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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי 

חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך 

  מבצע צוק איתן ובעקבותיו

  

  

  תקציר

  רקע כללי

מתחילת שנות האלפיים מותקפת לסירוגין האוכלוסייה האזרחית ביישובי עוטף 

עזה
1

ירי רקטי) ופצצות  -רקטות וטילים (להלן  - בירי של סוגי חימוש שונים  

 7- פצמ"רים). בשנים האחרונות הורחב טווח הפגיעה של הטילים מ -מרגמה (להלן 

ק"מ ויותר, ומתבצע מפעם לפעם ירי מסיבי במטחים מחזוריים על אזור  40-ק"מ ל

אפשרים ירי אינטנסיבי, הדרום כולו, תוך שימוש באמצעי לחימה חדישים המ

  מדויק ועצמתי יותר מבעבר.

המבצע) שהתרחש ברצועת עזה החל בעקבות ירי רקטי  - מבצע צוק איתן (להלן גם 

וירי פצמ"רים הולכים וגוברים לעבר אוכלוסייה אזרחית בדרום הארץ, שהתרחב אף 

, נורו לפי נתוני צה"ל .26.8.14עד  8.7.14- נמשך מ המבצע. ליישובים במרכז הארץ

מהם יורטו באמצעות  700- טילים ופצמ"רים לעבר ישראל; כ 4,600- במהלך המבצע כ

נפלו בשטחים פתוחים.  3,800- נפלו בשטחי מגורים וכ 60- סוללות כיפת ברזל, כ

  אזרחים.  837- חיילים ו 1,600אזרחים ונפצעו  5- חיילים ו 67המבצע נהרגו במהלך 

ים קורבנות בנפש עלולים לעורר תגובות האירועים והפיגועים הביטחוניים הגוב

נפשיות כמו חרדה, דחק ודיכאון בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים, שחלקם אף 

טראומטיים-סובלים מסימפטומים פוסט
2

עקב חשיפה מתמשכת למצבי דחק  

ואיום. "ממחקרים שנערכו בארץ עולה כי אחוז הילדים אשר נחשפו לטרור 

. 15%- ת פוסט טראומטית מלאה עומד על כולמלחמה ואשר סובלים מתסמונ

טראומטית ויציגו - מכלל הילדים] יחוו מצוקה פוסט 30%-כשליש מן הילדים [כ

סימפטומים חלקיים ... מרבית הילדים, גם אלו שיציגו מצוקה בימים ובשבועות 

__________________ 

) 2012ממרץ  4460והחלטה מס'  2011מינואר  2766בכמה החלטות ממשלה (למשל, החלטה מס'    1
בנוגע לתכנית לחיזוק החוסן האזרחי באזור עוטף עזה נקבע כי יישובי עוטף עזה הם "אזור שדרות 

אשר בתיהם, כולם או רבתי והיישובים במועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב 
 ק"מ מגדר המערכת סביב רצועת עזה". 7חלקם, נמצאים בטווח של עד 

) היא מצב שבו החוויה הטראומטית אינה נרגעת Post-Traumatic Stress Disorderטראומה (-פוסט   2
טראומה מתבטאת בקשיים ובהפרעות בתפקוד האישי, המשפחתי, - כעבור שלושה חודשים. פוסט

 ברתי. הקשיים עלולים להופיע באחד התחומים האלה או בכולם. המקצועי והח
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הראשונים שלאחר האירוע הטראומטי, יחלימו באופן ספונטני ויציגו הסתגלות 

"תקינה לאירועים
3

.  

בעשור האחרון עושים משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני המגזר 

