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למחנכות!
כחלק מהכשרתה של האוכלוסייה להתמודדות עם מצבי חירום, פיתחו משרד החינוך ופיקוד העורף תוכנית לימודים רב-

גילאית, שמטרתה להקנות ידע ומיומנויות הקשורים להתמודדות עם מצבי חירום שונים, ובכך לשפר את ההיערכות, המוכנות 
ותחושת המסוגלות של התלמידים.

מצבי חירום מהווים סכנה ואיום על בני האדם. לרוב, הם מאופיינים בתחושת לחץ, פחד, בלבול וחוסר ודאות, המקשים עוד 
יותר על ההתמודדות.

תגובתם של בני אדם למצבים אלה, בעיקר אלה המתרחשים ללא התרעה מוקדמת, היא אוטומטית, אינסטינקטיבית ומושפעת 
במידה רבה מחשיבה, מידע ומניסיון קודמים. ניסיון העבר מוכיח כי אנשים שהתכוננו וידעו כיצד להתמודד עם מצבי חירום, 

הצליחו לפעול בצורה נכונה והצילו את עצמם ואת בני משפחתם.
מכאן נובע הצורך ליצור תהליך ממוסד ומתמיד של תכנון והתכוננות, לימוד והכשרה, עוד בזמן שגרה.

כשמדובר בילדים, הרי שלמרביתם ניסיון מועט יחסית בהתנהגות במצבי חירום שונים, אך מוכרים לנו מקרים רבים של ילדים 
שידעו להשתמש היטב במשאבי ההתמודדות שהוקנו להם, ותפקודם בעת חירום היה מרשים ביותר.

כדוגמה נביא את סיפורה של טילי סמית, בת העשר, אשר בילתה עם בני משפחתה בחוף הים באי פוקט, תאילנד, בשנת 
2005. כאשר הבחינה לפתע כי המים מתנהגים באופן מוזר, נזכרה שלמדה בשיעור גיאוגרפיה שאלו הם הסימנים לצונאמי. 
בזכות טילי והוריה, שהזהירו גם נופשים אחרים ואת צוות המלון שבו שהו, החוף שבו בילו היה אחד הבודדים בפוקט שבו 

אף אחד לא נהרג או נפגע.

אנו מייעדים אתכן, מחנכות הכיתות, דמויות משמעותיות         
עבור הילדים, להפעיל את התוכנית בכיתותיכן, לתרום         
להטמעתה ולהפנמתה, ולסייע לתלמידים בהתמודדותם         

בשעת חירום.

     

שלום, אני רונן המתכונן.
אני מלווה את התוכנית

כולה בחוברת לילדים. באמצעותי יוכלו 
הילדים להתחבר טוב יותר לתכנים 

ולפעילויות בחוברת...

בהצלחה 
פיקוד העורף            משרד החינוך
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חינוך והדרכה להתמודדות במצבי חירום 
לכיתות ב’

מבוא
כל אדם עלול להיקלע בחייו למצבי חירום כאלה ואחרים. מצבי החירום יכולים להיות שונים ומגוונים – מלחמות ופעולות 

טרור, אסונות טבע, תאונות ועוד. אנשים רבים נאלצים להתמודד עם מצב החירום בכוחות עצמם, לפחות באופן זמני עד 
בוא כוחות ההצלה. אנשים תפקדו כראוי במצבי החירום, גילו תושייה, חילצו עצמם ממוקדי אסון, טיפלו בנפגעים ולעיתים, 
תוך התעלות הנפש, סיכנו עצמם וסייעו לזולתם בדרכים רבות. לבני האדם יכולת בסיסית להתמודד עם מצבים כאלה, כמובן 

שהדברים מותנים במיומנויותיו של האדם ובהכשרתו לבצע את אשר יידרש, ולכן מתבקש להכשירו לכך. 

‘חינוך לחירום’ משמעו - להניע בני אדם אל דרגה גבוהה יותר של מודעות ושל רגישות לנושאי החירום השונים. זהו ניסיון 
לציידם בידע, בכלים ובמיומנויות, כך שיוכלו להתמודד היטב בשעת חירום, לכשתבוא.

מטרתן של רוב תוכניות ה’חינוך לחירום’, כמו גם של תוכנית זו, היא לשנות את התנהגות הציבור. חינוך לחירום מנסה 
להגביר את התנהגויות ההתכוננות וההתגוננות של אנשים ושל קבוצות ומוסדות, באמצעות הצגת מידע על סכנות וסיכונים, 

ובאמצעות פיתוח מיומנויות ויכולת ביצוע, בדרך של תרגול, של הדמיה, של פעילות-שטח ועוד. כאשר החינוך אפקטיבי הוא 
מעורר אנשים לתהות ביחס למידת הביטחון בסביבתם, לבחון את בטיחותם ולהתכונן למצבים עתידיים שבהם הם עשויים 

להציל את חייהם או חיי אחרים.

הגדרת המושג ‘מצב חירום’
מצב שהוא תוצאה של אירוע חיצוני המשבש את מהלך החיים השגרתי, מתאפיין בהיווצרותם של צרכים בלתי שגרתיים 

וקיצוניים, ובהעצמתם של צרכים קיומיים )צרכים פיזיים, חברתיים, צורך במידע ועוד(, מופיע בדרך כלל בפתאומיות, מאיים 
על יחיד או על רבים, ונוצר חשש לפגיעה או לסכנה קיומית שדורשת תגובה מהירה.

השינוי בשגרה גורם לשינויים פיזיולוגיים, פסיכולוגיים וחברתיים, מערער דפוסי התנהגות שכיחים ומעלה צורך בהתאמה של 
דפוסי ההתנהגות למצב שנוצר. מצב החירום מתאפיין בתחושות שונות הנלוות לו: פחד וחרדה, בהלה, בלבול ולחצים נפשיים 

כאלה ואחרים.
מצב חירום הוא מצב של משבר, שבו מופר האיזון בין חומרת הבעיה וחשיבותה לבין האמצעים העומדים לרשות האדם הנתון 

במצב הזה. במילים אחרות, אין איזון בין המצב הדורש הסתגלות מחודשת לבין הכלים להתמודדות עם המכשול. הפרת 
האיזון יכולה לנבוע מכמה סיבות: כאשר השיטות השגורות לפתרון בעיות אינן יעילות, ו/או כאשר המיומנויות הנחוצות 

להתמודדות עם המצב אינן מוכרות או שאינן זמינות או שאינן נגישות כנדרש. 

אירוע חירום מהווה מצב לחץ אם הוא נתפס ומפורש על-ידי האדם כמצב של איום. בהערכת האיום על ידי האדם מתערבים 
מרכיבים אובייקטיבים וסובייקטיבים. הערכת האיום - עוצמתו והיכולת להתגבר עליו - קשורה לעובדות אובייקטיביות 

המתייחסות למצב, למחשבות ולזיכרונות שהמצב מעורר, להערכת האדם את כישורי ההתמודדות שלו עם המצב, ולניסיון 
קודם בתנאים דומים. 

מכאן ניתן להבין, שלא כל בני האדם ירגישו הרגשה דומה כלפי אותו אירוע, וכתוצאה מכך גם לא יגיבו באופן דומה – אם 
תחושת האיום תהיה שונה, החשש לפגיעה ייתפס באופן שונה, ובמובנים מסוימים גם מידת השיבוש במהלך החיים צפויה 

להיות שונה מאדם לאדם. בוודאי שהתחושות הנלוות למצב חירום צפויות להיות שונות מאדם לאדם, וכתוצאה מכך גם מידת 
היכולת של כל פרט לגייס משאבים פנימיים להתמודדות עם המצב.



6

עוצמת התחושות כלפי מצב חירום תלויה, בין השאר, בקיום התרעה, בגודל הנזק האפשרי, בשכיחות הנזק האפשרי ובמידת 
החשיפה לנזק האפשרי. אלה מושפעים מגורמים כמו היעדר שליטה )כוחות טבע, כוחות אנוש וכדומה(, חוסר מידע )לא 
מספיק, לא מוכר, לא ניתן לחיזוי( ולחץ זמן )הצורך להחליט החלטות לפני אירוע כשאין בטוחים אם יקרה ומתי יקרה(. 

תגובת הסביבה, מידת התמיכה החברתית והימצאותה של מנהיגות, גם הם בעלי השפעה. 
אישיותו של כל אדם ואדם, אופיו ותכונותיו - כמו גם רמת מוכנותו - משפיעים גם הם על מידת ההערכה של פרט ביחס 

למצב מסוים כמצב חירום. אלה וגם אלה ישפיעו על עוצמת תחושותיו כלפי מצב החירום.

מצבי חירום פוטנציאליים
האיום הביטחוני

האוכלוסייה האזרחית במדינת ישראל, ‘העורף’ , נמצאת באיום ביטחוני, כזה או אחר, במרוצת כל מאה שנות הציונות. 
בעשרות השנים הראשונות של ההתיישבות היהודית בארץ התבטא האיום בעיקר בפעולות טרור כלפי פרטים, קבוצות או 

יישובים. 
יישובי קו הגבול היו פגיעים מאז ומתמיד הן בגלל פעולות טרור וחבלה והן מפאת פעולות מלחמתיות צבאיות מאורגנות, 

כולל הפגזות קשות באמצעות ארטילריה-מרגמות, קטיושות וכדומה. יחד עם זאת, במשך שנים רבות יכול היה העורף לשבת 
בטוח-יחסית, וגם בתקופות של מלחמה של ממש בגבולות הארץ ומעבר להם היה העורף מוגן יחסית.

על-אף הפעולות המלחמתיות המרובות שהתחוללו באזורנו במשך שנים רבות, הנשק המרכזי שהיה בשימוש היה נשק 
קונבנציונלי, וההנחה הייתה, שאת עיקר האיום יהיה ניתן למנוע בקו הגבול. התגוננותה של האוכלוסייה האזרחית הייתה 

אמורה להתבסס על מקלטים שבנייתם תותאם לייעודם התפקודי, כשהסבירות לשימוש בהם מצומצמת ביותר. 
בשנים האחרונות הולך ומיטשטש הגבול המובחן שבין ‘חזית’ לבין ‘עורף’, במספר רב של אירועים כגון: מלחמת המפרץ 

)1991(, המבצעים ‘דין וחשבון’ )1993( ו’ענבי זעם’ )1996(, מלחמת לבנון השנייה )2006(  ומבצע ‘עופרת יצוקה’ )2008(. 
הלחימה עם הפלסטינאים והתעצמותו של הטרור בתוככי מדינת ישראל ובשטחי יהודה, שומרון וחבל עזה, העימות המתמשך 

בעוטף עזה ומלחמת לבנון השנייה, הפכו את העורף להיות, בעצם, חלק מהחזית. 
בשנים האחרונות נמצאת האוכלוסייה בישראל באיום מתמיד של כלי נשק שאפשרות פגיעתם היא ארוכת טווח. הם כוללים 

בעיקר טילי קרקע-קרקע, המסוגלים לפגוע בכל יישוב בארץ גם אם ישוגרו ממדינות שכנות או אפילו ממדינות מרוחקות 
יותר המאיימות על מדינת ישראל כמו איראן.

לשינוי הזה בסוג כלי הנשק, שיצר איום מוחשי על העורף, על האוכלוסייה האזרחית, והפך את המדינה לחזית, נוסף השינוי 
בסוג האיום עם הופעתו של הנשק הבלתי קונבנציונלי - הנשק האטומי, הביולוגי והכימי.  המאפיין העיקרי של נשק זה הוא 

הפצה יזומה של חומרי לחימה בלתי קונבנציונאליים שונים, במטרה לגרום לפגיעה המונית בבני אדם.
איום ביטחוני נוסף ל’עורף’ הוא איום הטרור. במשך שנים נאלצנו להתמודד עם איום הטרור. דרכן של פעולות טרור להטיל 

אימה ופחד באורח שיטתי ומתמשך על אוכלוסייה אזרחית חסרת מגן. ארגוני מחבלים משתמשים בטרור כאמצעי סחיטה 
להשגת מטרותיהם, תוך הפרה של כל חוק ואמנה בינלאומיים. מעשה הטרור מאופיין בהרג ללא הבחנה על-ידי ירי, הטמנת 

מטעני חבלה, חטיפת אנשים ורציחתם ועוד. כל אדם עלול להיפגע מהטרור, אף אם אין הוא אלא ‘קורבן תמים’ שנקלע 
באקראי לתוך פיגוע. מה שמייחד את הטרור הוא הבחירה המכוונת בחפים מפשע כקורבנות, כשהטרור משתמש בבני אדם 

לא לוחמים על מנת להוכיח את יכולתו לפגוע בכל מקום ובכל עת, על מנת לזרוע פחד ובהלה בקרב הציבור, כאשר הקורבן 
משמש כאמצעי, כמכשיר בלבד. עקב כך הופכות אוכלוסיות אזרחיות שלמות לבעלות סיכון גבוה אם במשך השנים נהגנו 

לעשות הבחנה בין פעולות מלחמה שעיקרן בין טרור המופנה כלפי אזרחים, הרי שבעת האחרונה, עם הופעתם של כלי הנשק 
החדישים, הטילים והרקטות ארוכי הטווח, ננתשו לחלוטין הגבולות בין “החזית” לבין “העורף” ואוכלוסיה אזרחית כולה 

הפכה לפגיעה יותר.
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איום החומרים המסוכנים )חומ”ס(
עם התפתחות התעשייה במדינת ישראל ויישום של טכנולוגיות מתקדמות גובר השימוש בחומרים רעילים ומסוכנים )חומ”ס( 

בתהליך הייצור במפעלים. חלקם הגדול של המפעלים, המתקנים או המוסדות המשתמשים או המחזיקים בחומ”ס שוכנים 
בקרבת אזורי מגורים והם בעלי פוטנציאל סיכון גבוה עבור האוכלוסייה. כמה מהמפעלים הגדולים, שהם מוקדי החומ”ס 

העיקריים, עלולים לגרום לאסונות כבדים על פני שטח נרחב ביותר אם תארע תקלה כלשהי במהלך הייצור בהם, או בגלל 
אחסון לקוי, אסונות טבע, שרפה, פיגוע חבלני או פעולה מלחמתית. 

החברה המודרנית מתחילה רק עכשיו להבין את ההיקף ואת עוצמת הסכנות שנובעות מן השימוש בטכנולוגיה. גילוי של 
מקורות אנרגיה חדשים, המצאת חומרים חדשים, הצורך בייצור המוני, אחסון כמויות גדולות, התפתחות התחבורה והצורך 

הגובר בשינוע והובלה, הצטברות כמויות גדולות של חומרי פסולת רעילה תוך זיהום גובר של אוויר וסביבה, כל אלה הגבירו 
את היקף הסכנות הנובעות מן הטכנולוגיה ואת עוצמתן. 

פיתוחם של אמצעי תחבורה חדשים והרחבת התשתית התחבורתית הגבירו את אפשרות הפגיעה. אם בעבר הצטמצמה השפעת 
אסון באתר שבו השתמשו בחומר מסוכן לסביבה הקרובה, הרי שהיום היא עלולה לתת את אותותיה בכל מקום ובכל פינה 

עקב שינוע החומרים המסוכנים וניודם ממקום למקום.
 

איום שמקורו בטבע ובתופעותיו 
מיקומה הגיאוגרפי של ישראל מחייב התייחסות לכמה תופעות שהן בגדר אסונות טבע פוטנציאליים, או אסונות מעשה ידי-אדם 

שהם בזיקה לתופעות הטבע ולמאפייניו. הימצאותה של ישראל בסמוך לשבר הסורי-אפריקאי, מקום מפגש בין שני לוחות 
טקטוניים שלאורכו מתרחשות רעידות אדמה לעיתים תכופות, מחייבת גם את מדינת ישראל להימצא בדריכות מתמדת מפאת 

סכנה כזו, שהרי המומחים סבורים מאוד שצפויות רעידות אדמה חזקות.
בנוסף, בין עונות השנה יש לראות את הקיץ כעונה קריטית המתאפיינת בלא מעט מקרים של מכות שמש, מכות חום 

והתייבשות - לפעמים של קבוצות גדולות של אנשים ולעיתים במקומות מרוחקים ובתנאים קשים, שיכולים להיות מוגדרים 
כמצב חירום אמיתי. אולם, התופעה השכיחה ביותר הנגרמת עקב תנאי הקיץ היא מכת השרפות, שלעיתים מסכנת יישובים 

שלמים או אפילו אזורים רחבים יותר. יחד עם זאת, אם כי במידה מצומצמת יותר, גם שיטפונות הפוקדים אזורים שונים בארץ 
יכולים להפוך למצבי חירום של ממש. 

לכן מתבקש מן האמור לעיל, שתוכנית לימודים בתחום החינוך לחירום תעסוק במצבי החירום הבאים: 
  א. מלחמה 

  ב. טרור
  ג. איום החומרים המסוכנים )חומ”ס(

  ד. רעידת אדמה
  ה. שרפה

הצורך בתוכנית ‘חינוך לחירום’
סכנות ומצבי חירום עלולים לפקוד אותנו ללא התראה מוקדמת. תגובתם של בני אדם למצבים אלה היא אינסטינקטיבית, 

והיא מושפעת במידה רבה מחשיבה, מידע ומניסיון קודמים. אין טעם להתחיל לחפש תשובות חדשות לסכנה מוחשית בעת 
התרחשותה. ידוע שאנשים שהתכוננו וידעו כיצד להתמודד עם מצבי חירום הצליחו לפעול בצורה נכונה והצילו את עצמם, 

את בני משפחתם ואת מי שהיה בקרבתם. מצבי חירום יכולים להיות המוניים, כאלה שמאיימים על ציבור רחב שעלול להיפגע 
מהם ומטבע הדברים הם נדירים יותר. אך ישנם מצבי חירום שכיחים יותר, מצומצמים יותר בהיקפם, אם כי חמורים, לעיתים 
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בתוצאותיהם - בגוף ובנפש - תאונות דרכים, קצר חשמלי שגרם לשרפה, אירוע מצומצם של חומרים מסוכנים, תאונות 
עבודה ועוד.

עם התרחשותם של אירועי חירום המוניים יתקשו כוחות ההצלה להגיע במהירות לכל מקום שנפגע ולטפל בכל אדם שזקוק 
לעזרה, ואנשים יאלצו להתמודד בכוחות עצמם ולטפל בבעיותיהם, לעיתים במשך זמן רב. סוגיה בפני עצמה מתייחסת 

לאירועי החירום המתמשכים בהם נדרשים הפרט ומשפחתו, בית הספר והקהילה לסגל לעצמם סגנונות התמודדות אשר יש 
להכשירם להיות מסוגלים להפעילם.

באירועי חירום מצומצמים בהיקפם, בתוקף נסיבותיו של האירוע, יכולים המעורבים בו למצוא את עצמם בודדים במצוקתם 
ונאלצים להתמודד ולטפל בבעיותיהם בכוחות עצמם, לפחות לזמן קצר.

גם במצבים שכאלה יש חשיבות ליכולתו של הפרט להציל את עצמו ואת סביבתו, ובעיקר לבצע אותן פעולות שיש לבצען 
בדחיפות. אי-ביצוען לאלתר של אותן פעולות עלול לגרום לנזקים בלתי הפיכים, בהתאם לנסיבות המקרה.

ברור אפוא, שהזמן ללימוד, להכשרה ולהתכוננות הוא דווקא בעת רגיעה. ההנחה שבשעת צרה אנשים יוכלו למלא הנחיות 
שלא התכוננו אליהן מוטעית עד מאוד, ומכאן הצורך ליצור תהליך ממוסד ומתמיד של תכנון והתכוננות. 

נטייתו הטבעית של אדם היא להמעיט בהערכת ההסתברות של איום פוטנציאלי או בחומרת השלכותיו האפשריות, ורק 
מול איום מוחשי גדלה מידת התייחסותו אליו. כדי להקטין את הסיכון הכרוך בנטייה זו יש לחזור ולהזהיר את האוכלוסייה 

הנתונה בסיכון - מוקדם ככל האפשר – וללוות מסרים אלה בהדרכה מתאימה כיצד להתכונן למצב החירום. למנהיגות בכלל 
ולמורי בית הספר כמנהיגות חינוכים בפרט ישנו תפקיד חשוב ביותר בהערכות ובמעבר ממצב שיגרה למצב חירום. הכנה 
מוקדמת תאפשר מעבר משגרה לפעילויות בחירום, ובכך תקל על הרציפות התפקודית. כמובן, כשמצב החירום מתמשך 

הקשר בין המשתנים השונים שהוזכרו לעיל אינו חד-משמעי באופן מוחלט, משום שמתערבים גורמים נוספים כמו למשל 
מידת החוסן הנפשי הנדרש לעמידה מתמשכת מול איום ותוצאותיו החוזרות ונשנות.

חינוך והדרכה להתמודדות עם מצבי חירום יצמצמו את הנטייה להכחשת איום מתקרב, משום שהם יספקו תמונה מציאותית 
של העלול להתרחש. כתוצאה מכך, הצפי יהיה ריאלי יותר ויוביל להכנה הנדרשת. בידי הפרט יהיו כלים להתמודדות, 

תחושת השליטה שלו תגבר, איכות התפקוד תהיה גבוהה יותר. 

שמירת רציפות תפקודית
אמונתו של האדם ביכולתו לשלוט במצב היא מרכיב מכריע בהתמודדות עם מצבי חירום ואסון. אמונה זו היא חלק מתהליך 

ההעצמה המחלץ אותו מתחושת חוסר האונים והופך אותו מקורבן סביל של הנסיבות למתמודד פעיל. מכאן נובע הצורך 
ביצירתה של תחושת מסוגלות. ניתן לפתחה על-ידי שמירה על עקרון הרציפות, שמשמעותו העברת מסר חד-משמעי של 

ציפייה לתפקוד יעיל במצב חירום ברמת הפרט, ברמת המשפחה, ברמת הכיתה וכשזה רלוונטי - ברמת הארגון למשל בבית 
הספר. כמובן שאין הדברים בסתירה לגילוי אמפתיה לקשיים, לאובדן וכו’.

עקרון הרציפות קובע, כי בהתמודדות עם אסון, בשלביו השונים, יכּוון המאמץ לשימור הרציפויות השונות בחייהם של היחיד, 
המשפחה, הארגון והקהילה - הרציפות התפקודית, רציפות בזהות והרציפות הבין-אישית.

רציפות תפקודית מתקיימת כאשר הפרט, המשפחה או הארגון ממשיכים למלא את תפקידיהם למרות ההפרעות. 
רציפות הזהות מתקיימת כאשר תודעת הזהות המתמשכת של העצמי, המשפחה והארגון נשמרת חרף ההפרעות. 

ואילו רציפות בין-אישית מתקיימת כאשר קשרים שהיו משמעותיים בעבר נשמרים בהווה ובעתיד חרף ההפרעות. למורים 
תפקיד מכריע בשמירת הרציפויות.
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מקומו של בית-הספר בהתכוננות
למצבי חירום 

לבית-הספר תפקיד מרכזי בהפצת ידע על סיכונים, על סכנות, על מקורותיהם ועל דרכי ההתגוננות מפניהם. בית-הספר יכול 
להוות מוקד להקניית ידע, כישורים ומיומנויות לשם התמודדות עם מצבי חירום ואסון. 

בית-הספר גם יכול לסייע בפיתוחה של תרבות מניעה ומוכנות לחירום.

לבית-הספר יכול להיות בצורה עקיפה גם תפקיד משמעותי בחינוך לחירום מן ההיבט של העברת מסרים והפצת ידע להורים 
דרך התלמידים, הילדים. בארצות רבות בעולם, כפועל יוצא מהפעלתן של תוכניות חינוך לחירום רבות ומגוונות, לא רק 

שהועבר ידע אל ההורים, אלא שהדבר גם הביא להפעלתם בעניינים החיוניים להתכוננות לחירום. אגב, מידת האפקטיביות 
של העברת מסרים להורים דרך הילדים נבחנה במדינת ישראל בכמה הזדמנויות, ביניהן גם כאלה העוסקות בתחומים קרובים 

לענייננו )נקיטת אמצעי זהירות בתחום הבטיחות בדרכים ובתחום הבטיחות הסביבתית(. 

יש לזכור, שהתייחסות אל ילדים מצד גורמים רבים, לעיתים גם ההורים, היא כאל מי שלא מסוגלים לעזור, ולכן הם נותרים 
מחוץ למעגל התכנון המשפחתי. בית-הספר יכול לשנות את המצב ולהפוך את הילדים להיות חלק מהיערכות המשפחה. 

תפקיד הילדים כ’שגרירים’ בנושא כה חשוב ובעל משמעות יכול להיות מנוף רציני להעצמתם. ידוע כי תחושת יעילות 
עצמית תורמת לעמידה בלחצים, כך שאנשים בעלי תפקידים מוגדרים ומיומנויות רלוונטיות מתפקדים היטב במצבי לחץ. 

לכן, ככל שניתן לילדים תפקידים ברורים ונקנה להם מיומנויות מתאימות, כן יגברו יעילותם והחוסן הנפשי שלהם. 

בית-הספר יכול גם להוות חוליה מקשרת בין הגורמים המקצועיים המטפלים במקרי אסון לבין החוליה המשמעותית 
בחברה בשעת אסון – המשפחה.  יתרה מזאת, בית הספר עלול להימצא בעין הסערה במצבי חירום מסויימים המתרחשים 

כשכל התלמידים נמצאים בין קוטלי בית הספר )רעידת אדמה הבאה במפתיע, התקפת טילים ועוד(.
שעת חירום מעמידה את הקהילה ואת הציבור במצב קשה הבוחן את חוסנם החברתי ואת מידת הלכידות והסולידריות בהם. 
החדרת ההכרה ביחס למידת האינטראקציה הראויה בין מגזרי האוכלוסייה השונים בשעת אסון הנה מהתפקידים החשובים 

ביותר של בית-הספר, בהיותו גורם מרכזי במרקם הקהילתי.
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המשפחה וההיערכות לשעת חירום
מצבי חירום מגבירים באופן טבעי את התלות של הילד ואת הצורך שלו בהגנה ובהדרכה. במצבים כאלה עולה חשיבותה של 
המסגרת המשפחתית על כל המסגרות החברתיות האחרות בחייו. למשפחה גם תפקיד בהיערכות המוקדמת, שרצוי שתיעשה 

בצוותא )‘תוכנית חירום משפחתית’(. הגישה הרווחת כיום והנתמכת בממצאים מחקריים היא, ששיתוף פעולה בין כל בני 
המשפחה מגביר את הסיכוי להפעיל את תוכניות המניעה. כאשר ניתן להטיל את האחריות או את ההאשמה על גורם חיצוני 

)למשל: האויב במצב של מלחמה( עשוי מצב החירום אף לחזק את המערך המשפחתי, שכן מתגברת הלכידות והאחדות כנגד 
גורם משותף. 

תפקידי בית-הספר
בנושאי חירום

בית-ספר כמוקד להקניית ידע, 
כישורים ומיומנויות לתפקוד ראוי 

בשעת חירום

בית הספר עצמו כמתכונן 
למצבי חירום שונים מהווה 

דוגמה לאוכלוסיית 
התלמידים והקהילה.

ביה”ס כגורם תמיכה בחיזוק בעת 
מצב החירום

העברת מסרים והפצת ידע 
להורים דרך הילדים 

בית-הספר כמוקד לפיתוח כישורים 
חברתיים ומיומנויות התמודדות 

פסיכולוגיות 
הילדים כחלק מהיערכות המשפחה 

לשעת חירום

עיצוב והבנייה של תפקידי ילדים 
בשעת חירום

בפגיעה ישירה: בית-הספר כיחידה 
עצמאית מתפקדת

עיצוב האינטראקציה הראויה בין 
מגזרי אוכלוסייה שונים

בית-הספר כחוליה מקשרת בין 
גורמים מקצועיים במקרי אסון לבין 

משפחת הילד

פיתוחה של תרבות 
מניעה ומוכנות לחירום
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חינוך לחירום ולטיפוח כישורי חיים
לא בכדי נושא ההכנה להתמודדות עם מצבי חירום מוצא את מקומו כחלק מתוך המגוון הרחב של תוכניות חינוכיות להקנייה 
ולטיפוח של כישורי חיים. התוכניות הללו מציגות תפיסה שמקורה באמון באפשרות להשפיע ולחזק אצל הפרט את היכולת 

להתמודד במצבי חיים שונים, לעיתים במצבי חיים שבשגרה ולעיתים במצבי חירום. את כישורי החיים שבשגרה אנו 
מנצלים בחיי היומיום, הם באים לידי ביטוי באופן אינטנסיבי והופכים לחלק מאתנו, מטבענו ומעצמנו. אנו מתורגלים בהם 

ובהפעלתם, לעיתים באופן בלתי-מודע לחלוטין. כישורי חיים למצבי חירום באים לידי ביטוי במצבים מיוחדים, לעיתים 
נדירות, וגם אותם מצבים עצמם שונים מאוד האחד מהאחר. אם כך, הפעלתם של אותם כישורים באה לידי ביטוי בתדירות 

נמוכה, ולכן נדרש לתרגל את הפעלתם בעת שגרה, בחיי היומיום.
כאמור, פעולות החירום שאמורות להתבצע על-ידי הפרט הן בלתי שגרתיות, ואנו זקוקים ל’ארגז כלים’ שונה מזה שבו אנו 

משתמשים בחיי השגרה. מעבר לצורך, המובן מאליו, לשלוט במיומנות הביצוע של הפעולות שנוקטים בשעת חירום, יש 
לשים לב שמדובר לעיתים בפעולות שבנסיבות רגילות אין אדם רשאי לבצען, כמו למשל: עצירת כלי רכב והפנייתם להצלת 
אנשים, ביצוע פעולות עזרה ראשונה פחות שגרתיות ועוד. מאחר שביצוען של אותן פעולות יכול להיות כרוך בנזקים, כאלה 

ואחרים, יש להכשיר את הציבור להיות מסוגל להכריע באילו נסיבות מותר לו לבצען, ולהכשירו לבצען בהצלחה מירבית.

מיומנויות התמודדות רגשיות
ישנם אנשים, וביניהם גם ילדים, המגלים כבר מגיל צעיר חוסן נפשי במצבי דחק בחייהם מבלי שעברו אימון והכנה נפשית 
כלשהם. הם מתמודדים בצורה הולמת עם כל מה שהחיים מזמנים להם. החוסן הנפשי מתפתח, כנראה, בתהליך בלתי נפסק 

של משא ומתן בין הפרט, על מרכיביו המולדים, התורשתיים והנלמדים, לבין סביבתו הפיזית, החברתית והרוחנית.
יחד עם זאת, ישנם אנשים אחרים הזקוקים לסיוע לקראת התמודדות עם מצבי חירום, במטרה להפחית את חומרת התגובות 

ללחצים שמצבים אלה יוצרים.

תוכנית העוסקת בחינוך ובהדרכה להתמודדות עם מצבי חירום צריכה לעסוק גם בהכנה הנפשית למצבי חירום. נקודת המוצא 
לגישה זו גורסת, שניתן להפחית את חומרת התגובות ללחצים שמצב זה גורם. העמידה כנגד הלחץ בשעת חירום קשורה 

לתכונות שהן לא בהכרח שייכות לעומק האישיות, ולכן אפשר באמצעות הכשרה ותרגול להכין את האדם ולעזור לו לפתח 
כלים מעשיים, אשר יעזרו לו להתמודד עם אירועים קשים.

חשיבה חיובית, העלאת זיכרונות נעימים, תקשורת בין-אישית, אמונה, תקווה וחיפוש משמעות הם מהמנגנונים היעילים 
להפחתת הלחץ.

הדרכים העקיפות הפונות לרגש מעוררות חוויות, מדמות את המצבים השונים, מאפשרות פורקן ויוצרות דגמים חדשים של 
התנהגות באמצעות הזדהות עם דמויות ועם מצבים חיוביים. 
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מטרות התוכנית 
מטרת העל: פיתוח תרבות של מוכנות לחירום

מטרות כלליות
לפתח אצל התלמידים הבנה ומודעות למצבי חירום המהווים איום	 

להבהיר את הצורך להתכונן בעת שגרה לקראת מצבי חירום 	 

להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות הדרושים לתפקוד בשעת חירום	 

ליצור מודעות לכך שגם הבית וסביבתו הקרובה יכולים להיות מקור ומוקד למצבי חירום אישיים	 

להקנות לתלמידים ידע ומיומנויות להתמודדות עם סכנות ועם סיכונים בביתם	 

להבהיר לתלמידים שחלק ממצבי החירום ניתנים למניעה ולפתח תרבות של מניעה	 

להקנות לתלמידים כללי התנהגות במצב של שרפה	 

לפתח תובנות ראשונות ביחס למקומות בטוחים במצבי חירום	 

לחזק את ביטחונם העצמי של הילדים ביכולתם להתמודד עם מצבי חירום שונים	 

מאפייני אוכלוסיית היעד )גילאי 8 - 7(
בשלב זה של ההתפתחות מפנימים הילדים את החשיבה הלוגית, אך הם מצליחים להשתלט על חוקיותה רק במידה שהיא 
באה לידי ביטוי במשתנים ובתכנים קונקרטיים. הם יכולים לבסס הסבר על התנסות קונקרטית וללמוד באופן מילולי, כל 
עוד מוצגות דוגמאות מוחשיות. בשלב זה הם עדיין מתקשים, במידת-מה, להבין ולפרש מצבי משבר. הם נוטים לחשיבה 
קונקרטית, אגוצנטרית, נוקשה ולעתים מאגית. ההבנה המופשטת שלהם עדיין מוגבלת, תפיסת יחסי סיבה-תוצאה הולכת 

ומשתפרת אך עדיין חלקית. מושג הזמן מצומצם, והראייה המוסרית שלהם דיכוטומית )‘טוב’ או ‘רע’(. מגבלות אלה מקשות 
על הילדים לפרש את המציאות בצורה הולמת, יוצרות תחושת אי-בהירות ביחס למתרחש הגוררת הסברים מוטעים.

יחד עם זאת, קיים שיפור בתפיסת המציאות ובהבחנה בה במראית- עין. הולך ומתהווה תחכום בחשיבה על מצבים חברתיים 
)הבחנה בין התנהגויות, מחשבות, רגשות(, תחילת תכנון אסטרטגיות לפתרון בעיות במצבים שונים, ועוד.

גילאי הילדות הם הגילאים שבהם לומד הילד לפתח את זהותו האישית והחברתית. אלו הם הגילאים שבהם לומד הילד את 
כללי החברה והנורמות התרבותיות השונות, הערכים וההתנהגות המצופה ממנו. בד בבד עם התפתחותו הפיזית והקוגניטיבית, 

מתפתח גם המבנה הרגשי של הילד. בגילאים אלו עלולים ילדים להגיב בפחד, בחרדה ובתחושות של חוסר אונים במצבי 
עמימות, חוסר ודאות ובִעיתות חירום. הם נוטים להצפה רגשית, ולפיכך משתמשים לעיתים קרובות יותר ממבוגרים במנגנוני 
הגנה מדחיקים כגון הכחשת המציאות )“זה לא ממש מתרחש”( וניתוק )“עכשיו אני עוסק בדברים אחרים”(. לעיתים נדמה, 

כי אין להם עניין בסובב אותם, אך פעמים רבות זו הדרך היחידה שלהם להתמודד עם עוצמת האירועים.
הילדים מזדהים עם המסרים הישירים והעקיפים של המבוגרים בִעתות לחץ ומשבר. ככל שגם המבוגרים, הורים ומורים, 

יתמודדו טוב יותר עם המצב, כך יוקרן על הילדים ביטחון ורוגע. 
התכוננות ותרגול יכינו את הילדים להתמודדות טובה יותר ויסייעו כנגד תחושות הפחד וחוסר האונים המלווים מצבים אלו.
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למרבית הילדים יש ניסיון קצר יחסית בהתמודדות עם מצבי לחץ קשים. לפיכך, לא תמיד עומדים לרשותם משאבי 
ההתמודדות שרכשו המבוגרים. משום כך ברור, שתפקיד המבוגרים הוא לתמוך בהם ולהעשיר אותם בניסיונם. בגילאים אלה 

הולך ומצטמצם הקשר עם המבוגרים, ואילו הקשר עם עמיתים הולך וגובר. מצד אחד קיימת הזדהות רבה של הילדים עם 
הוריהם, אך יחד עם זאת מתעוררת כמיהה לאוטונומיה. הקשר הבין-אישי עם העמית בן אותו המין הופך משמעותי ומרכזי 

בהתנסויות היומיום, תוך התפתחות האמפתיה כלפי הזולת, יכולת השיפוט ויכולת ההבחנה בין דמיון למציאות.

לילדים חייבת להיות שליטה על גבולות המציאות שבה הם חיים ומתפקדים. שליטה זו מאפשרת להם להתפתח ולהתקדם. 
בכל נקודה שאליה הם מגיעים נפתחים אופקים חדשים שגם להם גבולות ומגבלות. ההכרה בגבולות וההפנמה של המגבלות 
מאפשרת לתפקד בתוך המסגרת האפשרית וההכרחית מחד-גיסא, ומאידך-גיסא לפרוץ וליצור מרחבים חדשים. יכולתם של 

הילדים לקבל את הגבולות של המציאות ולתפקד במסגרתם מתפתחת במקביל לתחושת ההזדהות שלהם עם בני גילם.

