השירות הפסיכולוגי חינוכי

התערבות
בחירום
מדריך מקוצר
לאנשי חינוך

מידע נרחב כולל הדרכת חדרי מורים ,עקרונות לניהול שיחה בכיתה ,ביה"ס
בשעת חירום וצל"ח ,שאלון אבחון תסמיני חרדה ונוסח מכתב להורים נמצאים
באתר שפ"י http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/shefi

תמצית רקע תיאורטי
חירום
מצב טוטאלי מזוהה בו קיים סיכון אובייקטיבי ואיום מידי וחמור ,חיצוני או
פנימי לפרטים או לכלל האוכלוסייה ,הגורם לחוסר איזון בין האיום לבין
המשאבים הקיימים.
ארבעה סוגי איום  -על רווחת הפרט ,על חיי אדם וקרוביו ,על אמונות וערכים,
על שלמות נפשית ודימוי עצמי.
אירוע חירום הינו בעל עוצמה רגשית הגורמת לנפגעים לערעור איזונים
ורצפים .פגיעה בתחושת הביטחון ,אובדן שיווי משקל ,פגיעה בתחושת
המסוגלות ,בלבול ופחד.
צל"ח
צוות לשעת חירום המוקם בביה"ס באחריות מנהל ביה"ס ובסיוע הפסיכולוג.
חברים בו -ראש הצל"ח -מנהל ביה"ס ,סגן  -ראש הצל"ח ומ"מ-סגן מנהל
ביה"ס ,עב"ט( -עוזר בטחון) ,ראש הצוות הטיפולי (יועץ או פסיכולוג) ,מרכז
הצל"ח-מזכירה ,אחות ,או חובש מהצוות ,פסיכולוג ,אחראי ציוד ומקלט ,איש
קשר להורים ולתקשורת.
ההתערבות בחירום הינה מידית ,ממוקדת ב"כאן ועכשיו"
כדי להציל חיים ,לאבחן כוחות וחולשות ,לתת ידע וביטחון ,לתת דרכי טיפול
ולהחזיר את המערכת לתפקוד ושליטה.

מטרת ההתערבות  -החזרת המערכת והשותפים בה לאיזון מחדש ולשליטה
מהר ככל האפשר ,על ידי הכלה והרגעה ,הפחתת חרדה ,החזרה למוקדי הכוח
הפנימיים והחיצוניים הקיימים ,נרמול התגובות ומניעת התפתחות  .PTSDכל
זאת ,בלי לוותר על תהליך ההתמודדות.
ההתערבות המידית כוללת  -התארגנות מהירה ,בדיקת נפגעים ,איסוף בעלי
תפקידים ,הכלה והרגעה של כל אנשי הצוות.
רבדים בהתערבות במשבר ( -קלינגמן)
מניפולציה סביבתית :סיפוק צרכים בסיסיים כגון אוכל ,שתיה וביגוד חם.
תמיכה רגשית :קשר בין אישי ,אמפתיה ,עידוד והכלה.
מידע :ידע והמשגה לכל אנשי הצוות.
פעילות :להרפיה ,להסחה ולהחזרת השליטה בדמיון ובמציאות בעזרת איש
טיפול (פסיכולוג או יועץ).
הדרכה :של המבוגרים :צוות והורים.
עקרונות העבודה של שפ"י לעבודה בחירום (קלינגמן) התערבות ומעורבות:
המטרה  -שמירה ושיקום מהיר של הרצפים השונים :תפקודי ,היסטורי
ותודעתי של הפרט ,המשפחה ,הארגון והקהילה למניעת שבר ברצף.
במסגרת ביה"ס  -מאמץ לשמר את המסגרת הבית ספרית המספקת בטחון
וקרבה לשגרה (במהלך חופשות  -זימון הצוות והתלמידים לביה"ס לשיחות
ולפעילויות לעיבוד האירוע)
בזמן האירוע  -התערבות מידית וממוקדת ,כחלק מהצל"ח ,בזמינות לבעלי
כל התפקידים וכן ככתובת להתערבות מידית עם מורים ותלמידים נפגעי
חרדה או טראומה.
אחרי האירוע  -התערבות מידית ולמשך זמן קצר לאחר תום האירוע ,הכוללת
סיוע פיזי ומורלי ,הערכת נזקים ,עזרה בעיכול והכלה של הפגיעה ,זיהוי מעגלי
פגיעות לפי מידת הקרבה ,החשיפה ,מידת הסיכון ומתן מענה לצוות החינוכי.
הפניית נפגעים לטיפול מתמשך במקרה הצורך והמשך מעקב.