השלישי
4

הרלוונטיים מאמצים רבים כדי לפתח מנגנוני התערבות ראשוניים  

ומידיים בקרב נפגעי חרדה, שנועדו להפחית את הסיכון לפתח מצוקה ארוכת טווח, 

הנפשי של הנפגעים לשקם את הפגיעה בתפקוד הלוקים בה ולמנוע החמרה במצבם 

  טראומטית.- העלולים ללקות בתסמונת הפרעת דחק פוסט

טיפול ראשוני בנפגעי חרדה בעתות חירום
5

החולים, בבתי  המיון ניתן בחדרי 

במרפאות לבריאות הנפש של משרד הבריאות, במרכזי חוסן
6

, במרכזי תמיכה 

מת"ן או אתר דחק) - נפשית (להלן 
7

שהוקמו למטרה זו ברשויות מקומיות,  

 )נפילות אתרי -(להלן באתרים שנפגעו מפגיעות ישירות של טילים ופצמ"רים 

ובמקומות אחרים שיועדו לכך ביישובי המועצות האזוריות. בעתות חירום ניתן 

לתת טיפול ראשוני לנפגעי חרדה גם באמצעות מענה טלפוני ובאמצעות המדיה 

  ית, דהיינו במפגש מרחוק בין מטפל לנפגע.התקשורתית האלקטרונ

בנפגעי הנוגעים לטיפול גופים הביקורת על פעילותם של מהלך המהמידע שנאסף ב

על מספר נפגעי  נתונים מלאיםעולה כי אין , במהלך המבצע ולאחריו, חרדה

החרדה, ובכלל זה המספר המדויק של ילדים ובני נוער שנזקקו לטיפול במהלך 

  .המבצע ולאחריו

2014לפי נתוני משרד הבריאות מספטמבר 
8

נפגעי  1,720- טופלו במהלך המבצע כ 

טופלו באמצעות  1,030-חרדה במת"נים ובמרכזי חוסן שברשויות המקומיות וכ

  מענה טלפוני.

המבוססים על דיווחים שהתקבלו לאחר  2014לפי נתוני משרד החינוך מאוקטובר 

), מגני הילדים 2015אוגוסט  -  2014פתיחת שנת הלימודים התשע"ה (ספטמבר 

ק"מ מרצועת  40הרשויות המקומיות הנמצאות בטווח של עד  25-ומבתי הספר ב

פניות של תלמידים שגילו "סימפטומים של  2,860- עזה, נרשמו במהלך המבצע כ

תלמידים עם  4,000- מצוקה", ולאחר המבצע אותרו בגני הילדים ובבתי הספר כ

  גות חומרה שונות.סימפטומים של מצוקה בדר

__________________ 

ËÒÂÙ ‰˜ÂˆÓ ÁÂ˙ÈÙÏ ÔÂÎÈÒ· ÌÈ„ÈÓÏ˙ ¯Â˙È‡Ï ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜- ¯Á‡Ï ˙ÈËÓÂ‡¯Ë תמר לביא, מזל מנחם,   3
,Ô˙È‡ ˜Âˆ Úˆ·Ó  1), עמ' 2014פורום מטראומה לחוסן, שפ"י (אוקטובר .  

ללא כוונת רווח ואינם חלק ממוסדות המדינה מגזר פעילות במשק הכולל את הארגונים הפועלים    4
 והשלטון המקומי.

עתות חירום הן איום של מלחמה, התקפת טילים ורקטות תוך כדי שימוש באמצעי לחימה    5
קונבנציונליים, כימיים, ביולוגיים או רדיולוגיים, רעידת אדמה והרס ממשי בעקבותיה ואירועי חירום 

 ומרים מסוכנים או שיטפונות. רחבי היקף כגון שריפות ופליטת ח
סוציאליים באמצעות הפעלת מערך קליני בנפגעי חרדה במצבי - מרכז קהילתי המספק שירותים פסיכו   6

 חירום, המופעל בידי עמותות המגזר השלישי ובשיתוף משרדי הממשלה והרשויות המקומיות. 
הבריאות ופיקוד העורף אתרים בתחום הרשות המקומית שנקבעו מראש ואושרו על ידי משרד    7

המשמשים בעת חירום מרכזים לסיוע נפשי ראשוני לאוכלוסייה הסובלת מתסמונת של חרדה לאחר 
  שנחשפה לפעולות איבה. 

