו,תלמידי

  3לתפקוד מיטבי של צוותי החינוך, יש לבצע הכנה מתאימה.
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דוגמה במדינות שחוו רעידות אדמה חזקות נצבר ניסיון רב בהפעלת מרכזי פינוי לאוכלוסייה. ל

מתקני פינוי באזורים  2,500־פן, הוקמו כבי 2021במרס  11ב־מי אאחר רעידת האדמה הגדולה והצונל

אלף אנשים. במתקנים רבים היה מחסור  470־בשיאם אכלסו למעלה מושנפגעו באזור טוקיו, 

מערך באספקה של מזון, מים, בגדים ושמיכות בימים ובשבועות הראשונים, בעיקר בשל הפגיעה ב

הקשו על  הרכב ובציוד. בעיות אלתובלה של מצרכים חיוניים בדרכים המשובשות ובשל מחסור בה

 החלו המפונים להוביל יוזמות – שהתארך זמן השהייה במתקנים , וככלההתמודדות של המפונים

. במתקנים רבים היו מעין ממשלות עצמאיות עם מנהיגים שנבחרו מבין המפונים. באחד עצמאיות

יטציה, אספקה, חימום ועזרה התארגנו המפונים בקבוצות לטיפול במזון, סנלמשל, ממרכזי הפינוי, 

 ,אחר התחלקו המפונים לקבוצות שהתבססו על הקהילות שמהם הגיעו במרכז פינויראשונה. 

שהמפונים סבלו  העובדהיום. מומחים הצביעו על ־וחוקקו חוקים ותחומי אחריות לפעילויות היום

זמן השהייה התארך ל שמלחץ גדול, בעיקר הילדים, ונזקקו לטיפול רגשי מיוחד ולשירותי ייעוץ ככ

השתנתה ממרכז למרכז. גם הטיפול בקשישים  ההזמינות של שירותים אל. אולם במתקנים

  4ובקבוצות אוכלוסייה נוספות שנזקקו לטיפול פרטני היה מאתגר.

הוא המפתח להבטחת רווחת , החזרתם לתפקוד של שירותים חינוכיים בעקבות אסונות טבע

החברתית. נכון להיום חסרות מתודולוגיות ניתנות לכימּות להערכת  הקהילות ולשמירה על היציבות

במשרד  5תהליך שיקום מערכות החינוך, תוך התחשבות בתלותן בתשתיות תומכות אחרות ובחברה.

מערך מפותח ומתורגל להתמודדות בחירום: חדר מצב בראשות מנהל אגף הביטחון,  ישהחינוך 

יים במשרד, לרבות אגף הבריאות, שמקושר לכל מנהלי הכולל נציגים של כל האגפים הרלוונט

משרדי ממשלה וכל מ, ם מפקע"רהמחוזות במשרד החינוך. במידת הצורך מצרפים לחדר המצב נציגי

ומייצרים מענה רלוונטי. בהתחשב  ,גורם רלוונטי אחר. בדרך זו מגבשים תמונת מצב עדכנית בחירום

יש להיערך למציאות שבה בימים הראשונים לא תהיה  בניסיון הנצבר בעולם, בתרחיש רעידת אדמה

ואף בזום, ויהיה צורך להסתמך על הידע והתרגול הקיימים  תאפשרות לקיים את הקשר הזה פיזי

 בכל מוסד חינוכי כדי לספק מענה מידי.

להכין בשירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך יחידה שתפקידה לפני כשני עשורים הקימו 

עם משבר, חירום ואובדנות מהבחינה המנטלית והרגשית. יחידה זו משתפת פעולה ולהתמודד 

בשגרה עם אגפים שונים במשרד החינוך ומחוצה לו, שהבולטים ביניהם הם אגף הביטחון במשרד 

היחידה מכשירה ומלווה יועצים חינוכיים המקבלים הכשרה ייחודית לניהול מצבי  ר."החינוך ופקע

תות י(, מפתחת חומרים מקצועיים, מסייעת למוסדות חינוך ומלווה אותם בעמשבר )מדריכי חירום

 משבר ואחראית לניהול הליווי ארוך הטווח.

