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 צוות חירום שכונתי )צח"ש( בימי הקורונה 

 משבר הקורונה הוא בעיקרו משבר אזרחי קהילתי, המחייב מענה באמצעים קהילתיים. 
 אמצעי מרכזי העומד לרשות חלק מהרשויות המקומיות הוא הצח"ש: 

במשרד   בקורונה תואמו עם השירות לעבודה קהילתית הנחיות אלה לפעילות צח"ש
 , הרווחה והשירותים החברתיים. העבודה

 

 )קישור לחלק ב'(  (חלק א' תיק צח"ש )קישור לתיק בעברית 

 )קישור לחלק ב'(  (חלק א' תיק צח"ש )קישור לתיק בערבית 

 לצח"ש תפקידים הנובעים מתרחישי הייחוס.  

תפקידו של צוות החירום ברמת הרשות המקומית )עירייה/ מועצה( וברמת   -אל מול כל תרחיש ייחוס

 השכונה לקיים תהליך הערכת סיכונים הנובעים מן התרחיש.  

 הערכת הסיכונים מקבילה לתהליך הערכת המצב :

 

 

 עובדות

 

 משמעויות

 

 פעולות 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

ומתנדבים, תושבי השכונה/הרובע, שעברו הכשרה   קהילתיים  "צוות פעילים 

מנת לקדם את החוסן הקהילתי, לשפר את היערכות הקהילה -על ,בסיסית

 .להתמודדות עם מצבי משבר ולהוות צוות התערבות וסיוע במצבי חירום ומשבר"

 (2004האגף לשרות קהילתי. תיק אב  ) הגדרת משרד הרווחה

https://www.molsa.gov.il/Populations/Community/CommunityInnterventions/Documents/45796749bb7243ffb2ab6ee76ac1d22atzahas1.pdf
https://molsa.gov.il/Populations/Community/CommunityInnterventions/Documents/cd16bbeb198b4b1d82e73f8180e46ba7tzahas2.doc
https://molsa.gov.il/Populations/Community/CommunityInnterventions/Documents/bbd6106d9c814cac884d65488dd695fatzahas1arb.pdf
https://molsa.gov.il/Populations/Community/CommunityInnterventions/Documents/6886702779124ab788f167236d91a67ftzahas2arb.doc
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היא   /בצוות השכונתי מספר בעלי תפקידים וכל אחד אחראי לתהליך החשיבה בתחום האחריות עליו הוא

 מופקדים.  

 

 הטבלה הבאה מסייעת בהגדרת התרחישים והתפקידים מול כל תרחיש

 

 דגש הפעילות הוא התאמה למדיניות משרדי הממשלה והרשות המקומית

 שהאירוע כבר קרה יש לו השלכות לחיי היום יום המחייבות הערכות. *למרות 

 

 
 

 התרחיש

 
 

 מהו תפקידי ? 
 סדר פעולות -

מהם האמצעים 
הנדרשים לביצוע  

 התפקיד ? 
האם  .1

 קיימים? 
איך  .2

מגשרים 
 על פערים? 

 

 
 

ממשקים עם 
גופים ובעלי  

 תפקידים נוספים 

 
 

ציפיות שלי 
 מהממונים עלי

 
 

קשיים מקצועיים  
ואישיים )צפויים(  
 בביצוע המטלות

בידוד לאנשים שנחשפו 
לחולי קורונה או  

לקבוצות לפי הנחיות  
 משרד הבריאות

 
 

   
 
 

  

 
 * סגירת מוסדות חינוך

 
 

     

 –השבתת המשק 
ריתוק עובדים חיוניים  

 רשותב
 
 
 

     

 סגר כללי
 
 
 

     

במספר התפרצות 
   מוקדים בעיר 
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 מבנה הצח"ש 

 מותאם לרשות ולתושביםזהו המבנה המומלץ אך במובן כי כל צח"ש פועל באופן 

 

 

 

י הרשות המקומית  "הפעלה ע

הגדרת המשבר

איסוף-תמונת מצב

ניתוח-הערכת מצב

העברת הנחיות לתושבים בתאום עם הרשות  

בדיקת פערים והפנייה לרשות  

המשך תיווך בין הרשות הקומית והתושבים

ראש צוות

רווחה  
ופרט

חינוך תרבות  
ופנאי

לוגיסטיקה   בריאות  
מידע הסברה  

ודוברות  
בטחון

מטה 
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צוותי החירום והחוסן השכונתיים פועלים באופן שונה וייחודי המותאם לכל רשות על  

 פי מאפייניה וצרכיה הייחודיים. 

