
 

 

 הצגת פרויקט הצל"ח תשפ"א

מלחמות, תקופת , באופן שגרתי אירועי חירום מתמשכיםמתמודדת עם  מדינת ישראל 

ר בימים אלו אנו מתמודדים גם עם משבקרבות, אירועי אסון המוניים, אסונות טבע ומגפות.

 עולמי בעל אפיונים ייחודים עקב התפרצות מגפת הקורונה. 

המערכת החינוכית נדרשת לתפקד בצורה אפקטיבית, גם  במצבי חירום ומשבר

פסיכולוגי של  -להתמודד עם קשיים ארגוניים וניהוליים, הקשורים למצבם הרגשי 

בנוסף . מעורביםההול תקשורת נכונה עם הגורמים יתלמידים, אנשי הצוות וההורים ולנה

יומית למגוון אירועי הצוותים החינוכיים והמנהליים במוסדות החינוך נותנים מענה ברמה יומ

המענה המקצועי המיידי בכל מצבי המשבר והחירום דווקא על ידי  משבר וחירום נקודתיים.

משמשים עבורם דמות של מבוגר משמעותי קריטית האנשי החינוך הקרובים לילדים ו

להתמודדות יעילה וחזרה לתפקוד. לשם כך יש צורך בבקיאות של כל צוות הניהול בתפעול 

עליהם להכיר את הנהלים, לדעת לתקשר באופן יעיל עם גורמי פנים וחוץ, מי. חרואירוע 

 ידע מקצועי. בולהשתמש בכלים ו

 ,מנגנון חינוכישמהווה צל"ח )צוות לשעת חירום( ימנה המנהל שבכל בית ספר לכן נדרש 

 .וםהכולל בעלי תפקידים חיוניים לתפעול מצבי חירקבוע במערכת וניהולי טיפולי ו ,ארגוני

הנהגה ברורה מובילה ומוכשרת לנהל את מצבי ח מהווה עמוד שדרה בית ספרי, "הצל

יע יסלבי וף עם הגורמים המוסמכים באופן מיטיות ובשיתוהחירום השונים ע"פ ההנח

יעבור הערכות ח "לשם כך מתבקש שהצל .סבירהמערכת לתפקוד תקין בזמן בהחזרת 

לים גיש את הידע והככך שיוכל להנמצבי חירום, המדמים מטרימה, יתאמן, ויתרגל מצבים 

 המוסד החינוכי. לכל באי 

על מנת  )צל"ח(ות התנעת מנגנון קבוע במערכת ההערכות לשעת חירום תעשה באמצע

ולשמור על כשירות בעזרת תרגולי סימולציות  ידע ולפוך את הצוות למקצועי יש להעניק לה

 .רועיםאיהוניתוח והפקת לקחים בעקבות התרחשות 

התמקדות בשלוש כ באופן רשותי בכניסה לעיר ותכלול "ח תעשה בדר"הכשרת הצל

  בתוך בתי הספר בהתאמה לצורכי בתי הספר.פעולות מרכזיות 

 הקמת צוות ניהולי חינוכי טיפולי לשעת חירום )צל"ח(  .1

הכשרת הצל"ח הכוללת הכשרה ותרגול הדמיות )סימולציות( לצל"ח וצוותי מורים,  .2

 עדכון תיק חירום בית ספריהכנה ו

  שמירת כשירות הצוות לאורך זמן. 3 •

התפרצות וירוס הקורונה והחירום המתמשך שהביא עימו יצר צורך להגמשה בדרכי 

ח כך שהוא יכול להלמד גם דרך ל"ח והרחיב את המענים להטמעת הצל"התמקצעות הצ

 .קורסים מקוונים בפסגות חלק מהשתלמויות מוסדיות ועוד