יצר נורמה של סיוע מידי בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. הנחת היסוד  ותחיהמודל הייחודי שפ

היא שמעבר לדאגה לרווחתם הנפשית  ,בבסיס העשייה החינוכית המאפיינת את היחידה בחירום

של תלמידים ומורים, עצם נוכחות התלמידים במערכת החינוך והידיעה שצוותי החינוך נותנים 

 6.מענה, מסייעת לשמור על שגרת החיים ותורמת לרווחה הנפשית של כל האוכלוסייה

ברים השונים, במאמר זה נתאר את המבנים הארגוניים הקיימים לצורך היערכות והתמודדות במש

, (2005תוכנית ההתנתקות )ותיים כמו הלך השנים סביב אירועים מבמהעל סמך הניסיון שהצטבר 

, אסונות טבע כגון (2022, 2021, 2014, 2012, 2008) , מבצעי צה"ל בדרום(2006) מלחמת לבנון השנייה

וגמאות ייחודיות של ונציג ד ,נתאר את מודל העבודה כמו כן. (2019) שריפות ענק ומגפת הקורונה

החומרים המקצועיים המפותחים ביחידה. על סמך כל זאת נציע מודל להיערכות והתמודדות בעת 

לא התנסתה מהקמתה ברעידת אדמה חזקה המלווה בהרוגים ונפגעים, אמנם ישראל  רעידת אדמה.
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בעידוד אך עם זאת המודלים שפותחו סביב אירועי חירום אחרים בישראל עשויים לסייע רבות 

ובסיוע להתאוששות של תלמידים, מורים והורים, באופן שיתרום להתמודדות של  ,החזרה לתפקוד

 .האוכלוסייהכל 

 מודל העבודה

 :לשלושה טווחי זמן: לפני האירוע, בעת האירוע ולאחריו כאמור נחלק העבודה מודל

ידוד לפעילות, הצגת למודל מעש"ה )מחויבות, ערבים מורים ותלמידים של  הכשרה .אירועהלפני 

הכשרות ליועצים ולפסיכולוגים מהרמה הבסיסית ועד הטיפול בטראומה,  7שאלות והבניה(,

 8.והכשרות והטמעות לצל"חים )צוותים לשעת חירום( במוסדות החינוך

מדריך מלווה צמוד לצוות הניהול של בית הספר, בשיתוף עם גורמי רשות, פיקוח  .אירועהבעת 

 וביטחון במידת הצורך.

המשך ליווי ומענה לצרכים בטווח הקצר ובטווח הארוך, סיוע באיתור מענים  .אירועהאחרי 

 להשלכות האסון במעגלי הפגיעות השונים.

ד, איש צוות או משפחה מבית ספר נפגעים. אירועי אסון נקודתיים מתייחסים למצבים שבהם תלמי

חבריו לומתייחסים לילד או לאיש הצוות,  ,המעגלים שחווים את הפגיעה אינם רביםה במצבים אל

בשכבת הגיל, ובמקרה הצורך גם לכל תלמידי בית הצוות והצוות החינוכי. הליווי מתחיל בעת 

כינוס צוות לשעת חירום בצוות ההנהלה, יצירת קשר עם היועץ החינוכי ובהיוודע האירוע הראשוני, 

יידוע על אודות האירוע ופרטים ידועים. כמו כן, מיפוי מעגלי הפגיעות מאפשר וב במידת הצורך

 לדייק את המענים הנדרשים, מהמעגל הפנימי ביותר שנפגע ועד למעגלים רחבים יותר. 

ענה לכיתתו: מסירת הודעה המסייעים לאיש הצוות החינוכי לתת מ 9למצבים אלו פותחו תדריכים

על אסון, זיהוי מעגלי פגיעות, ליווי להלוויה ולשבעה, מכתב להורים ועוד. התדריכים קצרים 

וממוקדים לפעולה ברגע הנדרש, זמינים לכל איש מקצוע לשימוש מידי ומותאמים בכל פעם לנוכח 

אבדות או סוג מוות אחר, היקף מאפיינים ייחודיים של האירוע כגון גיל תלמיד )גיל רך או תיכון(, הת

הן  ,אירועי אסון רחבים יותר מתייחסים להיקפי פגיעה רבים 10.האירוע, והאזור שבו הוא מתרחש

. מתרחש בו מבחינת הקהילה ומספר האנשים הנפגעים והן מבחינת האזור הגיאוגרפי שהאסון

ריך, פסיכולוגים , היכולת ללוות כל בית ספר מבחינת נוכחות אנשי מקצוע, מדהבמצבים אל

שירות הפסיכולוגי החינוכי( ברשות המקומית ופיקוח, נמוכים במידה רבה. לפיכך, הנחת שפ"ח )המה

 ,היסוד היא שבתי הספר צריכים להיות מתורגלים בעצמם ביכולת לנהל אירועי משבר גדולים

 המשפיעים על אוכלוסיית בית הספר. 