נקודות מוצא
הכנה לקראת מצבי חירום משפיעה על מידת המוכנות מבחינת הידע והמיומנויות הנדרשות ומבחינת החוסן הנפשי. 	 

כתוצאה מכך היא תשפיע על יכולת התמודדות טובה יותר. ילדים ומבוגרים ידעו להשתמש במשאבי ההתמודדות שהוקנו 
להם בשעת שגרה, ותפקודם בעת חירום היה טוב יותר משל אחרים.

התוכנית מניחה, שיש לנקוט פעולות חינוך והדרכה להתמודדות במצבי חירום מוקדם ככל האפשר, כדי להניע תהליך 	 
חינוכי שאינו אפשרי במצב חירום, ולכן הוא נערך בעת שגרה. מידת חשיבותו של כל נושא ונושא נובעת, בעיקר, ממידת 

ההסתברות להתרחשותו של כל מצב חירום.

טווח ההתייחסות – החינוך לשעת חירום צריך להתייחס גם לפרט )ידע והבנה, כישורים, עמדות והרגלים( וגם לתנאים 	 
סביבתיים, העשויים לתרום למוכנות ולמוגנות. תנאים אלה כוללים הן תנאים פיזיים-סביבתיים, הן עמדות והשפעות של 

האנשים השונים שעמם נפגש הילד ישירות )בני משפחה, צוות בית-הספר, שכבת בני הגיל ועוד( והן תפיסות ונורמות 
של החברה הרחבה. יחסו של בית-הספר והיערכותו המעשית למצבי חירום הם חלק בלתי נפרד מהחינוך לשעת חירום 

של הלומד, כמו גם מיחס המשפחה והיערכותה המעשית.

התוכנית משלבת עיסוק בהיבטים כלליים של מצבי חירום – רכישת מיומנויות החיוניות להתמודדות במצבי חירום 	 
מגוונים )כיבוי אש, עזרה ראשונה, פינוי והסתגרות, מידע וצריכת תקשורת ועוד( ופיתוחם של גורמי חוסן נפשי – עם 

הכשרה בעלת אופי ייחודי למצבי חירום ספציפיים )מלחמה, רעידת אדמה, טרור ועוד(.

חינוך לשעת חירום כחינוך קהילתי. מאחר שמצבי אסון וחירום המוניים מקיפים קהילות שלמות והשפעתן היא על 	 
הקהילות כולן, יש להביא בחשבון בתהליך החינוכי שנוגע להיבטים אלה את מערכת יחסי הגומלין המורכבים בין 

הגורמים השונים בקהילה, ולנסות לשלב את הפעילות בבית-הספר עם הגורמים המתאימים בקהילה ועם פעילותם. 

הצורך לבסס את האמון במערכות המופקדות על נושאי החירום וההצלה, ובמקביל הצורך לפתח תרבות של ‘לסמוך על 	 
עצמך’, מלווים את התוכנית לכל אורכה.

מוקד שליטה פנימי – על אדם להבין שהוא חי בעולם מסוכן, אך עם זאת להבין ולהאמין שיש לו אפשרות לשלוט על 	 
חלק מהדברים.
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עקרונות הנוגעים לתכנים
הדגש מבחינת התכנים הוא על הידע המעשי ועל מיומנויות ההתמודדות. ידע עיוני נלמד, בעיקר, תוך בחינת תרומתו 	 

להבנת הידע המעשי ולשימוש במיומנויות ההתמודדות.

התוכנית מספקת מידע קונקרטי, ספציפי וברור, על מצבי החירום, במשולב עם הוראות פעולה מעשיות ודרכים 	 
להתמודדות. אלה וגם אלה יאפשרו לאנשים להתכונן למצבי החירום קוגניטיבית, רגשית ומעשית.

כל מצב חירום מוצג מכמה היבטים: המשמעות האנושית של התופעה, הנזקים האפשריים, היבטים מניעתיים והתכוננות 	 
לאירוע, התנהגות תוך כדי האירוע ולאחריו.

מאחר שישנם אנשים רבים הזקוקים לסיוע לקראת התמודדות עם מצבי חירום במטרה להפחית את חומרת תגובותיהם 	 
ללחצים במצבים אלה, יש לעסוק גם בהכנה נפשית לקראת התמודדות שכזו, ולהקנות כלים מעשיים ומיומנויות 

רגשיות להתמודדות.

התכוננות ראויה לקראת מצבי חירום אפשריים מותנית, בין השאר, בעמדות חיוביות בנושאים כמו: יעילות ההתכוננות, 	 
אמון ביעילות אמצעי המיגון ובהנחיות השימוש בהן, אמון במערכת, אמון באזהרות, נכונות לשינוי ועוד. יש צורך 

לנסות להשפיע על עיצוב נורמות, עמדות ואמונות בנושאים הנ”ל ובדומיהם.

בחירת הנושאים ואופן הצגתם היא בהתאמה להתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של התלמידים. בגילאים הצעירים הדגש 	 
הוא על העלאת המודעות לסיכונים, על תובנות ראשונות לגבי מצבי חירום ועל מיומנויות נפשיות. בגילאי הביניים 
הדגש הוא יותר על ידע עיוני ועל היכרות עם מצבי חירום מגוונים, ועל מיומנויות בסיסיות שבזיקה למצבי החירום 

הקונקרטיים שנלמדו. בגילאים הבוגרים הדגש הוא על הקניית מיומנויות )עזרה ראשונה, חילוץ והיחלצות, מידע וצריכת 
תקשורת במצבי חירום ועוד( והתייחסות לסוגיות ערכיות-חברתיות הנוגעות למצב חירום ולסיוע לקהילה - התנדבות.

הבלטת אפשרויות העזרה שהילד יכול להגיש לאחרים כמו גם הבהרת העניינים שבהם הוא יכול להיעזר באחרים.	 

הבהרת משמעותן של הוראות והצורך למלא אחר ההוראות.	 

עקרונות פדגוגיים
תפיסה מערכתית – ככל שניתן, הדרכת התלמידים צריכה להיעשות במסגרת היערכות כוללת של בית-הספר לקראת 	 

התמודדות עם מצבי חירום, תוך מעורבות של כל סגל בית-הספר ובעלי תפקידים מבין המבוגרים והתלמידים. בין השאר, 
ניתן להפעיל תלמידים בוגרים עם תלמידים צעירים כחלק מהתארגנות בית-הספר וכחלק מהתהליך החינוכי.

פעילות משותפת: הורים-ילדים. פעילות משותפת מתבקשת משום אופיו של הנושא: ההורים יכולים לתרום מורשת 	 
עבר הקשורה לאירועים, חוויות וניסיון מצטבר, והילד יכול להעביר ידע ומסרים חיוניים אחרים, תוך שהוא מזמן את 

המשפחה לפעילות בנושא.
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מעבר למידע המגיע ממקורות שונים, הפרט זקוק להחלפת מידע חברתי, באמצעות ‘אחרים משמעותיים’. הפרט מפרש 	 
‘עובדות’ מדעיות ויוצר אמונות ודימויים של המידע שהוזרם אליו, תוך שהוא מטמיעו במערכת ההכרתית שלו והופכו 

לבעל משמעות מבחינתו. הוא משלב את המידע שקיבל ממקורות שונים )אמצעי התקשורת, למשל( ובאמצעות אותם 
‘אחרים משמעותיים’ מסיק מהי ההתנהגות המתבקשת. יש להבין כי לתהליך הזה ישנה השפעה על התנהגותו בפועל 

של האדם.

דגש על תרגול – הצורך בתרגול חוזר ונשנה של ביצוע המטלות, במיוחד כאלה שתצטרכנה להתבצע במצב לחץ ודחק. 	 
תרגול התגובות הרלוונטיות בתחום אסון וחירום מפתח במיוחד את הסכימות ההתנהגויות והמנטליות )‘תרגולות’(, 

ומאפשר מעבר רציף מתפקוד של שגרה לתפקוד של חירום. וזאת, בעקבות החידוד בתפיסה הנוגעת לאפשרויות הפעולה 
הרלוונטיות לשעה זו והיכולת הכמעט אינסטינקטיבית לבצען.

לימוד מוגבר של המטלות חיוני במיוחד במצבי חירום ודחק מהסיבות הבאות:	 
   1. עוררות גבוהה, לחץ ומתח פוגעים בביצוע מטלות מורכבות יותר מאשר בביצוע של מטלות 
     פשוטות יחסית. תרגול מוגבר גורם לכך שהמטלות הסבוכות הופכות לפשוטות יותר במידה 

     כזו שהלחץ לא יפריע לבצען.
   2. תרגול מוגבר גורם לכך שתגובות הדורשות עיבוד קוגניטיבי הופכות אוטומטיות יותר, ובכך 

     מקטינות את העומס על הקיבולת הקוגניטיבית המוגבלת של הפרט. כתוצאה מכך גדלה 
     אפשרותו של הפרט להתמודד עם הדרישות הלוחצות וביצועיו עשויים להשתפר.

מודולריות – התוכנית מודולרית ובית-ספר יבצעה באופן הראוי בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות, למסכת פעילותו 	 
של בית-הספר ולשיקול דעתו של הצוות החינוכי, ובלבד שתושגנה המטרות החינוכיות והלימודיות. בוודאי שאירועים 
אקטואליים כמו התאמה לעונות השנה וללוח השנה ואפשרויות קישור לנושא לימודי כזה או אחר, יוכלו לבוא בחשבון.

ספירליות – חזרה לצורך רענון, העשרה והעמקה, כשחלק מהנושאים נלמד בגיל הצעיר, בגילאי הביניים ובגיל הבוגר. 	 
קיים צורך עקיב ומתמיד לחזור ולחזק את המודעות לסיכונים, ולחזור ולתרגל את כישורי החיים למצבי חירום. אין 

המדובר בחזרה אוטומטית על הדברים. חשוב לבנות כל אחד מהנושאים בצורה מתפתחת, מחדשת ומותאמת לכל גיל.

התוכנית תונחה כנושא בפני עצמו על-ידי המחנכת, תוך פירוט עיוני-מדעי נרחב של התופעות, משמעותן מההיבט 	 
האנושי, הנזקים האפשריים, התכוננות לאירוע והתנהגות תוך כדי אירוע החירום ואחריו. המורה שבמרכז התוכנית 

תשקוד לתיאום ולשילוב הנושא גם בהוראת המקצועות. מיגוון התכנים והפעילויות ניתנים ליישומים קוריקולריים שונים 
במסגרת מקצועות כמו אוריינות, לימודי סביבה, חינוך חברתי, כישורי חיים, טבע ומדעים, גיאוגרפיה, חינוך לבריאות 

ועוד. 

אקטואליות – הפעלת התוכנית על-פי שיקולים של אקטואליה – מצב חירום אקטואלי בארץ או התרחשותו של מצב 	 
דומה בעולם, תוך לימוד מהחוויות של הילדים בחיי היומיום.
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זיקות וקשרים אפשריים לתחומי לימוד אחרים
כישורי חיים

התוכנית פועלת לפיתוח כשירות רגשית וחברתית של התלמידים ולחיזוק יכולתם להתמודד במצבי חיים שונים.
התוכנית כוללת:

למידה של כישורים תוך-אישיים, כישורים בין-אישיים וכישורים חברתיים כגון: מודעות עצמית, ניהול והכוונה עצמית, 	 
שליטה עצמית, כישורי חברות, תקשורת בין-אישית, אמפתיה, אסרטיביות, פתרון בעיות וקבלת החלטות, הצבת מטרות, 

התמודדות עם מצבי לחץ ומשבר, התנהגויות סיכון ומצבי סיכון.
בירור ערכי, מתן ידע ופיתוח כישורים בנושאים: חוסן, זכויות ילדים, מיניות, מגדר, משפחה, קריירה, למידה, מניעת 	 

התנהגויות סיכון, מניעת שימוש לרעה בחומרים פסיכואקטיביים, מניעת אלימות, צריכה מושכלת של אמצעי התקשורת, 
חינוך להתמודדות במצבי משבר וחירום.

בכיתות ב’ עוסקת התוכנית בנושאים הבאים:
מודעות עצמית לגוף ולרגשות	 

    היכרות עם הגוף: אברי הגוף, תפקידיהם וגבולותיהם
    קליטה באמצעות החושים

    הרפיית הגוף
    שפת הרגשות ותקשורת רגשית

    שמירה על גוף בריא
    שימוש נבון בחומרים: חומרים מועילים וחומרים מזיקים לגוף

התחלקות עם חברים	 
    להקשיב לחברים, לבקש עזרה ולהגיש עזרה, נתינה, שיתוף פעולה, אמפתיה ועוד.

זיהוי והתמודדות עם מצבים מסוכנים	 
    מצבים שבהם אני יכול לסכן את עצמי

    מצבים שבהם אחרים יכולים לסכן אותי
    מצבים שבהם אני יכול לסכן אחרים

כל הנושאים הנ”ל הנם בעלי משמעות בשעת חירום, ולכן ראוי לטפל בהם במתואם בין שתי התוכניות.
פרופיל ‘האדם במיטבו’, אשר שימש מתווה לתוכנית כישורי חיים, יכול לכוון גם את התוכנית העוסקת בהקניית כישורי חיים 

לעת חירום:
אדם במיטבו הוא אדם אוטונומי, בעל השקפת עולם ערכית-מוסרית, המכוונת את האדם למציאת משמעות. הוא בעל תחושת 

השתייכות, בעל יכולת ליצור קשרים בין-אישיים ולפעול למען הזולת, בעל מודעות עצמית לכוחות, לחולשות, לסיכויים 
ולסיכונים, לגבולות הפנימיים ולגבולות החיצוניים.

אדם במיטבו הוא בעל הנעה פנימית, בעל יכולת לממש את נטיותיו ואת יכולתו, בעל יכולת לגמישות בהתמודדות עם 
שינויים ועם מצבים משתנים, בעל כישורים לניהול עצמי הכוללים אקטיביות, יכולת להבעה, יכולת לניהול ולוויסות רגשות, 

שליטה עצמית, מנהיגות, בעל יכולת בחירה בחיים המכוּונים על-ידי מחשבה מעמיקה ומשוחררת, בעל כישורים לרכישת 
ידע, לארגונו, ליצירת ידע, בעל חשיבה ביקורתית, בעל יכולת לכוון את חייו על-פי המטרות שהציב לעצמו.

שפה
התכנית בנוייה בזיקה לתכנית הלימודים החדשה במקצוע “שפה”. היא מביאה לידי ביטוי סוגות כתיבה שונות, כגון: טקסט, 

קומיקס, כתיבת תעודה ועוד. כמו כן, השאלות מנוסחות באופן המותאם לאסטרטגיות הלמידה הנלמדות בשנה זו.
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חינוך חברתי - מפתח ה’לב’
התוכנית החברתית-ערכית בבית-הספר היסודי נשענת על הנחת היסוד המדגישה את קיומם של יחסי גומלין בין היחיד 
לחברה. התוכנית עוסקת בטיפוח הקשרים והזיקות שבין הפרט לקבוצה, לסביבה ולחברה במעגלים הולכים ומתרחבים.

אחד הצירים המרכזיים בתוכנית הוא הנושא ‘ביטחון ובטיחות’, העוסק בהתנהגות בטוחה בשכונה ובסביבותיה, התנהגות 
בטוחה בפעילויות שונות, בסביבות שונות ובמפגש עם אנשים שונים.

התוכנית מרבה בשיתוף ברגשות, במחשבות ובשאלות, ועוסקת רבות בביסוס תחושות המוגנות של הילד.
מאחר שהקשרים שבין הפרט לקבוצה ולחברה הם בעלי משמעות גם בשעת חירום, כמו גם ההתנהגות הבטוחה כדי למנוע 

מצבי חירום וההתנהגות הבטוחה תוך כדי התרחשותם של מצבי החירום, יכולות שתי התוכניות להשלים זו את זו.

חינוך לבריאות
החינוך לבריאות עוסק בהכרת הגוף ודרכי תפקודו, במודעות עצמית, במניעת השימוש לרעה בסמים ובתרופות, באלכוהול 
ובמוצרי טבק, בצרכנות נבונה של שירותי בריאות, ביצירת סביבה בריאה, בחינוך גופני כחלק מאורח חיים בריא, בזהירות 

ובטיחות, בהיגיינה אישית, בחינוך תזונתי ועוד.

בין שאר הנושאים שהתוכנית עוסקת בהם בכיתות ב’:
הכרת הגוף	 

הכרת חלקי הגוף, חשיבותם והצורך לשמור עליהם.   
מודעות עצמית	 

הכרה והבנה בסיסית של רגשות ושל צרכים שונים, זיהוים וביטוים בעצמי ובזולת.   
רכישת מיומנויות בסיסיות של תיאור עצמי )תכונות, גוף, צרכים, רצונות, רגשות, חוויות, טווח היכולת     

האישית, דימוי עצמי חיובי(.   
בטיחות	 

לימוד חוקי בטיחות בסיסיים וציות להם כחלק בלתי נפרד מאורח החיים בבית, בחצר, בגן הציבורי, בבית-      
הספר וביישוב.  

התייחסות מיוחדת לשימוש באש, בחשמל, בחפצים מסוכנים, בחומרי ניקוי.   
ידיעת מען וכתובת לעזרה.   

הקניית תחושות בסיסיות של זהירות, ומודעות לסכנה תוך הבחנה בינן לבין פחד.   
היגיינה אישית של הגוף	 

הכרה ומניעה של מחלות, מיומנויות והרגלים בסיסיים של היגיינה אישית כחלק מהווי הבית וחיי היומיום.   
  

מאחר שהתוכנית עוסקת, בין השאר, בהכרת הגוף, בדרכי תפקודו ובהגנה עליו, בהכרה ובהבנה של רגשות  
וצורכי האדם – עצמו ורגשות וצורכי זולתו ובעניינים הקשורים לקיום חוקי בטיחות כחלק בלתי נפרד  

מאורח החיים בבית ובסביבה, תיאום בין התוכניות יוכל ליצור תובנות מעניינות, הן בהקשר למניעת מצבי  
חירום והן לגבי דרכי ההתמודדות עמם.

אמנויות 
דרכים אמנותיות, מילוליות ולא מילוליות לביטוי עצמי	 
תקשורת לא מילולית ושפת גוף	 
ביטויים אמנותיים למצוקות ולחוויות הקשורות למצבי חירום	 
משחקי תפקידים ופעילויות יצירה	 
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הפעלת התוכנית
בחוברת שלושה נושאים: מצב חירום מהו, סכנות וסיכונים ושרפה. משרד החינוך הקצה להעברת תוכנית זו 7-4 שעות. 

להוציא את נושא הפתיחה, התוכנית הנה מודולרית, וסדר ההוראה יכול להיקבע על-ידי מחנכת הכיתה.
גם אם אין יכולת ללמד את הנושאים ברצף ובצמוד זה לזה, היה רצוי שהנושאים יילמדו בתדירות וברציפות מניחים את הדעת 

מבחינת יכולותיהם הקוגניטיביות של הילדים.

כפי שהודגש במבוא, חלק לא מבוטל מתוכני התוכנית ראוי שיילמדו בזיקה למקצועות ההוראה ולתחומי החינוך השונים: 
מדעים, כישורי חיים, חינוך חברתי, חינוך לבריאות ועוד.

בידי המורה ‘מדריך למורה’ ו’חוברת עבודה לתלמיד’. במדריך למורה יכולה המחנכת למצוא שפע של חומר עיוני בנושאים 
השונים, ואת הפרקים השונים של חוברת העבודה לתלמיד בלוויית הערות והצעות דידקטיות למורה. אתר פיקוד העורף 

)www.oref.org.il( ואתרים נוספים יעמדו לרשותכם לצורך העשרה, העמקה ומידע נוסף. טרם הוראת התוכנית תתקיים 
השתלמות ייעודית למחנכות שתעסוק בהיבטים התוכניים, הפדגוגיים והמתודיים-דידקטיים שלה.

עשינו את המרב על מנת להתאים את התוכנית ותכניה לקבוצת הגיל, יחד עם זאת ייתכנו תגובות חריגות בקרב ילדים שחוו 
אירועי חירום. בכל אירוע חריג מומלץ להתייעץ עם יועצת / פסיכולוג בית הספר.

נשמח לשמוע הערות והארות ומידע רלוונטי נוסף שיסייע לנו בהמשך פיתוח ועידכון התכנים.

נקודות נוספות להדגשה:

	   בשלבי ההרצה הניסיונית של התוכנית, התלמידים מצאו את התוכנית כרלוונטית לחיי היומיום שלהם ומשום כך גילו עניין 
רב בה. מתפקידה של המחנכת לחשוף בפניהם את ההקשרים של התוכנית לשגרת יומם.

	   על אף שהתוכנית הינה מודולרית ועל אף שביצוע התוכנית צריך לקחת בחשבון נסיבות שונות ושיקולים מגוונים, חשוב 
ביותר לשמור על רצף ותדירות סבירים בביצוע התוכנית. מומלץ שמשך ביצוע התוכנית לא יתפרס מעבר לחודשיים 

בשנה. יחד עם זאת, אין לבצע את השיעורים בצמידות רבה מידי כדי לאפשר לתלמידים לחקור בנושא וכדי שיהיה זמן 
מספיק לביצוע מטלות הבית. 

	   אם הדבר מאפשר, מומלץ מאד להעביר את התוכנית בסמיכות לביצוע תרגילי התגוננות של פיקוד העורף וארגוני חירום 
נוספים בהם התלמידים נוטלים חלק פעיל.

	   התוכנית מעלה נושאים רגשיים הקשורים במצבי החירום ומאפשרת לילדים להביא לידי ביטוי את רגשותיהם. המחנכת 
נדרשת להרבות ולשוחח עם התלמידים בנושא , אף מעבר למוזכר בתוכנית הכתובה.

	   הפעילות בנושאים השונים אורכת זמן רב ובידי המחנכת שלל נושאים ופעילויות. על המורה להחליט במה להאריך ובמה 
לקצר וכמובן לקחת בחשבון את שיקולי תחום החינוך לחירום - למשל, הבהרת כללי ההתנהגות לגבי כל איום ואיום 

)לפני, תוך כדי ואחרי( כליבת התוכנית.
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מצב חירום - 
מהו?

דפי עיון והמלצות דידקטיות 
ראשוניות למורה
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מצב חירום - מהו?
מטרות 

התלמיד:
יגדיר מהו ‘מצב חירום’ ומהם מאפייניו	 
יבחין בין מצב חירום אישי לבין מצב חירום כללי	 
יסביר מדוע חשוב להתכונן לקראת מצבי חירום	 
יזהה הרגשות ותחושות האופייניות למצבי חירום	 
יכיר מקורות עזרה אפשריים בעת מצב חירום	 
יכיר גופי חירום והצלה ואת תפקידיהם	 
יהיה מסוגל לפנות ולבקש סיוע בעת מצב חירום	 

נושאים
הגדרת המושג ‘מצב חירום’	 
מצב חירום אישי ומצב חירום כללי	 
חשיבות ההיערכות לחירום	 
הרגשות ותחושות האופיניות למצבי חירום	 
מקורות עזרה: ממי ניתן לבקש עזרה?	 
אופן הפנייה והבקשה לסיוע	 
גופי חירום והצלה	 
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על-פי מה מוגדרת חומרת מצב החירום?
הפרשנות על חומרת מצב החירום משתנה מאדם לאדם. אדם אחד 
עלול לפרש מצב מסוים כמצב חירום חמור ואילו אדם אחר יפרש 
אותו מצב באופן שונה. כך למשל, ילד קטן שהלך לאיבוד בקניון 

יגדיר את המצב כמצב חירום חמור, לעומתו אדם מבוגר שהלך 
לאיבוד יגדיר את המצב כמצב חירום בדרגת חומרה מזערית, אם 

בכלל. מדוע?

הגדרת חומרת מצב החירום מתבססת על התבחינים הבאים:
עוצמת האיום: עד כמה הסכנה גדולה? מהי מידת הסכנה באיום הנוכחי לעומת סכנות אחרות? האם מדובר בסכנת 	 

חיים? למשל, אדם המתגורר בבית צמוד קרקע עשוי לתפוס את איום רעידת האדמה והסכנה הטמונה בה כאירוע בלתי 
משמעותי, שכן המקום הבטוח נמצא קרוב אליו ובקלות רבה יוכל לפעול בעת הצורך, לעומת מישהו הגר בקומה גבוהה 

ורואה סכנה גדולה יותר ברעידת אדמה.
רמת יכולת התגובה: האם מדובר באירוע שביכולתי לפעול בו? להגיב? לשנות? האם אחרים יכולים לפעול ולסייע 	 

לעצמם ולי? האם אני יכול להיחלץ מהמצב? כאשר פורצת שרפה והאדם המצוי בקרבת מקום יכול לחלץ עצמו ולברוח, 
הוא חווה אחרת את האיום לעומת אדם המצוי באזור הנמצא בהתקפת טילים, והאפשרות להתנייד ממקום למקום איננה 

פוטרת אותו מן האיום שבו הוא מצוי. 
משך זמן מצב החירום: כמה זמן נמשך האירוע? כמה זמן תימשך השפעתו עלי? על אחרים? מצב חירום המתמשך על 	 

פני ימים ארוכים מעורר תחושות וחוויות אחרות ממצב חירום רגעי שחולף לאחר פרק זמן קצר.
מוחשיות האיום: עד כמה נתפס האיום בעיניי כממשי? מידי? אם האיום אינו ממשי ואינו צפוי להתרחש בזמן הקרוב 	 

)כמו בצורת או רעידת אדמה( ההתייחסות תהיה שונה מאשר כשמדובר באיום קונקרטי שעתיד להתרחש בזמן הקרוב 
)כמו מלחמה למשל(.

הִקרבה לאיום: עד כמה אני קרוב למוקד הסכנה? כאשר חבל ארץ אחד מצוי בטווח ספיגת טילים בעוד שאזור אחר איננו 	 
בטווח הטילים – חוויית האנשים המצויים בשני אזורים אלו תהיה שונה באופן משמעותי מאוד.

מעורבות היחיד: האם הפרט עצמו מעורב באירוע? האם בני משפחתו וחבריו או מכריו מעורבים במצב החירום? ידיעה 	 
על מצב חירום המתרחש באזור מרוחק תעורר תחושות אחרות לעומת מצב חירום שבו עלול להיות מעורב האדם עצמו.

רמת האמון במוסדות העוסקים במתן עזרה והצלה: האם אני נותן אמון בכוחות הביטחון וההצלה? אדם הנותן אמון 	 
בכוחות הביטחון וההצלה ירגיש בטוח יותר מאדם שאינו סומך עליהם. מי שנותן אמון רב בצבא, למשל, יפרש מצב 

מסוים כמצב חירום באופן שונה ממי שאינו נותן אמון רב בצבא. 
ניסיון קודם: מהו הניסיון הקודם שלי בהתמודדות עם מצבי חירום? ההנחה היא שככל שהפרט צבר ניסיון קודם רב יותר 	 

והתמודד עם מצב דומה, בין אם ניסיונו צלח ובין אם כשל, ללא ספק תהיה לדבר השפעה על תפיסתו את המצב כמצב 
חירום.

מקורות קיום ראשוניים: האם מקורות הקיום הראשוניים קיימים או מאוימים? מים, מזון, קורת גג, כל אלו ואחרים 	 
מהווים מקורות קיום ראשוניים חשובים ומשמעותיים בחוויית האיום. כאשר האיום מסכן מקורות קיום ראשוניים 

חוויית האדם המאוים תהיה משמעותית יותר ותיתפס כחמורה יותר, מזו של החווה איום שאיננו מעיב על מקורות קיום 
ראשוניים אלו.

על ‘מצבי חירום’
מאחר שהפרק עוסק ב’מצב חירום 

מהו?’ רצוי לחזור ולעיין בדפי המבוא 
העוסקים במצבי חירום, הגדרת 

המושג ‘מצב חירום’, מצבי חירום 
פוטנציאליים, הצורך בתוכנית ‘חינוך 

לחירום’ ועוד.



22

האינפורמציה המוזרמת: מהי רמת המידע שהפרט מקבל באמצעות גורמי התקשורת וגורמי החירום וההצלה? חוסר מידע 	 
מהווה מקור להעצמה ולהחמרה של החוויה האישית. מצבים של עמימות ושל חוסר ודאות מעוררים תחושות שליליות 

כגון: העצמת הפחד, החרדה, חוסר האונים ותחושת חוסר יכולת. קבלת מידע תאזן לרוב תחושות אלו, תגביר את 
תחושות המסוגלות ואת אופי ההתמודדות עם המצב המאיים.

תגובת הסביבה: כיצד מגיבה הסביבה שלנו למצב החירום? האם הסביבה שלנו שינתה התנהגותה בעקבות המצב? האם 	 
השגרה של כלל האנשים בסביבתנו שונתה? האם המוסדות המוכרים בסביבתנו ממשיכים לפעול באופן רגיל?

התמיכה החברתית: עד כמה אנו זוכים לתמיכה חברתית מצד הקרובים לנו? האם יש בקרבתנו אנשים שמצליחים לעודד 	 
אותנו? במידה ואין לנו סביבה תומכת, תחושת עוצמת האיום תהיה קשה יותר.

מנהיגות: עד כמה המנהיגות מתייחסת לאירוע כאירוע חירום? באיזו מידה מצב החירום משפיע על סדר היום של 	 
המנהיגים שלנו? עד כמה הוא תופס כותרות בתקשורת?

מצב חירום כללי / אישי 
אנו מבדילים בין שני סוגים של מצבי חירום ‘מצב חירום כללי’ ו’מצב חירום אישי’.

‘מצבי חירום כלליים’ השפעתם המונית, מעורבים בהם הרבה אנשים והם נתפסים על-ידי רבים כמצבי חירום: רעידות אדמה, 
בצורת, מלחמה, מתקפת טרור, נפילת רקטות, אירוע גדול של חומרים מסוכנים.

מצבי חירום כלליים הם אלו שעצם התרחשותם מאיימת בפגיעה באוכלוסייה רחבה יותר.
ב’מצב חירום אישי’ רק אדם אחד או קבוצת אנשים מצומצמת נמצאים בסיכון. “ננעלתי מחוץ לבית” הוא מצב חירום אישי, 

כמו גם “הייתה שרפה במטבח אצלנו בבית”.

הערות דידקטיות על ‘מצבי חירום אישיים וכלליים’
נבקש ליצור הבנה כללית של המושג ‘מצב חירום’ ולהסביר את השוני בין שני הסוגים של מצבי 

החירום: מצבי חירום ‘גדולים’- שהם נדירים יותר )מלחמות, פגעי טבע וכו’( ומצבי חירום ‘קטנים’ 
שהם שכיחים יותר בחיי היומיום. ההגדרות הללו חשובות על מנת לסייע לתלמידים להבין ולאמוד באופן 

הגיוני את מצבי החירום השונים. 
ישנם גורמים בשגרת חיינו שעצם קיומם עשוי לזמן מצבי חירום אישיים )שרפה בבית, תאונת 

דרכים, חומרים מסוכנים בשימוש ביתי ועוד(. אמנם איננו יכולים לסלק גורמים אלו ממעגל חיינו, אך 
באפשרותנו לצפות סכנות וללמוד כיצד למנוע מצבים מסוכנים או להתמודד אתם עם התרחשותם.
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למה ללמוד עכשיו - בשעת שגרה?
מצבי החירום הם מגוונים, ובהתרחשותם גורמים לכל אחד מאתנו לחוש תחושות שונות. 

אם נקדיש בעת שגרה זמן למחשבה על מצבי חירום עתידיים, נחשוב למשל: 
אילו מצבי חירום עלולים להתרחש בסביבתנו? כיצד אנו חושבים שנגיב? כיצד נרגיש? 
עצם המחשבה על נושאים אלו תסייע בידנו להתמודד עם מצב החירום בעת התרחשותו. 

כל מצב חירום שאליו ניקלע יעורר בנו תחושות, רגשות ומחשבות 
אשר אנו לאו דווקא נתקלים בהם בזמן שגרה, ועמם נאלץ להתמודד. 

חשיבות ההיערכות לחירום
סכנות ומצבי חירום עלולים לפקוד אותנו ללא התרעה מוקדמת. תגובתם של בני אדם למצבים אלה היא אוטומטית, כמעט 

אינסטינקטיבית, ומושפעת במידה רבה מחשיבה, מידע ומניסיון קודמים. 
הזמן ללימוד, להכשרה ולהתכוננות הוא, דווקא, בעת רגיעה. 

ההנחה היא, שבשעת צרה יוכלו אנשים למלא הנחיות ולהתמודד טוב יותר אם התכוננו לכך מראש, ומכאן הצורך ליצור 
תהליך ממוסד ומתמיד של תכנון והתכוננות. 

כאשר אדם מעריך מצב עתידי כאיום מסוכן ועורך הכנות מוקדמות להתמודדות עם מצב החירום כאשר יתממש, גוברת 
תחושת הביטחון, פוחתת מידת ההפתעה שבמצב והביצוע בעת הצורך משתפר.

תחושת שליטה במצב נובעת מניסיון ומתרגולים מוצלחים בעבר. אנשים שזכו לתרגול מוקדם שלווה בתחושת הצלחה, 
התמודדו טוב יותר עם מצב הדחק. באסון מגדלי התאומים )2001(, למשל, באי המגדלים הקבועים, שעברו הכשרה מוקדמת, 

תפקדו בצורה מוצלחת ושמרו על קור רוח.
ישנם שני היבטים חשובים למצב חירום שאותם כבר הזכרנו קודם לכן בעת שהגדרנו מהו מצב חירום. כעת נרחיב עליהם.

 
  א. מצב חירום מעורר רגשות ותחושות מסוימים.

  ב. מצב חירום מצריך דרכי פעולה והתמודדות מיוחדות. 

כיצד מתבטא הלחץ?     
ישנן תחושות ורגשות מסוימים אשר אופייניים לאדם הנקלע למצב חירום. התופעה הראשונה אשר תופיע לרוב בקרב אדם 

המבין כי נקלע למצב חירום, היא תופעת הלחץ. 
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לחץ מהו?*
לחץ הוא בן לוויה בחיי היומיום. אין מי שלא התנסה בו. לפעמים הוא מופיע במנות קטנות, כמו לפני 

בחינה בנהיגה למשל או לפני הופעה בציבור. לעיתים הוא נוחת כמהלומה קשה, עם מותו של אדם קרוב או 
בעת פיטורין מהעבודה. יש שהוא פתאומי, כמו במקרה של תאונה, ויש שהוא מתמשך, כמו בעת מחלה. 

יש לחץ רצוי ומבוקש, כמו בעת טיפוס בהרי ההימלאיה או במשחקי 
הגביע, ויש אפילו לחץ נעים כמו בעת פגישת אוהבים. המושג ‘לחץ’ משמש

מילה נרדפת לתיאור מצבים קיצוניים כגון: מאמץ, ריכוז, מתח, תסכול, 
קונפליקט, איום, פחד, חרדה, עצבנות, ואפילו פניקה. אך גם שמחה גדולה או 

התרגשות מתקשרות להגדרת ה’לחץ’. יש המבחינים בין ‘לחץ רע’- המתאר 
מצוקה, לבין ‘לחץ טוב’- המשמש תבלין לחיים. 

‘לחץ רע’ או ‘חוויית הלחץ’ תבוא לרוב לידי ביטוי כתחושת מצוקה. מצוקה 
זו מוצאת לה ביטוי ישיר ברגשות, בתגובות גופניות ובהתנהגות. מצב מאיים 

נתפס בחושים.

לעיתים, הגורם למצב הלחץ הוא מציאותי ואנו חווים אותו באמצעות החושים: 
הנהג רואה מולו, במסלול שלו, מכונית המתקרבת במהירות; האם מריחה ריח
של שרפה העולה מחדר הילדים; תלמידים בבית-ספר הסמוך לגבול שומעים 
שריקת רקטה. אך יש שהאיום מתרחש בדמיוננו בלבד. הוא מקרין לנו סדרה

של אירועים מפחידים שאירעו, כביכול, לבת שאיחרה להגיע הביתה או לאב 
בשירות צבאי. בכל המקרים הללו, בין שאירעו במציאות או בדמיון, אנחנו 

מגיבים תגובות לחץ.
באחרונה רווח השימוש במושג ‘לחץ’ לתיאור מצבי-חיים שגרתיים, כגון 

תופעת ההתבגרות, לחצים חברתיים, דחייה חברתית, הכנות לבחינות, גיוס 
לצבא ומריבה במשפחה. קשה להגדיר ‘לחץ’ בהגדרה חד-משמעית, כי יש לו 
פנים רבות. ‘לחץ’ משמש כ’מושג גג’ או כ’מטרייה’ לתיאור התנסויות רבות 

ושונות הצרורות בצרור אחד.

האנטומיה של הלחץ
מצב לחץ הוא מצב חירום, שבו מתגייסות כל המערכות הגופניות והנפשיות למאמץ עליון, במטרה להתגבר על סכנה העומדת 

להתרחש. הוא פועל כאזעקה לגיוס כללי של כל המערכות האחראיות לשמירה על הקיום. למרות ההבדלים במקור הלחץ, 
בסיבותיו ובנסיבותיו, מתרחשת תגובת הלחץ באותו מסלול שהוטבע במנגנון ההישרדות שלנו בתקופות קדמוניות.

מקובל לסווג את תגובות הלחץ לארבעה סוגים עיקריים:
שינויים גופניים: לחץ דם, הולם לב, נשימה מואצת, התחממות הגוף, הסמקה או חיוורון, התכווצויות הקיבה, התייבשות 

הרוק, הזעה מוגברת.
תגובות רגשיות: פחד, חרדה, כעס, אשמה.