ק.מ.צ ( -מולי להד ,יהודה שחם ורובי רוגל)
• קרבה  -טיפול בסמיכות למקום בו קרה האירוע וע"י אנשים
הקרובים לילד.
• מיידיות  -טיפול מיידי בסמוך להתרחשות האירוע.
• צפייה לחזרה  -של הנפגע ושל המערכת לתפקוד במהירות
האפשרית.

א.א.א  -מתייחס לציר הזמן( .דורית שילוח)
• אינפורמציה  -מתן מידע ברור על ההתרחשויות בשלבים השונים
ודגש על הגדרת סיום האירוע.
• אוורור  -אפשרות לביטוי מילולי של החוויה ולהבניה קוגניטיבית
של הזיכרון לשם עיבוד האירוע.
• ארגון מחדש  -שילוב האירוע ברצף החיים והסביבה .חיבור
לכוחות ולמשאבים כדי להחזיר לתפקוד תקין .הכוונה לתמהיל
האישי של כל מה שמעורר במי שחווה את אירוע החירום תחושה
של שלוה ורגיעה.

ג.ש.ר מ.א.ח.ד  -מתייחס לסגנון ההתמודדות הייחודי של כל פרט
במשבר בהתייחס למשאבי החוסן האנושיים.
(עפרה אילון ומולי להד)
• גוף .שכל .רגש .משפחה .אמונה .חברה .דמיון.
()BASICPH - belief, affect, social, imagination, cognition, physic

תגובות לאירוע קשה וטראומטי
עוררות יתר
קושי להתרכז בשעורים ,קשיים
בזיכרון ,הגוף עובד על טורים גבוהים
(מתח שרירים ודופק מהיר).

פולשנות
סיוטי לילה ,מחשבות ותמונות על
אירועים קשים עולות ללא שליטה,
פלשבקים של אירועים קשים,
הרבה דברים מזכירים את האירועים
הקשים.

הימנעות
מנסה בכוח לא לחשוב על האירוע,
לא רוצה ללכת לביה"ס ,משתתף
בפחות פעילויות חברתיות ,מתרחק
מחברים ואנשים ,פסימי לגבי העתיד,
מתקשה להרגיש ולבטא רגשות כמו,
לאהוב להתרגש ולבכות.

דיכאון
תחושות של עצב ,ירידה בתיאבון,
הרגשה של כשלון ,של חוסר ערך,
חוסר תקווה וייאוש .בוכה יותר
מהרגיל.

כעס
נטייה גוברת לרוגז לא מובחן,
התפרצויות זעם ואיבוד שליטה.

חרדה
תחושה של איום ,פחד והימנעות,
התקפי פאניקה ,תלונות על כאבים.

סימפטומים פיזיים
כאבי ראש ,הזעה ,רעד ,בעיות
מדומות בראייה או בשמיעה ,גירוד
כפייתי ,נדודי שינה ,אובדן תיאבון,
בעיות עיכול.

נסיגה
הופעה חוזרת של התנהגויות ועמדות
ילדותיות כגון בכיינות והרטבה.

עיקרון מעגלי פגיעות
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ה
שלבים בהתערבות החירום ביום האירוע או למחרת
א .התארגנות ראשונית ,באחריות המנהל -
 .1כינוס צוות לשעת חירום (צל"ח).
 .2השגת מידע וקבלת תמונת מצב עדכנית על האירוע ,הנפגעים,
והתערבויות שכבר נעשו.
 .3ריכוז ,ארגון ובקרת הפעילות בשטח (מי עוד יודע ומעורב באירוע
מתוקף תפקידו ,מי הוזמן ומה נעשה?)
 .4קביעת תכנית התערבות בציון סדרי העדיפויות .מומלץ להיעזר
ב"מעגלי פגיעות"  -לפי מידת הקרבה והפגיעה ולפי מידת הסיכון.
 .5גיבוש תמונת מצב עדכנית בישיבה של הצל"ח.