בודה שיתופי לאימון ותרגול צוותים לשעת חירום. היחידה להתמודדות במצבי משבר פיתחה מודל ע

צוות ניהול בית הספר, ובו מכינים את לאגף ביטחון ולשפ"ח, לפיקוח, להמודל משותף לרשות, 

הנדרש )תיק חירום, הגדרות תפקיד וכדומה(, מתרגלים תרחישים ולומדים ומדייקים את דרכי 

הודעות ששולחת הרשות אל במניפה החל הפעולה לפני שקרה אסון. שיטת העבודה עובדת בצורת 

, היועצים והצוות כמו כןכלל הצוות החינוכי ותלמידי בית הספר והוריהם. ב כלהו ,צוות הניהול

יש לציין  11.המבוסס על מודל מעש"ה ,החינוכי עוברים הכשרה ותרגול כלים בעזרה ראשונה נפשית

בכל שנה בתחילת שנת הלימודים  כי הכנה לחירום והיערכות בכמה בתי ספר בישראל מתקיימת

 ענון אחד לפחות בחדר המורים. יבאמצעות מפגש ר ,ובמהלכה
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על סמך ניסיון שהתפתח במלחמת לבנון  ,בהצעה למודל עבודה עם מרכזי מפוניםזה נתמקד במאמר 

אינו דומה למרכז שיידרש להקים לאחר רעידת אדמה, אך ניסיון זה מנם ואהשנייה. המרכז שהוקם 

  12כהצלחה, שבצידה הופקו לקחים לגבי עקרונות שניתן לשפר. נחווה

 מודל עבודה עם מתפנים במלחמת לבנון השנייה

פרצה מלחמת לבנון השנייה. המאפיין המרכזי שלה היה ירי טילים על אזורים  2016ביולי  12־ב

ים אחד המרכז וריבוי אנשים שפונו או התפנו בכוחות עצמם מאזורי הסכנה. ,נרחבים בארץ

בו הופעל מודל וידמק בניצנים, אהבולטים של מתפנים היה מחנה המתפנים שהקים וניהל ארקדי ג

סיוע שהתפתח תוך כדי תנועה. זאת תוך הבנה שבמחנה שוהים אלפי ילדים במצוקה, שאין עבורם 

שימש כמקום מגורים ם המלחמה, ועד לסיו פעל מחנה הפינוי 13.מענה טיפולי כלשהו בתחום הרגשי

 ילדים ובני נוער. נוסף 3,000־מתפנים תושבי הצפון מכל שכבות הגיל, מהם כ 6,000־למעלה מ לש

אנשי צוות נוספים, בהם מדריכים, מאבטחים, עובדי מטבח, עובדי ניקיון  1,000־שהו כבאתר , על כך

 וכדומה.

חם במחנה הוקמו אוהלי ענק, שהוצבו בשני מתחמים, ומשהתארכה המלחמה הוחלט לפתוח מת

–250נוסף. כל אחד מהשוהים קיבל מזרן שהיה למעשה "רשות היחיד" שלו. בכל אוהל שכנו בין 

מתחם היו אזורים מתוחמים ואוהלים ששימשו לצרכים  אנשים, והצפיפות הייתה רבה. בכל 400

ציבוריים של כלל השוהים במחנה: אוהל חדר אוכל, אוהל בית כנסת וכדומה, ובהם אוהל שבו שהו 

 מתחמי המגורים, הוקמו שירותים כימיים ומקלחות ניידות. לעצוות ומתנדבים. נוסף אנשי 

ולא הייתה הגבלה של זמן השהייה המותר במחנה, אם כי כל  תדיר,האוכלוסייה במחנה התחלפה 

 20־קיומו של המחנה עברו בו כ עתשוהה חויב לענוד צמיד פלסטיק צבעוני. ההערכה הייתה כי ב

ן הארץ. חלקם דבקו במקום מיום פתיחתו ועד סגירתו, אחרים שכנו בו כמה תושבים מצפו אלף

שניסו לחזור לצפון, אך שבו למחנה משלא יכלו לשאת את המלחמה  ימים לצורך התרעננות והיו

 המתמשכת. 