תגובות התנהגותיות: מתח שרירים, רעדה, תוקפנות, בריחה, גמגום.
שינויים בחשיבה: בלבול, עיוותים בתפיסה, שיפוט לקוי, קושי לקבל החלטות, קושי בפתרון בעיות, אובדן זיכרון.

* מתוך: “חיים על הגבול”, עופרה איילון ומולי להד, הוצאת נורד, חיפה.

הערות דידקטיות על 
‘רגשות אופייניים 

למצבי חירום’
באמצעות הקראת סיפור המתאר 
ילד שנקלע למצב חירום נבקש 

לפתוח את נושא הרגשות והתחושות 
העלולים להתעורר אצל אדם שנקלע 

למצב חירום. נבקש להדגיש, כי 
במצבי חירום אנחנו חשים כל מיני 

רגשות שלא בהכרח מוכרים לנו 
ממצבי שגרה. רגשות כמו פחד, 

חוסר ודאות, לחץ ובלבול הנם 
טבעיים מאוד בעת מצב חירום. 
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מצב חירום מצריך התייחסות 
והתמודדות מיוחדות

רוב האנשים המבוגרים הם בעלי ‘ארגז כלים’ שנועד להתמודדות עם 
מצבי חירום - מעין ‘מאגר אפשרויות’ הנבנה לאורך השנים, והוא 
תוצאה של למידה וניסיון שרכשו. בשעת הצורך מפעיל האדם את 

שיקול דעתו ובוחר בדרך המתאימה והנכונה ביותר עבורו להתמודד 
עם הבעיות הצצות. ישנן בעיות גדולות, ישנן בעיות קטנות יותר, 

וישנן בעיות שאותן ניתן לכנות ממש כ’סכנות’. אך לא רק מבוגרים נתקלים 
בבעיות ובסכנות, גם הילדים נתקלים בהן, אלא שניסיון 

חייהם קצר ואין ברשותם ארגז הכלים המאפשר הסתמכות על שיקול הדעת.
מצבי חירום מחייבים אותנו לדרכי התמודדות מיוחדות אשר איננו נדרשים להן בחיי השגרה, ולכן אין אנו מיומנים בהן, 

לעיתים אפילו לא מכירים אותן כלל.
התמודדות עם מצב חירום באה לידי ביטוי בהיבט השכלי - הבנת מקור הבעיה, חיפוש אחר פתרון יעיל; 

בהיבט המעשי - נקיטת פעולות כמו למשל: בריחה, פתרון הבעייה, בקשת סיוע ועוד; 
ובהיבט הרגשי - התמודדות עם פחדים, חששות, לחצים וכיוצא באלה. התמודדות עם מצבי חירום נדרשת בשני פרקי זמן: 

בעת מצב החירום עשויה להתבקש התמודדות פעילה יותר, פיזית יותר, ולאחר מצב החירום - התמודדות עם ההשלכות, 
הרגשות והתחושות שנוצרו בעקבותיו. 

איך אנו, המבוגרים, מזהים מצב מסוים כמצב חירום? מצב שבו אנו נדרשים להשתמש בארגז הכלים המיוחד שלנו שבו 
נמצאים כל הפתרונות האפשריים המוכרים לנו? הרי לא כל בעיה שצצה מעמידה אותנו במצב של סכנה... איך נוכל לסייע 

בידם של הילדים להבחין בין מצב רגיל, מסובך או בעייתי ככל שיהיה, לבין מצב של סכנה אמיתית הדורש התמודדות מסוג 
מסוים?

אם היה ניתן לפרוש את כל מגוון הסכנות האפשריות, ללמד עליו ולהסביר כיצד יש לפעול בכל מקרה ומקרה- היה   
המצב פשוט, אך החיים לא מאפשרים למידה שכזו. מצבי הסיכון האפשריים מגוונים מאוד ולעיתים המציאות אף   
עולה על כל דמיון. על כן עלינו לצייד את ילדינו כהלכה, ולעזור להם לבנות ארגז כלים משלהם, לפרט בפניהם את   

הסכנות האפשריות ואת דרכי ההתמודדות, וללמדם להפעיל שיקול דעת ולבחור מתוך מגוון אפשרויות. 

תחושת הביטחון של הילדים תהיה גדולה יותר ככל שיהיה בידיהם ידע רב יותר על הסכנות, על דרכי המניעה או על צמצום 
הנזקים, וכמובן על דרכי הטיפול וההתמודדות.

גורמים התומכים בהתמודדות חיובית
התמודדות חיובית תדרוש מאתנו להפוך מצב לחץ למצב אתגר. בכדי לעשות זאת עלינו ללמוד מה מסייע ומה מפריע 

להתמודדות היעילה. 
גורמים הקשורים למצב האובייקטיבי, כגון מידת הסיכון הממשי, קיומן או היעדרן של דרכי מילוט וכן גורם אי-	 

הוודאות המלווה מצבי לחץ רבים.
השליטה במצב היא מרכיב מכריע בחסינות בפני לחץ. אמוָנתו של אדם ביכולתו לשלוט במצב מחלצת אותו מתחושת 	 

חוסר-אונים, והופכת אותו מקורבן סביל של הנסיבות למתמודד פעיל.
היכולת לצפות את העתיד היא גורם נוסף המשפיע על ההתמודדות. הציפייה יכולה להפחית )או להגביר( את רמת 	 

הלחץ. לעיתים, האיום הנחזה בדמיון חמור יותר מהאיום הממשי. בניסוי שנערך נאלצו סטודנטים להמתין לבחינה במשך 
שלוש שעות. ההמתנה הכפויה הגבירה את הפחד מפני כישלון בבחינה. אצל הסטודנטים שחזו בדמיונם את הכישלון התפתחו 

כאבי בטן, התקפי אסטמה, פריחות בעור, שלשולים והקאות. כל התופעות נעלמו עם תחילת הבחינה. אולם ברוב המקרים 
היכולת לצפות מראש מאפשרת תכנון והתארגנות, ובכך מקטינה את ההשפעה השוחקת של חוסר הוודאות. 

התמודדות חיובית
נבקש לגרום למצב שבו יאמינו 

התלמידים ביכולתם ובכוחם להתמודד 
עם מצבי חירום מסוימים, אך יוכלו גם 

להבדיל בין מצבים שבהם ביכולתם 
להתמודד לבדם לבין מצבים שבהם 

עליהם להיעזר באחרים.
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גורמים נפשיים לשיכוך הלחץ, מנגנוני התמודדות פעילה
כאשר המצב אינו בשליטתנו ניתן להפעיל מנגנונים לשיכוך הלחץ, 

שהם תמרונים שונים של מיתון והרגעה. בחיפוש אחר דרכי 
התמודדות אפשר לבחור בדרכים ישירות, הפונות להיגיון ומתרגלות התנהגויות חדשות ומתואמות, ואפשר לבחור בדרכים עקיפות, 

הפונות לרגש, מעוררות חוויות, מאפשרות פורקן ויוצרות דגמים חדשים של התנהגות על-ידי הזדהות עם דמויות ועם מצבים 
חיוביים.

התמודדות יעילה היא פעילות המתרחשת תוך גיוס משאבים פנימיים וחיצוניים. הפעילות מסייעת לטיפול במצב עצמו וברגשות 
הכרוכים 

בו גם יחד. פעילות זו מעוגנת במציאות, תורמת לראייה בהירה 
של העובדות ומפעילה כוחות נוספים ודרכי תגובה אלטרנטיביות. עצם היותו של אדם פעיל מצמצמת את הרגשת חוסר- האונים, 
מגבירה את תחושת השליטה שלו בעצמו ובמצב. העשייה מגבירה את הסיכוי לשנות משהו בסביבה כדי להפחית את האיום, ובכך 

גם מחזקת את הדימוי העצמי של האדם, שהוא המפתח להצלחה בהתמודדות. התמודדות פעילה יכולה להתבטא בחיפוש מידע, 
בהגדרה מחדש של הבעיה, בגיוס משאבים, ובחיפוש אחר פתרונות חדשים. היצירה המדעית והאמנותית צומחת לעיתים קרובות 

על המצע של מצבי- לחץ. ההתמודדות עם מצב הלחץ ואחריו היא פעילות ארוכה וממושכת. התמודדות מוצלחת מאפשרת לעבור 
את המשבר, לחזק את ההערכה העצמית החיובית, לשמור על הרגשת המשכיות עם העבר ולצפות בתקווה לקראת העתיד.

מקורות עזרה:
ַמה יוכל האחר לעזור? א. ממי ניתן לבקש עזרה? בְּ

בסביבת הילדים ישנם מבוגרים רבים: מורים, הורים, אחים גדולים, מדריכים בתנועות נוער ובחוגים, ועוד. כל אחת מהדמויות 
הללו מהווה גורם אפשרי לבקשת סיוע בעת הצורך. 

הילדים לא בהכרח רואים במבוגרים מקורות לפנייה לעזרה. עלינו להזכיר ולהבהיר לילדים, שכל אחד מהמבוגרים הללו יוכל 
לסייע במצבי חירום שונים.

עבור ילדים צעירים מצב חירום כלשהו קשה פי כמה מאשר עבור מבוגרים, כי פעמים רבות הם אינם משוכנעים ביכולת 
ההתמודדות שלהם. חשוב, בעיקר אצל ילדים ובנסיבות בלתי שגרתיות כמו בשעת חירום, לעזור להם לתפוס את עצמם 

כעצמאיים בתחומים שהם באמת עצמאיים.
ראוי לחזק את ביטחונם ביכולתם לעשות דברים חיוניים ולהתמודד עם מטלות שונות. ילדים צריכים לחוש כי הם מסוגלים 

לדאוג למילוי חלק מצרכיהם. הדבר ְיַפתח את הדימוי העצמי החיובי שלהם, אך באותה מידה חשוב שיהיו מודעים 
לִמגבלותיהם.

מה מקשה עלינו לבקש עזרה ולקבלה?
הקושי להכיר בקשיים האישיים שביסוד הבעיה המוצגת.	 
הקושי לחשוף את הקשיים לפני אדם אחר.	 
הקושי להגדיר את הגורם שיכול לסייע בפתרון הבעיה )אדם או ארגון(.	 
החשש מפני מה האחר יחשוב עלינו וירגיש כלפינו.	 
הנטייה לעצמאות והימנעות מתלות באחרים שעלולה להעיד, כביכול, על חולשה ונחיתות.	 
החשש שתוך כדי פעולתו של ‘העוזר’ ייחשפו חלקים פחות נעימים שקיימים בנו ואשר היינו מעדיפים ‘להשאיר בחשיכה’.	 
ההרגשה שבעייתנו מיוחדת ואיש לא יכול להבינה ולהבין אותנו. 	 
לעיתים קיימת תחושה שאין בנמצא כלל פתרון לבעיה, לכן אין טעם לעסוק בחיפוש פתרונות. 	 
קושי לקבל סיוע בדרך אחרת מזו שבה אנו מעוניינים או רגילים אליה.	 
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התמודדות באופן עצמאי והתגברות על קשיים תוך שימוש בכישורים אישיים ומיצוי המשאבים האישיים יוצרות תחושה של 
עוצמה אישית. גם היכולת לחפש עזרה כשיש בה צורך תוך מודעות לקשיים, מחזקת, כיוון שהיא יוצרת תחושת התמודדות 

ומונעת אכזבות, כישלונות ותסכולים.

ב. אופן הפנייה והבקשה לסיוע
חשוב להבין שפנייה לעזרה בעת חירום היא מיומנות הדורשת תרגול. 

ילדים זקוקים לפרק זמן כלשהו כדי לחשוב מה לומר או לאזור אומץ לומר זאת. בעת חירום כל רגע חשוב! מסירת 
הפרטים הנכונים עשויה להיות בעלת חשיבות מכרעת, בעוד שלהשמטת פרטים, בין אם מחוסר תשומת לב ובין אם מתוך 

חשש, פחד או בושה, עלול להיות מחיר כבד.
כשפונים לעזרה במצב חירום חשוב לדעת היטב מהם הפרטים שאותם יש למסור. 

פנייה לגופי החירום וההצלה אינה זהה באופיה לבקשת עזרה מאדם פרטי. בפנייה לגופים המקצועיים למתן סיוע ישנם 
‘כללים’, ישנם פרטים שהם משמעותיים מכדי להשמיטם. הפנייה לעזרה המקצועית דורשת מאתנו להיות ענייניים 
וספציפיים ככל שניתן, היא דורשת הכנה מוקדמת והבנה בטרם פנייה, בכדי ליצור עבור המסייעים תמונה ברורה 

ומדויקת עד כמה שניתן. 

הערות דידקטיות על ‘פנייה לעזרה’
כשם שמגוון מצבי החירום האפשריים הנו גדול – כך גם מספרם של הגורמים שאליהם ניתן לפנות, 

והוא משתנה על-פי הצורך, על-פי מקום הימצאנו, על-פי האמצעים שבידינו, ואף על-פי דרכי התקשורת 
העומדות לרשותנו. ניתן לעורר בקרב התלמידים מחשבה כבר בזמן שגרה על ‘סל האפשרויות’ של האנשים 

ושל הגורמים שאליהם יוכלו לפנות בזמן חירום.
ברצוננו להביא למודעותם של הילדים מגוון רחב ככל האפשר של מבוגרים - ‘מסייעים אפשריים’, וזאת, 
משתי סיבות: האחת - על מנת לספק את התחושה של ‘אני לא לבדי’ - ישנם אנשים רבים סביבי שמוכנים 

ומסוגלים לסייע ולעזור לי! השנייה - בקשת עזרה אינה בהכרח משימה קלה ולעיתים מצריכה מאתנו אומץ 
רב והתגברות על פחד או על בושה. לא תמיד ירגישו הילדים נוח לפנות דווקא אל האדם המבוגר הנגיש 

ביותר אליהם, על-אף שהפנייה אליו תהייה המהירה ביותר. ולכן ככל שנרחיב בתודעתם את מגוון המסייעים 
האפשרי ירגישו הילדים שהם יכולים לבחור במסייע על-פי העדפתם. 
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הדרכה לבקשת עזרה
ִנייה?  מה על הפונה לעזרה לעשות טרם ַהפְּ

1. להבחין באילו עניינים הוא זקוק לעזרה? 
האם ישנן פעולות מסוימות שאותן יוכל לבצע בעצמו? ואילו פעולות אינו יכול לבצע ותידרש עזרה בהן? כחלק מניתוח 

הבעיה עליו להבין מהן הנקודות שבהן הוא זקוק לעזרה, ובהן למקד את בקשת הסיוע. 

2. לחשוב ולהחליט מי יוכל לעזור בבעיה? 
על מנת לנצל באופן מיטבי את העזרה יש לפנות אל הגורם הנחשב המקצועי ביותר במתן עזרה מהסוג שאליו אנו 

נדרשים. טרם הפנייה לגורמי החירום וההצלה יש לוודא שהגורם שאליו פונים הוא אכן הגורם הרלוונטי והמתאים לטיפול 
ולסיוע בבעיה. 

3. עיתוי הפנייה
יש לשים לב אם הפנייה מתרחשת לפני האירוע, תוך כדי התרחשותו או לאחריו. כמובן שעדיף לפנות לעזרה בשלבים 

מוקדמים של התעוררות הבעיה, למשל: כאשר השרפה שפרצה עדיין קטנה ולא לאחר שיצאה מכלל שליטה. לכן, ההבנה 
של חומרת האירוע והפעולות שיש לנקוט בטרם פונים לעזרה כל כך חשובות.

4. לאסוף מידע, לברר עובדות
טרם הפנייה לעזרה חשוב מאוד שבידי הפונה יהיו נתונים רבים ככל האפשר על הבעיה, ושנתונים אלה יהיו מדויקים ככל 

האפשר. אין הכוונה לכך שיש לעכב פנייה לעזרה טרם איסוף העובדות. עבור ילדים איסוף המידע עשוי להיות מסובך, אם 
מפני שאינם מודעים לכלל העובדות, ואם מכיוון שאינם יודעים להעריך את מידת החשיבות של פרטים מסוימים. עשויים 

אף להיות מצבים שבהם יסתירו הילדים מידע באופן מכוון כדי ‘להגן על עצמם’ אם הם חשים שהאירוע התרחש באשמתם 
או שיכלו למנוע אותו ולא עשו זאת, וכדומה. 

עקרונות מנחים לפנייה לעזרה
1. הצגת הפונה - שם, מיקום, פרטים נוספים רלוונטיים: למשל, גיל או פרטים על נוכחים נוספים הנמצאים על ידו, ועוד.

2. ניסוח הקושי ומיקודו - על הפונה להבהיר בדיוק מהי בעייתו, להסביר באופן כמה שיותר מדויק את העובדות היבשות.   
    יש למסור כל פרט שעשוי להשפיע על המצב או על אופן הסיוע שעשוי להידרש. 

3. בקשת סוג הסיוע הנדרש - על הפונה להסביר במדויק לאיזה סוג עזרה הוא זקוק - האם הוא זקוק רק  למידע, אולי הוא  ֿ 
    זקוק להנחיות בלבד, או שמא זקוק לאנשי מקצוע שיגיעו לעזרתו, וכיוצא בזה. 

גופי חירום והצלה
אדם הנקלע למצב חירום, כללי או אישי, ייתכן מאוד שלא יוכל להתמודד עם האירוע לבדו ויידרש לסיוע של גופים או של 
ארגונים מקצועיים. על מנת שיוכל אדם לקבל את הסיוע המתאים הדרוש לו עליו תחילה לדעת מיהם הארגונים המספקים 

שירותי חירום, ומעבר לכך, להכיר היטב את תפקידיו של כל אחד מהם. במצבי חירום מסוימים עשויה כל דקה להיות מכרעת, 
ולכן היכרות טובה עם ארגוני החירום ועם תפקידיהם תוכל מאוד לסייע.



29

במדינת ישראל ישנם גופים אחדים וארגונים שמטרת קיומם היא הגנה על האוכלוסייה האזרחית ומתן סיוע ועזרה במצבי 
חירום. כל גוף וארגון מתמחה בתחום ייחודי ואחראי עליו. במקרים מסוימים ישנה חפיפה, ואותו תפקיד יוכל להתבצע בצורה 

מיטבית על-ידי כמה גופים )למשל בחילוץ והצלה מתמחים גם הכבאים וגם חיילים של פיקוד העורף(. 
מצבי חירום מתאפיינים, פעמים רבות, בחוסר ודאות ביחס לממדי האירוע ולאופן הטיפול שעשוי להידרש, לכן יגיעו לאיזור 

שבו מתרחש האירוע כל גופי החירום העיקריים. 
גופי החירום עובדים בשיתוף פעולה מלא אלו עם אלו, ומכירים היטב את תחומי האחריות האחד של האחר. הם מבצעים הן 
תרגילים תקופתיים על מנת שיהיו מיומנים ביותר לשתף פעולה, והן תרגילים פנימיים על מנת לשפר את ההתמחות של כל 

אחד בתחומו הוא.

אילו גופי חירום והצלה קיימים?
משטרת ישראל

ייעוד - משטרת ישראל תעסוק במניעת עבירות ובגילויין, בתפיסת עבריינים ובתביעתם 
לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים ובקיום הסדר הציבורי ובטחון הנפש והרכוש.

כדי להשיג את ייעודה, ממלאת משטרת ישראל משימות רבות כגון: שמירה על הסדר הציבורי, אכיפת חוקים, חסימת כבישים 
או הכוונת תנועה במידת הצורך, חקירת עבירות, איתור חשודים בביצוע עבירות, הבאת אשמים לדין. משטרת ישראל גם 
משתתפת בהגנה השוטפת על אזרחי המדינה מפני טרור או באירועים אחרים. אם יעלה צורך להורות לציבור על פעולות 
שאותן יש לנקוט ועל דרכי התגוננות כלשהן, המשטרה היא זו שתעביר אותן לציבור – למשל, הוראות בדבר פינוי אזור 

כלשהו או הסתגרות במרחבים מוגנים. בכל אירוע שבו יקחו חלק כוחות נוספים )כיבוי והצלה, מגן דוד אדום וכו’(, הפיקוד 
על האירוע ועל שיתוף הפעולה בין הכוחות יהיה בידי משטרת ישראל. 

מספר הטלפון של משטרת ישראל בשעת חירום - 100. ניתן לפנות למשטרת ישראל במקרים נוספים, כמו שרפות או פגיעות 
גוף - המשטרה אמנם לא מטפלת במקרים אלו בעצמה, אך באחריותה יהיה להעביר הפנייה הלאה אל הגוף הרלוונטי. חשוב 

לזכור, כי גם במקרים שבהם המשטרה אינה הגוף המומחה בטיפול באירוע, עשויים שירותיה להידרש על מנת להרחיק 
סקרנים ועוברי אורח מאזור הסכנה, וכדי להשליט סדר ציבורי וכו’.

מגן דוד אדום
בכל מדינה החתומה על אמנת ג’נבה קיים חוק המסמיך אגודה לאומית אחת לקיים את החוק ההומניטרי. הארגונים הלאומיים 
פועלים במדינותיהם כמסייעים לרשויות הציבוריות. ‘מגן דוד אדום בישראל’ הוא ארגון ההצלה הלאומי המוכר על-ידי החוק 

בישראל מראשית הקמת המדינה. 
תפקידי מד”א בזמן שגרה:

הגשת סעד חיים בסיסי לפצועים ולחולים ופינוים באמבולנסים לבתי-חולים. 	 
הפעלת אמבולנסים וניידות לטיפול נמרץ להגשת סעד חיים מתקדם במצבי חירום רפואיים, כולל טיפולי החייאה. 	 
הפעלת כוחות רפואיים בקנה מידה גדול באירוע רב-נפגעים. 	 
תפקידים נוספים: הכשרת צוותי מד”א ובעלי תפקידים במד”א, הדרכת האוכלוסייה בהגשת עזרה ראשונה ובהחייאה 	 

בסיסית, ארגון התרמות דם, החזקת עתודות דם ומרכיביו לעת חירום ואספקתם לבתי-חולים, אחסנת מערך ציוד רפואי 
ואחזקתו, התגוננות והיערכות לאירוע רב-נפגעים ולשעת חירום, מילוי תפקידים של אגודת הצלב האדום הלאומי 

בישראל, ועוד.
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תפקידי מד”א בשעת חירום:
מילוי כל התפקידים של שעת הרגיעה, ובנוסף: 

לשמש כעזר רפואי לצה”ל בשעת חירום, תוך היערכות למתן טיפול רפואי דחוף, טרום-אשפוזי והצלת חיים, ופינוי 	 
נפגעים עקב פגיעה באוכלוסייה האזרחית. 

סיוע לרשות האשפוז העליונה לשעת חירום בהעברת חולים מבתי-חולים לבתיהם, או בוויסות בין בתי-חולים.	 
      מספרו של מוקד מגן דוד אדום הוא 101.

שירותי הכבאות וההצלה או ‘מכבי אש’ 
ייעוד: הצלת נפש ורכוש

הצלת נפש ורכוש - בדליקות, בפגיעה של חומרים מסוכנים, בתאונות דרכים, בחילוץ לכודים, בשרפות יער ובפיגועי 	 
טרור. 

מניעת דליקות - קביעת דרישות לסידורי בטיחות אש אקטיביים ופסיביים בשטחים בנויים ופתוחים, חקיקה והסברה.	 
הדרכה ואימונים - החל מאימון הכבאי כפרט עד להשתתפות בתרגילים משותפים עם משטרת ישראל, עם צה”ל ועם 	 

ארגונים נוספים. 
      מספר הטלפון הייעודי למכבי האש הוא 102.

מוקד עירוני
המוקד העירוני הוא הכתובת המרכזית לפניות התושבים בנושאים ובבעיות שבתחום טיפולה של הרשות המקומית. ניתן 
לפנות למוקד העירוני במגוון נושאים - נושאי תברואה ותשתית עירונית, דיווח על מפגעים, כגון: בעיות ביוב, כבישים 

משובשים, רמזור או תאורת רחוב שהתקלקלו. גם פניות בנושאים סביבתיים יש להפנות למוקד העירוני: עצים, עמודי וכבלי 
חשמל המסכנים עוברי אורח, תברואת סביבה, חיות המהוות סיכון או הפרעה לחיי התושבים, הצפות ועוד. 

באמצעות פניות התושבים משמש המוקד כלי לאיתור בעיות בשלבי התהוותן הראשוניים, ומאפשר לרשות העירונית להיערך 
כדי להתמודד עם הבעיות בהקדם לשביעות רצון התושבים. המוקד העירוני מהווה אמצעי לתכנון, לשליטה ולבקרה עבור 

הנהלת העיר כדי לכוון את הפעולות המתבצעות על-ידי גורמים שונים בעירייה.
במרבית הערים פועל המוקד העירוני 24 שעות ביממה במשך כל ימות השנה, לרבות שבתות ומועדי ישראל. המוקד מרכז את 
פניות התושבים ומפנה אותן לגורמים הרלוונטיים בכל תחומי פעילותה של הרשות, ומבצע מעקב ובקרה אחר הביצוע. פניות 
למוקד העירוני מתקבלות מתושבי העיר באמצעות חיוג מקוצר 106, לעיתים 107 או 109 מתוך העיר בקווים חיצוניים. מחוץ 

לעיר משתנה המספר על-פי אזור החיוג. 

פיקוד העורף )פקע”ר(
ייעוד: חיזוק החוסן הלאומי והצלת חיים

הפיקוד עושה זאת על ידי הכנת המרחב האזרחי טרם עימות, תמיכת המרחב האזרחי בעת עימות תוך ביצוע פעולות חילוץ 
והצלה באירועי תקיפת העורף, וסיוע לשיקומו המהיר של המרחב האזרחי לאחר הסתיים העימות.

פיקוד העורף אחראי על תחום ההתגוננות האזרחית במצבי חירום מסוימים והוא מתמחה בתחומים אחדים, ביניהם: 
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הסברה - הדרכה והנחייה של האוכלוסייה בעורף, על מנת להכינה לקראת אירוע התגוננות אזרחית ובעת התרחשותו. במערך 	 
ההסברה מספר כלים מרכזיים:

- מרכז מידע )מס’ טלפון: 104( - אליו ניתן לפנות בשאלות הנוגעות לתחומי אחריותו של פיקוד    
העורף, ובעיקר בשאלות בנושאי התגוננות אזרחית. מרכז המידע פועל 24 שעות ביממה.   

- אתר האינטרנט של פקע”ר www.oref.gov.il בו ניתן לקבל מידע בנושאי התגוננות אזרחית.  
- מערך מדריכות לשעת חירום )מאלש”ח( - ביצוע הדרכות פרונטליות בנושאי חירום לכיתות ה’ ולמבוגרים במוסדות.  
- אולפן שידור - הדרכה והנחיית האוכלוסיה על ידי שידור תשדירי הדרכה מוכנים מראש בעברית ובשפות שונות ועל  

ידי ביצוע ראיונות עם מפקדים ומומחים. השידורים ישודרו בערוץ 33.   
- מסבירים קבועים בערוצי הטלויזיה והרדיו בעברית ובשפות השונות שמעבירים את ההנחיות והמידע לאזרחים.  

חילוץ והצלה - חילוץ לכודים בעיקר במקרים של קריסת מבנים כתוצאה מפגעי טבע, מפיצוץ, ועוד.	 
חומרים מסוכנים – ניהול מעקב אחר הגורמים האזרחיים המחזיקים בהם ומתן הוראות והנחיות לעניין מיגונם והטיפול בהם, 	 

כדי למנוע בשעת חירום סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש.
התרעה – קביעת אותות אזעקה וארגעה והפעלתם.	 
ערכות מגן – חלוקת ערכות מגן לאוכלוסייה, קביעת הוראות האחזקה והשימוש בהן.	 
מענה לאירוע בלתי קונבנציונלי – בניית מערך לגילוי, לזיהוי לניטור ולטיהור אזורים נגועים בחומרי לחימה בלתי 	 

קונבנציונליים בעורף ולהפעילו בעת אירוע התגוננות אזרחית.

המשרד להגנת הסביבה 
המשרד להגנת הסביבה אמנם אינו נמנה עם כוחות החירום וההצלה, אך בעת אירועי חומ”ס הוא בעל תפקיד משמעותי. המשרד 

אחראי על איכות הסביבה במדינת ישראל - איכות האוויר, הקרקע, המים, ועוד. 
אנשי המשרד להגנת הסביבה הם המומחים הגדולים ביותר בארץ בנושא חומרים מסוכנים. בידיהם הטכנולוגיה המתאימה 
המאפשרת לאתר קיומו של חומר מסוכן )חומ”ס(, זיהוי סוגו, כמותו ופרטים נוספים שעשויים להיות קריטיים בעת חירום. 

המכשירים המאפשרים זאת ממוקמים בתוך ניידות מיוחדות, ‘ניידות חומ”ס’ הפזורות בארץ, והן תמיד זמינות ומוכנות למקרה 
שיוזנקו לאירוע חומ”ס.

בזמן אירועי חירום שמעורבים בהם חומרים מסוכנים תפקידם של נציגי המשרד לאיכות הסביבה יהיו:
לספק את הפרטים המדויקים ביותר על אודות החומרים המעורבים בתקרית ועל ממדי הסכנה האפשרית בכדי שהגופים 	 

המטפלים באירוע )לרוב אנשי שירותי הכבאות וההצלה( יוכלו לבחור את דרך הטיפול הנכונה.
להנחות את נציגי המשטרה ביחס להתנהגות הנדרשת מן האוכלוסייה, כדי לצמצם נזקים ופגיעה בבני אדם )אם על התושבים 	 

להתפנות מהאזור או שמא להסתגר במבנים, אם יש לסגור כבישים ולהרחיק אנשים מהאזור(. 
להבטיח שבטיפול באירוע תינזק הסביבה עד כמה שפחות, לתת הנחיות לסיום הטיפול באירוע ולעקוב אחר התהליך עד תומו.	 

במקרה של אירוע חומ”ס יש להודיע בראש ובראשונה למשטרת ישראל, שתעביר את המידע לאנשי המשרד להגנת הסביבה.

גורמים מומחים נוספים שביכולתם לסייע במצבי חירום ספציפיים:
ישנם גורמים נוספים אשר אינם נמנים עם כוחות החירום אך חשוב שנכיר אותם ואת דרך יצירת הקשר עמם על מנת שבעת חירום 

לא נבזבז זמן יקר.
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חברת החשמל: 
מוקד 103 של חברת החשמל מרכז פניות של תושבים בכל הנוגע למפגעים ולתקלות בנושא חשמל: כבל חשמל שנקרע, עמוד 

חשמל מט ליפול, ואירועים נוספים שעשויים להתרחש בעיקר בימות החורף והמסכנים את שלום הציבור. בכל מקרה שבו אירעה 
תקלה הקשורה לחשמל ניתן לפנות למוקד זה על מנת לקבל מידע או לבקש סיוע. 

המכון הארצי למידע בהרעלות: 
המכון פועל 24 שעות ביממה וניתן לפנות אליו בכל מקרה של הרעלה, או חשד להרעלה. על מנת לקבל סיוע במידע באשר לדרכי 

הפעולה הנדרשות אפשר להתקשר למספר 04-8541900. המכון מספק ייעוץ טלפוני ללא תשלום.

חברות הגז המספקות גז בישול ביתי: 
בלוני גז הבישול הביתי עשויים להוות סכנה גדולה לדיירי המבנה בכל מקרה של תקלה או של דליפה. חשוב כי יימצא בכל בית 
במקום נגיש וידוע לכל הדיירים מספר הטלפון של ספק הגז, וכן פרטים עדכניים על אודות בלוני הגז: אם הוחלפו באחרונה, אם 

היו תקלות קודמות, וכיוצא בזה.
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דפי הנושא מתוך חוברת עבודה לתלמיד
בלוויית הערות דידקטיות למורה

מצב חירום -
מהו?
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זהו עמוד הפתיחה לחוברת 
ולנושא כולו. מומלץ לערוך 

שיחה מקדימה כללית עם 
הילדים שתהווה פתיחה לנושא 

החדש ותדגיש את חשיבותו.

מומלץ לקרוא עם הילדים את 
עמודי הפתיחה בכדי שיכירו 

את סימני החוברת ואת הדמות 
המובילה.

המטרה בפנייה להורים היא 
לעורר את מעורבותם להכנת 

ביתם ומשפחתם לקראת מצבי 
חירום תוך שילוב הילדים 

בהכנות.

34

ְלִמיִדים ְיָקִרים.  ָשלֹום ָלֶכם ַתּ
ְתּכֹוֵנן... ן 7. ֲחֵבַרי קֹוְרִאים ִלי רֹוֵנן ַהִמּ ְשִמי רֹוֵנן, ַוֲאִני ֶבּ

ה.  ר ָלֶכם ָלָמּ ֶהְמֵשך ֲאַסֵפּ ַבּ
ל ִמיֵני ֵארּוִעים, ֶשֶחְלָקם ֲעלּוִלים ִלְהיֹות  ִלְפָעִמים, ִמְתַרֲחִשים ָכּ

ש ָלנּו ֶאת ַחֵיּי  ים ֵהם ַאף ֲעׂשּוִים ְלַשֵבּ     ַמְפִחיִדים אֹו ַמְבִהיִלים, ּוְלִעִתּ
ַהְתָחָלה      ֵאזֹור ֶשּבֹו ֲאִני ָגּר, ַבּ ֶשָהְיָתה ִמְלָחָמה ָבּ ְגָרה. ְלָמָשל, ְכּ   ַהִשּ
ֶפר, י ְלֵבית-ַהֵסּ י ֹלא ָהַלְכִתּ ִשים, ִכּ ְבּ ַחֵיּי ַהּיֹוְמיֹום ַהְרִגיִלים ִמְשַתּ ּ י שְֶ ַמְחִתּ ׂ   ֹשָ

ְך ְנִעיִמים  ל ָכּ ה ִעְנָיִנים ֹלא ָכּ ָמּ ֲאָבל ַאַחר ָּכְך ָרִאיִתי ֶשֶיְּשָנם ַגּם ַכּ
י  ָחה ֶשִלּ ְשָפּ י ְוֶשל ַהִמּ ָזּל ֶשִלּ ָבִרים. ַהַמּ ה ְדּ ָמּ ּטּול חּוִגים, ְועֹוד ַכּ ָצצֹות, ִבּ מֹו: ַאְזָעקֹות, ַרַעש ֶשל ְפּ ִמְלָחָמה, ְכּ ְבּ

ֶשֵיּש ַאְזָעָקה. ֶשָהִיינּו מּוָכִנים ְוָיַדְענּו ָמה ַלֲעֹשֹות ְכּ
מֹוִני,  ָרֵאל ָצִריְך ִלְהיֹות מּוָכן ָכּ ִיׂשְְ ל ֶיֶלד ְבּ י ֶשָכּ ְזַּמן! ֶהֱחַלְטִתּ י ֶשַהִכי ָחשּוב ֶזה ִלְהיֹות מּוָכן ַבּ ֵהַבְנִתּ

ָנּה ְוַגם  ָהנּו ִמֶמּ טּוַח ֶשַגּם ֵתּ ִעילּויֹות. ֲאִני ָבּ י ֲעבּוְרֶכם ֶאת ַהחֹוֶבֶרת ַהּזֹו ִעם ַהְפּ ְוָלֵכן ֵהַכְנִתּ
ְרּגּוִלים  יָדע ֶהָחָדש ְוַהִתּ טּוַח ֶשַהֵמּ יל ַחִיּים! ֲאִני ָבּ ָנּה ֵמיָדע ָחשּוב. ֵמיָדע ַמִצּ לּו ִמֶמּ ַקְבּ ְתּ

ַהְצָלָחה!  טּוִחים... ָאז ְבּ נּו ִלְהיֹות מּוָכִנים ּוְלַהְרִגיש ְבּ ֶשַנֲעֶשׂה ַיַחד, ַיַעְזרּו ְלֻכָלּ

ָשלֹום ַגּם ָלֶכם הֹוִרים ְיָקִרים!
ְיָתה חֹוֶבֶרת  א ֶשל רֹוֵנן. יֹום ֶאָחד רֹוֵנן ֵהִביא ַהַבּ ֲאִני ַאָבּ

ּקּוד ָהֹעֶרף ּוִמְׂשַרד ַהִחּנּוְך, ְוַגם  ִצְבעֹוִנית ּוְמֻאֶיֶּרת ְוָעֶליָה ְסָמִלים ֶשל ִפּ
י  ַהְתָחָלה ִנְבַהְלִתּ ב ֵחרּום! ַבּ ּכֹוֶתֶרת ֹלא ִשְגָרִתית – ְלִהְתּכֹוֵנן ְלַמַּצּ

י -  י ֶשֹּלא, ָחַשְבִתּ ֶשֵהַבְנִתּ ֲחָדשֹות. ְכּ הּו ַבּ י’ ַמֶשּ י ֶשאּוַלי ‘ִפְסַפְסִתּ ְמֹאד, ָחַשְבִתּ
ֶזּה ַמְפִחיד? י נֹוֵׂשא ַכּ ִדים ֶאת ַהֶיֶּלד ֶשִלּ ְתֹאם ְמַלְמּ ָמה ִפּ

נּו - ‘ְלִהְתַיֲעצּות ִעם  ִעילּויֹות, ֶחְלָקן ֻסְמּ תֹוְך ַהחֹוֶבֶרת ָרִאיִתי ִמְגָון ֶשל ְפּ י ְבּ ְפַדְפִתּ ֶשִדּ ְכּ
ר לֹו ַעל  ִשֹימֹות. ָמָצאִתי ֶאת ַעְצִמי ְמַסֵפּ ְענּו ֶאת ַהְמּ י ִאּתֹו ּוִבַצּ ַההֹוִרים’, ְוָיַשְבִתּ

כֹות ָמֵגן ְוִנְרֵאינּו  ֶשָחַבְשנּו ַמֵסּ ְפָרץ ְכּ ֵהן ָהִייִתי ְמֹעָרב, ַעל ִמְלֶחֶמת ַהִמּ ִמְלָחמֹות ֶשַבּ
ה  ָמּ ד אֹוִתי ַכּ מּונֹות ֵמָהַאְלּבֹום ַהָיָּשן(. ַגּם הּוא ִלֵמּ ְקָצת ַמְצִחיִקים )ֲאִפּלּו הֹוֵצאִתי ְתּ

ִית.  ַבּ נֹות ֶשַבּ ָכּ ּכּוִנים ְוַהַסּ ָבִרים. ֹלא ָהִייִתי מּוָדע ְלִרּבּוי ַהִסּ ְדּ
ֲעָלה  ָחה ָפּ ְשָפּ ַמְדנּו ֶאת ַהנֹוֵׂשא. ַהִמּ ה ֳחָדִשים ְלַאַחר ֶשָלּ ָמּ נּו ָחְוָתה ִמְלָחָמה ַכּ ְחֵתּ ִמְשַפּ
ֶשִנְּשַמַעת ַאְזָעָקה. נּו ָיַדְענּו ָמה ַלֲעׂשֹות ְכּ ְפִקיד, ְוֻכָלּ ְכּמֹו ֶצֶות ָלִעְנָין. ְלָכל ֶאָחד ָהָיה ַתּ
ֶהם.  ַחד ֶשָלּ ַפּ לֹות ְוֹלא ַבּ ַמָטּ ְפִקיִדים ֶשל ַהְיָּלִדים ָעְזרּו ָלֶהם ִלְהיֹות ֲעסּוִקים ְבּ ַהַתּ

ַגּלּו ֶשַהּמּוָכנּות ֵמֹראש ֲחשּוָבה.  ם ָכּמֹונּו ְתּ טּוַח ֶשַגּם ַאֶתּ ֲאִני ָבּ
ֹם ֹזאת.  ַוֲאִני ְמַקֶוּה ֶשֹּלא ִנְצָטֵרְך ְלַיֵשּ

ַהְצָלָחה! ְבּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ

ִהְתַיֲעצּות
ִעם ַההֹוִרים

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר ה ָתּ ִכּ ּיּון ַבּ ִדּ

ִית ֲעבֹוַדת ַבּ
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הערות דידקטיות 
המשימה אפשרית - גם אנחנו יכולים!