פועלים על פי עקרונות העבודה הסוציאלית הקהילתית ומכך נגזר   הצח''שי פעיל

 תהליך ההקמה, הליווי, הבניה וההפעלה של הצוותים. 

 בקהילה בתאום עם הצוות הקהילתי העירוני. פועלים  חברי הצח''ש  

חברי הצח"ש מהווים שליחים בשכונה שלהם אשר מקדמים באופן פעיל ויזום את  

ההדדית בבניין/בשכונה, מעודדים את סביבתם ללקיחת אחריות  האכפתיות והערבות 

אישית ופעולה יזומה עוד בשלבי ההתכוננות לחירום וודאי שבזמן חירום עצמו, מתוך  

תפיסה של חיבור לכוחות הקיימים בכל אדם וחשיבות עבודת צוות ועבודה בשיתוף  

 פעולה. 

ידות בשכונה ובכך בונה  פעולתם של צוותים אלו מגבירה את תחושת השייכות והלכ

 ומחזקת את החוסן הקהילתי בעיר. 
 תפקידים במשבר הקורונה 

וההגבלות שמחמירות עם הזמן, יהיה קושי לבצע את עבודת   משבר הקורונה  לנוכח

 הצח''ש במסגרתו הנוכחית לכן על הצוות לדייק את המשימות העיקריות.  

   לכן אנו ממליצים: 

במטרה לזהות צרכים וקשיים    בעיר  הרווחה  צוות חיישן עבורשהצח''ש יהוו   .1

אצל משפחות מתקשות   למשל משפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים,  

 אנשים עם מוגבלות, וקשישים וחסרי עורף משפחתי.   

, או חולים שמטופלים בקהילה לחולי  מחשד  םלמבודדי  ותרופות בקניות עזרה  .2

 .  סיכון בקבוצת  אנשים או

   המקומית. ות . גשר הסברתי להוראות המדינה והרש .3

 שמועות בקהילה.   בהתמודדות עםסיוע  .4

פעולות לחיבור קהילתי בעזרת כלים טכנולוגים והגברת המורל בקרב    םייזו  .5

 התושבים. 
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 הצעות התפקוד הבאות מתייחסות לצח"ש קיים ויש להתאימן לאופי הצוות והפונקציות הקיימות

 

  – צח"ש ההנהלת 

 צח"ש, זהות בעלי התפקידים ודרכי ההתקשרות איתם.הומו של יכונה על קשהודעה לתושבי ה -

 שניתן לקבל או לתרום דרך הצח"ש.  השירותיםהודעה לתושבי השכונה מהם  -

)רצוי באמצעים  יש צורך בהקמת פלטפורמה תקשורתית  – לצרכי העבודה של הצח"ש -

 שתגיע למירב אנשי השכונה. )רשתות חברתיות(דיגיטאליים( 

 ביצוע הערכת מצב באופן רציף על פי שעון קבוע המותאם לשעון הרשותי.  -מול הרשות -

 וסנכרון עבודת הצוותים.  צח"שההגדרה וריכוז משימות מטה  -

 הרשות המקומית.התעדכנות בהנחיות וקשר עם  -

 קשר ועבודה משותפת ורציפה עם מקבילים ברשות.    -

 .  צרכים ופערים כולללרשות  שכונתיתהעברת תמונת מצב  -

 הנחיות ומידע אמין להפצה בקהילה, על פי עקרונות להעברת מידע. העברתוז וריכ -

 .מיפוי צרכים על פי תרחישי הייחוס השונים ועל פי ההתפתחויות הרלוונטיות בקהילה -

 

 צוות ביטחוןתת 

   בכל תחום שיידרש. צח"שההנהלת  ל  יסייע   צח"שהמצב אינו בטחוני על כן צוות הביטחון ב -

 ככל שיהיו. ביטחוניות לקבלת מידע והנחיות רשות קב"ט הקשר רציף עם  -

 

  צוות מידע, הסברה ודוברותתת 

ההסברה תפקיד חשוב ביותר   לצוות האירוע הנוכחי מאופיין בחוסר וודאות ובדיסאינפורמציה רבה ולכן

 באירוע הקורונה. 