ימים ספורים לאחר פרוץ המלחמה, מששמעו על המחנה שהוקם בדרומה של הארץ, החלו אנשי 

י הצפון לשלוח מדי יום למחנה אוטובוסים מלאים בתושבים. למן הרגע מחלקות הרווחה ביישוב

מדריכים מטעם "החוויה הישראלית", ששימשו כרכזי אוהלים ודאגו  200־הראשון הצטרפו למקום כ

 לרווחת התושבים ולקשר בינם להנהלת המקום. 

ללא כל דמי השתתפות. מעבר לאוהלים  יומיים־רכיהם היוםוהשוהים במחנה זכו למילוי כל צ

ששימשו כחדרי אוכל ענקיים, סופקו שירותי כביסה, שירותי תספורת ואף קוסמטיקה. ביום פעלו 

ו אומנים והוקרנו סרטים על מסכים גדולים. הדרישות גיעובערבים ה ,מתקני שעשועים לילדים

רות, ולשמירה על שקט לעת לילה. היחידות מהשוהים היו להיות נאמנים לזמני הארוחות וכיבוי או

רכי השוהים בו, סירב לקבל את הכללים שרצו להחיל ושיזם את הקמת המחנה ודאג לצגאידמק, 

עליו משרדי הממשלה השונים כתנאי להצטרפותם לפעילותו, ולכן מלכתחילה לא הייתה מעורבות 

חנה, עם שוך הקרבות הוחלט על פירוק המ 2006באוגוסט  16־של משרדי הממשלה בפעילות זו. ב

החלה עם  )שירות פסיכולוגי ייעוצי( בצפון ולאחר עזיבה מרצון של מרבית יושביו. פעילות שפ"י

פעל שם בתחילה לבד, ולאחר מכן  שי חן־גל פנייה של יועצת שהגיעה באופן אקראי למחנה. ד"ר

 יתן. ארגן את אנשי המקצוע המתנדבים הרבים שפנו למטה שפ"י בבקשה לסייע במה שנ
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 רחיש רעידת אדמה בישראלת

בארץ ישראל התרחשו רעידות אדמה חזקות בעבר. מכיוון שהניסיון בעולם מלמד כי בכל מקום 

שבו התרחשו רעידות אדמה חזקות בעבר צפויות להתרחש רעידות אדמה גם בעתיד, הרי שצפויה 

איזו עוצמה. מקור להתרחש בישראל רעידת אדמה חזקה נוספת, אולם לא ניתן לחזות מתי וב

לך ההיסטוריה במהו הביאי"(, שנאפריק־הסיכון המרכזי הוא העתקי ים המלח )"השבר הסורי

לרעידות אדמה הרסניות, המלוות בהרוגים והרס רב. הניסיון שהצטבר בעולם מלמד כי כאשר 

ור האוכלוסייה מבצעת פעולות היערכות לרעידות אדמה ויודעת כיצד לפעול בעת התרחשותה, שיע

  14.ההרוגים והנפגעים מצטמצם משמעותית

לספק סיוע בדרך שגרתית. אי אפשר במציאות השוררת בימים הראשונים לאחר רעידת אדמה חזקה, 

לצד הפגיעה בצירי  ,פעמים רבות הסיוע מארגוני החירום וההצלה מתעכב בשל מוקדי ההרס הרבים

ייה ולהקל עליה עד כמה שניתן את רכי האוכלוסוהתנועה והתשתיות. כמו כן, כדי למלא את צ

 אתרי סיועאס"לים )יום, יפתחו הרשויות המקומיות בשטחן ־ההתמודדות עם הפגיעה בחיי היום

בהם יינתן מענה לצרכים בסיסיים של האוכלוסייה ובהם מזון, לבוש, שירותי רפואה, ש(, לאוכלוסייה