  הנתונים חלים על כלל האוכלוסייה ללא הבחנה בין ילדים ובני נוער ובין מבוגרים.   8
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  פעולות הביקורת

ההיערכות את  2015מרץ  -  2014נובמבר משרד מבקר המדינה בדק בחודשים 
הביקורת לאחריו. במהלך מבצע צוק איתן וואת הטיפול בהם בנפגעי חרדה לטיפול 

הנמצאות בטווח של עד מקומיות הרשויות הבפעולות שנקטו בין היתר התמקדה 
  , בכל הנוגע לנפגעי החרדה. והחינוך בריאותמשרדי הוכן בק"מ מרצועת עזה  40

ובמחוז  של המשרד באגף לבריאות הנפש - הבריאות הביקורת התקיימה במשרד 
עיריות אופקים, אשדוד,  -  רשויות מקומיות 11- בדרום ונפת אשקלון של המשרד, ו

קסום, אשכול, חוף - מועצות האזוריות אלהרהט ושדרות ו ,אשקלון, נתיבות
-באגף השירות הפסיכולוגיאשקלון, שדות נגב ושער הנגב. בדיקות השלמה נעשו 

במוסד לביטוח לאומי  שפ"י), - ייעוצי שבמינהל הפדגוגי במשרד החינוך (להלן 
מרכז השלטון המקומי) - בט"ל) ובמרכז השלטון המקומי בישראל (להלן  - (להלן 

9
.  

  

  הליקויים העיקריים

 

  חוסןליקויים בהפעלת מרכזי 

הקשו על להפעלת מרכזי חוסן מחסור בכוח אדם מקצועי וקשיים בגיוס כוח אדם 
 בקרבשחיקה לורב עומס עבודה להטיפול בנפגעי חרדה במהלך המבצע וגרמו 

. מרכזי חוסן בשדרות ובמועצה האזורית חוף אשקלון פעלו במבנים המטפלים
הולם לנפגעי חרדה שאינם ממוגנים, וממילא נמנעה האפשרות לתת בהם טיפול 

   במהלך המבצע.
__________________ 

ות המקומיות בישראל, במטרה לייצגן מרכז השלטון המקומי הוא עמותה רשומה המאגדת את הרשוי   9
  ולקדם את ענייניהן במסגרת המגזר הציבורי. 
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  ברשויות המקומיות במהלך המבצע מת"ניםליקויים בהפעלת 

 , כשבועיים לפני שהחל הירי על יישובי הדרום שהוביל למבצע צוק איתן,2014ביוני 
הודיע משרד הבריאות לרשויות המקומיות על אישורו של נוהל חדש להפעלת מת"ן 

חירום לצורך טיפול בנפגעי חרדה. נוהל זה מחליף את בעתות  ברשויות המקומיות
  .2008הנוהל משנת 

בנוהל נכללו שינויים מהותיים שמשמעותם בין היתר הפחתת אחריותו ומעורבותו 
של משרד הבריאות בתחומים מהותיים בהפעלת המת"ן, וכן העברת סמכויות 

 מצבתבנושא  ההחלטה על פתיחת המת"ן לרשות המקומית. הנוהל כלל גם שינויים
  כוח האדם המקצועי.

משרד הבריאות גיבש את הנוהל החדש המעביר את עיקר האחריות להפעלת 
המת"נים לרשויות המקומיות, בלי שהגיע לידי הסכמות, בנוגע לנוסח סופי 
ומוסכם שלו, עם מרכז השלטון המקומי המייצג את הרשויות המקומיות, כדי שהן 

  יוכלו לפעול על פיו.

שמשרד הבריאות ערך בנוהל והעובדה שמשרד הבריאות התייחס אליו  השינויים
כאל עובדה מוגמרת מבלי שהיה לרשויות זמן להטמיעו, גרמו לקשיים בהיערכות 
הרשויות לפתיחת המת"נים ובהפעלתם במהלך המבצע. הדבר הקשה על מתן מענה 

. עקב כך טיפולי לנפגעי חרדה, בין היתר בגלל מחסור בכוח אדם מקצועי מתאים
   הופנו נפגעי חרדה רבים לחדרי המיון בבתי החולים העמוסים ממילא.

  על נפגעי חרדה מאגר מידע זמיןודיווח והקמת  רישום

בהיעדר דרישה מפורשת של משרד הבריאות לערוך רישום מסודר של הטיפול 
בנפגעי חרדה הוא לא קיבל באופן שוטף דיווחים, לא במהלך המבצע ולא לאחריו, 

כל נפגעי החרדה שאותרו וטופלו במהלך המבצע במסגרות  :האלה על המטופלים
שמחוץ למת"ן, דהיינו ביחידות הטיפוליות שבמרכזי חוסן, במשרדי השירות 

השפ"ח) המופעלים על ידי שפ"י,  -הפסיכולוגי החינוכי ברשויות המקומיות (להלן 
דה שטופלו באמצעות מענה באתרי הנפילות, ביישובים ובבתי הנפגעים וכן נפגעי חר

טלפוני. כמו כן, לא התקבל דיווח שוטף על כל נפגעי החרדה שאותרו וטופלו לאחר 
המבצע ביחידות הטיפוליות שבמרכזי חוסן ובבתי הספר באמצעות מטפלים של 

  השפ"ח ובאחריותו ובאמצעות מטפלים מארגוני המגזר השלישי.