ב .התערבות בבית הספר בעזרת איש טיפול (פסיכולוג או יועץ):
 .1ריכוז המורים לתדרוך ולהנחיות לפני הכניסה לכיתות וסיוע למורים
המתקשים בכך.
 .2הדרכת הצוות בדרכי הרגעה והרפיה.
 .3מפגש עדכון הצל"ח.
 .4מפגש עם המורים בתום השיעור לאוורור ,להתעדכנות מהשטח ומן
הנעשה בכתות (תגובות התלמידים וכד') ולתכנון המשך ההתערבות
במידת הצורך.
 .5שיחה בקבוצה קטנה לתלמידים המגלים תגובות קשות.
 .6שיחות פרטניות במידת הצורך (עם תלמיד ,הורה ,מורה).
 .7ישיבת סיכום בסיום יום הלימודים (כולל הערכת מצב והיערכות
לבאות).
 .8העברה של דברי הסבר ועדכון להורים (במייל או בדרך זמינה אחרת).
 .9מפגש עם ההורים במידת הצורך.
 .10תכנון חזרה הדרגתית לשגרה (גם אם חלקית) ובהתאם לצורך ,הפניית
נפגעים להמשך טיפול בשפ"ח או בארגונים טיפוליים אחרים ,בניית
תכנית מעקב.

טיפול בנפגעי חרדה
.1
.2
.3
.4
.5
.6

להרחיק אותם משאר הילדים.
ליצור איתם קשר מילולי ,גופני ,מגע ,מבט עין.
חשוב להעזר באדם קרוב אליהם שיוכל גם לתקשר איתם ולחבר אותם
לכאן ועכשיו.
אין מקום לשימוש באמצעי "הרגעה" כמו סטירה או שפיכת מים קרים.
להחזיר כמה שיותר מהר לתפקוד.
במידת הצורך להפנות להמשך טיפול במרכז לטראומה ,חדר מיון וכד'.

עקרונות שיחה עם ילדים
 .1מסירת מידע.
אירגון המחשבה של הילדים:

בשלב זה חשוב להקפיד על -
ניסוח פשוט קצר וברור ,הזמת מידע מוטעה
ושמועות ,התייחסות לשימוש במונחים
מותאמי גיל ,השארת זמן לשאלות ותשובות,
חזרה על הפרטים מספר פעמים.

 .2עיבוד החוויה.
מתן ביטוי רגשי:

בשלב זה חשוב להקפיד על -
מתן לגיטימציה לכל התגובות (צחוק ,בכי
וכו') ,מתן הזדמנות לשחזור אישי של כל
המעורבים ,תמיכה חברתית ושימוש בזולת
משמעותי ,פתרון בעיות על ידי הצבת יעדים
פשוטים ,הקשבה אמפטית ,תכנון פעילות
קדימה וציפייה לחזרה לשגרה ,סיוע לילדים
להצעת פתרון לבעיות (לשאול מה הרעיונות
שלהם ,כיצד התגברו בעבר וכו') ,מתן דרכים
מגוונות לביטוי כך שכל ילד יוכל למצוא את
האופן המותאם לו ביותר.
בשלב זה חשוב לשים לב ל -
טעות ואי הבנה של מושגים ,הכחשה
והתעלמות ,רגשי אשם ,כעס והאשמה הדדית
(כעס על הנפגע) ,הזדהות יתר עם הנפגע /
פוגע ,פחדים ונטייה להגנת יתר.

 .3סיכום וחזרה על העובדות:

בשלב זה חשוב להקפיד על -
חזרה על המידע תוך התייחסות לתכנים
שעלו בתהליך העיבוד ,תיקון שגיאות ועיוותים
בתפיסת האירוע ,יציאה מחוסר האונים לכוון
של עשייה ,מתן יעוץ קונקרטי לעשייה ,טיפוח
תקווה לעתיד וציפייה לחזרה לשגרה.

ארגונים לתמיכה וסיוע בשעת מצוקה ,בטלפון ובאינטרנט
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

תחנת השפ"ח האזורית -
המרכז לפסיכוטראומה  -מקור חיים  ,35קומה 02-644-9666 ,2
נט"ל  -המרכז לסיוע נפשי לנפגעי טראומה על רקע לאומי1800-363-363 ,
הקו הפתוח של משרד החינוך 1-800-250-250 -
תב"ן אזורי -
לשכת הרווחה השכונתית -
מרכז החרום של הרווחה 02-531-4600 -
תחנת השפ"ח האזורי -
המינהל הקהילתי -
מודיעין עירוני 106 -
סה"ר  -סיוע והקשבה ברשת www.sahar.org.il
ער"ן  -עזרה ראשונה נפשית בטלפון  1201 -ובאינטרנט
www.eran.org.il

•  - Yelemתמיכה לנוער בהתכתבות באינטרנט www.yelem.org.il

מגדסי שפ"ח ירושלים-נערך ונכתב ע"י טליה הנמן וצילה תורי
HNTALIA@Jerusalem.muni.il | HMTZILA@jerusalem.muni.il