צפוי לעמוד על יום  ,חת אתרי הסיועמידע, שירות איתור קרובים ועוד. משך הזמן שיחלוף עד לפתי

בשל כך, בשעות ובימים הראשונים לאחר רעידת אדמה, הקהילה נדרשת  15.עד שלושה ימים

להתארגן ולפעול בכוחות עצמה לצורך איתור לכודים וחילוץ מההריסות, טיפול רפואי ראשוני, 

ארגוניים ומנטליים לובשים במסגרת זו, מבנים  16חיצוני.השגת ציוד חיוני וכדומה, עד להגעת סיוע 

 סגנון חדש, בתחילה ספונטני ולאחר זמן מאורגן וממוסד יותר. 
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 המלצות ליישום מודל העבודה בתרחיש של רעידת אדמה

 שלב ההיערכות

 תוכניות 40לל סקירת מחקרים על וכ ,מחקר מטה ואנליזה שביצע חוקר ההיערכות לחירום קווין רונן

היערכות לחירום בבתי ספר בעשרות ארצות, מצא כי לתוכניות היו תוצאות חיוביות מבחינת הקנית 

ומבחינת חיזוק החוסן )תחושת מסוגלות להתמודד,  ,ידע על מצבי חירום ועל הנחיות ההתנהגות

ראה את הקשר בין תוכניות המחקר נוסף  17(.תחושת ביטחון ויכולת ליישם ידע נרכש לפתרון בעיות

 18.היערכות לחירום בבית הספר להפחתה משמעותית בפחדים וחרדות בהקשר של אסונות

ושצוותי הניהול יהיו צוות מסוג זה,  יש לוודא שבכל בית ספר יהיה)צוות לשעת חירום(.  צל"ח

ך שיוכלו לממש אותם. חשיבות יתרה נודעת להכנת רשימות בדרבקיאים בעקרונות ניהול המשבר 

קשר הכי מהר שניתן, עימם ליצור ו קשיח, כדי לאתר את התלמידים והמוריםממוחשבות ובעותק 

, כמו כןלצורך מיפוי מעגלי הפגיעה ואיתור אנשי צוות ותלמידים בוגרים הכשירים למתן סיוע. 

מקדמות איתור של מורים ותלמידים בעלי מאפיינים ייחודיים, או בעלי הכשרה  הרשימות אל

 ייעודי נדרש במתן עזרה ראשונה פיזית ונפשית.  ייחודית, שיכולים לתת מענה

 למתן עזרה ראשונה.העל יסודי  יש לבצע הדרכות לכלל צוותי החינוך ולתלמידי. עזרה ראשונה פיזית

נו ניש לספק הכשרה לכלל צוותי החינוך במתן עזרה ראשונה נפשית. מניסיועזרה ראשונה נפשית. 

מיושם גם באירועים חריגים שבשגרה. כמו כן, מומלץ  יועצים, הידע 1,000בהכשרת עומק של מעל 

ך שיוכלו לשמש כעתודה מסייעת בדרת, פשייב בעזרה ראשונה נ–להכשיר את כל תלמידי כיתות י

  להיות שנתי. ענוןיהרלחבריהם ולאוכלוסייה הכללית. על 

יעורים . בכל שכבת גיל נדרשת השקעה של כמה שתוכניות לחינוך לחירום ולחיזוק חוסן נפשי

לחיזוק החוסן הנפשי של כלל באי בית הספר. כך כלל המורים והגננות יהיו בקיאים בעקרונות, 

 ויעבירו אותם לכלל התלמידים.

כיום מתקיימות הדרכות שונות שנותנות ידע וכלים מעשיים להתמודדות במצבי אסון לצורך חיזוק 

; הכשרת לשנה אחת שמתורגלדת אדמה תרגיל רעי 19;חינוך לחירום" –"יום כתום  החוסן, לדוגמה:

תלמידי כיתות י, שבמסגרתה הם מקבלים כלים בסיסיים לביצוע חילוץ לכודים  בדמותמחלץ קל 

הכשרות בעזרה ראשונה נפשית לצוותים חינוכיים; אימון צוותי צל"ח בבית הספר  20;מהריסות