ומתוקף  אמיןמידע צריך להיות   העברת מידע על פי העקרונות הוא תנאי לבניית אמון הציבור. -

כולל ציון הזמן הכולל הנחיות  -עדכני(, הכלשונ ה)אם יש הודעה פורמלית של הרשות יש להעביר

 התושבים. מעשיות הרלוונטיות למקום, והמעודדות לפעולה של

 המידע צריך לכלול מספר  טלפון ליצירת קשר לשאלות תושבים. -

 ריות אישית וערבות הדדית. אחהצלחה, המידע צריך לכלול  מסר של  -

-  

 . יםככל שאמון הציבור גובר כך תחושת הביטחון והחוסן שלו גובר -
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הקבועה  ושכונתית, הוצאת הודעות מסודרות, סיכום לקהילה מתוך מפגש הערכת מצב יישובית -

 . הפעילות לפי שעון

 הודעות דוברות על פי צורך. -

 המתואם עם הרשות הצוח"ש צוות הדוברות –יש להקפיד כי כל ההודעות יוצאות ממקור אחד  -

 . המקומית

העברת הודעות לפי שעון אחיד יוצרת ציפייה ורציפות, ותחושת בטחון במנהיגות )כל עוד אין ענין   -

 דחוף שבגינו יש לסטות מהשעון האחיד(. 

 . שכונההמידע יהיה נגיש וברור לכלל תושבי ההצוות ידאג ש -

 )פייסבוק/ ווטסאפ/ פלייר ועוד(.  יש להשתמש במדיות השונות המתאימות -

 . רשותבתאום עם דוברות ה -הסברת חוץ -

 .לתושבי השכונההודעות נצורות לפי תרחישים שונים  הכנת -

 .צוות הצח"ש.תתי שאר שיתוף פעולה ועבודת צוות בסנכרון עם  -
 

 בריאותצוות תת 

 עדכון בהנחיות משרד הבריאות והנחיות הרשות באופן תדיר.  -

 רומית. ימתן עזרה רפואית חלרשויות בסיוע  -

 נמצאות בחולי. הלמשפחות שבבידוד ויכה תמ -

 למחלות דומות.או דומים  העברת הנחיות לזיהוי תסמינים רלוונטיים המבחינים מתסמינים זהים  -

התאם לשלב ההתפרצות בקהילה. ו )בידוד, ניהול סיכונים,  בההנחיות הרלוונטיות סיוע בביצוע  -

 חלשות וכו'...(מענה לאוכלוסיות 

 מיפוי האוכלוסייה בכל שלב ועדכון מעגלי פגיעות וצרכים. -

   .חולים כרונייםלחוסרים בתרופות ותיווך ניטור  -

 .צוות רווחה ופרטתת עם ומידע והסברה  צוותתת שיתוף פעולה ועבודת צוות בסנכרון עם  -

-  

  צוות לוגיסטיקהתת 

 

והצטיידות בציוד נדרש. סיוע בבידוד ונטרול  האוכלוסייה מענה לוגיסטי לצרכים העולים מן  -

 אזורים לפי הצורך. 

 .בהנחיית הרשות היערכות לחיטוי מרחבים ציבוריים  -

ולתושבים כיצד לקיים את הצרכים הלוגיסטיים באמצעות רכש משותף, המלצות לרשות המלצות  -

 ר משפחות לרכישות משותפות לפי תור(.  להצטיידות,  )למשל התארגנות מספ
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 סיוע לצוותים אחרים במענה לוגיסטי לביצוע תפקידיהם. -

 

 

 -רווחה ופרטצוות תת 

בשכבות הגיל השונות. אירוע זה מזמן  בתושבים מצבי דחק וחרדה מרובים ל גורםאירוע הקורונה  

ויחידים . התקשורת , העברת התמודדות עם שאלות של חוסן ועמידה מול אתגר כקהילה, משפחה 

 המסרים והחשיפה למדיה על כל צורותיה מעמידים את החוסן האישי והקהילתי במבחן לא פשוט.