לקבל תמונת מצב עדכנית בזמן  לפיכך, לא עמדה בפני משרד הבריאות האפשרות
אמת על מספר נפגעי החרדה ועל פעילותם של הגורמים המטפלים. זאת ועוד, 
בהיעדר דיווח שוטף נמנע ממשרד הבריאות השימוש בנתונים עדכניים לצורך 

   תהליך הפקת לקחים, שיפור איכות הטיפולים והיערכות לשעת חירום.
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  חרדה בתקופה שלאחר המבצע נפגעי נוער ובבני בילדים פעולות לטיפול

הפעולות לאיתור ילדים ובני נוער נפגעי חרדה שנעשו לאחר המבצע והקצאת 
התקציבים לטיפול בהם התבססו ברובן על הפעולות שקיים שפ"י בגני הילדים 

  ובבתי הספר.

בחלק מהרשויות המקומיות לא היה די בתקציבים שהקצה שפ"י כדי לספק את 
  כל התלמידים שאותרו כנפגעי חרדה ונזקקו להמשך טיפול.המענים השונים ל

מטפלים מקצועיים לטיפול של באיתור ובגיוס  בכל הרשויות התעוררו קשיים
הכרת - אי ; זאת בשלהספר ובבתיהילדים  בגניבילדים ובני נוער נפגעי חרדה 

והקושי  שגויסו מטפלים של הספציפיות וההתמחויות המקצועיות היכולות
 הבדואי המגזר כמו ייחודיים ממגזרים לתלמידים או התלמידים לכלל בהתאמתם

  .מתן טיפול בכלל- הטיפול או לאימתן ב לעיכובים גרמו החרדי. קשיים אלה והמגזר

נוער הגורם המרכז את המידע על כל הילדים ובני חסרות רשויות המקומיות ה
כל הגורמים הפועלים  באמצעותועל הטיפול הניתן להם מן נפגעי חרדה בתחו

כזה היה מאפשר לאתר ילדים ובני נוער נוספים הזקוקים  מתכלל. גורם ןבתחומ
  .המטפלים הרלוונטייםלהמשך טיפול ולהפנותם לגורמים 

  

  העיקריותהמלצות ה

הטיפול בבריאותם וברווחתם הנפשית של תושבי המופקד על הבריאות, על משרד 
לעמוד והרשויות המקומיות  לפעול בשיתוף עם חירום,המדינה, הן בשגרה הן בעתות 

  בכל הנוגע לאיתור נפגעי חרדה ולקידום הטיפול בהם.בחזית העשייה 

ראוי שמשרד הבריאות יבחן, בשיתוף עם משרד הרווחה ומרכז השלטון המקומי, את 
השינויים המהותיים שנכללו בנוהל החדש להפעלת המת"ן בעתות חירום ואת 

התנהלותן של הרשויות המקומיות במהלך מבצע צוק איתן. על המשרד השפעתם על 
להתוות מדיניות שתאפשר פתיחה והפעלה מיטבית של המת"נים, ותקבע את מידת 
מעורבותם ואחריותם של כל הגורמים ואת אופן טיפולם בנפגעי חרדה. כמו כן, על 

ס גורמים משרד הבריאות בשיתוף הרשויות המקומיות לפעול בכל הנוגע לגיו
רפואיים ומומחים מתחום בריאות הנפש, שיוכלו לתרום לחיזוק החוסן האישי 

  והקהילתי של תושבי הרשויות המקומיות.