מיושמות במסגרת שיעורי כישורי חיים הבניהול מצבי אסון ובכללם רעידות אדמה; תוכניות חוסן 

 . 'ט–'כיתות אבלתלמידים 

חשיבות ללימוד של כללי היערכות לרעידת אדמה גם בקרב שכבות החטיבות  יש, לדעתנו כן כמו

והתיכונים, ולהגביר את הפיקוח על יישום תרגילי הנחיות התנהגות בעת רעידת אדמה בכלל בתי 

ולציה של עבודת צל"ח בתרחיש שכזה )מומלץ בליווי של אנשי הספר, ובמיוחד יש לוודא תרגול סימ

 מקצוע מומחים בבריאות נפש ומומחים לנושא רעידות אדמה(.

 

 שלב ההתמודדות עם רעידת אדמה 

יתאפיין  דברשאיפה להקמת מוסדות חינוך מהר ככל הניתן. בתחילה ההעקרון מנחה ראשון הוא 

יות. זהו עקרון שיש לממש מיד לאחר חילוץ הניצולים גיל־ב"תנאי שדה", בצוות חסר ובשכבות רב
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והתארגנות לסיפוק מענה לצרכים בסיסיים. יש למצוא מקום מרוחק מסכנה כדי לייצר חלופה 

למוסדות חינוך, גני ילדים ובתי ספר, גם אם מדובר בשטח פתוח מסומן. פעולה זו יש לבצע מהר 

  ככל האפשר.

יש להפעיל את האוכלוסייה ככל שניתן כדי  .סייה למען עצמהשני הוא הפעלת האוכלו מנחהעקרון 

לפיו ככל שהאדם אקטיבי ולתרום לפעולות השיקום. עיקרון זה נאמן לידע המחקרי בנושא טראומה, 

תוך כך פוחתת הסכנה , ומתחושת מסוגלותו בתפקוד באירוע גֵדלה – יותר בסיוע לעצמו ולסביבה

 21.טראומה־להתפתחות פוסט

  כולל בתוכו התייחסות לכמה אוכלוסיות: עיקרון זה

יש למפות בקרב האוכלוסייה  רתימת אנשי חינוך וטיפול לתפקוד בתוך המוסד החינוכי החלופי.

במעגלים הגאוגרפיים הקרובים אנשי חינוך ואנשי מקצועות סיוע העשויים לעזור בהוראה, בהנחיה 

ובסיוע נפשי לתלמידים ולצוותים בבית הספר. עיקרון זה משמעותי הן עבור תלמידים שחוזרים 

ת החוזרים לרציפות הן למורים לגננו לרציפות של התפקוד המותאם לשלב ההתפתחותי שלהם,

 .ן עבור ההוריםההתפקיד והתפקוד שלהם ו

ההורים יידרשו להיות אקטיביים מול המציאות הכאוטית שמתלווה לרעידת  מעורבות הורים.

אדמה. יש לערבם ככל הניתן בנעשה במוסד החינוכי. לדוגמה יש להעביר באמצעותם הודעות 

גועים ברעידות האדמה, יש לשמור על קשר עם הקשורות למערכת החינוכית. במציאות בה הורים פ

 קרובי משפחה שמסוגלים לפרוס חסות על הילדים, לפחות באופן זמני.

יש להעדיף תלמידים שהוכשרו לחילוץ והצלה ומתנדבים בפועל במד"א שיכולים  ניהול מתנדבים.

העולה. ככל התנדבות בקרב אוכלוסיות מוחלשות או בכל צורך , לטובת להוות כוח עזר משמעותי

ניהול מתנדבים מהמגזר השני והשלישי בכל הנוגע להאפשר ניתן להיעזר ברכזי התנדבות ברשויות. 

ומקרב  ,חשוב שתהיה דמות המרכזת את המתנדבים מהמגזר העסקי ומעמותות הסיוע השונות –

ידי אנשים לא ראויים. ־אנשים פרטיים שירצו לסייע. ניהול זה חשוב ביותר כדי למנוע ניצול לרעה על

זה יאפשר סדר ורציפות בסיוע. לדוגמה אם ניתן טיפול להורה או לתלמיד, על המטפל ככמו כן, ריכוז 

לתעד זאת ברישום שיוכן לצורך זה. אם קבוצה יצאה לאוורור, יש לדאוג לרישום של קבוצה אחרת 

 בזמן אחר. ניהול יאפשר ויסות של הסיוע לאורך זמן. 