קשר רציף עם צוות ההסברה/ דוברות על מנת להצליח לדייק ולנסח הודעות תמציתיות ומדויקות   -

 חוסן, על פי העקרונות.  ויגבירו הודעות שישמרו יחד עם

 מיפוי מעגלי פגיעות ו ומענה לצרכים השונים העולים מהקהילה בכל שלב ושלב.  -

 תמונת מצב מקומית וקבלת סיוע במידת הצורך.    ליצור  המקומית כדי רשותהגדרת מידע ל -

 שת"פ עם הצוותים האחרים לצרכים הקשורים ברווחה נפשית במכלולים האחרים. -

  הזקוקה לתשומת לב מיוחדת : קשישים בודדים, חולים כרוניים, חסרי עורף  מיפוי אוכלוסייה -

משפחתי, משפחות יחידניות, משפחות ברוכות ילדים, משפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים  

 ותושבים בבידוד. 

אור תמונת שכונה לסיוע לתושבים והמשפחות השוהים בבידוד ביתי. ולאוכלוסיות הנזקקות ב -

 (., תמיכה חברתיתבמזון, תרופות המצב )סיוע 

 .העובדים הסוציאליים והקהילתייםעם המחלקה לשירותים חברתיים דרך רצוף קשר שמירת  -

 עידוד התושבים לפעילות אפקטיבית ומועילה להם, למשפחותיהם ולחברי הקהילה.  -

 על האוכלוסייה והעברתם לאוכלוסייה ואיסוף נתונים מהרשות המקומית סיוע בהעברת מסרים -

 לרשות. 

יסייע במיפוי ואיסוף נתונים ויצירת   רווחה ופרטבעת התפרצות המחלה/ נגיף בקהילה צוות  -

 "תמונות מצב" קהילה לפי השלבים השונים.

עידוד חברי הקהילה לשמר דרכי קשר קיימות או יצירת דרכי קשר חדשות תחת הנחיות הבידוד,   -

וכפעולת מנע לבדידות, גם בין הילדים וגם בין   ,ת תחושת השייכותלמטרת שיתוף, חיבור, העלא

 המבוגרים.  

 .חינוך תרבות ופנאיבריאות, , הסברהומידע  ישיתוף פעולה ועבודת צוות בסנכרון עם  מכלול -

   

  תרבות ופנאי צוות חינוך

והצורך  מרחוק קשר עם גורמי החינוך ברשות לגבי ההנחיות השונות להפעלת מערכת החינוך  -

 במתן מענה לשכבות הגיל השונות בקהילה.



 

 
 
 
 

 |עמותת משאבים חברים בקואליציה הישראלית לטראומה|
 

 

 מכון מחקר משאבים תל חי

 לפי הצרכים והמענה הנדרש. רווחה ופרטמיפוי  מעגלי פגיעות וחוסן במערכת החינוך וקשר עם   -

 קבוצות גיל שונות. העברת מידע רלוונטי לכלל משפחות הקהילה וילדיהם לפי  -

קשר עם המקבילים ברשות לגבי תכניות העשרה במדיות השונות וסיוע להתמודדות לילדי  -

 הקהילה בקבוצות הגיל השונות.

 סיוע באיסוף נתונים על ילדים חולים במקרה הצורך ומסלול שהותם לפני התפרצות המחלה. -

 שכונהלתי פורמלי ככל שקיים בהמלצות והצעות להפעלת הילדים בבתים כולל שילוב עם חינוך ב -

 ועם הנוער. 

יצירת "שעות  -בהפעלת והעסקת הילדים -סיוע למשפחות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים -

 חופשיות" להורים. 

 ייזום פעולות הפגה במתכונת האפשרית על פי ההנחיות.  -

 

 בימי המגפה:  המלצות להתנהלות הצח"ש -שמירה עצמית של חברי הצח"ש  

 הוראות משרד הבריאות :הקפדה על   -

 ניקיון והיגיינה במרחב העבודה. -

 ניהול ישיבה בחדר רחב ומאוורר. -

 צמצום מפגשים פיזיים ועבודה בעזרת עזרים טכנולוגים. -

 מבודד עדיין האחרים יוכלו להמשיך לעבוד.  שהפרדת מרחבי העבודה כך שגם אם חבר צח" -

 הקמת צוות אד הוק לניהול משבר הקורונה. -

 עבודה לפי שעון פעילות ארצי  -

 הקפדה על משמרות ושעות מנוחה -

 הקפדה על מזון ושתיה . -

 הקפדה על תכנית משפחתית למשפחות המסייעים.  -

 