במקרים רבים בארץ ובעולם אנו עדים לילדים המתמודדים בהצלחה 
עם מצבי חירום, לא פחות ממבוגרים. 

חלק חשוב מהיכולת להתמודד עם מצב חירום היא האמונה כי ביכולתנו 
לעשות זאת. ילדים עלולים לעיתים לחשוב שאין להם די כוח או השפעה על 

מנת להתמודד עם מצבי חירום.
בתוכנית זו מתבקשים התלמידים לשער כיצד היו מתפקדים במצבי 

חירום שונים, כפי שהם מוצגים בפעילויות השונות. 
רצוי שחלק מהפעילות יתבצע בקבוצות, משום חשיבותה המיוחדת של 
ההיחשפות למגוון רחב של אפשרויות פעולה השונות מאלו שהתלמיד היה 
בוחר בעצמו, או להפך – הוא ייווכח שגם אחרים היו פועלים כמותו.
בתום החלק הקבוצתי יתקיים דיון במליאה כשהמסר המרכזי הוא: 

המשימה אפשרית - גם אנחנו יכולים!
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המילה ‘חירום’ מעלה בכל אחד 
מאתנו תחושות ומחשבות, 
אשר עשויות להיות שונות 

מאוד מאיש לרעהו. מה 
מרגישים התלמידים נוכח 

המראות של מצבי החירום? 
אילו מחשבות חולפות במוחם? 

אילו מצבי חירום עלולים 
להתרחש בסביבתנו? כיצד אנו 

חושבים שנגיב? איך נרגיש? 
כיצד נפעל? מכיוון שמצבי 

החירום עלולים ללבוש פנים 
שונים, בירור נושאים אלו 
בשעת שגרה יכול להכין 

נפשית את התלמידים ולסייע 
להם להתמודד אתם.

עצם המחשבה על נקודות אלו 
תסייע בידינו להתמודד עם 

מצב החירום בעת התרחשותו.
בפעילות זו יבחנו התלמידים 

ארבע תמונות המתארות ילדים 
שנקלעו למצבי חירום. זוהי 

פעילות הפתיחה. 
הצעה לשאלות מנחות:

מה אתם רואים בתמונות? 	 
מה לדעתכם המשותף 	 

לתמונות השונות? 
מדוע לדעתכם פתחנו את 	 

הנושא בהתבוננות בתמונות 
אלו? 

אם נערך לאחרונה תרגיל 
התגוננות בבית-הספר כדאי 

ומומלץ לקשר את נושא 
השיעור לתרגיל: 

מדוע אנו ְמַתרגלים? למה חשוב 
להתנסות באופן מעשי )מדוע 

למשל, לא ניתן רק לשוחח על 
מקום ההתגוננות שאליו יש 

להגיע(? 
מהי החשיבות של התכוננות 

בזמן שגרה? 

ָכל  ִאּיּוִרים, ַנְחשוֹב ַיַחד: ָמה רוִֹאים בְּ ְתּבוְֹננּו בָּ ַאֲחֵרי ֶשתִּ
ַחְרנּו ִלְפּתוַֹח ֶאת  ה בָּ מּונוֹת? ָלמָּ ף ְלָכל ַהתְּ מּוָנה? ָמה ְמֻשתָּ תְּ

ְתמּונוֹת ֵאּלּו? ִהְתּבוְֹננּות בִּ ַהּנוֵֹשא בְּ ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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ב ֵחרּום? ַמהּו ַמצַּ
ִמיד יוֵֹדַע ָמה ָקָרה,  ָנה. ָהָאָדם לֹא תָּ ַסכָּ ֵני ָאָדם אוֹ ְרכּוָשם ִנְמָצִאים בְּ ב ֶשּבוֹ בְּ ַמצָּ

ָעִתיד.  ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשוֹת אוֹ ָמה ִיְקֶרה בֶּ

ַחד, ַלַחץ ּוִבְלּבּול. מוֹ: פַּ ב ֶזה ְמעוֵֹרר ְרָגשוֹת שוִֹנים, כְּ ַמצָּ

ב ֵחרּום, ַמְצִליִחים ְלִהְתמוֵֹדד ִאּתוֹ טוֹב יוֵֹתר. ֲאֶשר ִמְתּכוְֹנִנים ְלַמצַּ כַּ

ָשלֹום ְיָלִדים, ִלְפֵני ֶשַנְּתִחיל,
ב ֵחרּום. ְדעּו ַמהּו ַמַצּ ַדאי ֶשֵתּ ְכּ

ַמְצֵבי
ֵחרּום

שריפה
חומרים מסוכניםללכת לאיבוד

מלחמה
רעידות אדמה

ירי טילים
שיטפון

תאונת דרכים

לאחר ההתבוננות בתמונות 
ושיחת הפתיחה עם הילדים, 
קראו במליאה את דברי 'רונן 

המתכונן' ואת ההגדרה של 
מצב חירום.

בצעו את הפעילות הבאה
בהתאם למאפייני הכיתה:

אפשרות א': לערוך 'שמש 
אסוציאציות' על הלוח, ולנהל 

שיחה בכיתה שבעקבותיה 
יתנו הילדים דוגמאות למצבי 

חירום שונים מתוך הידע האישי 
שלהם. בסיום הפעילות הילדים 

יעתיקו לחוברת את רשימת 
מצבי החירום.

אפשרות ב': הילדים ירשמו 
באופן עצמאי בחוברת דוגמאות 
שונות של מצבי חירום, ויסכמו 

אותן יחד על הלוח בהנחיית 
המורה.

שימו לב, ייתכן שהילדים יעלו 
דוגמאות של מצבי חירום 

־אישיים )הלכתי לאיבוד, נתקע
תי במעלית וכו'( או מצבי חירום 

כלליים )מלחמה, רעידת אדמה 
וכו'(, במידה שמתאפשר כדאי 

לעמוד על ההבחנה בין שני 
המושגים 'מצב חירום כללי' 

ו'מצב חירום אישי', ובכל מקרה 
יש להדגיש כי תוכנית זו תעסוק 

במצבי חירום כלליים.
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קראו יחד במליאה את ההסבר 
על ההבדל בין מצב חירום 

לשגרה. 

בסיום – שוחחו בכיתה על 
דוגמאות שונות של פעולות 

בעת שגרה, ולאחר מכן בקשו 
מהילדים שיכתבו דוגמאות 

אישיות משלהם, משגרת 
חייהם.

חשוב ומומלץ לחלוק כמה 
דוגמאות במליאה בכדי לבסס 

את הבנת המושג ‘שגרה’.

ִמּלוֹן: שּו בַּ ַחפְּ

ִשְגָרה:_______________________________________________

__________________________________________________

ֵחרּום:_______________________________________________

__________________________________________________

ָנה:_______________________________________________ ַסכָּ

__________________________________________________

ֻתְכָנן,   ה ְוַהמְּ ֻצפֶּ י ַהמְּ ל ִמְתַנֵהל ַעל פִּ ב ֶשּבוֹ ַהכֹּ ב ִשְגָרה הּוא ַמצָּ ַמצַּ   

ַהְפָסָקה ִעם ֲחֵבִרים,    ֶפר, ְמַשֲחִקים בַּ ְלָמָשל: הוְֹלִכים ְלֵבית-ַהסֵּ   

ְיָתה ּוְקָצת ָנִחים, הוְֹלִכים ְלחּוִגים,  יִעים ַהבַּ עּוִרים, ַמגִּ שִּ לוְֹמִדים בַּ   

ם יוְֹדִעים.  ה... ַאתֶּ זֶּ ֵסֶדר יוֹם ָרִגיל כַּ

ב לֹא ָרִגיל, ֶשָעלּול ִלְהיוֹת  ַמְדנּו, הּוא ַמצָּ ִפי ֶשלָּ ב ֵחרּום, כְּ ַמצַּ   

ית. נֵּ נּו ִמְשתַּ ְגָרה ֶשלָּ ב ֵחרּום ִמְתַרֵחש, ַהשִּ ֲאֶשר ַמצַּ ן. כַּ ַאף ְמֻסכָּ   

________________________________________________ .1

________________________________________________ .2

________________________________________________ .3

________________________________________________ .4

ְזַמן ִשְגָרה: ם עוִֹשים בִּ ֻעּלוֹת שוֹנוֹת ֶשַאתֶּ ע פְּ ֲארּו ַאְרבַּ תָּ

מצחצחים שיניים
הולכים לביה"ס
משחקים במחשב
הולכים לחוג 

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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בסיום הפעילות כדאי לאפשר 
לכמה תלמידים להציג את 

תוצריהם בפני הכיתה ולהסביר 
את מצב החירום ‘שלהם’.

בהצגת הציורים יש לשאול 
את התלמידים שאלות שונות 

ולאפשר להם להתבטא:
מהו מצב החירום המתואר 	 

בציור?
מה מרגישה הדמות החווה 	 

את מצב החירום?
מי מכם חווה מצב חירום 	 

דומה?
כיצד הוא התרחש?	 
כיצד הסתיים האירוע? 	 
האם התמודדתם אתו 	 

בהצלחה? 
האם היה צורך לקרוא 	 

לעזרה?

ִחיַרְתֶכם(. י בְּ ְרצוְֹנֶכם ְוַעל פִּ ב ֵחרּום )כִּ ָתֵאר ַמצַּ רּו ִצּיּור ַהמְּ ַציְּ
ם ְוֵכיַצד ִהְתַרֵחש. ְרתֶּ יַּ ב ַהֵחרּום ֶשצִּ ּיּור ַמהּו ַמצַּ ַחת ַלצִּ ְתבּו ִמתַּ כִּ

י: ְרתִּ ֲאִני ִציַּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ה ָתּ ִיתֲעבֹוַדת ִכּ ֲעבֹוַדת ַבּ
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מאחר שפעילות זו במלואה 
עלולה לגזול זמן רב, יש 

להפעיל שיקול דעת ולהחליט 
אם הפעילות תתבצע כעבודת 

כיתה או כעבודת בית.

10

ַמְּצֵבי ִשְגָרה ּוַמְּצֵבי ֵחרּום
ָתֲאִרים ַמְּצֵבי ִשְגָרה ּוַמּצְֵבי ֵחרּום. ִלְפֵניֶכם ִצּיּוִרים ַהמְּ

ָתֲאִרים ַמּצְֵבי ֵחרּום. ֶצַבע ָאדֹם ֶאת ָהִאּיּוִרים ַהמְּ ִצְבעּו בְּ

ָתֲאִרים ַמְּצֵבי ִשְגָרה. ֶצַבע ָירֹק ֶאת ָהִאּיּוִרים ַהמְּ ִצְבעּו בְּ    

א(. ַעּמּוד ַהבָּ צוָֹרִפים בָּ ִטים ַהמְּ ְשפָּ ְתִאים ְלָכל ִאּיּור )ֵמַהמִּ ט ַהמַּ קּו ֶאת ַהִמְשפָּ ְזרּו ְוַּהְדבִּ גִּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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ִעילּות: ֶהְמֵשך ַהפְּ

ְתִאימוֹת. מּונוֹת ַהמַּ ַחת ַלתְּ קּו ִמתַּ ִטים ְוַּהְדבִּ ְשפָּ ְזרּו ֶאת ַהמִּ גִּ

 

 

 

"

"

"

"

"

"

ְזִהירּות, שְֵֹרָפה!

ַנת ְנִפיָלה! ַסכָּ

ָאנּו אוְֹכִלים
ְוֶנֱהִנים.

ֵרָכה בְּ ֲחִקים בַּ ְמַשֹ
יף. כֵּ בְּ

ִביש  חוִֹצים ֶאת ַהכְּ
ְזִהירּות. בִּ

ָאנּו יוְֹשִבים 
ט. ְקלִָ ַבמִּ
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על מנת לשתף את ההורים 
בנלמד בכיתה, ובכדי להשלים 
את הבנת המושג ‘מצב חירום’ 
נבקש מהתלמידים לראיין את 

האנשים הקרובים להם על 
מצבי חירום שהם חוו בחייהם.

יש לשים דגש על העצמתם 
כאחראיים וכמסוגלים לשתף 
את ההורים בתהליך הלמידה.

בעקבות עבודת הבית: 
התלמידים יתבקשו לספר על 

מצבי חירום שקרו להם או 
לקרובים להם. רצוי שהמורה 

תפתח בסיפור אישי משלה כדי 
ליצור את האווירה הרצויה וכדי 
להציג את האופן שבו יש לספר 

את הסיפור. שאלות מנחות 
אפשריות: איך הרגשתם בעת 

אירוע החירום, האם לקחתם בו 
חלק? איך הרגשתם כשההורים 

סיפרו לכם על המקרה? מה 
חשבתם? איך הגבתם בעת 

אירוע החירום או איך הגבתם 
לסיפור ההורים?

ַמְצֵבי ֵחרּום י בְּ ְחתִּ ֵני ִמְשפַּ בְּ
ֵאלוֹת ַיַחד:  נוֹׂשא ַמְצֵבי ֵחרּום. ֲענּו ַעל ַהשְּ ֶכם. ִעְרכּו ֵרָאיוֹן בְּ ְחתְּ ֵני ִמְשפַּ ֲחרּו ֶאָחד ִמבְּ בַּ

ְשַאל: ______________________ ֵשם ַהנִּ

ְקָצָרה. ר בִּ ן, ַספֵּ ב ֵחרּום? ִאם כֵּ ַעם ְלַמצַּ ַהִאם ִנְקַלְעתָּ ֵאי פַּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________ ? ַעְלתָּ יַצד פָּ ָמה ָעִשיָת? כֵּ

___________________________________________________

___________________________________________________

ב ַהֵחרּום? _______________________________ ֵעת ַמצַּ ְשתָּ בְּ יַצד ִהְרגַּ כֵּ

___________________________________________________

___________________________________________________

ב ַהֵחרּום? ___________________________ ַע ְלָך ְלִהְתמוֵֹדד ִעם ַמצַּ ָמה ִסיֵּ

___________________________________________________

___________________________________________________

ְלִהְתַיֲעצּות
ִעם ַההֹוִרים
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י? _____________________________ ְחתִּ ן ִמְשפַּ י ֵמַהִשֹּיָחה ִעם בֶּ ָמה ָלַמְדתִּ

___________________________________________________

___________________________________________________

י ֶאת ַהִסּפּור? ___________________________ ֲאֶשר ָשַמְעתִּ י כַּ ְשתִּ יַצד ִהְרגַּ כֵּ

___________________________________________________

___________________________________________________
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המטרה בפעילות זו היא לחשוף 
באופן מסודר את גורמי ההצלה 

השונים הקיימים, תפקידיהם 
ומספרי הטלפון שלהם. 

אנו מציעים שתי אפשרויות 
לשיעור זה:

לאסוף במליאת הכיתה מידע 
מהילדים על הגורמים השונים 
שאליהם ניתן לפנות בבקשת 

עזרה )לכתוב על גבי הלוח את 
שמות הגורמים, ומתחת לכל 

גורם להוסיף מידע שנאמר על-
ידי הילדים(. לסיום הפעילות 
– עבודה עצמאית של הילדים 

בעמודי המידע הבאים.

לאפשר לילדים עבודה פרטנית 
או בזוגות בעמודי המידע 

הבאים. בסיום המשימה – לקיים 
שיחת מליאה שבה יפרטו 
הילדים את אשר למדו על 

הגורמים השונים, ולרכז את 
המידע על גבי הלוח.

בפרק זה נבקש ‘להיכנס’ אל 
ארגז הכלים של התלמידים 

ו’להניח בתוכו’ את האפשרות 
‘בקשת עזרה’. יחד עם אפשרות 

זאת נבקש להעניק לתלמידים 
את הכלים שבעזרתם יבינו מתי 
וכיצד יש להשתמש באפשרות 
‘בקשת עזרה’ כפתרון למצבי 

חירום. כמו כן נבקש לסייע 
בידם להבין מתי קבלת החלטה 

‘לבקש עזרה’ היא בגדר 
‘אפשרות’ ומתי בגדר ‘חובה’.

א. 

ש ֶעְזָרה? יַצד ּפוִֹנים ְלַבקֵּ כֵּ
ַתְכֵנן ֶאת  ִלי ֶשנְּ ַמְדנּו, ַמְּצֵבי ֵחרּום ֲעלּוִלים ְלִהְתַרֵחש ְלֶפַתע, ִמבְּ ִפי ֶשלָּ כְּ

ֶרֶגל  ח, ְרִעיַדת ֲאָדָמה, ֶנַקע בָּ ְטבָּ מִּ ה בַּ ֵרָפה ְקַטנָּ ּבוָֹאם. ְלָמָשל, ִמְלָחָמה, ְשֹ

ְשָֹחִקים, ְועוֹד ָועוֹד.  ִמְגַרש ַהמִּ ֵדי ִמְשָֹחק ִעם ֲחֵבִרים בְּ ּתוְֹך כְּ

יַצד  ַדע כֵּ ַדאי ֶשנֵּ ִנים, כְּ ים ַמְּצֵבי ֵחרּום ֲעלּוִלים ִלְהיוֹת ְמֻסכָּ ִעתִּ יָון ֶשלְּ ִמכֵּ

ְמָצִאים  ים ִיְהיּו ֵאּלּו ֲאָנִשים ֶשנִּ ּוְלִמי ֵיש ִלְפנוֹת ְלַבָקַשת ֶעְזָרה. ְלִעתִּ

ר ּוְלַהְזִעיק ֶאת  ֵרש ְלִהְתַקשֵּ ים ִנדָּ ַמְעָלה, ּוְלִעתִּ ֵכן ִמלְּ ְסִביֵבנו, ַהּמוָֹרה, ַהשָּ

ִוד  י ֵאש, ָמֵגן דָּ קּוד ָהעֶֹרף, ְמַכבֵּ ם: ִמְשָטָרה, פִּ ְקצוִֹעיִּ ּגוְֹרֵמי ַהֵחרּום ַהמִּ

ָאדֹם, ְועוֹד.

ר: ָכל אֶֹפן, ָחשּוב ִלְזכֹּ בְּ

ֵארּוַע ֵחרּום ָחשּוב ּוְכַדאי בְּ

ר ַאֲחַראי. ִלְפנוֹת ִלְמֻבגָּ

ב.
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ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ֶדר, ָהעוֵֹבר ַעל ַהחֹק ֻחִלים, ַהחֹק ְוַהסֵּ ים כְּ ֻחלוֹת, ִסיֵרָנה, ַמדִּ דוֹת כְּ ַניָּ

החוק 
ניידותוהסדר
סירנהכחולות

כחוליםמדים

העובר     על       החוק

בפרק זה, ננסה לתת מענה 
לשאלות כגון: מדוע לבקש 
עזרה? מיהו המסייע, מיהו 

המסתייע ומה הקשר ביניהם? 
מתי אנו זקוקים לעזרתו 

של האחר? ממי ניתן לבקש 
עזרה? במה יוכל לעזור? כיצד 

ניתן לזהות גורמים מסייעים 
אפשריים בהתאם למקום 

הימצאנו ובהתאם לסוג הבעיה? 
ובאופן כללי, נפרט את הקשיים 
והדגשים בנושא הפנייה לעזרה.

ִית ֲעבֹוַדת ַבּ
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ּקּוד ָהעֶֹרף פִּ
ק  ְך ְל______________ ְוַתְפִקידוֹ ְלַספֵּ יָּ קּוד ָהעֶֹרף הּוא ּגּוף ַהשַּ פִּ

ֵני ִאּיּוִמים שוִֹנים. ֲהָגָנה ָלֶאְזָרִחים ִמפְּ

תֹם. ֶצַבע כָּ ְמּתוֹת )ּכוָֹבִעים( בְּ ִפּקּוד ָהעֶֹרף חוְֹבִשים ֻכּ ִלים בְּ ַהַחיָּ

ּקּוד ָהעֶֹרף ַעל: ְפִקיָדיו ַאֲחַראי פִּ ין ֶיֶתר תַּ בֵּ

ַמְצֵבי  ָרה, ______________ ְוִתְרגּול ֶשל ָהֶאְזָרִחים - ָמה ֲעֵליֶהם ַלֲעשֹוֹת בְּ ַהְסבָּ

ַהֵחרּום ַהּשוִֹנים.

ִחּלּוץ ְו______________ ֶשל ְלכּוִדים ִמּתוְֹך ֲהִריסוֹת ִמְבִנים.

ִמְקֶרה ֶשל ֵארּוַע ֵחרּום )ְלָמָשל: ְנִפיַלת  ָכל ָהָאֶרץ בְּ ַהְשָמַעת ______________ בְּ

ָרֵקטוֹת אוֹ ִטיִלים(.

ָרה. כוֹת ָמֵגן ְוחוְֹברוֹת ַהְסבָּ מוֹ ַמסֵּ ן ִצּיּוד ______________ ָלֶאְזָרִחים, כְּ ַמתָּ

ּקּוד ָהעֶֹרף: 104 יָדע ֶשל פִּ ז ַהמֵּ ֶמְרכַּ
יָמָמה. ז ּפוֵֹעל 24 ָשעוֹת בִּ ְרכָּ ַהמֶּ

ּקּוד ָהעֶֹרף: ֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֵנט ֶשל פִּ
www.oref.org.il

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ָלה, ֲהָגָנה, ָצָה”ל, ַאְזָעָקה.  ַהְדָרָכה, ַהצָּ

צה"ל

הדרכה

הצלה
אזעקה

הגנה
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ִוד ָאדֹם ָמֵגן דָּ
ַמְצֵבי  ִנְפָגִעים בְּ ל בְּ ִקּצּור ______________ ְמַטפֵּ ִוד ָאדֹם אוֹ בְּ ָמֵגן דָּ

ֶאְמָצעּות ______________. י ַהחוִֹלים בְּ ֵחרּום, ּוַמֲעִביָרם ְלָבתֵּ

ֶצַבע  ִוד בְּ ֶצַבע ָלָבן ַוֲעֵליֶהם ֵסֶמל ֶשל ָמֵגן דָּ ַה ______________ ֶשל ָמָד”א ֵהם בְּ

ָאדֹם.

תוְֹך ָהַאְמּבּוַלְנס ֶיְשָנם חוְֹבִשים ֶשּנוְֹתִנים ______________- ___________  בְּ

ֶרְך. ֵעת ַהצֹּ בְּ

יש ֶעְזָרה ִראשוָֹנה,  ה ְלַהגִּ ד ּוְלַהְכִשיר ֶאת ָהֻאְכלּוִסיָּ ְפִקיָדיו ַאֲחַראי ָמָד”א ְלַלמֵּ ין ֶיֶתר תַּ בֵּ

ַנֵהל ֶאת ִמְבְצֵעי ______________ - ______________  ם ֶזה ַהמְּ ְוהּוא גַּ

ַרֲחֵבי ָהָאֶרץ. בְּ

ֵלפוֹן ֶשל מד”א הּוא 101 ר ַהטֵּ ִמְספַּ

יָמָמה. ַהּמוֵֹקד ָזִמין 24 ָשעוֹת בִּ

www.madis.org.il : ֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֵנט

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ם, ַאְמּבּוַלְנִסים.  ָמָד”א, ֶעְזָרה ִראשוָֹנה, ַהְתָרמוֹת ַהדָּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

מד"א
אמבולנסים

אמבולנסים

עזרה         ראשונה

התרמות  הדם
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י ָהֵאש                        ְמַכבֵּ

י ָהֵאש ֵהם ______________  _____________  ִרּים ֶשל ְמַכבֵּ ְפִקיִדים ָהִעקָּ ַהתַּ

ָלה ֶשל ְלכּוִדים. ַע ִחּלּוץ ְוַהצָּ ּוְלַבצֵּ

ָלל  ֶדֶרְך כְּ ַבע ַה______________ ְוֶזהּו בְּ י ָהֵאש הּוא ַהצֶּ זֶֹהה ִעם ְמַכבֵּ ַבע ַהמְּ ַהצֶּ

ס ָהַאְזָהָרה.  נָּ ּבּוי ֶשֵהם נוְֹסִעים ּבוֹ, ְוַגם ֶצַבע פַּ ַבע ֶשל ֶרֶכב ַהכִּ ַהצֶּ

ַזהּו אוָֹתם(. ֵדי ֶשיְּ ֶצַבע ______________ )כְּ ים בְּ ִאים לוְֹבִשים ַמדִּ בָּ ַהכַּ

ֶעְזָרתוֹ ְיַכּבּו ְשֵרפוֹת  תוְֹך ַה______________ ֶישנוֹ ַזְרנּוק ַמִים ֶשבְּ בְּ

בוֹהוֹת. ִחּלּוץ ְלכּוִדים ֵמַהּקוֹמוֹת ַהגְּ ַע בְּ ַסיֵּ בוֹהַּ ְמאֹד ֶשיְּ ְו______________ גָּ

ִמיד  ְך ֶשתָּ ִמְשָמרוֹת, כָּ ּבּוי ָהֵאש ִנְמָצִאים ______________ ָהעוְֹבִדים בְּ ַתֲחַנת כִּ בְּ

ּמוֵֹקד. ַשת ֶעְזָרה בַּ ֵעת ְקִריָאה ְלַבקָּ ִיְהֶיה ֶצֶות ֶשּיּוַכל ַלֲעזֹר בְּ

י ָהֵאש: 102 ֵלפוֹן ֶשל מוֵֹקד ְמַכבֵּ ר ַהטֵּ ִמְספַּ  

יָמָמה. ַהּמוֵֹקד ּפוֵֹעל 24 ָשעוֹת בִּ  

www.102.co.il : ֲאַתר ָהִאיְנֶטְרֵנט  

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ם, ָאדֹם.  ִאית, ְלַכּבוֹת ְשֵרפוֹת, ֻסלָּ בָּ ִאים, ָצהֹב, כַּ בָּ כַּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

לכבות           שריפות

אדום

צהוב
כבאית

כבאים
סולם
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מוֵֹקד ִעירוִֹני

ִזית ִלְבָעיוֹת אוֹ  תֶֹבת ֶמְרכָּ ַה______________ ______________ הּוא כְּ

ּפּול ֶשל ______________  שּוִרים ִלְתחּום ַהטִּ נוְֹשִאים ַהקְּ ִלְפִנּיוֹת ֶשל ַהּתוָֹשִבים בְּ

ה ______________, ַעּמּוד ַחְשַמל ֲאֶשר  ִביש ּוְמַהוֶּ כְּ ְפַער בַּ גוֹן: ּבוֹר ֶשנִּ כְּ

ִעְקבוֹת  ָשִמים, ִצּנוֹר ַמִים ֶשִהְתּפוֵֹצץ בְּ ִעְקבוֹת ַסֲעַרת גְּ ______________ בְּ

______________ ְועוֹד.

ַפל ______________  ִמְקֶרה ֶשנָּ ַח בְּ ֵדי ְלַדוֵּ ן ִלְפנוֹת ַלּמוֵֹקד ָהִעירוִֹני כְּ ְזַמן ֵחרּום ִנתָּ בִּ

ִית ִלְקנוֹת אֶֹכל,  ן ָלֵצאת ֵמַהבַּ ֵדי ָלַדַעת ָמַתי ִנתָּ קוֹם ֶשּבוֹ ָאנּו ִנְמָצִאים, אוֹ כְּ ָקרוֹב ַלמָּ

ִלְפגֹש ֲחֵבִרים, ְועוֹד.
 

ֵלפוֹן ֶשל ַהּמוֵֹקד ָהִעירוֹני  ר ַהטֵּ ִמְספַּ  

ָלל: 106, 107, 108, או 109  ֶדֶרְך כְּ הּוא בְּ  

יָמָמה ִעיל 24 ָשעוֹת בִּ ְוהּוא פָּ  

נּו: ִעיר ֶשלָּ ֵלפוֹן ֶשל ַהּמוֵֹקד ָהִעירוֹני בָּ ר ַהטֵּ ִמְספַּ  

_________________________  

ים:  ַמֲאַגר ִמלִּ

ָנה, ָהִעיְרָיה, ַהְפָגָזה, ַהּמוֵֹקד ָהִעירוִֹני, ִטיל.   ָקַרס, ַסכָּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

מוקד         העירוני
העיריה

סכנה
קרס

הפגזה
טיל
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לסיכום נושא ‘גופי חירום 
והצלה’ מוצעת פעילות 

שמטרתה ליצור לתלמידים 
דף אשר ישרת אותם ואת 

בני משפחתם, ויאגד בתוכו 
את מספרי הטלפון העיקריים 
שעשויים להיות חיוניים בעת 

חירום.

על גבי הדף רשומים שמות 
ארגוני החירום וההצלה, 

והתלמידים מתבקשים למלא 
את מספרי הטלפון הנכונים 

במקומות המתאימים. חלקה 
השני של העבודה עוסק בספר 
הטלפונים המשפחתי. את דף 

הפעילות יוכלו התלמידים 
למצוא באתר פיקוד העורף 

 www.oref.org.il

על התלמידים להעזר בהוריהם 
ותוך כדי התיעצות יש לקבוע 

שני מספרי טלפון נוספים 
שעשויים להיות לעזר בעת 

חירום, למשל: שכן קרוב או בן 
משפחה, שכישוריהם עשויים 

להיות רלוונטיים בעת צרה כזו 
או אחרת.

אנו תקווה, כי בעת שיסיימו 
בני המשפחה למלא את הדף 

הם יתלו אותו במקום נגיש 
ונראה לעין, על מנת שניתן 

יהיה לעשות בו שימוש בשעת 
הצורך.

כדאי ומומלץ להכיר את מספר 
החירום הספציפי של המוקד 

העירוני ביישוב שבו מתגוררים 
התלמידים.

ִלים: ַטפְּ ַלל ַהּגּוִפים ַהמְּ יֹוִפי, ַעְכָשו ּבוֹאוֹ ַנֲעֶשֹה ֵסֶדר ִעם כְּ

ָהִאְרּגּון

י  ְמַכבֵּ
ֵאש

ָמֵגן 
ִוד  דָּ
ָאדֹם

ּקּוד  פִּ
ָהעֶֹרף

ִמְשֶטֶרת
ִיְשָֹרֵאל 

מוֵֹקד 
ִעירוִֹני

ּבּוי ְשֵֹרפוֹת   כִּ

ִחּלּוץ ְלכּוִדים  ִסּיּוַע בְּ

ַשת ֶעְזָרה ִראשוָֹנה   ַהגָּ

צּוִעים ּנּוי פְּ  פִּ

ה ְלֵחרּום    ֲהָכַנת ָהֻאְכלּוִסיָּ

ָלה ֶשל ְלכּוִדים  ִחּלּוץ ְוַהצָּ

ַמַּצב  ַהְשַמַעת ַאְזָעָקה בְּ

    ֵחרּום

 ְשִמיָרה ַעל חֹק ָוֵסֶדר

 ֲהָגָנה ַעל ַהּתוָֹשִבים  

נוֹׂשְִאים  ִסּיּוַע ַלּתוָֹשִבים בְּ
ים  שּוִרים ְלֶהְמֵשך ַהַחיִּ ַהקְּ
ִעְקבוֹת  ִעיר בְּ ִדיִרים בָּ ַהסְּ

ּנּוי ֵעץ  ַמַּצב ַהֵחרּום )פִּ
ִביש  ַפל ְוָחַסם ֶאת ַהכְּ ֶשנָּ
ת  ִעְקבוֹת ְסָעָרה, ֲחֻלקַּ בְּ

ָמזוֹן, ֶעְזָרה ְלַבֲעֵלי 
ְמָצִאים  לּויוֹת ַהנִּ ֻמְגבָּ
ֵעת ִמְלָחָמה  ם בְּ ֵביתָּ בְּ

ְועוֹד(.

101
  www.madis.org.il   

104
  www.oref.org.il   

... ל בְּ  ֵסֶמל ָהִאְרּגּון ְמַטפֵּ
ֵטֵלפוֹן /

ֲאַתר ִאיְנֶטְרֵנט

102
  www.102.co.il 

100
  www.police.gov.il

106/107/108/109

ִית ֲעבֹוַדת ַבּ
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ההחלטה בין התמודדות עצמאית 
לבין בקשת עזרה חשובה מאוד 

עבור הילדים.
פעמים רבות נקלעים ילדים 
למצב חירום ואינם בטוחים 

בדרך התגובה הנכונה, התלבטות 
שעלולה לסכנם.

חשוב להבהיר לתלמידים את 
ההבחנה בין דרכי ההתמודדות 

האפשריות. כדאי גם לבקש 
מהם דוגמאות לכל אחת מדרכי 

ההתמודדות: באילו מקרים, 
לדעתם, יוכל ילד בגילם להתמודד 

בעצמו, ובאילו מקרים כדאי 
להזעיק עזרה.

יש לשים לב, כי לחלק מהאירועים 
שנבחרו אין תשובה חד-משמעית 

ומובהקת.
ההחלטה – האם אתמודד בעצמי 

או אקרא לעזרה - קשורה 
לתחושה ולהרגשה של הילד 

בדבר יכולתו להתמודד. אם אחד 
התלמידים יאמר שהוא אינו חושב 

שיוכל להתמודד עם האירוע - 
יש לכבד זאת ולא ללחוץ עליו 
לחשוב ולנהוג אחרת. יחד עם 

זאת, העצמתם והגברת תחושת 
מסוגלותם חשובה ביותר.

באירוע מס’ 3 - אנו מעוניינים 
להוביל את התלמידים למחשבה, 
שישנם אירועים שאם לא נפעל 

בהם באופן מידי, הם עלולים 
להתפתח לאירועים גדולים. 

למשל: במצב של שרפה קטנה 
שהיא רק בראשיתה, ייתכן שאולי 

עדיפה פעילותו העצמאית של 
הילד על חיפוש מבוגר, אם אין 

מבוגר זמין בסביבה. 

ההבחנה בין ‘כדאי’ ל‘הכרחי’ 
נועדה להבהיר, כי ישנם אירועים 

שבהם אין ספק שעזרת מבוגר 
הכרחית באופן מידי. לעומתם, 

במצבים אחרים ניתן לנסות לפתור 
את הבעיה באופן עצמאי.

ַעְצִמי אֹו ִלְקרֹא ְלֶעְזָרה? ְלִהְתמוֵֹדד בְּ

ר  ִמְספָּ
ֵארּוַע    

1

2

3

4

5

6

7

8

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ן/לֹא כֵּ

ְזַמן ִמְשָחק ַמְחּבוִֹאים, רוֹן ָנַפל ְלבוֹר  בִּ
ָעמֹק ְמאֹד ְולֹא ָעָנה ִלְקִריָאִתי.

ל  בּו ְלֶפַתע כָּ ִית, כָּ בַּ י בַּ עוִֹדי ִנְמָצא ְלַבדִּ בְּ
ָהאוֹרוֹת.