שיכולים להירתם להחזרת   אנשים בולטים בקהילה, אנשי רוח ואומנים, ית בקהילה.מנהיגות טבע

 אותם,האוכלוסייה לשגרת חיים ולהיות מעורבים בטיפול באוכלוסייה. מוסדות החינוך יאתרו 

  ויסתייעו בהם.

ינוי בישראל צפויים שני סוגים עיקריים של מרכזי פינוי: פ מתפנים.ו ניהול מוגדר של מרכזי מפונים

למרחבים שנֱחווים כבטוחים. יש לדאוג מהר ככל שניתן למינוי  , ופינוי עצמאיידי המדינה־יזום על

מנהל מרכז מפונים, או לתת גושפנקה רשמית למי שפועל כמנהל מתוקף הנסיבות ונמצא מתאים. 

פקד יש לייצר בכל מרכז שיתופי פעולה בין המשרדים הרלוונטיים. כדי שמערכת החינוך תוכל לת

במצב כאוטי כגון זה, יש צורך שהמדינה תדאג שבכל מרכז שייפתח יהיו נציגים ממשרדי ממשלה 

נציג מהמשרד  –ואם יש ריכוזי עולים  ,שהבולטים בהם נציגי משרדי הרווחה והבריאות ,שונים

לקליטת עלייה. רבים מהצרכים העולים מקרב המפונים יהיו קשורים לתחומי חיים שונים כגון 

ות, צורך בתרופות, מענים מנטליים למשפחות שאיבדו את היקר להם, כמו גם צרכים ייחודיים בריא

 של עולים. 

מעבר לעקרונות הפעולה שצוינו, יש עוד כמה עקרונות חשיבתיים שרצוי להפעיל אותם: עקרון 

 ( ועקרון הגמישות:reaching outהשיתוף, עקרון הגמישות, עקרון היישוג )
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כדי להתמודד בצורה מיטבית  .עקרון השיתוף

לנוכח המצב הכאוטי, יש להקפיד הקפדה 

יתרה להימנע מפיצולים המאפיינים מצבים 

ו רשת יייצר שיתופי פעולה שיהלו ,כאלה

  ביטחון לאוכלוסייה.

מנהלי המרכזים אחראים  .יישוגעקרון ה

לדאוג לאקטיביות במתן עזרה ובזיהוי פשוט 

מודעות על כגון: כתיבת  ,של נותני המענה

טיפולים  ים;על בית ספר שנפתח ;סדנה

תליית "תג" המציג  ;שניתן לקבל באופן אישי

פסיכולוג או עובד  ,את התפקיד כגון יועץ

ש להנגיש את המידע באופן יסוציאלי. 

ך שהאוכלוסייה תצרוך אותה בלי בדר ,יצירתי

לבזבז משאבים לשם כך, למשל פירוט של 

ריכוז הפעולות שנעשו לאורך היום באמצעות 

פרסום בווטסאפ, או בשלטי חוצות במקומות 

  הסמוכים למרכזי הפינוי.

מחקרים מראים  22.עקרון הגמישות

שבמציאות של חשיפה לטראומה ואף חשיפה 

מפני  ערך מגןיש מתמשכת, לגמישות 

־השלכות של פיתוח תסמינים פוסט

טראומטיים, בהשוואה לאנשים המאופיינים 

בגמישות נמוכה. מציאות של פוסט רעידת אדמה היא מציאות שמשתנה כל העת. בכל האוכלוסיות, 

הן של צוותי הסיוע והן של הנפגעים, המבנים הפיזיים והארגוניים משתנים, ריבוי אבדות בנפש 

 ,מאפיינים את האופן שבו הסביבה המוכרת משתנה לעיתים לחלוטין ,נעדריםודאגה לפצועים ול

והחוויה הכללית היא של חוסר יציבות. במצבים כאלה נדרשת גמישות קוגניטיבית, רגשית 

אפשר התמודדות ותוהתנהגותית. ככל שאדם יוכל לפעול מתוך גמישות, כך מסוגלותו לפעול תגדל, 

 מיטיבה יותר לעצמו ולסביבה.