ראוי שמשרד הבריאות ינחה את כל הגורמים ברשות המקומית העוסקים באיתור 
נפגעי חרדה בקרב כלל האוכלוסייה ובטיפול בהם, להעביר אליו באופן שוטף את כל 

ע הנוגע למספרם בשעת החירום ובתקופה שלאחריה, לרבות מידע על ילדים המיד
ובני נוער נפגעי חרדה שיינתן בנפרד, כדי לקבל תמונת מצב עדכנית על מספר נפגעי 
החרדה ועל פעילותם של הגורמים המטפלים. קבלת דיווחים שוטפים גם תאפשר לו 

ר איכות הטיפולים להשתמש במידע האמור לצורך תהליך הפקת לקחים ושיפו
בנפגעי חרדה בעתות חירום, וכן למצוא את הדרך המיטבית למתן טיפולי המשך 

  בתקופה שלאחר שעת החירום.
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ראוי שמשרד הבריאות, בשיתוף הרשויות המקומיות ופיקוד העורף
10

, יבחן את 
ההנחיות להפעלת המת"ן, דהיינו הכנת המת"ן, פתיחתו והפעלתו המידית בעת 

לרבות היקף כוח האדם והציוד הנדרש באירועים שבהם נפגעי חרדה רבים הצורך, 
  או באסון המוני.

, עזה בעוטף המקומיות הרשויות בחמש חוסן מרכזי והפעלה של הקמה של התפיסה
שבאחריות כל  לאוכלוסייה ההדרכה בתחום הן חרדה בנפגעי הטיפול בתחום הן

 מענים, שיתנו האפשריים רונותמהפת אחד להיות המיועד חשוב נדבך היא רשות,
יש לבחון את . מראש ומוגדר מיומן עבודה כוח באמצעות ובשעת חירום, בשגרה

  הצורך בהקמת מרכזים כאלה ברשויות מקומיות נוספות.

ראוי שמשרד הבריאות, פיקוד העורף, רשות החירום הלאומית
11

רח"ל)  - (להלן  
והרשויות המקומיות במגזר הבדואי יתנו את הדעת למצבה הייחודי של האוכלוסייה 
הבדואית בנגב, ויבחנו דרכים להקמת מת"נים ברמת נגישות גבוהה בעתות חירום 
לטיפול ראשוני ומידי בנפגעי חרדה. עליהם גם להיערך לאיתור פתרונות טיפוליים 

 ם לנפגעי חרדה במגזר.פרטניים, משפחתיים וקבוצתיי

לפעול להכשרת כוח ק"מ מרצועת עזה  40 של עד על הרשויות המקומיות שבטווח
אדם ייעודי מקרב עובדי הרשות המקומית לצורך טיפול בנפגעי חרדה, לרבות צוותי 

  חינוך, ולשילובם בצוותי החירום של הרשות המקומית שיפעלו בשעת חירום.

פקידו לרכז את כל המידע על נפגעי חרדה שאותרו. יש לקבוע גורם מרכז ומתכלל שת
עוד יש לקבוע מיהם הגורמים המטפלים שניתן יהיה להיעזר בהם בשעת חירום, 
לרבות הכנת רשימות של מטפלים המיועדים למגזרים השונים, למשל המגזר החרדי, 
וסקירת המענים הטיפוליים הניתנים באמצעות כל הגורמים הפועלים ברשות 

  .המקומית

על הרשויות המקומיות לפעול, בשיתוף עם משרדי הבריאות והחינוך ועם הבט"ל, 
ולעשות כמרב יכולתן כדי לטפל בילדים ובני נוער נפגעי חרדה שטרם קיבלו מענה 

  טיפולי, וזאת כדי למנוע החמרה במצבם הנפשי.

את  יבחנו אם יש מקום ליישם, ורח"ל העורף פיקוד, הבריאות שמשרד ראוי
 טילים ירי איומי תחת הנמצאים במדינה נוספים ות שלעיל גם לגבי לאזוריםההמלצ
 היערכותלם המטפלים גורמיאת הוינחו את הרשויות המקומיות ו טרור ופיגועי

  .בהתאם

  

__________________ 

. 1991פיקוד העורף הוקם בצה"ל על פי החלטתה של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מנובמבר    10
הוא הוקם לצורך ארגונו וניהולו של מערך ההגנה האזרחית במדינה (הג"א), כמשמעותו בחוק 

. פיקוד העורף מוסמך בין היתר לתאם את פעולותיהם של משרדי 1951-רחית, התשי"אההתגוננות האז
הממשלה ושל הרשויות המקומיות בענייני הג"א, והוא משמש סמכות מקצועית ראשית בענייני חילוץ 