ְזַמן  ַגְפרּוִרים בִּ ה בְּ תָּ כִּ ְיָלִדים ִשֲחקּו בַּ
רוֹת ָעְלָתה  ְחבָּ ַהַהְפָסָקה, ּוְלֶפַתע ַאַחת ַהמַּ

ֵאש. בָּ

ְדֵרגוֹת  מַּ י ָרִוית, ֶהֱחִליָקה בַּ ֵכָנה ֶשלִּ ַהשְּ
ֶרֶגל. ה בָּ ָלה ַמכָּ ְוִקבְּ

י  יִתי ִהְבַחְנתִּ ְשָחִקים ְלַיד בֵּ ִמְגַרש ַהמִּ בְּ
ִמְזָוָדה ְשחוָֹרה ֲעזּוָבה. בְּ

י ֶאת  ַגְשתִּ ֶפר פָּ ֵבית-ַהסֵּ ַמֲהַלְך ַהַהְפָסָקה בְּ בְּ
יָון  ָכה, ִמכֵּ ִעיר ֶשל ֲחֵבִרי יוָֹאב ֶשבָּ ָאִחיו ַהצָּ

יתוֹ. חוֹת בֵּ ד ֶאת ַמְפתְּ ֶשִאבֵּ

ְקֶרה ַהִאם אּוַכל ַהמִּ
ְלִהְתמוֵֹדד 

ַעְצִמי? בְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי ַהִאם כְּ
ר ְמֻבגָּ ַע בִּ יֵּ ֶשֶאְסתַּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ַדאי/ֶהְכֵרִחי כְּ

ל ֶעְזָרה. ְואּוָלם,  ַעְצֵמנּו ְוִלְפעֹל ְללֹא כָּ ם נּוַכל ְלִהְתמוֵֹדד בְּ ֶיְשָנם ִמְקִרים ֶשִאתָּ
ר. ְמֻבגָּ ָאָדם ַאֵחר, ָרצּוי בִּ ים ָאנּו ָחַיִבים ְלֵהָעֵזר בְּ ְלִעתִּ

ַעְצְמֶכם ִעם ָהֵארּוִעים  ָאה - ַהִאם ּתּוְכלּו ְלִהְתמוֵֹדד בְּ ְבָלה ַהבָּ טַּ נּו בַּ ַסמְּ
נּו - ַהִאם ֶעְזָרתוֹ  ר )ַסמְּ קּו ְלֶעְזָרתוֹ ֶשל ְמֻבגָּ קְּ ְזדַּ ִאים, ּוְבֵאילּו ֵמָהֵארּוִעים תִּ ַהבָּ

ֶכם. לָּ ְסִעיִפים 7 ו-8 הוִֹסיפּו ֵארּוִעים ִמשֶּ ש ֶהְכֵרִחית( בִּ ָדִאית אוֹ ַממָּ ִהיא כְּ
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המטרה של פעילות זו היא ליישם 
את שנלמד על אופן הפנייה 

לגורמי החירום וההצלה. 

לבחירה – עבודה פרטנית, בזוגות 
או במליאה.

בסיום הפעילות יש לערוך שיחה 
במליאה בכדי לסקור את התשובות 

השונות שהועלו, תוך מתן 
לגיטימציה לדרכי תגובה שונות 

הקשורות לאותו אירוע.
ָשלוֹם, ְשִמי ָיֵעל, 

ַחְדִרי  י בְּ ַשְבתִּ ֶשיָּ קוֹת כְּ ה דָּ מָּ ִלְפֵני כַּ

יַע  ֵריַח ֶשל ָעָשן ֶשִהגִּ י בְּ ִהְרַגְשתִּ

ח. ֵאיִני יוַֹדַעת ָמה ַלֲעׂשוֹת.  ְטבַּ ֵמַהמִּ

ְמקוִֹמי? ָמה ֲהִייֶתם עוִֹשים בִּ

ָמה ְצִריָכה ָיֵעל ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ִאים: ַעּמּוִדים ַהבָּ ֵאלוֹת בָּ ִאים ַוֲענּו ַעל ַהשְּ ָטִעים ַהבָּ ִקְראּו ֶאת ַהקְּ

ָשלוֹם, ְשִמי ָשֵקד,

י ַרַעש ָחָזק  ֶשם, ָשַמְעתִּ ְזַמן ֶשָיַרד גֶּ בִּ

ל ָהאוֹרוֹת  בּו כָּ חּוץ, ּוְלֶפַתע כָּ ִמבַּ

י  י ַהחּוָצה, ִהְבַחְנתִּ ְלתִּ כַּ ֶשִהְסתַּ ִית! כְּ בַּ בַּ

ַפל ַעל ַעּמּוד ַחְשַמל ָסמּוְך  ֵעץ ֶשנָּ בְּ

י! ָמה ַלֲעׂשוֹת? ִית ֶשלִּ ַלבַּ

ָמה ְצִריָכה ָשֵקד ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?

____________________________________________________

____________________________________________________

לגשת למטבח, ולנסות להבין מה קרה. במידה ומתחוללת 
שריפה גדולה, יש לצאת מיד מן המקום ולקרוא לעזרה

להתקשר למוקד העירוני ולדווח על כך או להתקשר לחברת החשמל. 
מומלץ להדליק תאורת חירום. ואם חוששים לבקש ממבוגר שיגיע
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למצוא מישהו מבוגר ולבקש ממנו עזרה בחיפוש.

להיכנס מיד למרחב מוגן ולהתקשר לאחד ההורים

ָשלוֹם, ְשִמי יוָֹאב, 

ֵביִתי  ֶשָהִייִתי בְּ ְלָחָמה כְּ ְזַמן ַהמִּ בִּ

י ְלֶפַתע ַאְזָעָקה עוָֹלה ְויוֶֹרֶדת. ָשַמְעתִּ

ָמה ַלֲעׂשוֹת?

ָמה ָצִריְך יוָֹאב ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?

ָשלוֹם, ְשִמי יוִֹני,

ְניוֹן, ּוִבְזַמן  י ַלקַּ א ֶשלִּ י ִעם ַאבָּ ָהַלְכתִּ

ְתאֹם לֹא ין ַהֲחֻנּיוֹת פִּ ֶשִהְסּתוַֹבְבנּו בֵּ

י ְלִאּבּוד! ָמָצאִתי אוֹתוֹ .. ָהַלְכתִּ

ָמה ָעַלי ַלֲעׂשוֹת...?

ָמה ָצִריְך יוִֹני ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?
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ניתן להתקשר למרכז המידע של פיקוד העורף או לבדוק 
באתר האינטרנט של פיקוד העורף. אפשר גם להתייעץ עם 

שכן שגר ממול או, אפילו, לטלפן לקרוב משפחה.

לבקש מאחד המבוגרים  הנמצאים בגינה להזעיק את 
אחד ההורים או לא לזוז מהמקום כי ההורים יודעים 

איפה אני משחקת והם יבואו לחפש אותי. 

יִלי,  ָשלוֹם, ְשִמי גִּ

י, ה ְוָנַפְלתִּ נָּ גִּ י בַּ ִשַחְקתִּ

ֶלת  ֶרֶגל, ְוֵאיִני ְמֻסגֶּ ה בָּ י ַמכָּ ְלתִּ ִקבַּ

ְלַהִזיז אוָֹתּה. ָמה ָעַלי ַלֲעׂשוֹת 

ַעְכָשו?

יִלי ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם?  ָמה ְצִריָכה גִּ

ִנּיֵאל, ָשלוֹם, ְשִמי דָּ

ִריְך ִלְבחֹר ֶמְרָחב מּוָגן.  ַרְדיוֹ ֶשצָּ הוִֹדיעּו בָּ

ִדּיּוק  ָלִלים ּוָמה בְּ י יוַֹדַעת ָמֵהם ַהכְּ ֵאיֶננִּ

ַדאי ִלְפנוֹת? ָצִריְך ַלֲעׂשוֹת. ְלִמי כְּ

ִנּיֵאל ַלֲעשֹוֹת, ְלַדַעְתֶכם? ָמה ְצִריָכה דָּ
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ש ֶעְזָרה? יַצד ּפוִֹנים ְלַבקֵּ כֵּ   
ַאחוֵֹרי  ֲעשּוִעים ֶשמֵּ ן ַהשַּ יָתם ְלֵעֶבר גַּ ן ָיְצאּו ִמבֵּ ָנָדב ּוַמתָּ
ֵדר מּוַנַחת ִמְזָוָדה ְשחוָֹרה  ַיד ַהגָּ ֶרך ִהְבִחינּו ֶשלְּ דֶּ יָתם. בַּ בֵּ

ֶפר ֶשָאסּור ָלַגַעת  ֵבית-ַהסֵּ ְמדּו בְּ ַוֲחשּוָדה. ֵהם ָזְכרּו ֶשלָּ
ֵחֶפץ ָחשּוד, ְוִכי ֲעֵליֶהם ְלַהְזִעיק ֶעְזָרה, ְוֶהְחִליטּו ִלְברַֹח  בְּ

כוֹר קוֹם. ָנָדב, ָהָאח ַהבְּ ֵמַהמָּ
ְשָטָרה. ר 100 ַלמִּ ִהְתַקשֵּ

שּובוָֹתיו ָשל ָנָדב( אּו ְנַדְמֵין ֶאת ִשיָחָתם: )ַהְשִלימּו ֶאת תְּ בֹּ

ָמה ֶאְפָשר ַלֲעֹזר? מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ִמְשָטָרה ָשלֹום, ְבּ

ָנָדב:____________________________________________________

ר? מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ִמי ְמַדֵבּ

ָנָדב: ___________________________________________________

מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ֵהיַכן ָהֵארּוַע:

ָנָדב: ___________________________________________________

ִדּיּוק? ָשה ָמה ְרִאיֶתם ְבּ ַבָקּ מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ָתֵּאר ִלי ְבּ

ָנָדב: ___________________________________________________

______________________________________________________

ָלן ִמְשָטָרה ֶשַיִּגּיַע  קֹום, ֲאִני ֶאְשַלח ַחְבּ ָלּם ֵמַהָמּ מוֵֹקד ִמְשָטָרה: ֵיש ְלַהְרִחיק ֶאת ֻכּ

יֶתם! ל ַהָכּבֹוד ַעל ָהֵעָרנּות ְוָהֶאְזָרחּות ַהּטֹוָבה ֶשִגִּלּ קֹום. ָכּ ַלָמּ

ברח’ אשרמן בתל אביב, מזוודה מונחת על הגדר שליד מגרש הכדורסל

ראינו מזוודה שחורה ומוזרה מונחת ליד הגדר. לא מצאנו מישהו 
שהמזוודה שייכת לו

על מנת לאמן את התלמידים 
בפנייה לעזרה, ניתן לבצע בכיתה 

תרגול מעשי של אופן הפנייה. 
בכל פעם שתלמיד יתאר אירוע, 

תבקש המורה מתלמיד אחר 
לבצע המחשה של בקשת העזרה. 

תפקידה של המורה יתחלף בהתאם 
לאירוע )כבאי, שוטר, חובש, 

השכנה, המוכר בסופרמרקט וכו’(. 
אם התלמיד ייתקל בקושי, תעמוד 

בפניו האפשרות לבקש ‘גלגל 
הצלה’ מתלמידי הכיתה שיציעו לו 

כיצד לדעתם עליו לנהוג.

מומלץ וכדאי לערוך בעקבות 
פעילות זו שיחה בכיתה, שבה 

יחלקו הילדים סיפורים אישיים על 
התמודדות עם מצבי חירום שונים. 
מה היה המצב? כיצד הגיבו? למי 
פנו? מה הייתה דרך ההתמודדות?

שמי נדב ואני נמצא עם אח שלי מתן

שלום, ראינו חפץ חשוד
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פוֹן. צָּ ּה בַּ א ְוָסְבָתא ֶשלָּ ּבּוץ ֵאֶצל ַסבָּ קִּ אוֹטוֹּבּוס ְלֻחְפַשת ַקִיץ בַּ 2. ַטְלָיה ָנְסָעה בְּ
ָבר    ֲחָנה לֹא ְנכוָֹנה, ַאְך ָהאוֹטוֹּבּוס ָהָיה כְּ תַּ ָטעּות ָיְרָדה בְּ ּקוֹת ֵהִביָנה ֶשבְּ ה דַּ מָּ     ְלַאַחר כַּ

חּוץ ָלָאֶרץ. אוֹתוֹ ְזַמן בְּ     ָרחוֹק. הוֶֹריָה ֶשל ַטְלָיה ָהיּו בְּ

ֶכן ִשיָחָתם. ַהִציעּו ְלַטְלָיה ְלִמי ָעֶליָה ִלְפנוֹת, ְוִכְתבּו ֶאת תֹּ

 _______________________________________________ ַטְלָיה: 

______________________________________________ ַהּגוֵֹרם: 

_______________________________________________ ַטְלָיה: 

______________________________________________ ַהּגוֵֹרם: 

_______________________________________________ ַטְלָיה: 

___________________________________________________

______________________________________________ ַהּגוֵֹרם: 

_______________________________________________ ַטְלָיה: 

______________________________________________ ַהּגוֵֹרם: 

___________________________________________________

___________________________________________________

משטרה שלום, הלכתי לאיבוד
מי מדבר, בבקשה?

שמי טליה
איפה את נמצאת עכשיו, טליה?

נסעתי לקיבוץ כברי וירדתי בתחנה הלא נכונה, אני 
חושבת שאני קרובה לקיבוץ

תתארי לי מה את רואה סביבך?

אני חושב שאת נמצאת באזור התעשיה שליד הקיבוץ, אני מייד 
שולח ניידת אלייך. אל תדברי עם אנשים שאת לא מכירה. אל תזוזי 

מהמקום. נתקשר עוד כמה דקות. אל תפחדי, לא נעזוב אותך.

אני רואה הרבה מפעלים ומגדל מים. אין פה אנשים.



57

זוהי פעילות בית נוספת שמטרתה 
יישום הנלמד ושיתוף ההורים 

בתהליך הלמידה.

ְפִקיִדים ָלה - תַּ גּוֵפי ֵחרּום ְוַהצָּ
ֵהם ִנְדָרש ִטּפּול ֶשל גּוֵפי ַהֵחרּום ֶשֲעֵליֶהם ָלַמְדנּו.  ִלְפֵניֶכם ְרִשיַמת ִמְקִרים ֶשבַּ

ל ֶאָחד ִמּגּוֵפי ַהֵחרּום. ֲעֵליֶכם ִלְגזֹר ֶאת  ָמִלים ֶשל כָּ ֶהְמֵשְך מוִֹפיִעים ַהסְּ בַּ

ֵלפוֹן.  ר ַהטֵּ ְתִאים, ְוִלְרשֹם ֶאת ִמְספַּ קוֹם ַהמַּ מָּ יָקם בַּ ָמִלים ּוְלַהְדבִּ ַהסְּ

ל ֶאָחד. ֵהם ִנְדַרש יוֵֹתר ִמּגוֵֹרם ְמַטפֵּ ׂשימּו ֵלב - ֶיְשָנם ִמְקִרים ֶשבַּ   

ָעָיה ָעָיהַהֵארּוַע, ַהבְּ בְּ ְתִאיִמים ְלִטּפּול בַּ ַהּגוֵֹרם אוֹ ַהּגוְֹרִמים ַהמַּ
ֵלפוֹן ר ַהטֵּ ִמְספַּ ֵסֶמל ַהּגוֵֹרם 

ר  ִרְשמּו ֶאת ִמְספַּ
ְתִאים ֵלפוֹן ַהמַּ ַהטֵּ

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם ִיְתַקְלְקלּו 
ִביש. כְּ ָהַרְמזוִֹרים בַּ

ִמי ֲאַנְחנּו?

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם ִמיֶשהּו 
ַצע. ִמי ֲאַנְחנּו? ל ְוִיפָּ ִיפֹּ

ְפרֹץ  ָלנּו ִיְקְראּו ִאם תִּ
שֵרָפה. ִמי ֲאַנְחנּו?

ְתִאיִמים ָמִלים ַהמַּ קּו ֶאת ַהסְּ ְזרּו ְוַהְדבִּ גִּ
ַעּמּוד 33 צָֹרִפים בָּ ַהמְּ

מוקד עירוני, משטרה

מד"א

 כב"א

ִית ֲעבֹוַדת ַבּ

ְלִהְתַיֲעצּות
ִעם ַההֹוִרים
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ֵלפוֹן ר ַהטֵּ ִמְספַּ ֵסֶמל ַהּגוֵֹרם 
ר  ִרְשמּו ֶאת ִמְספַּ
ְתִאים ֵלפוֹן ַהמַּ ַהטֵּ

ְתִאיִמים ָמִלים ַהמַּ קּו ֶאת ַהסְּ ְזרּו ְוַהְדבִּ גִּ
ַעּמּוד 33 צָֹרִפים בָּ ַהמְּ

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם אוֹטוֹּבּוס 
ַלע ִלְתאּוָנה ַוֲאָנִשים  ִיקָּ

ְכדּו  ְצעּו ִוילָּ ים ִיפָּ ַרבִּ
תוֹכוֹ. ִמי ֲאַנְחנּו? בְּ

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם ִיְקרֹס 
ְכדּו  ְנָין ַוֲאָנִשים ִילָּ בִּ

תוֹכוֹ. ִמי ֲאַנְחנּו? בְּ

רּו ִאם  ֵאֵלינּו ִיְתַקשְּ
יַצד  ִיְרצּו ָלַדַעת כֵּ

ֶשּשוְֹמִעים  ִמְתַנֲהִגים כְּ
ַאְזָעָקה עוָֹלה ְויוֶֹרֶדת. 

ִמי ֲאַנְחנּו?

ָלנּו ִיְקְראּו ִאם ִיְתּפוֵֹצץ 
ַגן  דוֹל בְּ ִצּנוֹר ַמִים גָּ

ִצּבּוִרי. ִמי ֲאַנְחנּו?

ָעָיה ָעָיהַהֵארּוַע, ַהבְּ בְּ ְתִאיִמים ְלִטּפּול בַּ ַהּגוֵֹרם אוֹ ַהּגוְֹרִמים ַהמַּ

פיקוד העורף, מוקד עירוני

מוקד עירוני

מד”א, כב”א, משטרה

כב”א, פיקוד העורף,
מוקד עירוני, משטרה
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השיעור עוסק בהתמודדות 
הרגשית של הילדים. 

מטרת השיעור היא זיהוי הרגשות 
שעלולים להתעורר במצב חירום, 
ומתן הכרה ולגיטימציה לרגשות 

שונים אלו. 

יש לקרוא את הקטע במליאה, 
כאשר פעילות ההמשך תיעשה 

באופן עצמאי, בזוגות או במליאה.
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ָתֲארוֹת ְרָגשוֹת ים ַהמְּ ַטע ָשלֹש ִמלִּ יקּו ִמּתוְֹך ַהקֶּ 1. ַהְעתִּ

שּוִרים ְלַמַּצב ַהֵחרּום:     ַהקְּ

______________     ,______________    ,_______________     

ָמר? ַח ֶאת תָּ ֵמָחה. ָמה ִשֹמֵּ ְך ְשֹ ל כָּ ָמר ְליוָֹמָנּה ֶשִהיא כָּ ֶרת תָּ שּורוֹת 3 - 4 ְמַספֶּ 2. בְּ

______________________________________________________    

______________________________________________________    

ּה ְחתָּ ָמר ּוְבֵני ִמְשפַּ יַצד יוְֹדִעים תָּ ְקָלט. כֵּ ִניָסה ַלמִּ ָמר ַעל ַהכְּ ֶרת תָּ שּורוֹת 6 - 9 ְמַספֶּ 3. בְּ

ְקָלט? _____________________________________ ֵנס ַלמִּ     ֶשֲעֵליֶהם ְלִהכָּ

______________________________________________________    

ַמן”. ַמּדּוַע ְלַדַעְתֶכם ּבוֶֹכה יוָֹתם? _________ ל ַהזְּ תּוב “יוָֹתם ּבוֶֹכה כָּ שּוָרה 17 כָּ 4. בְּ

______________________________________________________    

ם ְלַהְרִגיַע ֶאת יוָֹתם, ָמה ֲהִייֶתם אוְֹמִרים לוֹ? ______________     5. לּו ָהָיה ִנְדָרש ִמכֶּ

______________________________________________________    

______________________________________________________    

ר?  מוֹ יוָֹתם? ָמה ָעַזר ָלֶכם ְלִהְתַגבֵּ ם כְּ ְשתֶּ ם זוְֹכִרים ַמַּצב ֶשּבוֹ ִהְרגַּ ם ַאתֶּ 6. ַהִאם גַּ

______________________________________________________    

______________________________________________________    

שההורים שלה צבעו לה את החדר, קנו לה מחשב 
חדש, ויחד ארגנו את כל החדר מחדש

דאגה  עצבנות מתח    

בכל פעם שנשמעת אזעקה, הם 
יודעים שעליהם להיכנס למקלט.

יותם 

הייתי אומר לו שזה בסדר קצת לבכות, שגם לי קצת 
מפחיד אבל אני במקום בטוח, וזה, יסתיים בקרוב.
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אוֹת: ֵאלוֹת ַהבָּ ֲענּו ַעל ַהשְּ

מבוהל ומפחד מאד מהמצב החדש ולכן הוא בוכה
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בעמוד זה מופיעים הסמלים של ארגוני 
החירום לפעילות בעמודים 29-28 

בחוברת לתלמיד.
)עמודים 58 - 57 בחוברת למחנך(

"

"

"

"

"
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סכנות וסיכונים
דפי עיון והמלצות דידקטיות 

ראשוניות למורה
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סכנות וסיכונים
מטרות

התלמיד:
יפרט סכנות וסיכונים אפשריים בבית, על-פי המקומות השונים בו.	 
יסביר מהם ‘חומרים מסוכנים’ ויפרט חומרים מסוכנים הקיימים בבית.	 
יציע דרכי הימנעות ממצבי סיכון בבית ובסביבה הקרובה.	 
יפרט כללי התנהגות ודרכי התמודדות בעת התרחשותם של מצבי סיכון בבית ובסביבה.	 
יפעל בהתאם להוראות פיקוד העורף בעת הישמע אזעקה. 	 

 

נושאים

סכנות וסיכונים בבית	 
חומרים מסוכנים בבית	 
כללי התנהגות בעת התרחשות תאונות חומרים מסוכנים בבית.	 
כללי התנהגות נכונה בעת הישמע אזעקה.	 
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סכנות וסיכונים*
1. היפגעות בתאונות )injuries( היא הגורם העיקרי לתחלואה, לאשפוזים ולמוות בקרב ילדים ובני נוער   

    בישראל. תאונות הדרכים מהוות חלק מהגורמים להיפגעות. ילדים מאושפזים בבתי-חולים כתוצאה מנפילות     
    פי שלושה יותר מאשר כתוצאה מתאונות דרכים. דווקא הבית, שנחשב למרחב הבטוח ביותר, הוא המקום     

    שבו מתרחשות רוב התאונות. רוב הנפגעים הם ילדים צעירים, בני 0 - 6 שנים.

2. למעלה מ- 33 ילדים מתים בכל שנה מפגיעות בבית ובשעות הפנאי. הסיבה העיקרית לתמותה מבין     
    הסיבות לפגיעות בבית ובשעות הפנאי בקרב ילדים בגילאי 0 - 17 היא טביעה, ואחריה בסדר יורד: חנק,     

    נפילה, הרעלה, אש/כוויה וירי.
    תאונות עלולות להתרחש במקומות ובמצבים שונים. בהקשר של היפגעות ילדים ובני נוער מקובל להבחין     

    בין חמישה אתרים עיקריים שבהם עלולה להתרחש היפגעות:
היפגעות במערכת החינוך– היפגעות ילדים בנפילה וכדומה בשטח בית-הספר או הגן במהלך שעות הלימודים.	 
תאונות דרכים – היפגעות ילדים ובני נוער בתאונות דרכים, בין כהולכי רגל, בין כנוסעים ובין כנהגים או כמשתמשי 	 

דרך כרוכבי אופניים, סקייטבורד וכדומה.
תאונות עבודה – היפגעות ילדים ובני נוער בשעות העבודה ובמסגרתה )עבודת ילדים היא חוקית מגיל 15(.	 
היפגעות בבית או בחצר – סוג זה של תאונות הוא אחד הנפוצים ביותר, ועם זאת הוא אחד מהמוכרים פחות ומדווח 	 

פחות משאר הסוגים.
היפגעות במרחב הציבורי – היפגעות ילדים ובני נוער בשטח השייך לרשות הרבים. כגון: גני שעשועים, מרכזי קניות 	 

וכדומה.

*הערה: באדיבות ארגון “בטרם”
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מניעה עדיפה מטיפול!
ההיפגעות בתאונות גורמת למוות של ילדים בשיעור גדול יותר משיעור המוות בכל סוגי המחלות האחרות גם יחד. 

הספרות המחקרית בעולם והניסיון בשטח מלמדים כי מרבית הפגיעות ניתנות למניעה. 

מודעות לסביבה וזיהוי גורמי סיכון בבית
ניתן למנוע תאונות

ילדים מתפתחים ולומדים דרך התנסות פעילה וחקירת העולם הסובב אותם. 
חשוב ללמד את הילדים להכיר את הסכנות הטמונות במצבים שונים ואת כללי ההתנהגות הבטיחותית. 

מחד-גיסא, חשוב להימנע ממתן עצמאות יתרה העלולה לסכן את שלום הילדים, ומאידך-גיסא, יש להימנע מהגנת-יתר 
שתגביל את ההתפתחות והלמידה שלהם.

סכנות מבית 
אומנם הבית משרה אווירה של ביטחון ויציבות, אבל יחד עם זאת, יש בו סכנות פוטנציאליות וסיכויים להיפגע. ניתן להפחית 

את הסכנות הללו בכ 90% באמצעות כמה צעדים פשוטים ועל-ידי ארגון סביבה בטוחה בבית ומחוצה לו.

כוויות
בכל שנה נפגעים בישראל כ-45,000 בני אדם מכוויות, למעלה ממחצית נפגעי הכוויות בישראל הם ילדים, רובם נפגעים 
בביתם - ממים חמים או ממאכלים חמים, ומקצתם - ממיני חומרים כימיים שיש בבית, משרפות או מלהבה גלויה של תנור 

או מדורה; על-אף שכוויות ממי ברז או אמבט מים חמים הינן שכיחות, אנשים רבים אינם מודעים למשך הזמן הקצר העובר 
בין חשיפה למי ברז או אמבט מים חמים לבין היווצרות כוויה חמורה אצל אדם מבוגר. 

כוויות כתוצאה מאש בבית נגרמות פעמים רבות בגלל משחק של ילדים בגפרורים ובמצתים. כמו-כן, גורמי סיכון נוספים 
בגילאים אלו קשורים לבישול ולחימום עצמאיים של מזונות. 

משחק בצעצועים מסוכנים כגון נפצים וחזיזים גורם לכוויות קשות בקרב ילדים.
לגבי כוויות הנוצרות מחומרים מסוכנים, הסכנה הגבוהה ביותר טמונה בתכשירים להסרת שומנים. פגיעות אלו יכולות 

להתרחש כתוצאה מניסיון לבלוע את החומרים או במגע אתם. פגיעות אלו קשות והן כוללות: כיבים בלשון ובפה, פגיעות 
פנימיות קשות בדרכי הנשימה, בוושט ובקיבה, פגיעה בעיניים הנגרמת כתוצאה מהתזת החומר לעיניים )מסירי השומנים 

נמכרים לרוב במיכלים המצוידים באקדח התזה(.

הערות דידקטיות על ‘סכנות וסיכונים בבית’
מאחר ש”תאונות אינן קורות - הן נגרמות”, ומאחר שאת רובן ככולן ניתן למנוע, יש להעמיק את מודעות 

הילדים לסיכונים שבסביבתם.
בפני התלמידים יוצגו ארבעה ציורים המתארים כל אחד חדר מסוים בבית טיפוסי: מטבח, חדר ילדים 

וכו’. בציורים מתוארות סכנות שונות שאותן יש לאתר ולהקיף בעיגול.
לגבי כל סיכון יש לבדוק - מה מסוכן? מה יכול לקרות? איך ניתן למנוע את הסיכון?

כאמור, תאונות אינן קורות - הן נגרמות, ולפיכך ניתן למנוע את מרביתן, גם אם לא באופן מוחלט, אזי
ניתן לצמצמן במידה ניכרת.
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נפילות
מדי שנה מגיעים כ - 80,000 ילדים לחדרי המיון כתוצאה מנפילות, וכ- 10,000 ילדים מתאשפזים.  

נפילות מגובה הן מן הגורמים השכיחים לפגיעה בקרב ילדים.

חנק
חנק של ילדים בגילאי בית-הספר היסודי עלול להתרחש כתוצאה ממשחק מסוכן, או משרוך ביגוד הנכרך סביב צוואר הילד.

הרעלות
ההרעלה מתרחשת בדרכים שונות: לרוב דרך בליעה אך גם בעקיצה, בחשיפת העור או העיניים ובשאיפה. 

חלק גדול מהמקרים נובע מאי-הבנה, מחוסר ידיעה ומסקרנות, אך אחוז גבוה מהמקרים מתקשר גם עם טעויות בשימוש, 
עקיצה/ נשיכה ותאונות. 

הרעלות בגיל בית-הספר היסודי נגרמות לרוב משתייה בטעות של חומרים מסוכנים שלא אוחסנו באריזתם המקורית, וכן 
מאכילה של צמחים רעילים.

במקרה של הרעלה יש לפנות למכון הארצי למידע בהרעלות, בטלפון,04-8541900 כדי לקבל מענה לטיפול מידי בילד, 
ובמקביל, להזעיק עזרה רפואית .

)מידע נוסף בנושא הרעלות בראש הפרק ‘תובנות ראשונות על חומרים מסוכנים’ תת-פרק ‘חומרים רעילים ומגרים’(.

 

התחשמלות
ִהְתַחְשְמלּות )או מכת חשמל( היא מצב שבו עובר בגוף אדם או בעל חיים זרם חשמלי במתח גבוה )לרוב מתח חשמלי העולה 

על 50 וולט(. מעבר זרם חשמלי במתח גבוה גורם נזק למערכת העצבים ולפעולות השרירים. 
רטיבות במצב של התחשמלות תגביר את הזרם העובר בגוף עד פי שלושה, ותגרום לו לנזקים כבדים יותר.

הערות דידקטיות על “מה עושים כש...”
מה עושים כאשר חודר חומר רעיל לגוף? או כשנכווים ממים רותחים? ומה עושים אם נופלים ולא 

מצליחים להזיז את הרגל?
לכל אחד מהמקרים האלו ולמקרים דומים נוספים ישנם חוקי ‘עשה’ ו’אל תעשה’ בסיסיים שאותם ניתן 
ללמד, ופעולות מסוימות שאותן יש לנקוט, ובכך לעזור לתלמידים להיות חלק משרשרת הטיפול הנדרשת 

לאחר שיארע מצב חירום כלשהו.
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אמצעים למניעת התחשמלות:
התקנת מפסק פחת, המנתק את מקור המתח במקרה של 	 

התחשמלות. 
בדיקת הארקת הבניין באמצעות חשמלאי מוסמך. 	 
הימנעות מאלתורי חשמל ומשימוש במכשירי חשמל לא תקניים או 	 

לקויים. 
תיקון שקעים או תקעים פגומים. 	 
אי-הוצאת תקע משקע באמצעות משיכת כבל החשמל. 	 
אי-שימוש בחשמל בסביבה רטובה )התנגדות של עור יבש גבוהה 	 

כמעט פי שלושה משל גוף רטוב(.
נעילת נעליים כאשר נוגעים ישירות במכשירי חשמל, למשל בעת 	 

החלפת נורה. 
אי-טיפול במכשירי חשמל ללא נוכחות של אדם נוסף.	 

מניעת התחשמלות של ילדים:
ניתוק מהחשמל של כל מכשיר שאיננו בשימוש. 	 
על-פי הנחיות הבטיחות של משרד החינוך, מכשיר המופעל על-	 

ידי התלמידים בבית-ספר יסודי לא יהיה במתח גבוה מ- 24 וולט, 
אלא אם הוא מוגן בממסר פחת ברגישות 30 מיליאמפר.

חשוב לדעת
במקרה של התחשמלות נתקו את זרם 

החשמל הכללי במידת האפשר.
הרחיקו הנפגע מזרם החשמל על-ידי 

שימוש במקל או בגב כף היד, בכדי למנוע 
‘התחשמלות בשרשרת’.

הזעיקו את עזרת מד”א בטלפון 101.
אם הנפגע מחוסר הכרה התחילו בהחייאה.
בכל מקרה יש לפנות את הנפגע למרכז 

רפואי לשם אבחון וטיפול, אף אם הוא נראה 
מאושש.
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פירוט סיכונים וסכנות בחדרי הבית
מטבח

המטבח הוא האזור שבו מתרחשת הפעילות הרבה ביותר בבית. החל מהכנת סוגי מאכלים ומאפים, דרך הסבה משותפת 
לשולחן האוכל וההנאה מעצם הישיבה בצוותא בארוחות המשותפות. אולם, המטבח עלול להיות גם המקום המסוכן ביותר 

בבית. הסכנות העיקריות הן: כוויה, הרעלה וחתך מגוף חד.

קומקום/ פלטה 
חשמליים

מה ניתן לעשות? מה מסוכן?     גורם הסיכון   

המים הרותחים שבקומקום, מגע עם פלטה 
חשמלית חמה או תנור לוהט - עלולים לגרום 

לכוויות קשות אשר עשויות להסב נזק רב. 

הסברה וחינוך ילדים בנוגע לשימוש 	 
הנכון בקומקום החשמלי, בפלטה, 

בתנור, במיקרוגל.

שתייה/ אכילה בטעות של חומרים מסוכנים חומרי ניקוי
שדומים במראם למזון ולשתייה באריזות שאינן 

מקוריות. 

לאחסן את כל חומרי הניקוי, ההדברה 	 
והחומרים המסוכנים באריזתם 

המקורית. אין להעבירם לאריזות של 
שתייה / מזון. 

הכיריים מהווים סיכון בכמה דרכים:
האש הבוערת בכיריים עלולה לגרום לכוויות.

כלי הבישול החמים עלולים ליפול וכן התבשילים 
שבתוכם עלולים להישפך ולגרום לכוויות.

*גז הבישול- בדליפתו יכול לגרום לחנק או לפיצוץ 
עז ]על גז הבישול נרחיב בהמשך[.

בזמן הבישול, רצוי להשתמש 	 
בלהבות האחוריות של הכיריים.

ללמד ילדים את כללי הבישול 	 
הבטוחים.

לא להשאיר להבת גז דולקת ללא 	 
השגחה.

חפצים שבירים 
וחדים 

חפצים רבים שעשויים לגרום לפציעות ולחתכים 
קשים נמצאים במטבח - כלי זכוכית וחרסינה 

שיכולים להישבר או סכינים חדות שעשויות לחתוך 
ולפצוע פצעים קשים. 

להסביר לילדים את הסכנה שבכלים 
שבירים וללמד אותם את השימוש 

הנכון בהם.

רצפה רטובה 
ושיירי מזון

לוודא כי הרצפה תמיד יבשה לגמרי.עשויים לגרום להחלקה.

ריהוט: מיטה, 
ספרייה, שידה, 

תמונות, טלוויזיה 
וכו’.

חפצים כבדים אלו עלולים ליפול על הילד, ללכוד 
אותו ולפגוע בו פגיעה קשה. 

ריהוט מסוים עלול להכיל או להפריש חומרים 
רעילים, ועלול להיות בעל פינות מחודדות.

לקבע לקיר רהיטים כבדים.	 
לוודא שהריהוט שאתם רוכשים לא יכיל 	 

חומרים רעילים. 
יש לסלק ריהוט לא יציב ו/או שבור.	 

מרפסות פתוחות, 
חלון ללא מעקה

להתקין מעקים.	 ניתן ליפול מגובה.
לוודא שילדים קטנים לא מסתובבים 	 

באזורים המסוכנים לנפילה ללא 
השגחה.

משחקים ללא 
תו תקן של מכון 

התקנים.

משחקים שאינם עומדים בתו התקן עלולים להיות 
מסוכנים מאוד ולגרום להרעלות, לחנק ועוד.

לבדוק היטב, טרם הקנייה, כי 
המוצר עומד בתקן.

כיריים 	 
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מה ניתן לעשות? מה מסוכן?     גורם הסיכון    

חדר ילדים
בבתים רבים נוטים לתכנן את חדר הילדים באופן אשר יהיה בטיחותי ככל הניתן לילדים החיים בו, בכל זאת ניתן להצביע על 

נקודות תורפה שאליהן כדאי לשים לב, הסכנות העיקריות הן: נפילה, לכידה בין עצמים.

חדר אמבטיה
חדר האמבטיה הוא מקום נפלא לילדים ללמוד מיומנויות שונות כמו צחצוח שיניים והברשת השיער. גם בעת הרחצה באמבט 

הם עשויים ללמוד ולפתח מיומנויות שונות, בצד ההנאה מהשכשוך במים והפרחת בועות סבון. אולם, חדר האמבטיה עלול 
להיות מקום מסוכן לילדים קטנים. הסכנות העיקריות הנשקפות לילדים הן: טביעה, כוויה, החלקה והרעלה. אין לאפשר 

לילדים קטנים להישאר בחדר האמבטיה ללא השגחה של אדם מבוגר.