צוותי חינוך וטיפול במציאות של פוסט רעידת אדמה, יידרשו לתת סיוע שלעיתים לא קשור 

לתפקידם כעובדי מערכת החינוך. בשלב הראשון מצופה צורך בסיפוק צרכים רגשיים, הרבה לפני 

. במציאות זו יהא עליהם ללמד תלמידים במציאות חדשה או לימודיים העיסוק בצרכים חינוכיים

עת, לעיתים במבנים ובסדר יום ללא העזרים המוכרים. הרכב התלמידים יכול ומשתנה כל ה

גילית. אנשי טיפול ייאלצו לגלות גמישות בכל ב־להשתנות כל העת ויאופיין לעיתים בהוראה ר

וייאלצו לסייע לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך בתנאי שדה. גם בהקשר , הקשור למרחב הטיפולי

מות שונות )רשות או צוותי סיוע בשטח( יחולו שינויים רבים בהרכב של עבודת הצוותים בר

 האנשים, בזמינות המענים שיינתנו וכדומה.

המשימה העיקרית של מערכת החינוך וצוותי הסיוע המתהווים מחדש תאופיין באיחוי רצפים בטווח 

חוויית רציפות  ובדיאלקטיקה של הצורך בין גמישות רבה לנחיצות ביצירת תחושת ,הקצר והבינוני

  ויציבות למרות כל מה שאירע.
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 סיכום

שיקום אוכלוסייה אחרי רעידת אדמה. היכולת של המערכת בותי המערכת החינוך היא מרכיב מ

להתמודד באה לידי ביטוי הן בהיערכות לרעידות אדמה באמצעות חינוך של התלמידים 

דדות עם האירוע במהלכו ולאחריו. והאוכלוסייה להיערכות לאירוע לחירום מסוג זה, והן בהתמו

הניסיון המצטבר באירועים רחבי היקף, שהמערכת החינוכית התמודדה איתם בעבר, לימד כי המענה 

עיקרון בעל ערך רב לטיוב הסיוע ולפוטנציאל  אהמידי לצרכים העולים באוכלוסייה המיוחסת לה, הו

 היעילות שלו. 

תוך   וכלוסייה, לתלמידים, להורים ולצוות החינוכי,בכל שלב יש לתת את הדעת על סיוע לכלל הא

ידי האוכלוסייה הכללית ולאו דווקא ־ההנחה שהמענה העיקרי לאחר רעידת אדמה יינתן על

 המקצועית. 

בשלב ההיערכות, יש חשיבות רבה להכנת המערכת, הן באמצעות בנייה וחיזוק של מבנים ארגוניים 

למידת כלים פרקטיים לסיוע במצב משבר כגון באמצעות הן לניהול אירועי חירום כדוגמת צל"ח, ו

עזרה ראשונה נפשית לצוותי חינוך, חילוץ קל והכשרה בעזרה ראשונה לצוותים ולתלמידים בוגרים. 

 משרדיים. ־במסגרת זו, יש חשיבות רבה לחיזוק קשרי עבודה בין

מת מרחבים חינוכיים בשלב ההתמודדות יש לתת את הדעת לחשיבות המידיות במתן סיוע, ולהק

כחלופות למוסדות חינוך, שירכזו את האוכלוסייה ויאפשרו להורים להתפנות לשיקום המשפחות. 

מטרה עיקרית שמאפיינת את הסיוע בעת רעידת אדמה ולאחריה תאופיין בעבודה על איחוי רצפים 

   .רך הענקת סיועושיתופי פעולה, המביאה לידי ביטוי גמישות רבה ופנייה יזומה לאוכלוסייה לצו

פי תרחישי  מאמר זה נכתב על סמך אירועים שהיו בהם ריבוי נפגעים, אך לא בסדר גודל המצופה על

המומחים לרעידות אדמה. כמו כן, הסיוע שניתן לאירועים נרחבים מעין אלו היו בתנאים משופרים 

ת סיוע חשובים באופן יחסי לתרחישי רעידות אדמה. עם זאת, העקרונות שנלמדו, הם עקרונו

 שילבשו צורה ייחודית במציאות משברית קשה המאפיינת רעידת אדמה.
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