  והצלה.
הרשות הוקמה במשרד הביטחון על פי החלטתה של ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי מדצמבר   11

העל לטיפול -ועדה לשמש "גוף מטה מתאם ליד שר הביטחון ותסייע בידו לממש את אחריותונ 2007
בעורף בכל מצבי החירום". מצב חירום הוגדר בהחלטת ועדת השרים כ"מצב בו קיימת התרחשות או 

תחומית ברמה לאומית בעורף, או -מכל סיבה אחרת עליה החליטה הממשלה המצריכה פעילות רב
  פטי בעורף, או על פי הנחיית שר הביטחון ובהתייעצות עם השר לביטחון הפנים". הכרזה על מצב מש



  113  ח והטיפול בהם במהלך מבצע צוק איתן ובעקבותיו"היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשע

היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  סיכום

בעשור האחרון עושים משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות וארגוני המגזר 
מנגנוני התערבות ראשוניים השלישי הרלוונטיים מאמצים רבים כדי לפתח 

ומידיים בקרב נפגעי חרדה, שנועדו להפחית את הסיכון לפתח מצוקה ארוכת 
  טווח ולשקם את הפגיעה בתפקוד הלוקים בה.

לתת מענה  והם נועדו הם חלק ממערך הטיפול הראשוני בעתות חירום, "ניםהמת
 .החוליםזמין ונגיש לנפגעי חרדה בקרב התושבים ולהפחית את העומס בבתי 

ק"מ מרצועת עזה  40רוב הרשויות המקומיות בעוטף עזה ובטווח של עד  אולם
בין היתר מהפחתת מעורבותו של משרד  נבעוש םבהפעלת בקשיים נתקלו

 במבניםהמת"ן  ומהפעלת מקצועי אדם בכוח ממחסור, בנושא זה הבריאות
  .ממוגנים שאינם

נו את הלקחים הנוגעים מן הראוי שמשרד הבריאות והרשויות המקומיות יבח
להפעלת המת"נים במהלך מבצע צוק איתן, ויגבשו במשותף את תפיסת ההפעלה 

  המיטבית להפקת תועלת מרבית מהמת"נים.

רישום ודיווח מלאים על הטיפול בנפגעי חרדה מנע במהלך המבצע ממשרד  היעדר
מידע חיוני הדרוש להם למילוי תפקידם  מלקבלהבריאות ומהרשויות המקומיות 

מצב כוללת בזמן אמת על  תמונתבפניהם  שישקףהטיפול הניתן לפונים,  לשיפורו
   .לעתיד לקחים להפקת מקורנפגעי חרדה וישמש 

על כל הגורמים המעורבים בטיפול בנפגעי חרדה, ובראשם משרדי הממשלה 
אמת שתאפשר מתן טיפול והרשויות המקומיות, להתוות מדיניות משותפת ומתו

מיטבי לנפגעי חרדה בעתות חירום באמצעות מתנ"ים, מרכזי חוסן ואתרים 
  אחרים. 

יש לציין לחיוב את פעילותו של משרד החינוך בתחום הטיפול בילדים נפגעי 
מבצע צוק איתן. הפעלתו של מערך החינוך ברשויות המקומיות  לאחרחרדה 

נחוצה כחלק מההיערכות וההתנהלות בעתות חירום, בכל הנוגע לאיתור ילדים 
  ובני נוער נפגעי חרדה ולטיפול בהם.

  

♦ 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  מבוא

נמצאת תחת איום ממשי  12מתחילת שנות האלפיים האוכלוסייה האזרחית ביישובי עוטף עזה
י רקטי וירי פצמ"רים. קהילות שלמות נתונות בסכנה בכל שעות היום והלילה ומתמשך של יר

ושרויות בחוסר ודאות. מצב החירום המתמשך מוביל לתחושה שאפילו הבית אינו מקום בטוח 
ומתמשכת. בשנים האחרונות  ומוגן, ותחושה זו חושפת ילדים ומבוגרים כאחד לטראומה מצטברת

ק"מ והגיע לטווח  7רקטי באוכלוסייה האזרחית מעבר לטווח של הורחב איום הפגיעה של הירי ה
ק"מ ויותר מרצועת עזה, והוא התבטא במטחים מחזוריים של ירי רקטי מסיבי על אזור  40של 

 הדרום, תוך שימוש באמצעי לחימה חדשים, מדויקים ועוצמתיים יותר מבעבר.