האמבטיה עלולה להיות מקור סכנה בכמה דרכים. אמבטיה
תאונות רבות באמבטיה עלולות לגרום לפגיעות 

קשות ואף למוות. הסכנות העיקריות הן מפני 
טביעה במים, החלקה או כוויה ממים רותחים.

להניח שטיחון גומי או מדבקות 	 
על קרקעית האמבטיה למניעת 

החלקה.
לכוון את התרמוסטט של דוד 	 

המים החמים כך שהטמפרטורה 
לא תעלה על 49 מעלות צלסיוס.

לוודא שהברז עצמו אינו חם 	 
למגע.

*סכנה נוספת היא מפני הירדמות באמבטיה 
שעלולה לגרום לטביעה - שהייה באמבטיה המלאה 

במים חמים גורמת לתחושת עייפות - יש להיזהר 
מכך מאוד.

רצוי לא לנעול את חדר האמבטיה.	 
להיות בקשר עין עם הילד המתקלח.	 

חשמל )חימום 
ועוד(

בחדרי אמבטיה רבים ישנם תנורי חימום ושקעי 
חשמל. כידוע, השילוב בין חשמל למים מגביר את 

הסיכוי להתחשמלות והוא מסוכן מאוד. 

מומלץ להשתמש רק בתנורי חימום 
המתאימים לאמבטיה, ולהרחיק 

מכשירי חשמל מהישג ידם של ילדים.

תרופות, סבונים, 
תכשירי איפור 

וחומרי ניקוי

רבים נוטים לאחסן תרופות, תכשירי איפור וחומרי 
ניקוי בחדר האמבטיה. חומרים אלו עלולים להיות 

מסוכנים מאוד בעת שימוש לא נכון או שימוש שלא 
נעשה במדויק על-פי ההוראות. כך, ישנן תרופות 
שעשויות להועיל לאדם אחד אך לסכן אדם אחר, 

וכמובן שכל תרופה אשר ניטלת מעבר למינון הרצוי 
עלולה לגרום לתופעות חמורות של מנת-יתר. 

תכשירי איפור מסוימים עלולים לגרום להרעלה אם 
יוכנסו לפה. חומרי הניקוי ברובם עלולים לגרום 

להרעלה קשה אם יוכנסו לפה, חלקם עשויים לסכן 
אדם אפילו במגע עור.

תכשירים כגון אלה יש לאחסן 	 
במקום שאינו נגיש לילדים.

חשוב לשמור את התכשירים בכלי 	 
האחסון המקוריים, על מנת שלא 

ליצור בלבול בין תרופה אחת 
לאחרת, ולא להפריד בין תכשירים 

וחומרי ניקוי לבין כלי האחסון 
שלהם שעליהם מופיעה אזהרה או 

הוראות שימוש מיוחדות.

רצפת חדר האמבטיה נותרת פעמים רבות רטובה – רטיבות
דבר המותיר את בני הבית בסכנת החלקה.

להתקין משטחים למניעת החלקה 
בחדר האמבטיה.
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מה ניתן לעשות? מה מסוכן?     גורם הסיכון    

חומרים מסוכנים
כגון: מיכלי צבע, 

חומרי הדברה, 
דישון, ניקוי, 

ממיסים, פותחי 
סתימות, חומרים 

דליקים, גזיות ועוד.

כלל החומרים הללו ונוספים, המאוחסנים 
פעמים רבות באופן מרוכז בחדר אחד בבית, 

מהווים סכנה גדולה. בעת חדירה לגוף 
)דרך הפה, העיניים או העור( יגרמו, רובם, 

לפגיעות כהרעלה קשה, כוויות, פצעים ואף 
למוות. 

להגביל הגישה למקום אחסון החומרים 	 
המסוכנים על-ידי נעילת החדר או הארון 

שבו נמצאים. 
לאחסן חומרי ניקיון והדברה וחומרים 	 

דליקים ומסוכנים במקום שאינו נגיש 
לילדים.

לקרוא היטב את הוראות השימוש של 	 
החומרים - חומרים רבים אסורים באחסון 

חוזר לאחר שימוש, ויש להיפטר משאריות, 
אם נותרו.

ריהוט )ארונות, 
מדפים וכו’(

עלולים להיראות לילדים ממש כמו מגרש 
משחקים. טיפוס על ארונות ומדפים עלול 
להוביל הן לנפילה מגובה והן ללכידה בין 

עצמים.

לחזק ארונות ומדפים ולקבע אותם לקיר.
לנעול ארונות.

כלי עבודה
)ארגז כלים, פטישים 

ומסמרים, מקדחות 
וכו’(.

ם כדי שיהיה ניתן  חלקם חפצים קטנים ַדיָּ
להכניסם לפה, ובכך עלולים לגרום לפגיעה 

קשה בדרכי הנשימה ולחנק. 
חלקם האחר חפצים שעשויים לסכן באופן 

אחר - מכות קהות, חתכים וכדומה.

להרחיק מהישג ידם של ילדים - לאחסן במקום 
גבוה וסגור.

מחסן/ מוסך
כמעט בכל בית ישנו מחסן, מוסך או חדר שירות המשמש מקום אחסון מרכזי לכלי עבודה, לחומרים שונים כמו חומרי ניקוי, 

צבעים ועוד. מכיוון שחדר זה לא משמש מקום מגורים לבני הבית, פעמים רבות מושקעת חשיבה מעטה מאוד בתכנונו 
מבחינת רמת הבטיחות שלו. בשל כך החדר מהווה סכנה גדולה. הסכנות העיקריות הנשקפות לילדים הן: הרעלה, כוויה, 

נפילה ולכידה בין עצמים. 
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פרקי הזמן המסוכנים ביותר
מועדי התרחשות שנמצאו כבעלי הפוטנציאל הגבוה ביותר להיפגעות של ילדים בבית הם שעות אחר-הצהרים המאוחרות והערב 

המוקדם; בזמן של מתח או כאשר אנשים ממהרים; חוסר תשומת-לב והיעדר נוכחות של אדם בוגר.

הערות דידקטיות על ‘סכנות וסיכונים בסביבה’
התלמידים מבלים חלק ניכר מזמנם הפנוי מחוץ לכותלי הבית, במגרשי משחקים וספורט, בטיולים 

משפחתיים וקבוצתיים וכו’. אנו נכנה את כל המקומות בשטח הפתוח שבהם התלמיד שוהה ופועל בשעות 
הפנאי בשם ‘סביבה’. הנתונים הארציים מוכיחים, שתלמידים רבים בגילים שונים נפגעים באותן סביבות. 

אנו נבקש לעורר בתלמידים דריכות ותשומת לב לסיכונים הסביבתיים הפוטנציאליים, ולסייע בידיהם 
באמצעות הקניית כללי הבטיחות וההיכרות עם הסביבה שבה הם חיים, למנוע ולצמצם סכנות וסיכונים 

מעצמם ומאחרים. ניתן להציג לתלמידים תרשימים המדמים אזור מגורים, והתלמידים ינסו לאתר סיכונים 
ומפגעים באותה סביבה. ניתן גם לערוך סיורי שטח ולזהות סיכונים ומפגעים בסביבה. 

חומרים מסוכנים בבית
בכל בית ישנם חומרים מסוכנים כמעט בכל מקום - במטבח, במחסן, באמבטיה, בחצר ועוד. אנו משתמשים בהם לצרכים שונים: 

לניקיון ולתחזוקת הבית, ליופי, לצביעה, להדברת מזיקים בבית ובחצר, ועוד. 
הנה רשימה של כמה מהחומרים המסוכנים הנפוצים בבית:

חומרים לניקיון 
ולתחזוקה של הבית 

חומר לניקוי תנורים
פותח סתימות

מטהר אוויר
תרסיס דוחה אבק

מבריק רהיטים
מבריק לכלי כסף

מנקה זכוכיות
סוללות

מסיר כתמים
מלבין כביסה

חומר ניקוי לכביסה
חומר ניקוי לאסלות

חומר לניקוי שטיחים ובדי ריפוד
צבע

מדלל צבע
טיפקס

חומרי הדברה בבית ובגינה
רעל עכברים

תרסיס קוטל תיקנים
חומר קוטל עש )כדורי “נפתלין”(

תרסיס נגד מזיקים בצמחים
קוטל עשבים

קולר/ תרסיס נגד פרעושים לחיות מחמד

חומרים להיגיינה וליופי
תרסיס לשיער

צבע לשיער
דאודורנט

לק לציפורניים
מסיר לק )אצטון(

תרופות וויטמנים
תרופות פסיכיאטריות 

תרופות למחלות כרוניות- לב 
או סוכרת 

ויטמינים ותכשירי ברזל 
משכך כאבים
אנטיביוטיקה 

משאפים למחלות נשימה 
)בריקלין(.

דלק/ נפט, גז בישול
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תובנות ראשונות על חומרים מסוכנים )חומ”ס(
על מנת להתמודד עם נושא החומרים המסוכנים, עלינו להכירם ולדעת מהן הסכנות הטמונות בהם. על-פי ההגדרה, כל חומר 

שיש בו כדי לסכן חיי אדם או את בריאותו או לגרום לנזק לסביבה או לרכוש הנו חומר מסוכן .מיליוני סוגים של חומרים מסוכנים 
מחולקים למספר רב של קבוצות.

ארבע קבוצות החומ”ס העיקריות:
חומרים דליִקים: חומרים הנדלקים בקלות, כאשר הם נחשפים לניצוץ, לחום או ללהבה. . 1

     דוגמאות: מדללי צבעים, נוזל להדלקת פחמים, ספריי 
     שיער, גז בישול. 

הערות דידקטיות על 
חומרים מסוכנים ורעילים

את נושא החומרים המסוכנים והרעילים 
כדאי לפתוח בבירורם ובגיבושם של 
מושגים כגון ‘חומר מסוכן’, ‘רעל’, 

‘הרעלה’ וכן בירור שאלות כדוגמת מה יכול 
לגרום להרעלה? או אילול חומרים מסוכנים 

אנו מכירים?
ניתן להמחיש מהם חומרים מסוכנים על-ידי 
הצגת מוצרים המכילים חומרים מסוכנים 

לעומת מוצרים שאינם מכילים חומרים 
כאלו, ובעזרת התלמידים לעמוד על 

ההבדלים ביניהם.

חומרים נפיצים: חומרים העלולים לגרום פיצוץ בתנאים . 2
מסוימים: חשיפה לחום, לאש, לטלטול ועוד. דוגמאות: חומרי 

נפץ למיניהם )דינמיט למשל(, תרסיס באריזת לחץ .
חומרים רעילים/ מגרים: חומרים העלולים לגרום להרעלה . 3

חמורה ועלולים אף לגרום למוות אם הם נבלעים, נשאפים, 
חודרים דרך העור או העיניים. דוגמאות: קוטלי חרקים, רעל 

עכברים, חומרי ניקוי. 
לים רקמה . 4 כְּ לים: חומרים הגורמים לכוויות או הְמאַּ חומרים ְמַאכְּ

חיה )למשל: עור( וחומרים אחרים )למשל: מתכות(. דוגמאות: 
חומרים לניקוי תנורים ואסלות, חומצה לניקוי. )התלמידים לא 

ילמדו על חומרים מאכלים בתוכנית זו(.

סימון החומרים המסוכנים
החומרים המסוכנים מצוינים בעזרת סימנים בינלאומיים המעידים על 

סוג החומר ועל הסכנה הטמונה בו. מטרתו של הסמל היא להבהיר 
לכל אדם, ללא קשר לתרבותו או לשפה שאותה הוא דובר, כי החומר 

הוא מסוכן ועלול לפגוע בבריאותו או אף לסכן את חייו. 

להלן פירוט חלק מהסמלים הבינלאומיים לסימון חומרים מסוכנים:

חומר רעיל                                              חומר דליק                                                   חומר נפיץ  
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גז הבישול, חומר מסוכן שנמצא בבתים

גז הבישול הנו חומר מסוכן נפוץ מאוד הנמצא במרבית הבתים, לכן נרחיב עליו מעט.

מאפייני גז הבישול: 

הגז דליק, אנשים רבים טועים לחשוב כי גז הבישול הוא רעיל או נפיץ, אך אין זה כך. יש לזכור שבעת שימוש נכון 	 

יהפוך הגז לאש באמצעותה נוכל לבשל. רק בעת שימוש לא נכון, כלומר בעת דליפה, עשוי הגז לגרום לחנק או לפיצוץ.

הגז חסר ריח - אולם מוסיפים לו ריח על מנת שנוכל לחוש בדליפתו.	 

הגז כבד מהאוויר - במקרה של דליפה הגז יצטבר במקומות נמוכים.	 

אם הגז דולף בחדר סגור הוא תופס את מקומו של האוויר, ועל-ידי כך עלול לגרום לחנק.    	 

מרגע שדלף הגז והגיע לריכוז מתאים )תחום הנפיצות שלו(, יוכל כל ניצוץ או קצר חשמלי, וודאי אש גלויה, לגרום 	 

לפיצוץ. 

כמו שכל חומר הוא בעל נקודת התלקחות משלו, כך גם לגז הבישול תחום נפיצות – תחום מסוים אשר בעת דליפתו 	 

יגרום הגז לפיצוץ. אם הכמות שדלפה נמוכה או גבוהה מתחום זה, לא ייווצר פיצוץ. איננו יכולים לבדוק בעצמנו מהי 

הכמות שהשתחררה בחדר.

 במידה והכמות שהשתחררה גבוהה מתחום הנפיצות, אוורור החדר עלול להביא את הגז חזרה לתחום 

 הנפיצות ולהגדיל את הסיכוי לפיצוץ.

 יחד עם זאת, יש לזכור שייגרם פיצוץ אך ורק אם ייווצר ניצוץ כלשהו שיביא להתלקחות.

הוראות חירום במקרה של דליפת גז ממושכת
יש לסגור את ברז הגז של כל מכשיר ואת ברז הביטחון.. 1

יש לכבות כל להבה גלויה.. 2

אין להפעיל או לכבות כל מתג חשמלי ואין לאוורר את הבית.. 3

יש לַפנות מיד את הדירה או הבניין על כל יושביו.. 4

יש לסגור מפסק חשמל ראשי לדירה - אם נמצא מחוץ למבנה )זרם חשמלי עלול ליצור ניצוץ חשמל(.. 5

להודיע למכבי האש - טל’ 102.. 6

יש להודיע מיד על ריח גז לנציג חברת הגז באזור המגורים. לכל חברת גז קיים מוקד חירום. . 7

קיימת חשיבות רבה לביצוע הפעולות לפי הסדר שהוצג כאן.	 

ישנם גם חומרים שאינם מוגדרים כחומרים מסוכנים, אך בשימוש לא נכון יסבו נזק; סבון או שמפו, למשל, מסוכנים אם 

בולעים אותם, וזאת על-אף שאינם נחשבים ‘חומרים מסוכנים’.
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הערות דידקטיות על חומרים 
מסוכנים ורעילים - זיהוי סמלים 

על מוצרים רבים שאנו רוכשים לביתנו מוטבעים סמלים שונים: ישנם סמלים המציינים תכונות מסוימות של 
המוצר או מתריעים על תהליך הייצור שלו. ויש שהצגתם מעידה שהם מכילים חומרים מסוכנים. ברצוננו 
לחקוק בזיכרונם של התלמידים ולשנן את הסמלים המעידים על קיומו של חומר מסוכן במוצר מסוים, על 

מנת שידעו להיזהר ממנו. 

מדוע מתרחשות תאונות עם חומרים מסוכנים בבית? 
תקלות - מיכל גז פגום, צינור גז שנסדק ועוד. פגם טכני שהאחראי עליו הוא יצרן המוצר, או פגם שקרה בתהליך . 1

השימוש במוצר )הפסקת חשמל, קלקול במכונה, וכו’(.
אחסון לקוי - אחסון חומרים מסוכנים בתנאים שאינם מתאימים - לצד מקור חום, במקום שיש בו רטיבות או אחסון . 2

חומ”ס לצד חומרים אשר מסוכן להניחם האחד בקרבת האחר. כמו כן, אחסון החומרים במקום שבו הם נגישים לילדים או 
לבעלי חיים העלולים להיפגע מהם.

טעויות אנוש - הטעויות הללו הן הגורם השכיח ביותר לתאונות בבית. ניתן להבחין בין טעויות שנגרמו עקב חוסר . 3
תשומת לב לבין תאונות שנגרמו עקב אי-הקפדה על הוראות בטיחות. 

מדוע דווקא ילדים נתונים בסיכון גבוה?
חוסר ניסיון	 
יכולת מוגבלת לזיהוי סיכונים	 
משיכה לסכנות	 
סקרנות	 
יכולת נמוכה לספוג חומרים רעילים	 

חומרים מסוכנים והבריאות שלנו 
כמובן שההשפעות של החשיפה לחומרים מסוכנים משתנות בהתאם לסוג החומר שאליו נחשפנו. לכל חומר מסוכן השפעה 

שונה על הגוף. 

חומרים רעילים ומגרים
הרעלות הן הגורם השלישי לאשפוז ילדים, והגורם השישי לתמותת ילדים עד גיל 14.

מבין הילדים שנפגעים מהרעלה קבוצת הסיכון המובילה היא ילדים מתחת לגיל 5. רוב הפגיעות מסוג זה מתרחשות בבית, 
בגלל בליעת כימיקלים ותרופות, מתוך סקרנות, אי-הבנה וחוסר ידיעה.

לבני אדם הבאים במגע עם חומרים רעילים עלולים להיגרם נזקים בריאותיים כגון תחלואה זמנית או כרונית, ובמקרים 
חמורים אף מוות. עיקר הנזקים הבריאותיים מחומרים רעילים נגרם כתוצאה מבליעתם. במקרים מסוימים ייגרם הנזק 

הבריאותי משאיפת החומרים הללו או משאיפת אדיהם, וכן ממגע עם העור או עם העיניים. יש לציין, כי מעבר להרעלה 
ולגירוי יכולים החומרים הללו לגרום גם לכוויות. כשמדובר בהרעלות לעיתים ההשפעה היא מידית ולעיתים ניכרת רק לאחר 
זמן רב. אם נחשפנו לכמות קטנה של חומר מסוכן או לזמן קצר, אנו עלולים לסבול מתחושות רעות )כאב ראש, בחילה, קוצר 

נשימה, כוויות, גירויים באף ובעיניים(. תחושות אלה חולפות בדרך כלל, אך ישנם חומרים מסוכנים )חומרי הדברה למשל( 
שהחשיפה לכמות גדולה מהם או לכמויות קטנות במשך זמן רב, עלולה לגרום נזק לאיברים פנימיים ולמערכות בגופנו, 

ולהעלות את הסיכוי לחלות במחלות קשות.
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הרעלות- אפיון פגיעה
נסיבות החשיפה אופן החשיפה     סוג הרעל   

נטילת מוצרים ותכשירים שונים עקב סקרנות, בליעה 79.3%כימקלים % 45.4
אי-הבנה או חוסר ידיעה 73.3%

תרופות 40%

נסיבות מגוונות שהוזכרו לעילכל אופני החשיפה שלעילשונות 14.6%

טעות בשימוש או בטיפולעקיצה, עור, עין, שאיפה

דרכי הפגיעה האפשריות מחומרים מסוכנים - רעילים:
שאיפה - שאיפת אדים של חומר מסוכן.

סימפטומים אופייניים: בחילה, סחרחורות, כאב ראש, כאב גרון וחולשה.
בליעה - בליעה ישירה של חומר מסוכן או שאיפת אדים דרך הפה.

סימפטומים אופייניים: חולשה, כאב בטן, כאב גרון.
ספיגה דרך העור - מגע של חומר מסוכן עם העור או מגע של אדי החומר.

 סימפטומים אופייניים: אודם, צריבה, כוויות וכאב.
מגע עם העיניים - חדירת חומר מסוכן לעיניים כתוצאה ממגע ישיר או של מגע עם אדי החומר. 

סימפטומים אופייניים: אודם, כאב, צריבה, עיוורון.

חומרים דליקים ונפיצים
בשנת 2004 נפגעו 613 ילדים מכוויות ו-73% מהם כתוצאה מכויות שנגרמו ממגע עם חומרים מסוכנים. 

חומר מסוכן שהוא דליק או נפיץ, כשמו כן הוא, עלול לגרום לשרפה ולפיצוץ. הנזקים הפיזיים ייגרמו כתוצאה מחשיפה ישירה או 
עקיפה לאש או למקור חום, ויתאפיינו בכוויות, בפגיעות עשן או בפגיעות כתוצאה מפיצוץ.

חומרים דליקים: בעת חשיפה לחומרים דליקים הפגיעות הצפויות הן אותן פגיעות האופייניות לחשיפה לאש ולשרפה, והן כוללות 
בעיקר כוויות ופגיעה כתוצאה משאיפת עשן. במקרה של שרפה שנוצרה בגלל חומרים מסוכנים, ישנו סיכוי רב יותר שישתחררו 

רעלים ויגרמו נזקים נוספים. פגיעה כתוצאה מחשיפה ישירה מכונה ‘אפקט תרמי’. אפקט זה מתבטא בכוויות אצל בני אדם 
המצויים בקרבת חום גבוה או אש גלויה, ותלוי בעוצמת קרינת החום ובמשך החשיפה. כוויה מוגדרת כנזק הנגרם לרקמות הגוף 

על-ידי אש, חום, קור, חומר כימי, חשמל, קרני שמש, גז או קרינה גרעינית. 
]הרחבה בנושא: ראה ראש פרק ‘פירוט מודעות לסביבה וזיהוי גורמי סיכון בבית תת פרק ‘כוויות’[ 

חומרים נפיצים הנם חומרים שרגישותם לרוב גבוהה, ובעת השימוש בהם חשוף האדם לסכנת פיצוץ. פיצוץ עלול להתבטא הן 
ב’אפקט התרמי’ כתוצאה מאש ומחום רב שעלולים להיווצר, והן ב’אפקט גל הדף’. שלושה שלבים בנזקי ההדף: בשלב הראשון 

ההשפעה הישירה של גל הלחץ על הגוף - איברים חלולים שיש בהם גז יגיבו לפי חוקי הגזים. לפיכך, נפחם ישתנה, והתוצאה 
תהיה קרעים באיברים - כמו הרס בועיות הריאה או קרעים בעור התוף בשל שינויים חדים בלחץ האוויר. בשלב השני ייגרם נזק 

מחפצים מועפים, בדומה לרעידת אדמה- הפגיעות בבני האדם יגרמו כתוצאה מנפילת חפצים או חלקי מבנה .
בשלב השלישי הנפגע עצמו נעשה למעין ‘קליע’. הוא מועף באוויר ומוטח בקרקע. בכל מקרה של פגיעת הדף יש לחשוד בפגיעה 

קשה בריאות ובעור התוף, גם אם אין סימנים חיצוניים. אם הנפגע היה בחלל סגור או במים - נזק ההדף גדול אף יותר.
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כיצד ניתן למנוע התרחשות של תאונות בגלל חומרים מסוכנים בבית?
על מנת למנוע התרחשותן של תאונות הנגרמות על-ידי חומרים מסוכנים יש צורך לידע, להסביר ולהעלות את מודעות כל בני 
הבית לחומרים המסוכנים שנמצאים בסביבתם, לסכנה הטמונה בהם ולאופן ההתנהגות בקרבתם. מעבר לכך חשוב להקפיד על 

כללי מניעה בסיסיים:
הוראות בטיחות לשימוש בחומרים מסוכנים

אריזות של מוצרים המכילים חומרים מסוכנים מסומנות בתוויות המפרטות את הוראות האחסון, השימוש והסילוק. כשקונים . 1
מוצר המכיל חומר מסוכן יש לקרוא את ההוראות על התווית ולפעול רק על-פי ההוראות הללו.

יש לשמור את המוצר במיכל המקורי ולשמור על שלמות התווית.. 2
בחומרים מסוכנים יש להשתמש רק במקומות מאווררים.. 3
יש להימנע משאיפה של תרסיסים ואדי חומרים מסוכנים.. 4
יש לשמור חומרים רעילים מחוץ להישג ידם של ילדים וחיות מחמד.. 5
יש להחזיר את החומרים המסוכנים למקומם מיד בתום השימוש. . 6
אין לאחסן חומרי ניקוי והדברה בבקבוקי שתייה - זה נראה תמים, אך זה מסוכן. . 7
אין לערבב כמה חומרים מסוכנים, גם לא בדרך להשלכתם לאשפה.. 8
יש להשתמש במוצרים הללו עד סופם, ובמידה שנשארו שאריות, עדיף לשמור אותן או לתת אותן למישהו שזקוק להן מאשר . 9

לזרוק אותן למקום שבו עלולים אנשים להיפגע מהן. 
בכל שימוש בחומר מסוכן יש לוודא שיש מבוגר בשטח המשגיח על הנעשה.. 10
בכל חשד להרעלה יש לפנות מיד למכון הארצי למידע בהרעלות, הפועל 24 שעות ביממה.. 11

כללי התנהגות בעת התרחשות תאונה ביתית בגלל שימוש בחומרים מסוכנים:
יש להרחיק את החומר המסוכן מהנפגע ומכל הסובבים.. 1
אם אין מבוגר בסביבה יש לקרוא לעזרה. אם נמצא מבוגר באזור יש להישמע לו.. 2
במידת הצורך יש לוודא שהנפגע יקבל טיפול רפואי על-ידי מבוגר או על-ידי איש רפואה מוסמך. . 3

     )לעיתים הטיפול הוא פשוט ונעשה במקום הפגיעה, ולעיתים יש צורך לפנות את הנפגע אל בית-החולים(.
במידת הצורך יש לקרוא לארגוני החירום המטפלים באירועים כאלו - משטרה, מכבי אש ומגן דוד אדום.. 4
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הנחיות התגוננות בעת הישמע אזעקת התרעה
ישנן סכנות אשר לא ניתן להתריע לפני הופעתן כמו ארוע טרור פתאומי ורעידת אדמה. לעומת זאת, יש מצבי חירום אשר ניתן 

להתריע על הסכנה הצפויה ולהדריך את התושבים להיערך מראש. במקרה זה תישמע אזעקה עולה ויורדת.

מפת אזורי ההתגוננות: 
מפת ההתגוננות הינה מפה המתארת לאזרח את זמני הכניסה שלו למרחב המוגן, בעת ירי טילים. בעקבות מבצע "צוק איתן" בוצעו 

שינויים במפה. הארץ מחולקת ל-32 אזורים, אשר שמם הינו בהתאם לאזור הגיאוגרפי. כך לדוגמה, העיר אשדוד שייכת לאזור לכיש 
והעיר תל אביב שייכת לאזור דן. האזורים מופיעים בצבעים שונים, כאשר כל צבע מסמן את זמן ההתרעה העומד לרשותנו לצורך כניסה 

למרחב המוגן, בהתאם למרחק של אותו מרחב מאזור האיום. כל אזור חולק לאזורי משנה עם מספר. ההתרעה תימסר גם באמצעות הרדיו 
והטלוויזיה. בנוסף להתרעה יועברו הנחיות פיקוד העורף באמצעי התקשורת.

כיצד נבחר את המרחב המוגן?
את המרחב המוגן נבחר לפי פרק הזמן העומד לרשותנו מרגע 

הישמע האזעקה לפי סדר עדיפות זה:
	 ממ”ד )מרחב מוגן דירתי( או ממ”ק )מרחב מוגן קומתי( הם 

הבחירה המועדפת.
	 מקלט:

- מקלט בבניין משותף - ניתן לשימוש בתנאי     
       שהמקלט פנימי - אפשר להגיע אליו דרך חדר   
       מדרגות פנימי. במקרה זה אין מגבלת זמן, כי   

       מעטפת חדר המדרגות מגנה עלינו.
- מקלט ציבורי - המקלט זמין בתנאי שניתן  להגיע     
       אליו בפרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה,   

       על פי מפת אזורי ההתגוננות וזמני ההתרעה.
למי שאין ברשותו ממ”ד, ממ”ק או מקלט זמין:

	 דיירי הקומה העליונה במבנה ללא ממ”ד, ממ”ק או   
   מקלט פנימי ירדו קומה אחת וישהו בחדר המדרגות.

	 דיירי יתר הקומות - יש לבחור חדר פנימי מוגן שבו    
   מינימום קירות חיצוניים, חלונות ופתחים.

   אין לבחור במטבח, בשירותים או במקלחת מחשש    
   להתנפצות חרסינות, קרמיקות, מראות או זכוכיות    

   כתוצאה מהדף אוויר.
דגש לתושבי הדרום:

ביישובי עוטף עזה, באזורים שבהם זמן ההתרעה הוא 15 או 30 
שניות, יש לבחור את המרחב המוגן בחלקו של הבית המרוחק 

ממקור הירי )רצועת עזה(.
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המרחבים המוגנים הקיימים:
מרחב מוגן דירתי )ממ”ד(

מרחב מוגן הנמצא בבית )מצוי בדרך כלל במבנים שנבנו החל משנת 1992( לממ”ד קירות בטון 
משוריין, דלת מפלדה וחלונות פלדה המגינים מפני הדף ורסיסים העלולים להיגרם כתוצאה מפיצוץ 

קרוב.
הממ”ד יכול לשמש גם כחדר אטום.

מרחב מוגן קומתי )ממ”ק(
מרחב מוגן מוסדי )ממ”מ(

דומה במבנה שלו לממ”ד , אך שונה ממנו בכך שהוא מיועד למספר משפחות המתגוררות באותה קומה 
)מרחב מוגן קומתי( או לנמצאים במבנה ציבורי )מרחב מוגן מוסדי( 

בית-ספר, קניון וכדומה.

מקלט
המקלט בנוי מעל או מתחת לפני הקרקע, ומיועד לדיירים המתגוררים בבנין או באזור מגורים קרוב.
מקלט בבניין משותף - ניתן לשימוש בתנאי שהמקלט פנימי - אפשר להגיע אליו דרך חדר מדרגות 

פנימי. במקרה זה אין מגבלת זמן כי מעטפת חדר המדרגות מגנה עלינו.
מקלט ציבורי - המקלט זמין בתנאי שניתן להגיע אליו בפרק הזמן הנדרש מרגע הישמע האזעקה על-פי 

מפת איזורי ההתגוננות וזמני ההתרעה.

יש לבצע פעולות אחזקה שוטפות לממ”ד ולמקלט לפי ההנחיות המפורסמות באתר האינטרנט של 
www.oref.org.il :פיקוד העורף בכתובת

חדר פנימי מוגן
חדר המיועד למי שאין ברשותם ממ”ד או ממ”ק או מקלט זמין שניתן להגיע אליו בתוך פרק הזמן 

שהוגדר לאזור בו שוהים מרגע הישמע האזעקה. בחדר הפנימי המוגן צריכים להיות הכי מעט פתחים 
)חלונות, דלתות, וכו’( והכי מעט קירות הפונים כלפי חוץ )קירות חיצוניים(.

 

מפת אזורי ההתגוננות: 
מפת ההתגוננות הינה מפה המתארת לאזרח את זמני הכניסה שלו למרחב המוגן, בעת ירי טילים. בעקבות מבצע "צוק איתן" בוצעו 

שינויים במפה. הארץ מחולקת ל-32 אזורים, אשר שמם הינו בהתאם לאזור הגיאוגרפי. כך לדוגמה, העיר אשדוד שייכת לאזור לכיש 
והעיר תל אביב שייכת לאזור דן. האזורים מופיעים בצבעים שונים, כאשר כל צבע מסמן את זמן ההתרעה העומד לרשותנו לצורך כניסה 

למרחב המוגן, בהתאם למרחק של אותו מרחב מאזור האיום. כל אזור חולק לאזורי משנה עם מספר. ההתרעה תימסר גם באמצעות הרדיו 
והטלוויזיה. בנוסף להתרעה יועברו הנחיות פיקוד העורף באמצעי התקשורת.
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הציוד המומלץ למרחב המוגן:
אמצעי תקשורת: טלוויזיה, רדיו וסוללות, טלפון ומחשב בעל חיבור לאינטרנט כדי להמשיך להתעדכן	 
3 ליטרים מים בבקבוקים סגורים בעבור כל אדם ליממה אחת. מומלץ להכין מים לשלוש יממות.	 
מזון באריזות סגורות, כגון שימורים או חטיפים.	 
תאורת חירום או פנס וסוללות.	 
ערכת עזרה ראשונה.	 
מטפה לכיבוי אש.	 
רשימת טלפונים של ארגוני החירום, של בני המשפחה והשכנים.	 
העתקי מסמכים חשובים, מסמכים רפואיים, מרשמי תרופות בשימוש קבוע, מסמכי זיהוי, מסמכים אישיים ומסמכים פיננסיים 	 

)מומלץ להחזיקם גם במקום אחר מחוץ לבית לגיבוי(.
ציוד איטום: יריעות ניילון מסוג פוליאתילן בעובי 100 מיקרון לפחות וסרט הדבקה רחב ושקוף בעובי 30 מיקרון לפחות 	 

וברוחב 50 מ”מ שיספיקו לאיטום פתחי החדר. 
תיק ציוד אישי למקרה של פינוי: כל ציוד שיהיה חיוני במקרה של פינוי מהבית לכמה ימים )למשל, תרופות, כסף מזומן, 	 

אוהל, גפרורים, נרות, סכין רב-שימושי, ציוד מיוחד לתינוקות, ציוד לאנשים עם צרכים מיוחדים וכו’(. 
חפצים שינעימו את הזמן ויקלו את השהייה כגון: משחקים, עיתונים, ספרים.	 

הנחיות ההתגוננות בעת הישמע אזעקה:
בהישמע אזעקה או קול נפץ, יש להיכנס למרחב המוגן, לפי פרק הזמן העומד לרשותנו.

מי ששוהה במבנה - יש להיכנס למרחב המוגן שנבחר מראש ובתוך פרק הזמן העומד לרשותו, ולסגור דלתות וחלונות.	 

מי ששוהה בחוץ - יש להיכנס למבנה קרוב בתוך פרק הזמן העומד לרשותו. אם אין מבנה בקרבת מקום, יש לשכב על הקרקע 	 
ולהגן על הראש באמצעות הידיים.

מי שנמצא ברכב - יש לעצור בצד הדרך, לצאת מהרכב ולהיכנס למבנה או למחסה קרוב. אם לא ניתן להגיע למבנה או 	 
למחסה בתוך פרק הזמן העומד לרשותו, יש לצאת מהרכב, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש באמצעות הידיים. אם לא 

מתאפשר לצאת מהרכב יש לעצור בצד הדרך ולהמתין 10 דקות.

יש להאזין להנחיות באמצעי התקשורת.

יש להמתין 10 דקות ורק אז ניתן לצאת מהמיגון, אלא אם ניתנה הנחייה אחרת של פיקוד העורף באמצעי התקשורת.

חשוב להתרחק מחפצים לא מזוהים, רקטה או טיל המונחים על הארץ, במקרה כזה יש להרחיק סקרנים ולהודיע למשטרה.

כאמור, תאונות אינן קורות - הן נגרמות, ולפיכך ניתן למנוע את מרביתן, גם אם לא באופן מוחלט- אזי ניתן לצמצמן במידה 
ניכרת.
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סכנות
וסיכונים

דפי הנושא מתוך חוברת עבודה לתלמיד
בלוויית הערות דידקטיות למורה
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המטרה בפעילות זו היא להאיר 
את תשומת ליבם של הילדים 

לסכנות ולסיכונים שונים 
המצויים בסביבתנו הקרובה.

נוֹת ְוִסּכּוִנים  ּה ָאנּו נוֲֹהִגים ְלַשֵחק, ִלְלמֹד ְוָלנּוַח ֶיְשָנם ַסכָּ רוָֹבה ֶשבָּ ִביָבה ַהקְּ סְּ בַּ
ּבּוִרי. ן ַהצִּ ֶפר ּוַבגַּ ֵבית-ַהסֵּ ִית, בְּ בַּ ב ֶשל ִשְגָרה: בַּ ַמצָּ ים, ֲאִפּלּו בְּ ַרבִּ

ַנע  יַצד ִלְפעֹל ּוְלִהמָּ ְסִביָבֵתנּו, נּוַכל ְלַהְחִליט כֵּ נוֹת ֶשבִּ כָּ ִאם ָנִשים ֵלב ַלסַּ
ִגיָעה. ִמפְּ
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בציורים מתוארות סכנות 
שונות שאותן יש לאתר ולהקיף 

בעיגול. לגבי כל סיכון יש 
לבדוק מה מסוכן? מה יכול 
לקרות אם ניפגע? איך ניתן 

למנוע את הסיכון? 

ָכל ֶחֶדר.  ְמָצאוֹת בְּ נוֹת ַהנִּ ָאדֹם ַסכָּ ִית. ִצְבעּו בְּ בַּ ָתֲאִרים ֲחָדִרים שוִֹנים בַּ ָעה ִאּיּוִרים ַהמְּ ִלְפֵניֶכם ַאְרבָּ

.1

.2
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.3

.4
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את נושא החומרים המסוכנים 
והרעילים כדאי לפתוח בבירור 

ובגיבוש של מושגים כגון ‘חומר 
מסוכן’, ‘רעל’, ‘הרעלה’ וכן 

בירור שאלות כדוגמת מה יכול 
לגרום להרעלה?

או אילו חומרים מסוכנים אנחנו 
מכירים?

ניתן להמחיש מהם חומרים 
מסוכנים על-ידי הצגת מוצרים 

המכילים חומרים מסוכנים 
לעומת מוצרים שאינם מכילים 

חומרים כאלה, ובעזרת 
התלמידים לעמוד על ההבדלים 

ביניהם.

בסיום הפעילות כדאי להסביר 
לילדים, שתכשירים רבים 

בביתנו ובסביבתנו הם ‘חומרים 
מסוכנים’. עם זאת, שימוש נכון 

בתכשירים אלו איננו מהווה 
סיכון, אלא מועיל )כדוגמת 
תרסיס כנגד מזיקים, חומרי 

ניקוי וכו’(.

ְסִביָבֵתנּו  ִנים ֶשבִּ ֻסכָּ    ַהֳחָמִרים ַהמְּ
ן אוָֹתנּו. ִמים ֶשֲעלּוִלים ְלַסכֵּ נּו ֶיְשָנם ֳחָמִרים ְמֻסיָּ ְסִביָבה ֶשלָּ בַּ

יק ָלנּו  רוֹת שוֹנוֹת, ַאְך ֲעלּוִלים ְלַהזִּ ִשים אוָֹתנּו ְלַמטָּ ְסִביָבֵתנּו ְמַשמְּ ִנים ֶשבִּ ֻסכָּ ַהֳחָמִרים ַהמְּ

ְבַלע אוָֹתם. ע, ָנִריַח אוֹ ֶשנִּ ִאם ִנגַּ

ְמָגְרִדים, ֶחְלָקם  ה? ֶחְלָקם ְרִעיִלים ְלגּוף ָהָאָדם, ֶחְלָקם ְמָגִרים וְּ ֳחָמִרים ֵאלֶּ ָנה ֶשבָּ כָּ ַמִהי ַהסַּ

ע ִעם ֵאש. ַמגָּ ַח ְוַאף ְלִהְתּפוֵֹצץ בְּ ֲעלּוִלים ְלִהְתַלקֵּ

ְסַחר, ְועוֹד.  מִּ ַחְקָלאּות, בַּ ְרפּוָאה, בַּ ִית, בָּ בַּ ים: בַּ ְמקוֹמוֹת ַרבִּ ִשּמּוש בִּ ם בְּ ה ְמצּויִּ ֳחָמִרים ֵאלֶּ

ֵניֶהם. ָעֵלינו  ְזִהיִרים אוָֹתנּו ִמפְּ ִנים ְצמּוִדים ְסָמִלים ַהמַּ ֻסכָּ ְלַגב ָהֲאִריזוֹת ֶשל ַהֳחָמִרים ַהמְּ

ה, ּוְלִהְתַרֵחק ִמן ַהֳחָמִרים.  ָלִשים ֵלב ִלְסָמִלים ֵאלֶּ

מּונוֹת ֶשל ֲעָשָרה מּוָצִרים שוִֹנים. ִצְבעּו ַרק ֶאת      ִלְפֵניֶכם תְּ
ִנים. ֻסכָּ               ַהֳחָמִרים ַהמְּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ

ְרִסיס תַּ

ֶנֶגד ֲחָרִקים

חֶֹמר ְלִנּקּוי 
ְרָצפוֹת

ּקּוי  ְרִסיס ְלנִּ תַּ
ַחּלוֹנוֹת

ִצְבֵעי ּגוָֹאש

יִתי ַמְחֵשב בֵּ

ַמֲעַדן ָחָלב

י בִּ ֻדּ

ְסֵקיְטּבוְֹרד

ִמְמַרח שוֹקוָֹלד ַשְמּפּו



86

התלמידים מבלים חלק ניכר 
מזמנם הפנוי מחוץ לכותלי 

הבית, במגרשי משחקים 
וספורט, בטיולים משפחתיים 

ועוד. 
אנו נכנה את כל המקומות 

בשטחים הפתוחים שבהם שוהה 
התלמיד ופועל בשעות הפנאי 

מחוץ לביתו בשם ‘סביבה’. 
הנתונים הארציים מוכיחים 
שתלמידים רבים, בגילאים 

שונים, נפגעים באותן ‘סביבות’.
אנו נבקש לעורר בתלמידים 

דריכות ותשומת לב לסיכונים 
בסביבתם ולסייע בידיהם 

באמצעות הקניית כללי 
הבטיחות וההיכרות עם הסביבה 

שבה הם חיים, למנוע ולצמצם 
סכנות וסיכונים מעצמם 

ומאחרים.

בסיום הפעילות ניתן לערוך 
שיחה על הסיכונים השונים 

המוצגים באיור, ויחד עם 
הילדים לברר מהן דרכי הפעולה 

המתאימות להימנע מסיכונים 
כאלה.

כמו כן, ניתן לערוך סיורי שטח 
בחצר בית-הספר או בסמוך 

לבית-הספר, ולזהות סיכונים 
ומפגעים.

נוֹת  ַהַסכָּ
רוֹת... תְּ ְסתַּ ֶשמִּ

ְרִשים ֶשל ֵאזוֹר ְמגּוִרים  ִלְפֵניֶכם תַּ

ם.  ּובוֹ ְשמָֹנה ִסּכּוִנים ֶאְפָשִריִּ

ַהִאם ּתּוְכלּו ִלְמצֹא אוָֹתם?

ִעּגּול  יפּו בְּ א. ַהקִּ
ִביָבה. סְּ ּכּוִנים בַּ     ֶאת ַהסִּ

ב. ִצְבעּו ֶאת ָהִאּיּור. 

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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יש לקרוא את הסיפור במליאה

א: ַטע ַהבָּ ִקְראּו ֶאת ַהקֶּ   

ִסּפּורוֹ ֶשל יוָֹאב   
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 11

12

יַע ִהְבִחין ֶשִהגִּ ֶפר. כְּ ית ַהסֵּ ְיָתה ִמבֵּ ה ב’. יוֹם ֶאָחד ָחַזר יוָֹאב ַהבַּ ִכתָּ ְלִמיד בְּ יוָֹאב הּוא תַּ

ח.                                                         ְטבָּ ּוּון ַהמִּ יַע ִמכִּ יר. הּוא ׂשם ֵלב ֶשָהֵריַח ַמגִּ ֵריַח מּוָזר ְוָחִריף ְמאֹד, ֵריַח ֶשלֹא ִהכִּ ד בְּ ִמיָּ

ַלף  ּשּול ֶשדָּ ז ַהבִּ ֵביתוֹ ָהָיה ֵריחוֹ ֶשל גַּ ט בְּ שֵּ יוָֹאב לֹא ָיַדע זֹאת, ַאְך ָהֵריַח ֶשִהְתפַּ

ִית. ָכל ַחְדֵרי ַהבַּ ט בְּ שֵּ ק, ְוֵהֵחל ִמְתפַּ ח. ָהֵריַח ָהַלְך ְוִהְתַחזֵּ ְטבָּ מִּ יַרִים ֶשבַּ ֵמַהכִּ

ֵכָנה. ֶבֶרת ָשָרה ַהשְּ יתוֹ ְוָהַלְך ֶאל ַהגְּ ֵאר ָאִדיש. הּוא ָיָצא ִמבֵּ יוָֹאב ֶהֱחִליט לֹא ְלִהשָּ

ֵביתוֹ ד - בְּ ֶבֶרת ָשָרה ֵהִביָנה ִמיָּ ר ָלּה יוָֹאב ַעל ָהֵריַח. ַהגְּ ֶלת ִספֵּ ְתָחה ׂשָרה ֶאת ַהדֶּ ֶשפָּ כְּ

ּשּול!                   ז בִּ ִליָפה ֶשל גַּ ֶשל יוָֹאב ֵיש דְּ

ִליַפת דוֹל! דְּ ָכְך ָאסוֹן גָּ ֶבֶרת ָשָרה ְליוָֹאִבי - “ָמַנְעתָּ בְּ אָת!” ָאְמָרה ַהגְּ “טוֹב ְמאֹד ֶשבָּ

ֶבֶרת ָשָרה דוֹל!” ַהגְּ ֶנת ְמאֹד - ִהיא ֲעלּוָלה ִלְגרוֹם ְלֶחֶנק ְוַאף ְלִפּצּוץ גָּ ז ִהיא ְמֻסכֶּ גַּ

ן ְלהוָֹריו ֶשל  י ָהֵאש, ּוְלַאַחר ִמכֵּ ָרה ִלְמַכבֵּ ֵביתוֹ ֶשל יוָֹאב, ִהְתַקשְּ ז בְּ ֶרז ַהגָּ ָסְגָרה ֶאת בֶּ

ְלתָּ  ִאים ּבוֹ ְמאֹד ַעל ִהְתַנֲהגּותוֹ ַהּבוֶֹגֶרת ְוָהַאֲחָרִאית! “ִהצַּ יוָֹאב. הוָֹריו ֶשל יוָֹאב ָהיו גֵּ

ַגֲאָוה.  יֵתנּו!” ָאְמרּו בְּ יָך - ְוֶאת בֵּ ֶאת ַחיֶּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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עם סיום הקריאה כדאי לתת 
לתלמידים לענות על השאלות 

באופן פרטני. בסיום, כדאי 
לבדוק יחד את התשובות. 

מומלץ להתעכב על השאלה 
השלישית ולקיים שיחה 

בכיתה על האפשרויות השונות 
שעמדו בפני יואב כתוצאה 

אוֹת:מההתרחשות בסיפור. ֵאלוֹת ַהבָּ ֲענּו ַעל ַהשְּ

ְיָתה, ַמהּו? יַע ַהבַּ ֲאֶשר ִהגִּ ב מּוָזר ֶשֵאָליו ָשם ֵלב יוָֹאב כַּ שּורוֹת 1-2 ְמתָֹאר ַמצָּ 1. בְּ

_________________________________________________    

_________________________________________________    

ִעְקבוֹת ָהֵארּוַע. ָתֶאֶרת ָמה ֶהֱחִליט יוָֹאב ַלֲעׂשוֹת בְּ ַטע ֶאת ַהּשּוָרה ַהמְּ 2. ַהְעִתיקּו ֵמַהקֶּ

    _________________________________________________    

_________________________________________________    

_________________________________________________    

יעּו ְשֵתי ֶאְפָשרּויוֹת שוֹנוֹת. ֻעּלוֹת נוָֹספוֹת ָהָיה ָיכֹל יוָֹאב ַלֲעׂשוֹת? ַהצִּ 3. ֵאילּו פְּ

    א. _______________________________________________

_________________________________________________    

    ב. _______________________________________________

 _________________________________________________    

_________________________________________________    

ִאים ּבוֹ”. ַמּדּוַע, ְלַדַעְתֶכם הוָֹריו תּוב “הוָֹריו ֶשל יוָֹאב ָהיו גֵּ שּוָרה 11 כָּ 4. בְּ

ִאים?     ֶשל יוָֹאב ָהיו גֵּ

_________________________________________________    

_________________________________________________    

יואב הרגיש בריח מוזר וחריף מאד.

יואב החליט לא להישאר אדיש. הוא יצא מביתו והלך לספר 
לגברת שרה, השכנה, על הריח המוזר והחריף שבביתו.

להתקשר למכבי אש.

להתקשר לאחד ההורים.

ההורים של יואב גאים בו כי הוא מנע אסון גדול 
והתנהג כבוגר ואחראי.
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בעזרת ההורים מתבקשים 
התלמידים לערוך סיור בכל 
אחד מחדרי ביתם, להתבונן 
בחפצים ולרשום את שמות 
החפצים המסוכנים או את 

המפגעים הבטיחותיים שיש בכל 
חדר. 

לאחר מכן יערוך כל תלמיד 
‘חידון’ לבני המשפחה שבו 
ישאל אותם “אילו סיכונים 

ומפגעים בטיחותיים נמצאים 
בחדרי הבית?”

המטרה היא להביא את 
הרעיונות שנלמדו בכיתה לידי 
יישום. לאחר שהצליחו הילדים 

להבחין במפגעים בטיחותיים, 
הם ינסו לזהות מפגעים 
וסיכונים דומים בבית. 

באמצעות פעילות זו אנו 
משיגים שתי מטרות חשובות:

האחת, היא פיתוח יכולתו 
של הילד לשים לב לסכנות 

פוטנציאליות. 
השנייה - הפניית תשומת ליבם 
של הוריו של כל ילד ושל בני 

משפחתו לסכנות הקיימות בבית 
המשפחה.

ם ֲאֶשר   ִטיחּוִתיִּ ִעים ַהבְּ ְפגָּ ִנים אוֹ ַהמִּ ֻסכָּ רּו( ֶאת ְשמוֹת ַהֲחָפִצים ַהמְּ א. ִרְשמּו )אוֹ ַציְּ

ֲחָדִרים ַהּשוִֹנים.     ְמָצאֶתם בַּ

ם ִטיחּוִתיִּ ִעים בְּ ָחה: ַשֲאלּו אוָֹתם ֵאילּו ִסּכּוִנים ּוִמְפגָּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ ב. ִעְרכּו ‘ִחּדוֹן’ ִלְשָאר בְּ

ַיְדֶכם. ִית. ַהְשוּו ָלְרִשיָמה ֶשבְּ ַחְדֵרי ַהבַּ     ִנְמָצִאים בְּ

ְלִהְתַיֲעצּות
ִעם ַההֹוִרים

ִית ֲעבֹוַדת ַבּ

צעצועים קטנים שאפשר לבלוע

מספרייםתנור חם

חלון פתוח

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

ֲחַדר ְיָלִדים ח ִמְטבָּ

שקעי חשמל

סכינים
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.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

ַמְחָסן/ ֲחַדר ִאְחסּון ְטָיה ֲחַדר ַאְמבַּ

ֶחֶדר נוָֹסף  ִנים בְּ ָרִטים ַעל ֲחָפִצים ְמֻסכָּ אּו פְּ ַמלְּ

מברגה

פטישמראה

מסמריםמכשיר לייבוש שיער

מספריים

ארון תרופות
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בכל בית קיים חדר שהוא החדר 
המוגן ביותר.

יש להדגיש, כי הבתים שונים 
זה מזה, ולכל בית פתרון מיגון 

משלו.

חשוב מאוד שהדפים הבאים 
ימולאו עם בני המשפחה.

יש להדגיש, שיש לבחור את 
המרחב המוגן בעת שגרה.

יש לקרוא עם התלמידים את 
תוכן הדברים הנוגעים לסוגי 

המיגון הקיימים בבתים השונים, 
ולאחר ציון כל דוגמה לשאול 
למי יש סוג מיגון כזה בביתו.

ָחשּוב ִלְזֹכּר

ִלְבחֹר ִמּגּון ָהגּון   

יָרִתי )ָמָמ”ד( ֶמְרָחב מּוָגן דִּ
טוֹן  ָמ”ד ִקירוֹת בֵּ ַנת 1992(. ַלמָּ ְבנּו ַהֵחל ִמשְּ ִמְבִנים ֶשנִּ ָלל בְּ ֶדֶרְך כְּ ִית )ָמצּוי בְּ בַּ ְמָצא בַּ ֶמְרָחב מּוָגן ַהנִּ

ּצּוץ ָקרוֹב.  תוָֹצָאה ִמפִּ ֵרם כְּ ֵני ֶהֶדף ּוְרִסיִסים ָהֲעלּוִלים ְלִהגָּ ים ִמפְּ ָלָדה ַהְמִגנִּ ָלָדה ְוַחּלוֹנוֹת פְּ ֶלת ִמפְּ ְמֻשְרָין, דֶּ
ֶחֶדר ָאטּום. ם כְּ ש גַּ ָמ”ד ָיכוֹל ְלַשמֵּ ַהמָּ
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ִניִמי מּוָגן  ֶחֶדר פְּ
ְרשּוָתם ָמָמ”ד  יָֹעד ְלִמי ֶשֵאין בִּ ֶחֶדר ַהמְּ
יַע  יָתן ְלַהגִּ אוֹ ָמָמ”ק אוֹ ִמְקָלט ָזִמין, ֶשנִּ

ר ָלֵאזוֹר ֶשּבוֹ  ַמן ֶשֻהְגדַּ ֶרק ַהזְּ תוְֹך פֶּ ֵאָליו בְּ
ֶחֶדר  ַמע ָהַאְזָעָקה. בַּ שוִֹהים, ֵמֶרַגע ִהשָּ

ָתִחים  ִניִמי ַהּמּוָגן ְצִריִכים ִלְהיוֹת ְמַעט פְּ ַהפְּ
ָלתוֹת, ְוכּוֵלי(  ָכל ָהֶאְפָשר )ַחּלוֹנוֹת, דְּ כְּ

י  ַלפֵּ ָכל ָהֶאְפָשר ַהּפוִֹנים כְּ ים כְּ ְוִקירוֹת ְמַעטִּ
ם(. חּוץ )ִקירוֹת ִחיצוִֹניִּ
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אם נותר זמן, זו עבודה 
שהילדים יכולים לבצע בכיתה 

באופן פרטני.
יש להדגיש בפני התלמידים, 

שגם אם אין ממ”ד או ממ”ק או 
מקלט בבית, ניתן למצוא פתרון 

מיגון.

ים. תִּ נּו ִמְשָאר ַהבָּ ִית ֶשלָּ ְבִדיִלים ֶאת ַהבַּ ָרִטים ֶשמַּ ְמַאְפֵיִנים ְועוֹד פְּ   

ִקְראּו ְוַהְשִלימּו:   

ִרים:_______________________________ ּשּוב ֶשּבוֹ ָאנּו גָּ ַהיִּ

ְתִאים:  קוֹם ַהמַּ מָּ נּו √ בַּ ַסמְּ

נּו הּוא: ִית ֶשלָּ ַהבַּ

ָרִטי ִית פְּ בַּ
 

ירוֹת )קוָֹמה :  ְנַין דִּ בִּ
 

_______________ִמּתוְֹך:______________קוֹמוֹת(

נּו:____________________ַחְדֵרי ֵשָנה. ִית ֶשלָּ בַּ בַּ

נּו ִמְתּגוְֹררוֹת_______________ְנָפשוֹת. ִית ֶשלָּ בַּ בַּ

נּו:______________________ ים ֶשִמְתּגוְֹרִרים ִאתָּ ֲעֵלי ַחיִּ בַּ

נּו’. נּו ְל’ַרק ֶשלָּ ִית ֶשלָּ ם נוָֹסִפים ֶשהוְֹפִכים ֶאת ַהבַּ ְמַאְפֵיִנים ִיחּוִדיִּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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יָרִתי )ָמָמ”ד( אוֹ ֶמְרָחב מּוָגן  נּו ֵיש ֶמְרָחב מּוָגן דִּ ִית ֶשלָּ בַּ בַּ
 

נּו. ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשלָּ          קוָֹמִתי )ָמָמ”ק( ְוָלֵכן ֶזהּו ַהמֶּ

 

יַע ֵאָליו  ן ְלַהגִּ ִניִמי ֶשִנתָּ נּו ֵיש ִמְקָלט פְּ ְנָין ֶשלָּ ית ַהבִּ ַתְחתִּ בְּ
 

נּו. ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשלָּ ְנָין, ְוָלֵכן ֶזהּו ַהמֶּ ֶרְך ַמְדֵרגוֹת ַהבִּ          דֶּ

 

ַמן  ֶרק ַהזְּ תוֹך פֶּ יַע ֵאָליו בְּ ן ְלַהגִּ תָּ נּו ֶיְשנוֹ ִמְקָלט ְשכּוָנִתי, ֶשנִּ ְנָין ֶשלָּ ִמחּוץ ַלבִּ
 

ְרָחב ַהּמּוָגן      ַמע ָהַאְזָעָקה, ְוָלֵכן ֶזהּו ַהמֶּ ִרים, ֵמֶרַגע ִהשָּ ר ָלֵאזוֹר ֶשּבוֹ ָאנּו גָּ          ֶשֻהְגדַּ

נּו.          ֶשלָּ

  

יָרִתי אוֹ קוָֹמִתי ְוֵאין ִמְקָלט  נּו ֵאין ֶמְרָחב מּוָגן דִּ ִית ֶשלָּ בַּ בַּ
 

יָרה. תוְֹך ַהדִּ ִניִמי מּוָגן בְּ ִניִמי אוֹ ָזִמין, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ִלְבחֹר ֶחֶדר פְּ          פְּ

ֶמְרָחב מּוָגן הּוא: ש כְּ ֵביֵתנּו ְלַשמֵּ ְבַחר בְּ ִניִמי ֶשנִּ ַהֶחֶדר ַהפְּ
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ַמע ַאְזָעָקהָחשּוב ִלְזֹכּר ֵעת ִהשָּ בְּ
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ַהְנָחיוֹת ְלִהְתַנֲהגּות   
ַמע ַאְזָעָקה ֵעת ִהשָּ בְּ  

ּקּוד ָהעֶֹרף: ְנסּו ַלֲאַתר פִּ ְשַמַעת ַאְזָעָקה ִהכָּ ֶשנִּ ֵדי ִלְלמֹד ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשוֹת כְּ כְּ

www.oref.org.il
ן מכן בחרו בקישור  וחפשו את “הלינק” – “כיצד לפעול במקרה חרום” וְלַאֵחר ִמכֵּ

כוֹנוֹת. שּובוֹת ַהנְּ ֵאלוֹת ַלתְּ ין ַהשְּ “התנהגות נכונה בעת הישמע אזעקה”. ִמְתחּו ַקו בֵּ

שּובוֹת:   תְּ

ין ּבוֹ. ֵנס ְלִמְבֶנה ָקרוֹב ּוְלַהְמתִּ 1. ְלִהכָּ

א ִאם  ּקוֹת, ֶאלָּ ין ֶעׂשר דַּ 2. ְלַהְמתִּ

ּקּוד ָהעֶֹרף. ְלנּו ַהְנָחָיה ַאֶחֶרת ִמפִּ   ִקבַּ

ְבַחר ְרָחב ַהּמּוָגן ֶשנִּ ֵנס ַלמֶּ 3. ְלִהכָּ

ָמ”ד, ִאם ֵאין ֵנס ַלמָּ   ֵמרֹאש )ְלִהכָּ

ְקָלט. ִאם ֵנס ַלמִּ   ָמָמ”ד ֵיש ְלִהכָּ

ִניִמי אוֹ ָזִמין, ֵיש   ֵאין ִמְקָלט פְּ

תוְֹך   ִניִמי מּוָגן בְּ ֵנס ַלֶחֶדר פְּ   ְלִהכָּ

יָרה(.    ַהדִּ

  ְשֵאלוֹת:

ְשַמַעת ֶשנִּ 1. ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשות כְּ

תוְֹך ִמְבֶנה?   ַאְזָעָקה ְוִנְמָצִאים בְּ

ְשַמַעת    ֶשנִּ 2. ָמה ָצִריְך ַלֲעׂשוֹת כְּ

חּוץ?   ַאְזָעָקה ְוִנְמָצִאים בַּ

ן    ה ְזַמן ָצִריְך ְלַהְמִתין ַעד ֶשִנתָּ מָּ 3. כַּ

ְרָחב ַהּמּוָגן?   ִיְהֶיה ָלֵצאת ֵמַהמֶּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ

כדי לבצע את הפעילויות 
המופיעות בעמודים 52-53 
נדרש על התלמידים להכנס 
לאתר האינטרנט של פיקוד 
העורף ולחפש את ההנחיות 

“כיצד לפעול במקרה חירום” 
ולאחר מכן לבחור בקישור 

“התנהגות נכונה בעת הישמע 
אזעקה”.

ניתן לתת לתלמידים לענות 
באופן פרטני ולאחר מכן לבדוק 
את התשובות לשאלות במליאה.
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ָחשּוב ִלְזֹכּר

ֲאזוֵֹרי ַהִהְתּגוְֹננּות
ְרָחב  ִניָסה ַלמֶּ ָרֵאל ַלֲאזוֵֹרי ִהְתגוְֹננּות, ְוָקַבע ְלָכל ֵאזוֹר ְזַמן כְּ ק ֶאת ִישְֹ ּקּוד ָהעֶֹרף ִחלֵּ פִּ

ם  ֵאזוֹר ֶשּבוֹ ַאתֶּ ְרָחב ַהּמּוָגן בָּ רּוש ִלְכִניָסה ַלמֶּ ַמן ַהדָּ ֶרק ַהזְּ ֵדי ָלַדַעת ַמהּו פֶּ ַהּמּוָגן. כְּ

יְנק” – “ַהְנָחיוֹת ִהְתּגוְֹננּות ֶלֱאזֹר”. ׂשּו ֶאת “ַהלִּ ּקּוד ָהעֶֹרף ְוַחפְּ ְנסּו ַלֲאַתר פִּ ִרים, ִהכַּ גָּ

ֵאלוֹת  ין ַהשְּ ִרים. ִמְתחּו ַקו בֵּ ם גָּ ּה ַאתֶּ ְתִאים ְלִעיר בָּ ַמן ַהמַּ ן ִמְצאּו ֶאת ַהזְּ ְלַאֵחר ִמכֵּ

כוֹנוֹת. שּובוֹת ַהנְּ ַלתְּ

ְשֵאלוֹת:

ֶרק   ָכל ָהָאֶרץ ֻמְקֶצה אוֹתוֹ פֶּ 1. ַהִאם בְּ

ְרָחב ַהּמּוָגן? יַע ַלמֶּ ֵדי ְלַהגִּ   ְזַמן כְּ

יַע   ה ְזַמן ָצִריְך ְלַהגִּ מָּ תוְֹך כַּ 2. בְּ

ְרָחב ַהּמּוָגן ֵמָהֶרַגע ֶשּבוֹ    ַלמֶּ

  ִנְשַמַעת ַאְזָעָקה?

ֵאיֶזה ֵאזוֹר ן ָלַדַעת בְּ יַצד ִנתָּ 3. כֵּ

ר? ּשּוב ֶשּבוֹ ֲאִני גָּ ם ַהיִּ   ְמֻמקָּ

שּובוֹת: תְּ

ֵאיֶזה ֵאזוֹר ִהְתגוְֹננּות 1. ָצִריְך ָלַדַעת בְּ

ִרים. ּשּוב ֶשּבוֹ ָאנּו גָּ   ִנְמָצא ַהיִּ

ֲאַתר 2. ִאם רוִֹצים ָלַדַעת, ּבוְֹדִקים בַּ

ּקּוד ָהעֶֹרף.   ָהִאיְנֶטְרֵנט ֶשל פִּ

ֶרק ְזַמן ר פֶּ ָאֶרץ ֻהְגדַּ 3. ְלָכל ֵאזוֹר בָּ

ְרָחב ַהּמּוָגן. יַע ַלמֶּ ּלוֹ ֶשּבוֹ ָצִריְך ְלַהגִּ   ִמשֶּ

ֵאזוֹר ִהְתגוְֹננּות___________________ ְמָצא בְּ ___________ַהנִּ ִרים בְּ ָאנּו גָּ

ְרָחב ַהּמּוָגן. יַע ַלמֶּ ּקוֹת ְלַהגִּ ְוָלֵכן ֵיש ָלנּו ______ְשִנּיוֹת/דַּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ
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דפי עיון והמלצות דידקטיות 
ראשוניות למורה

שרפה
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שרפה
מטרות
התלמיד:

יסביר מהי ‘שרפה’ ויתאר מצבים שבהם עלולה לפרוץ שרפה	 

יזהה חומרים דליקים בבית ובסביבה	 

יפרט דרכים למניעת שרפות	 

יתאר את מרכיבי ההיערכות למקרה של שרפה	 

יפרט את כללי ההתנהגות ואת דרכי ההתמודדות בשעת שרפה	 

נושאים
מהי ‘אש’ ומהי ‘שרפה’?	 

חומרים דליקים 	 

דרכים למניעת שרפות	 

היערכות מוקדמת למקרה של שרפה	 

התנהגות בזמן שרפה	 
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האש
האש משמשת אותנו בחיי היומיום בדרכים מגוונות, הן בבית והן בתעשייה.

חוסר השליטה באש הוא אחת הסכנות הגדולות והקטלניות שמסתיים לא אחת באובדן חיי אדם ובנזק רב לרכוש.
 שלושה גורמים עיקריים לפרוץ שרפות:

18% כתוצאה משרפות יזומות, 28% מחשד להצתה, 33% כתוצאה ממשחקי ילדים והשאר - מסיבות שונות אחרות. 
כשעוסקים באש לא די בהיכרות עם הדרכים שבהן ניתן למנוע שרפה, יש לדעת גם כיצד לכבות אותה.

משולש האש
על מנת להבין מהי האש, כיצד למנוע אותה או לכבותה כדאי להבין תחילה 

מהו ‘משולש האש’. אנו מקבילים את תהליך היווצרות האש למשולש. 
כשם שנוכל ליצור משולש רק כאשר שלוש צלעותיו ייפגשו, כך גם תיווצר אש, 

רק כאשר שלושת מרכיביה ייפגשו.

חום - כדי שחומר יתחיל לבעור הוא זקוק למידת טמפרטורה מסוימת המיוחדת לו. ‘נקודת ההתלקחות’ - מידת החום 	 
)טמפרטורה מסוימת( שבה חומר מסוים יחל לבעור, מבלי שתימצא אש גלויה בסביבתו.

חומר דליק - מרבית החומרים המצויים על פני כדור הארץ עשויים לבעור. מבחינת שרפתם, ההבדל היחיד ביניהם הוא 	 
הטמפרטורה הדרושה כדי להביא אותם להתלקחות. חומר דליק יכול להופיע בצורות רבות המוכרות לנו: נייר, עץ, גז בישול, 

בד. כמובן גם חומרי הדלק המוכרים לנו עשויים לשמש כחומר בעירה: דלק, נפט, שמן, ועוד רבים. 
חמצן - התהליך הנקרא בפינו ‘שרפה’ הוא תהליך שבו מתרכב חומר מסוים עם חמצן. הכוונה היא ליסוד ‘חמצן’ המהווה 	 

כ- 20% מכלל האוויר באטמוספרה. החמצן הוא גז חסר צבע, ריח וטעם, אשר מופיע במצב חופשי – כיסוד, וגם בתרכובות 
מן החי, הצומח והדומם.

הסיבות והמצבים העלולים לגרום לשרפה 
איתני הטבע: קרני שמש, ברקים, הרי געש.	 
תאונות: גרימת שרפה בטעות, ברשלנות בעקבות אי-זהירות או שכחה. לדוגמה: השארת אש דולקת, הדלקת אש בסמוך 	 

לחומרים דליקים, עישון במיטה או ‘משחק ילדים’: משחק בגפרורים, ‘כתובות אש’ בתנועות הנוער או בבתי-ספר.
פעולות מכוונות על-ידי אדם: הצתה במזיד.	 
מצבי חירום אחרים: מצבי חירום שמקורם אינו באש עלולים להוביל למצב חירום נוסף של שרפה: מלחמה,  אירוע חומ”ס, 	 

רעידת אדמה, אירועי טרור ואחרים.

עקרון מניעת שרפה
מה צריך לעשות כדי שלא תהיה שרפה? יש לשמור ולוודא עיקרון אחד בלבד: 

מניעת המפגש בין שלושת מרכיבי האש. 
לדוגמה: לא להציב תנור חימום בסמוך לווילון. על-ידי כך אנו מונעים מפגש בין גורם החום )דהיינו, התנור( לגורם החומר 
הדליק )כלומר, הווילון(. הסברנו קודם שאנו משווים את האש למשולש: כשם שלא נוכל ליצור משולש ללא שלוש צלעות, 

כך לא נוכל ליצור אש ללא שלושת מרכיביה. עלינו להימנע ממפגש זה. 

מצן
ח

חומר דליק

אש

חום
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כללים למניעת שרפה:  
יש למנוע ולהימנע ממשחק באש.	 

יש לבדוק את תקינות מערכת החשמל אחת לפרק זמן 	 
כלשהו.

יש למנוע עומס יתר – אין לחבר מכשירים רבים לשקע 	 
משותף.

יש לשים לב אם תקע חשמל או מכשיר כלשהו 	 
מתחממים בעת השימוש בהם.

הערות דידקטיות על מניעת שרפה
כאמור, ניתן למנוע חלק גדול מן השרפות המתרחשות בארץ. מניעת שרפה מתחילה בראש ובראשונה 

במודעות של כל אחד מאתנו לאופן התנהלותו בסביבת אש גלויה ובסביבת חומרים דליקים. התרגילים בנושא 
המניעה עוסקים הן בהיכרות עם חומרים דליקים הקיימים בסביבתם המידית של התלמידים, והן בהעלאת 
המודעות ביחס לחשיבות המניעה וההיזהרות מאש. קודם כול עלינו לעסוק בזיהוי חומרים שונים העשויים 

מחומרים דליקים, כאשר המטרה היא להסב את תשומת לבם של התלמידים שבסביבה שלהם קיימים חומרים 
דליקים במיוחד. פעילות חשובה נוספת היא זיהוי מצבים המועדים להיווצרות שרפה. התלמידים נדרשים 

לזהותם ואף לחשוב על דרכים למניעתם. 
בביתו יידרש התלמיד לבצע יחד עם הוריו מיפוי של הסיכונים, ולהיערך יחד עם משפחתו לאירוע של שרפה. 

אין להחזיק חומרים דליקים בקרבת אש גלויה.	 

אין להשאיר אש דולקת ללא השגחה.	 

יש לוודא כיבוי מדורות.	 

אין לבצע אלתורים בחשמל.	 
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שיטות לכיבוי שרפה:
חמשת סוגי השרפות:

שיטת כיבוי   סוג השרפה     דוגמאות     

עדיף לכבות בעזרת קירור - מים.נייר, עץ, בדים, גומימוצקים דליקים
רק אם אין מים בסביבה יש לכבות בעזרת מטפה. 

השנקה בעזרת מטפה אבקה בלבד. בנזין, סולר, שמן, אלכוהול, זפתנוזלים דליקים
בשום אופן אין להשתמש במים!!!

שפיכת מים על נוזלים דליקים העולים באש תגרום לנתזים 
רותחים. 

גפ”מ )גז פחמימני מעובה = גז בישול( , שרפת גז
מימן, אצטילן )גז המשמש תעשיות לשם 

ריתוך(

קירור – בעזרת מים.
השנקה בעזרת מטפה. 

כל שרפה שמעורב בה חשמל, בין אם שרפת חשמל 
פעיל או לא

השנקה בעזרת מטפה.
בשום אופן אין להשתמש במים!!!

שפיכת מים על שרפה שבה מעורב חשמל תגרום להתחשמלות 
ולקצרים.חשוב ראשית לנתק את אספקת החשמל.

שרפת מתכות קלות

המטפה
לפני השימוש במטפה יש:

לבדוק שהמטפה תקין ואינו פגום. לבדוק אם המטפה שלם ושכל הידיות נמצאות. לבדוק 	 
את תוקפו.

לבדוק שבחלקו העליון של המטפה קיים שעון לחץ, חלקו האחד צבוע ירוק והשני אדום. 	 
המחוג צריך להיות מכוון אל החלק הצבוע בירוק, כך נדע שיש במטפה לחץ. אם המטפה 

מכוון על הצבע האדום, הרי שהוא אינו יעיל.

כיצד מפעילים מטפה?
מעל המחוג קיים סגר מפלסטיק התופס ניצרת מתכת. תפקיד ניצרה זו הוא לחבר את ידית 

ההפעלה לגוף המטפה. על מנת להפעיל את המטפה יש:
לקרוע את הסגר. 	 
לשלוף את ניצרת הברזל. כעת ידית ההפעלה משוחררת ומוכנה לשימוש.	 

מגנזיום, 
נתרן, 

ליתיום, 

יש להשניק בעזרת חול.אלומיניום
בשום אופן אין להשתמש במים!!!

שפיכת מים על שרפה שבה מעורבות מתכות קלות 
תגרום לפיצוץ!
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החזק ביד אחת את הצינור )על מנת שלא יעוף לצדדים מהלחץ( וביד השנייה את ידית ההפעלה, ולחץ.  בחלק מסוגי 	 
המטפים יש לעיתים צורך בלחיצה נוספת על ידית ההפעלה.

יש להשתמש במטפה בכיוון הרוח.	 
יש להתיז את החומר מעל האש ולא אל תוך האש. 	 
המטפה אינו רב-שימושי! לאחר שפתחנו את הניצרה והפעלנו אותה לא ניתן להשתמש בו שנית. מילוי מחודש יתבצע 	 

באמצעות תחזוקאי מטפים מוסמך!
 

גלגלון הכיבוי
בכל מבנה ציבורי, בתי-ספר וכיוצא באלו, קיימת עמדת כיבוי הכוללת גלגלון כיבוי באורך של כ- 25 מטרים.הגלגלון מוזן 

במים מברז, ובקצה הצינור נמצא מזנק המופעל באמצעות ידית פתיחה.
הוראות השימוש בגלגלון כיבוי:

סובב ידית ברז המים שליד הגלגלון, חצי סיבוב, לפתיחת המים.	 
משוך את צינור הגומי והתקרב לאש.	 
כוון את המזנק לבסיס האש וסובב את ידית הפתיחה למצב הרצוי קדימה - סילון מים, אחורה - פיזור מים ברסס. 	 
בעת אחסנת הגלגלון חייב להיות ברז הפתיחה המהיר במצב סגור/נעול מחמת סכנת פיצוץ הצינור מלחץ המים.	 
בנוסף, לעיתים ניתן למצוא גם אמצעי כיבוי נוספים כגון: מטפה וחול. למכבי האש ישנו אמצעי כיבוי נוסף פרט למטפים 	 

ולמים. רכב הכיבוי של מכבי האש, הכבאית, מכיל קצף מיוחד שאותו מתיזים על האש באמצעות זרנוק. הקצף משמש 
בעיקר למקרים של שרפות שמקורן בנוזלים דליקים )לגביהן, כאמור, אין להשתמש במים(.

שדות תעופה מצוידים באבקה מיוחדת לכיבוי שרפות, אשר יעילה מאוד למקרים של שרפת מתכות, מכיוון שזהו החומר 	 
שממנו עשויים המטוסים. 

הערות דידקטיות על ‘עקרון כיבוי שרפה’
פעולת כיבוי השרפה אינה פשוטה ועלולה להיות אף מסובכת. כיצד אדם מחליט אם ביכולתו להשתלט על האש, 

או שמא השרפה גדולה מדי והוא לא יוכל להשתלט עליה? קבלת החלטה כזו מצריכה הסתמכות על שיקול 
דעת שלאו דווקא קיים בקרב תלמידים בגיל זה. אף-על-פי-כן חשוב, שכבר בגיל צעיר ייחשפו התלמידים 

לחלק משיקולי הדעת ולכללי ההתנהגות במצבי שרפה שונים.
זהו החלק האחרון והמשמעותי ביותר בלימוד הנושא. לימוד הנושא אינו פשוט כיוון שהוא כולל פרטים רבים 

שאותם יש לזכור. כללי ההתנהגות משתנים לפי מיקומנו בעת השרפה ועל-פי סוג השרפה. הפעילויות נועדו 
לחרות בזיכרונם של התלמידים את הכללים, עד כמה שניתן. יש גם לבדוק את יכולתם של התלמידים ליישם 

את את הכללים שלמדו ואת דרכי ההתנהגות בסיטואציות שונות - המורה תציג בפני התלמידים מצבים 
נתונים, והם יתבקשו לומר כיצד יש לנהוג בכל אחד ואחד מהמצבים.

בתהליך ההוראה של נושא זה אפשר לכלול גם את נושא הפינוי. לעיתים יש צורך דחוף לפנות את בית-הספר. 
ניתן לתרגל נושא זה גם במסגרת תרגיל החירום הבית-ספרי. 



107

כללי התנהגות בפרוץ שרפה קטנה
לעיתים מתלקחת האש באיטיות ומותירה זמן תגובה מסוים. על כן, חשוב להגיב במהירות ולכבות את האש כאשר היא 

מתחילה להתפשט. לשם כך יש לגלות מידה של שליטה עצמית, כיוון שבאופן טבעי כל אדם נבהל כאשר הוא רואה אש 
מתלקחת.

זכרו, בשום אופן אין לשפוך מים אם מקור השרפה הוא שמן או חשמל! שפיכת מים על שמן בוער תגרום לנתזים )ריקושטים( 
רותחים ובוודאי לכוויות, ואילו שפיכת מים על מקור חשמל תגרום לקצר, ועלולה לגרום להתחשמלות!

כיצד יש לנהוג בפרוץ שרפה אשר על-פי שיקול דעתך תוכל להשתלט עליה?
הרחק ממקור האש חפצים דליקים שעלולים להתלקח.	 
אם מצויים מכשירי חשמל בקרבת האש, נתק אותם מהשקעים.	 
חנוק את האש או כבה את האש במים, לפי סוג השרפה.	 

כללי התנהגות בזמן שרפה גדולה  אשר אין באפשרותך

להשתלט עליה

כיצד יש לנהוג בהימצאך בתוך מבנה שבו פרצה שרפה? 
טלפן מיד לשירותי הכבאות – מספר טלפון 102.	 
כסה במטלית לחה את האף ואת הפה כדי להקל על הנשימה.	 
צא אל חדר המדרגות. השתדל לעזוב את המבנה. סגור אחריך את הדלת. 	 

      רד במדרגות. לעולם אל תשתמש במעלית בזמן שרפה )ישנה סבירות גבוהה לתקלות או להפסקת חשמל אשר יגרמו      
      לנוכחים במעלית להילכד בתוכה(.

      במידה שהעשן כבד יש לזחול על הרצפה לעבר היציאה – מאחר שהעשן נוטה לעלות למעלה.
הודע לדיירים האחרים, צעק להם או הקש בדלתות דירותיהם – פנו את המבנה!	 

כיצד עליך לנהוג אם אינך יכול לצאת מהמבנה?
הישאר במקומך.	 
מנע את כניסת העשן לדירתך על-ידי אטימת החריצים במטליות לחות. 	 
פתח מעט את החלון לאוורור – זכור שכניסת חמצן רב מדי עלולה ללבות את האש!!! 	 
קרא לעזרה והמתן לחילוץ.	 
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שרפה
דפי הנושא מתוך חוברת עבודה לתלמיד

בלוויית הערות דידקטיות למורה

שרפה
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טרם פתיחת הנושא החדש, 
כדאי לערוך שיחה קצרה 

המקשרת בין הנושאים הקודמים 
לנושא זה, תוך הצגת הרציונל 
של כל נושאי התוכנית: הבנה 
והכרה של מצבי חרום שונים 

עשויות להציל חיי אדם. 

הנושא הוא השרפה – הבנת 
הסכנה ודרכי ההתמודדות. 

דוגמאות לשאלות: מהם שני 
הנושאים שלמדנו בתוכנית זו 
עד כה? הנושא השלישי הוא 

שרפות, מה מקשר בין שלושת 
הנושאים האלו? מדוע לדעתכם 

נושאים אלו נלמדים אחד 
לצד האחר? מהי המטרה של 
התוכנית? מי יכול לתת לנו 

דוגמה למקרה של שרפה שהוא 
ראה או שמע עליו?

המטרה בפעילות זו היא לעורר 
עניין בנושא ובכך לחדד את 

המודעות אליו.
המלצתנו לפתיחת הנושא 

היא לערוך שיחה מקדימה זו 
לפני פתיחת חוברות העבודה. 
לאסוף מהתלמידים דוגמאות 

על אירועי שרפה שונים, ולאחר 
מכן, לפתוח את החוברות 

ולקרוא יחד את קטע המידע 
המצורף.

בסיום קטע המידע כדאי לערוך 
שיחה קצרה שתמחיש את 

המידע בקטע: מה קראנו? כיצד 
נוצרת אש? 

ניתן לבקש מהתלמידים להביא 
עמם לקראת השיעור תמונות 

שונות הקשורות לאש, ואף לתת 
רעיונות לחיפוש: האדם הקדמון 
מצית אש במערה, המתמודדים 
במשחק ‘הישרדות’ הפופולרי 
מנסים להצית אש באמצעות 

אבני האש, שרפה בשדה קוצים 
ועוד.

ַמִהי ָהֵאש?
ָבר ִלְפֵני ִמיְליוֵֹני ָשִנים. ָהָאָדם ֶנֱעַזר ָאז  ָתה כְּ לְּ ָהֵאש ִהיא ּתוַֹפַעת ֶטַבע ֶשִהְתגַּ

ִלים שוִֹנים אוֹ ל אֶֹכל, ִליצֹר כֵּ ם, ְלַבשֵּ ְיָלה, ְלִהְתַחמֵּ לַּ ְכֵדי ְלַהִפיק אוֹר בַּ ֵאש בִּ בָּ

ים טוְֹרִפים. ֲעֵלי ַחיִּ      ְלַהְפִחיד בַּ

רוֵֹמֵתיאוֹס,  ְזכּות פְּ יָעה ִלְבֵני ָהָאָדם בִּ י ָהֵאש ִהגִּ ָוִנים ֶהֱאִמינּו כִּ ָוִנית: ַהיְּ יתוֹלוְֹגָיה ַהיְּ במִּ
ל  ַנב ֶאת ָהֵאש ֵמָהֵאִלים ְוָנַתן אוָֹתּה ִלְבֵני ָהָאָדם. ַעל ַמֲעׂשהּו ֶזה ִקבֵּ ֵאל ָקדּום, ֶשגָּ

ֵבד ְמאֹד. רוֵֹמֵתיאוֹס עֶֹנש כָּ פְּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ
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ְצרּו  יצוֹצוֹת ֶשיָּ ְרָצה ִמנִּ י ָהֵאש פָּ פוִֹנית: הֱאִמינּו, כִּ ָאֶמִריָקה ַהצְּ ָיִנים ׁשבְּ ָהִאיְנדְּ
יצוֹצוֹת ִהְבִעירּו ֶאת ָהֵעֶשב, ְוָכְך  ְמִהירּות ַמֲעָרָבה. ַהנִּ ַהרּו בִּ ָקר ֶשדָּ ְרסוֵֹתיֶהם ֶשל ֶעְדֵרי בָּ פַּ

ָטה ָהֵאש.  שְּ ִהְתפַּ

ת  בָּ מוָֹצֵאי ַהשַּ י ֶאת ָהֵאש ָהִראשוָֹנה ֵהִפיק ָהָאָדם ָהִראשוֹן בְּ ֶרת, כִּ ָדה ְמַספֶּ ֲהדּות: ָהַאגָּ יַּ בַּ
ּמּוָבן(.  ַהְנָחָיתוֹ ֶשל ֱאלִֹהים - כַּ ִריַאת ָהעוָֹלם )בְּ ַאַחר בְּ ָהִראשוָֹנה ֶשלְּ

ֵכן  ִמְקֶרה. ִיתָּ ש בְּ ָתה ַעל-ְיֵדי ָהָאָדם ַממָּ י ָהֵאש ִהְתַגלְּ ָעִנים ְמַשֲעִרים כִּ דְּ ע: ַהמַּ דָּ מַּ בַּ
ְרַקע ְוָגַרם ִלְבִעיָרָתם.  ֵני ַהקַּ ִליִקים ַעל פְּ ְצָמִחים דְּ ַגע בִּ ָרק ֶשפָּ ִעְקבוֹת בָּ ֶשבְּ
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ַמִהי ְשֵרָפה? 

ּצּוַע  ה, ֲאֶשר ִעם בִּ ֵכן ְשֵרָפה ְקַטנָּ תָּ ַלל ְשִליָטה. תִּ כְּ ְצָאה מִּ ְשֵרָפה ִהיא ֵאש ֶשיָּ

ֵכן ְשֵרָפה  תָּ ט ָעֶליָה. ַאְך תִּ לֵּ נּו ְלִהְשתַּ ל ֶאָחד ֵמִאתָּ עּולוֹת ְנכוֹנוֹת יּוַכל כָּ פְּ

קוֹם ְוִלְקרֹא ְלֶעְזַרת ְמבּוָגִרים   ד ֵמַהמָּ ש ִלְברַֹח ִמיָּ קֵּ ִריָצָתּה ִנְתבַּ דוָֹלה ֶשִעם פְּ גְּ

ּבּוי. חוֹת כִּ     אוֹ כֹּ

  
 

  
רּו ִאּיּור ַמְתִאים ַלּנוֵֹשא.    ַציְּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ



113

בפעילות זו נבקש להסב את 
תשומת ליבם של הילדים לכך, 

שהחפצים השונים בסביבתנו 
עשויים מחומרים שונים, והם 

בעלי מידת דליקות שונה. ככל 
ככל שהחומר דליק יותר – כן 

צריך להרחיקו ממקור חום.             

אנו מציעים שהפעילות תיערך 
כרגיל, ובסיומה יש לשאול 

מדוע לדעתם של הילדים ערכנו 
פעילות זו?            

מדוע חשוב לדעת מהו 
חפץ דליק יותר ומה פחות?                  

שיחה זו בסיום הפעילות   
תקדם את מידת ההבנה, 

ההפנמה והמודעות של הילדים 
לכך שבסביבתנו הקרובה 

קיימים חומרים דליקים ודליקים 
פחות.

,,

,

ִליק ִליק אוֹ לֹא דָּ דָּ
ִליִקים.  דוָֹלה - ֵאּלּו ֵהם חָֹמִרים דְּ ֵצר ְשֵֹרָפה גְּ ה ְוִתוָּ ַקּלּות ַרבָּ חּו בְּ ס אוָֹתם ֵאש ֵהם ִיְתַלקְּ ְתפֹּ ֶיְשָנם ֳחָמִרים ֶשִאם תִּ

ֵהר! ִריְך ְלִהזָּ ִליִקים. ֶזה ַרק אוֵֹמר - ֶשצָּ ם ֳחָמִרים דְּ ֲחָפִצים ָהֲעׂשּויִּ ֵמש בַּ ן ְלִהְשתַּ א ִנתָּ ֵאין ֶזה אוֵֹמר ֶשלֹּ

לּוָיה אוֹ ִלְמקוֹר חֹם ַאֵחר! ה לֹא ִיְהיּו ְקרוִֹבים ְלֵאש גְּ ֵהר? ִנְשמֹר ֶשֲחָפִצים ֵאלֶּ ֵאיְך ִנזָּ

ִלְפֵניֶכם ִצּיּוִרים ֶשל ֲחָפִצים ָהֲעׂשּוִים ֵמֳחָמִרים שוִֹנים. 

ִליִקים. ִעּגּול ֶאת ַהֲחָפִצים ַהדְּ יפּו בְּ ַהקִּ

עץ           נייר 
       בד        נוזל דליק
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כפי שציינו, ההבנה של נושא 
השרפה וההיכרות עם דרכי 
ההתמודדות עמה הן בעלות 

חשיבות רבה ואף מצילות חיים.

כאשר ילדים נתקלים באירוע 
שרפה – חשוב שיצליחו להגדיר 

לעצמם מהי דרך התגובה 
הנכונה ביותר.

ההבחנה בין שרפה קטנה 
לבין שרפה גדולה היא הבחנה 

משמעותית שלא בהכרח ברורה 
באופן מעשי לילדים.

כדאי להקדים לפעילות שיחה 
בכיתה:

“יש שרפה, מה עלי לעשות?” 
לאחר שאוספים מהתלמידים 
תגובות שונות, כדאי להרחיב 

את השאלה. הפעם, להציג 
שתי דוגמאות שונות, האחת 

של שרפה גדולה והשנייה של 
שרפה קטנה, ולשאול – האם 

עלינו להתנהג באותו אופן בשני 
המקרים?

לאחר שהנושא הובהר, יש 
לגשת ולבצע את הפעילות.

ה? ֶשּפוֶֹרֶצת ְשֵֹרָפה ְקַטנָּ ָמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשוֹת כְּ
קוֹמוֹת ַהּבוֲֹעִרים.  ים ַעל ַהמְּ ְך ַמִים ַרבִּ ד! ֵיש ִלְשפֹּ ּה ִמיָּ ֵחם בָּ ה, ֵיש ְלִהלָּ ֵֹרָפה ְקַטנָּ ִאם ַהשְּ

קוֹר ַהְשֵֹּרָפה הּוא ַחְשַמל.  ִמְקֶרה ֶשמְּ ְך ַמִים בְּ ִשֹימּו ֵלב! ֵאין ִלְשפֹּ

דוָֹלה? ֶשּפוֶֹרֶצת ְשֵֹרָפה גְּ ָמה ָעֵלינּו ַלֲעׂשוֹת כְּ
גּו  ִהירּות ָהֶאְפָשִרית, ְוַחיְּ מְּ קוֹם בַּ ט ַעל ַהְשֵֹּרָפה, ִעְזבּו ֶאת ַהמָּ לֵּ ֶכם ְלִהְשתַּ יָכְלתְּ ִאם ֵאין בִּ

ִשיָמה. ִסְגרּו  ַמְטִלית ַלָחה ַלֲהָקָלה ַעל ַהנְּ ה בְּ ּסּו ֶאת ָהַאף ְוַהפֶּ ֵצאְתֶכם כַּ ְלִכּבּוי ֵאש. בְּ
ה.  ֵבד ְמאֹד - ַזֲחלּו ַעל ַהִרְצפָּ ַמֲעִלית. ִאם ֶהָעָשן כָּ שּו בְּ מְּ ְשתַּ ֶלת ְוַאל תִּ ַאֲחֵריֶכם ֶאת ַהדֶּ

ְתחּו ַחּלוֹן ֶאָחד ְלִאְורּור  ינּו ְלִחּלּוץ. פִּ ְמקוְֹמֶכם ְוַהְמתִּ ֲארּו בִּ ְנָין, ִהשָּ ן ָלֵצאת ֵמַהבִּ ִאם לֹא ִנתָּ
קוֹם. מָּ ְמָצִאים בַּ ר ַאְחַראי, ּוְלַהְזִהיר ַאֵחִרים ַהנִּ ָחשּוב ְלַנּסוֹת ְלהוִֹדיַע ִלְמֻבגָּ

ה ְגָמאוֹת ִלְשֵֹרָפה ְקַטנָּ ֻדּ

דוָֹלה ְגָמאוֹת ִלְשֵֹרָפה גְּ ֻדּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

דוָֹלה ֵרָפה גְּ ֹ ה ְושְּ ֵֹרָפה ְקַטנָּ שְּ
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זוהי פעילות נוספת הממחישה 
מה יש לעשות כדי למנוע 
שרפה, ומה לעשות לאחר 

שפרצה. 
יש להפעיל שיקול דעת - האם 

זו פעילות שצריכה להתבצע 
במליאה, כעבודה פרטנית או 
כעבודת בית, בהתאם למידת 

ההבנה של התלמידים את 
הנושא.

פעילות זו ניתן לערוך במליאה 
או בקבוצות. המטרה היא 

להדגים את הפעולות שעל 
המשפחה לערוך כדי להיות 

מוכנה למצב חירום של שרפה 
פתאומית.

ֵאלוֹת: א, ַוֲענּו ַעל ַהשְּ ַטע ַהבָּ ִקְראּו ֶאת ַהקֶּ   

ָגָדיו  ף ֶרֶגל ְוַעד רֹאש, בְּ יַע ְלֵביתוֹ ָרטֹב ִמכַּ ֶמר ִהגִּ “ָהָיה ֶזה יוֹם חֶֹרף ַקר ְוֶגֶשם ָחָזק ָיַרד. תֹּ

ָשם,  ַחְדרוֹ ַעל ְמַנת ְלַיבְּ ּנּור ַהִחּמּום ֶשבְּ ָגִדים ַעל תַּ ָהיּו ְספּוִגים ַמִים. הּוא ֵהִניַח ֶאת ַהבְּ

לוֹן..” סָּ ְוָהַלְך ְלָהִכין ִשעּוִרים בַּ

ֶמר? ִהְתַנֲהגּותוֹ ֶשל תֹּ ָנה בְּ כָּ 1. ַמִהי ַהסַּ
___________________________________________________

___________________________________________________

ּפּור ַוֲענּו: ִקְראּו ֶאת ֶהְמֵשְך ַהסִּ
ֵאש..” ָגָדיו עוִֹלים בָּ ה ֶשבְּ ֶמר ְלַחְדרוֹ ְוִגלָּ ...”ְלַאַחר ָשָעה, ִנְכַנס תֹּ

ם. ְתרוֹנוֹת ֶאְפָשִריִּ יעּו ְשֵני פִּ ַדאי ְלתֶֹמר ַלֲעׂשוֹת ַעְכָשו? ַהצִּ 2. ָמה כְּ
   א. ________________________________________________

   ב. ________________________________________________

ּפּור ַוֲענּו: 3. ִקְראּו ֶאת ֶהְמֵשְך ַהסִּ
ֵכָנה..” ד ָקָרא ְלֶעְזָרָתּה ֶשל ַהשְּ ִית, ּוִמיָּ ֶלת ַהבַּ ַתח ֶאת דֶּ ֶמר ִנְבַהל ְמאֹד, הּוא פָּ   “תֹּ

ֶמר?   ָמה ַדַעְתֶכם ַעל ִהְתַנֲהגּותוֹ ֶשל תֹּ

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

ה ָתּ ֲעבֹוַדת ִכּ

הסכנה בהתנהגותו של תומר בכך שהניח את בגדיו הרטובים 
העשויים מבד על התנור החם והם עלולים להישרף.

לצאת במהירות מהבית ולהזעיק מבוגר.
לצאת במהירות מהבית ולהתקשר לאחד ההורים.

 אני חושב שתומר פעל נכון כי אינו מסוגל להתמודד לבד 
עם שרפה גדולה.
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מומלץ לעבור על שלבי 
ההתכוננות המוצגים, ולשוחח 

על המטרה בכל שלב ושלב. 
בסיום הפעילות כדאי להסביר 
לתלמידים שהכנה דומה בבית 

עשויה לעזור לכל בני המשפחה 
במצב של שרפה.

המטרה בפעילות זו היא לגרום 
לילדים לעורר את נושא 

המוכנות לשרפה במשפחתם. 

רצף התמונות שהציגו את 
התהליך הנכון להיערכות 

המשפחה לאירוע שרפה, כמו 
גם השאלון הבא, יובילו את 

התלמידים לשיחה על הנושא 
ָחה יוְֹשִבים ּוְמׂשוֲֹחִחים ַעל עם הוריהם בבית.  ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ש  עּולוֹת ֶשיֵּ ְזַמן ְשֵרָפה, ְוַעל ַהפְּ ַהִהְתַנֲהגּות בִּ

ִית. בַּ ֵדי ִלְמנַֹע ׂשֵרָפה בַּ ַלֲעׂשוֹת כְּ

ָכל ֶחֶדר, ּבוְֹדִקים  ָחה עוְֹבִרים בְּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ִאים  ֵעת ְשֵרָפה, ְמַודְּ ּלּוט בְּ ְרֵכי ַהמִּ ֶאת דַּ

ִקְרַבת ְמקוֹרוֹת חֹם,  ִליִקים בְּ ֶשֵאין ֲחָפִצים דְּ

ֵאי ֶהָעָשן. לַּ ינּות גַּ קִּ ְוֶאת תַּ

ר ַהֵחרּום ֶשל  ִמְספַּ ִרים בְּ ָחה ִנְזכָּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

י ָהֵאש.  ְמַכבֵּ

ּבּוי  ה כִּ ם ַמְטפֶּ ִית לוְֹמִדים ֵהיָכן ְמֻמקָּ ֵני ַהבַּ בְּ

ְזַמן  יִתי, ְוֵכיַצד ַמְפִעיִלים אוֹתוֹ בִּ ָהֵאש ַהבֵּ

ְשֵרָפה.

ַחת ִיְשָרֵאִלי ִמְתּכוֶֹנֶנת ְלִמְקֶרה ֶשל ְשֵרָפה ִמְשפַּ

ָחשּוב ִלְזֹכּר

.1 .2

 .3 .4

ְלִהְתַיֲעצּות
ִעם ַההֹוִרים
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ֶכם מּוָכָנה ְלִמְקֶרה ֶשל ְשֵרָפה? ָחה ֶשלָּ ְשפָּ ם ַהמִּ ַהִאם גַּ

ֶרז  ִית ּבוְֹדִקים ַיַחד ֵהיָכן ִנְמָצִאים בֶּ ֵני ַהבַּ בְּ

ּשּול ְוָארוֹן ַהַחְשַמל  ז ַהבִּ יִתי ֶשל גַּ ּבּוי ַהבֵּ ַהכִּ

ר  ִזי - אוָֹתם ֵיש ִלְסגֹּ ְפֵסק ַהֶמְרכָּ ּובוֹ ַהמַּ

ְזַמן ְשֵרָפה. בִּ

ּנּוי  יק ְלִמְקֶרה ֶשל פִּ ָחה ְמִכיִנים תִּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ִית.  ַוֲעִזיַבת ַהבַּ

ת  ָעה לְנֻקדַּ ִלים ַהגָּ ָחה ְמַתְרגְּ ְשפָּ ֵני ַהמִּ בְּ

ּנּוי. ִית ְלַאַחר ַהפִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ש ֶשל כָּ ְפגָּ ַהמִּ

ן ָלֵצאת  יַצד ִנתָּ ִית ּבוְֹדִקים ַיַחד כֵּ ֵני ַהבַּ בְּ

ְזַמן ְשֵרָפה. ְנָין בִּ ֵמַהבִּ

 .5 .6

 .8  .7
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 ִליִדיַעְתֶכם!

פוֹץ ְלִכּבּוי ְשֵרָפה.  ְכִשיר ַהנָּ ה הּוא ַהמַּ ְטפֶּ ַהמַּ

ם  ָרִטיִּ ים פְּ ְמקוֹמוֹת ֲעבוָֹדה ּוָבתִּ הּוא ִנְמָצא בִּ

ִלי ָיִעיל ְלִכּבּוי ְשֵרָפה. ש כְּ ים, ּוְמַשמֵּ ַרבִּ

ים ְלִכּבּוי סּוִגים  ֶיְשנָם סּוִגים שוִֹנים ֶשל ַמְטפִּ

שוִֹנים ֶשל ְשֵרפוֹת:

ה ַמִים.  ה ֶקֶצף אוֹ ַמְטפֶּ ה ַאְבָקה, ַמְטפֶּ ַמְטפֶּ

ה ַאְבָקה.  פוֹץ הּוא ַמְטפֶּ ה ַהנָּ ְטפֶּ ַהמַּ

ַדאי ָלַדַעת ְכּ
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כדאי להראות לבני המשפחה 
את התמונות של משפחת 
ישראלי הנערכת לחירום
)עמודים 62-63 בחוברת 

לתלמיד( ולענות יחד איתם על 
השאלון, ולהניע את המשפחה 

לשיחה ולעשיה בנושא.

ן  לֹא כֵּ
ְזַמן ְשֵרָפה? ָלֵלי ַהִהְתַנֲהגּות בִּ יִרים ֶאת כְּ ִית ַמכִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

ִית? בַּ ּלּוט ֵמַהֲחָדִרים ַהּשוִֹנים בַּ ְרֵכי ַהמִּ יִרים ֶאת דַּ ִית ַמכִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

נּוָיה ֵמָרִהיִטים אוֹ ֵמֲחָפִצים שוִֹנים?  ִית פְּ בַּ ַהִאם ְיִציַאת ַהֵחרּום ֵמַהֲחָדִרים בַּ

י ָהֵאש? ֵלפוֹן ֶשל ְמַכבֵּ ר ַהטֵּ יִרים ֶאת ִמְספַּ ִית ַמכִּ ֵני ַהבַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

ִית? בַּ ה ְלִכּבּוי ֵאש בַּ ַהִאם ֵיש ַמְטפֶּ

ִית? בַּ ז ּוַמְפֵסק ַהַחְשַמל ָהָראִשי בַּ ֶרז ַהגָּ יִרים ֶאת בֶּ י ַמכִּ ְחתִּ ֵני ִמְשפַּ ל בְּ ַהִאם כָּ

ִמְקֶרה ֵחרּום?  ִית בְּ י ָקְבָעה ְמקוֹם ִמְפָגש ִמחּוץ ַלבַּ ְחתִּ ַהִאם ִמְשפַּ

ָנה ָהַאֲחרוָֹנה? שָּ ִית בַּ ְרִגיל ְיִציָאה ְמִהיָרה ֵמַהבַּ ָעה תַּ צְּ י בִּ ְחתִּ ַהִאם ִמְשפַּ

יל 4 ָוַמְעָלה ָחה ִמגִּ ְשפָּ ֵאלוֹת ִמְתַיֲחסוֹת ִלְבֵני ַהמִּ *ַהשְּ

א: ֵאלוֹן ַהבָּ    ֲענּו ַעל ַהשְּ

ן\לֹא: נּו כֵּ י ֲערּוָכה ְלֵארּוַע ְשֵרָפה? ַסמְּ ְחתִּ ְלִהְתַיֲעצּות         ַהִאם ִמְשפַּ
ִעם ַההֹוִרים ִית ֲעבֹוַדת ַבּ
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המטרה בפעילות זו היא 
להעמיק בלימוד נושא השרפה 

ובדרכי הפעולה שיש לנקוט 
באמצעות קומיקס. 

אם מסגרת הזמן מאפשרת – 
קראו במליאה את הסיפור, 

שוחחו על אירוע השרפה, ואולי 
אף הציעו דרכי פעולה נוספות 

שהתלמידים יוכלו לנקוט. 
דוגמאות לפעולות נוספות: 
לפתוח את החלון ולהזעיק 
עזרה, לבדוק אם יש טלפון 
בחדר ולהזעיק עזרה.        

חשוב מאוד להדגיש, שמידת 
ההיערכות המשפחתית חשובה 

ויכולה לסייע מאוד במצבים 
כגון אלו.

למשל: חיבור גלאי עשן 
בחדרים, בדיקה תקופתית של 

תקינות כל שקעי החשמל בבית, 
תרגול הגעה לנקודת מפגש 

משפחתית, חידוד הנושא כי אין 
להשתמש במעלית בזמן שרפה 

ועוד.

ה  נָּ גִּ ֳהַרִים, ִשֹיַחְקנּו בַּ יוֹם ֶאָחד, ַאַחר ַהצָּ
ה. נָּ פִּ ַלְבַלב ָקָטן ְוָעצּוב בַּ ְוָרִאינּו כְּ

ל  ט כָּ ְשנּו לוֹ ְקַעַרת ָחָלב, ָהָיה לוֹ ַמבָּ ִהגַּ
ְפנּו אוֹתוֹ ְקָצת,  ֵעיַנִים...ִלטַּ ְך ָשֵֹמַח בָּ כָּ

ְוִהְמַשְכנּו ְלַשֵֹחק.

ַגְשנּו  ה פָּ נָּ ְענּו ַלגִּ ַעם ֶשִהגַּ ָכל פַּ ֵמָאז, בְּ
יו. ָקְרָאנּו לוֹ ִזיק. אוֹתוֹ ְוִשַחְקנּו ַיְחדָּ

ֶפר,  ֶקר ְלֵבית-ַהסֵּ ָכל בֹּ ה אוָֹתנּו בְּ ִזיק ִלוָּ
ֳהַרִים  ְיָתה. ַאַחר ַהצָּ ֶרְך ֲחָזָרה ַהבַּ דֶּ ְוַגם בַּ

ֵדי ֶשֵנֵצא ְלַשֵחק ַיַחד. ה כְּ נָּ גִּ ין ָלנּו ִזיק בַּ ִהְמתִּ

ְזִעיק ִזיק ַהמַּ
א : ִקְראּו ֶאת ַהִסּפּור ַהבָּ

 .1

 .3

 .2

 .4



121

ִית ְוִשַחְקנּו  בַּ נּו בַּ יוֹם ֶאָחד ִנְשַאְרנּו ְלַבדֵּ
ְחֵשב. ְלֶפַתע, ִנְשַמע קוֹל ָחָזק מַּ בַּ

ְחֵשב, ְוָעָשן ָשחוֹר ָעָלה  ֵמַאחוֵֹרי ַהמַּ
ַקע ַהַחְשַמל. ִנְבַהְלנּו. לֹא ִהְצַלְחנּו  ִמשֶּ

ִית ְולֹא ִהְצַלְחנּו  ֶלת ַהבַּ ַח ֶאת דֶּ ִלְפתֹּ
ְרָצה. ָלֵצאת ַהחּוָצה. ְשֵרָפה פָּ

א  ינּו ִלְקרֹא ְלעוְֹבִרים ְוָשִבים ֶשלֹּ ִנסִּ
א ָעְנָתה.  ֵכָנה ֶשלֹּ ָשמּו ֵלב. ָצַעְקנּו ַלשְּ

ְקָרא  ּנּו לוֹ ֶשיִּ ְלֶפַתע הוִֹפיַע ִזיק ְוִסמַּ
ִריָצה ְמִהיָרה ֶאל  ַתח בְּ ְלֶעְזָרה. ִזיק פָּ

רוָֹבה. ּבּוי ַהקְּ ֲחַנת ַהכִּ ֵעֶבר תַּ

ִאים  בָּ ה, ַעד ֶשַאַחד ַהכַּ ָחְזָקה ַרבָּ ִזיק ָנַבחְ בְּ
ְיָתה,  ִעְקבוָֹתיו ֵאֵלינּו ַהבַּ ֶהֱחִליט ָלבוֹא בְּ

ּבּוי. ָכְך  ֲחַנת ַהכִּ ִאית ִמתַּ בָּ ּוְלַהְזִעיק כַּ
ְלנּו. ִנצַּ

יל ְשנּו... ִזיק ִהצִּ ְך ִהְתַרגַּ ל כָּ כָּ
אוָֹתנּו...! ֵמָאז ָאנּו קוְֹרִאים לוֹ ‘ִזיק 

ִית... ן בַּ ּמּוָבן ָהַפְך ִלְהיוֹת בֶּ ְזִעיק’, ֶשכַּ ַהמַּ

 .5
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עם סיום קריאת הסיפור יכולים 
התלמידים להעניק תעודת 

הוקרה לכלב זיק על פעילותו
ולילדים שפעלו נכון כדי להציל 

עצמם משריפה.
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קראו את הקטע “חשוב 
להתכונן כמו רונן!” במליאה 
והדגישו את חשיבות  ההכנה 
מראש, בשגרה, למצבי חירום.

סיכום: סיימנו ללמוד את 
התכנית.

למדנו מהו מצב חירום, אילו 
סכנות וסיכונים קיימים 

בסביבתינו וכן על אירוע 
שריפה.

הדגשנו את הפעילויות שיש 
לבצע כדי למנוע את מצב 
החירום ובעיקר מה עלינו 

לעשות כאשר מתרחש אירוע 
חירום. חשוב מאוד שכל 

משפחה תיערך לאירוע חירום, 
וגם אנחנו בכיתה נמשיך ונתרגל 

כדי שנהיה מוכנים.

מוֹ רוֵֹנן! ָחשּוב ְלִהְתּכוֵֹנן, כְּ
ְתּכוֵֹנן?’ ּוְבֵכן...  ה קוְֹרִאים ִלי ‘רוֵֹנן ַהמִּ ר ָלֶכם ָלמָּ י ְלַספֵּ זוְֹכִרים ֶשִהְבַטְחתִּ

ֲחָדשוֹת ֶשָעֵלינּו ִלְבחֹר ֶמְרָחב מּוָגן. ‘ִלְהיוֹת מּוָכן ּבּול  ֶשּיוֹם ֶאָחד הוִֹדיעּו בַּ ל ִהְתִחיל כְּ ַהכֹּ

דרום  ֶשָהְיָתה ִמְלָחָמה בִּ ה ֳחָדִשים ִלְפֵני ֵכן, כְּ מָּ י ֶשכַּ ְסָמה, ַוֲאִני ָזַכְרתִּ ַמן’ זוֹ ָהְיָתה ַהסִּ זְּ בַּ

ְגָמאוֹת  ֶלִויְזָיה ֵאיְך ִלְבחֹר ֶמְרָחב מּוָגן, ְוַגם ֶהְראּו ֻדּ ֶרְך ַהטֶּ דּו דֶּ ָבא ִלמְּ ָהָאֶרץ, ְמַפְקִדים ֵמַהצָּ

ים. יל ַחיִּ ְרָחב ַהּמּוָגן ַמצִּ ֶשהוִֹכיחּו ֶשַהמֶּ

ְרָחב ַהּמּוָגן, ּוְלֵהָעֵרְך  ָבר ַעְכָשו ְלַהְחִליט ֵהיָכן ִיְהֶיה ַהמֶּ ַדאי כְּ ה ְלַחּכוֹת? כְּ י, ָלמָּ ָחַשְבתִּ

י  ְחתִּ י ָלֶהם ֵאיְך ִמְשפַּ ְרתִּ י, ִספַּ י ִעם ַהֲחֵבִרים ֶשלִּ ְרתִּ בַּ ֶפר דִּ ֵבית-ַהסֵּ ֳחַרת בְּ ֵמרֹאש. ַלמָּ

ַתְכְנִנים... ֲאָבל לֹא ָהְיָתה ָלֶהם  ִלי ֶשמְּ ב ֵחרּום ָעלּול ִלְקרוֹת ִמבְּ ִהְתּכוְֹנָנה, ְוֵאיְך ַמצַּ

ַדְמֵין” ָקְראּו ִלי...  ַסְבָלנּות ְלַהְקִשיב ִלי... “רוֵֹנן ַהמְּ

ע ָמה ַלֲעׂשוֹת.  ְתאֹם ִנְשְמָעה ַאְזָעָקה עוָֹלה ְויוֶֹרֶדת, ְוַאף ֶאַחד לֹא ידַָ ים פִּ ה ימִָ מָּ ֲעבֹר כַּ כַּ

ה ְשִנּיוֹת ָשַמְענּו ‘ּבּום  מָּ ְנסּו ַמֵהר אל המרחב המוגן”. ְלַאַחר כַּ י ְלָכל ֲחֵבַרי “ִהכָּ ָצַעְקתִּ

דוֹל ַאף ֶאָחד לֹא ִנְפַגע. ל גָּ צּו, ּוְבַמזָּ ה ִהְתַנפְּ תָּ דוֹל’. ַחּלוֹנוֹת ַהכִּ גָּ

ה.  תָּ ל ַהכִּ ְפֵני כָּ ָנה ֶאת ֵעָרנּוִתי בִּ ם הוֹדּו ִלי, ַוֲאִפּלּו ַהּמוָֹרה ִמיַכל ִציְּ לָּ ֻכּ

י ֲאִני ֲהֵרי  ִמיד ֶאְפָשר ִלְסמְֹך ָעַלי, כִּ ָעָיה תָּ ָכל בְּ י. ַוֲחֵבַרי יוְֹדִעים ֶשבְּ ם ֶשלִּ ֵמָאז, ֶזה ַהשֵּ

ְתּכוֵֹנן’... ‘רוֵֹנן ַהמִּ
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חינוך והדרכה להתמודדות עם מצבי חירום
לכיתות ב’ 

חוברת למורה