ופצמ"רים הולך וגובר לעבר  מבצע צוק איתן שהתרחש ברצועת עזה החל בעקבות ירי טילים
 4,600- . במהלך המבצע נורו כ26.8.14עד  8.7.14- מ ונמשך, אוכלוסייה אזרחית בדרום הארץ

נפלו  60-מהם יורטו באמצעות סוללות כיפת ברזל, כ 700- טילים ופצמ"רים לעבר שטחי ישראל; כ
אזרחים  5- ילים וחי 67מהלך המבצע נהרגו בנפלו בשטחים פתוחים.  3,800- בשטחי מגורים וכ

  . 13אזרחים 837- חיילים ו 1,600ונפצעו 

האירועים והפיגועים הביטחוניים הגובים קורבנות בנפש עלולים לעורר תגובות נפשיות כמו חרדה, 
- דחק ודיכאון בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים, שחלקם אף סובלים מסימפטומים פוסט

ם; "ממחקרים שנערכו בארץ עולה כי אחוז עקב חשיפה מתמשכת למצבי דחק ואיו 14טראומטיים
  הילדים אשר נחשפו לטרור ולמלחמה ואשר סובלים מתסמונת פוסט טראומטית מלאה עומד על 

טראומטית ויציגו - מכלל הילדים] יחוו מצוקה פוסט 30%- . כשליש מן הילדים [כ15%- כ
ובשבועות הראשונים שלאחר סימפטומים חלקיים ... מרבית הילדים, גם אלו שיציגו מצוקה בימים 

  .15האירוע הטראומטי, יחלימו באופן ספונטני ויציגו הסתגלות תקינה לאירועים"

בדרום  את ההסתגלות הנפשית של ילדים ובני נוער לחשיפה ממושכת לירי טילים שבחן מחקרב
שכל סבב לחימה נוסף כ ,ייםטקשר בין עצמת החשיפה לעצמת התסמינים הטראומ התגלה, הארץ

סבב הלחימה הנוכחי בעזה " ה;חיב את מעגלי הפגיעה בקרב הילדים ובני הנוער החשופים למר
 13%. טראומה- עלול להגביר את מצוקת ילדי הדרום ולהביא להתפתחות פוסט[מבצע עמוד ענן] 

  .16"נפגעו חברתית 24%- טראומה ו- מהם סובלים כבר היום מפוסט

המקומיות וארגוני המגזר השלישי הרלוונטיים בעשור האחרון עושים משרדי הממשלה, הרשויות 
מאמצים רבים כדי לפתח מנגנוני התערבות ראשוניים ומידיים בקרב נפגעי חרדה, שנועדו להפחית 

טיפול  - (להלן את הסיכון לפתח מצוקה ארוכת טווח, לשקם את הפגיעה בתפקוד בקרב הלוקים בה 
י של נפגעים העלולים ללקות בתסמונת ולמנוע החמרה במצבם הנפש )או מענה ראשוני ראשוני

. לגילוי המוקדם, לסינון ולהתערבות הראשונית בקרב )המשך טיפולי -טראומטית (להלן -פוסט

__________________ 

   . 1ראו ה"ש מס'    12
   www.idfblog.com/ProtectiveEdgeאתר האינטרנט של צה"ל,    13
 .2ראו ה"ש מס'    14
  .3ראו ה"ש מס'    15
הסתגלות נפשית של ילדים ובני נוער החיים  -Â¯Ë Ïˆ· ¯‚·˙‰Ï¯ תמר לביא, אורית נוטמן שורץ,    16

, המכללה האקדמית ספיר, מרכז חוסן IIבשדרות לחשיפה ממושכת לאיום ירי טילים, תקציר שלב 
 . 2014שדרות, פברואר 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

- קבוצת נפגעי החרדה ישנה חשיבות ראשונה במעלה לבלימת התפתחותו של מצב נפשי של פוסט
  .17טראומה (לפחות בחלק מהמקרים) ולהשבת הנפגע למצבו הקודם

החולים, במרפאות לבריאות בבתי  המיון ראשוני בנפגעי חרדה בעתות חירום ניתן בחדריטיפול 
הנפש של משרד הבריאות, במרכזי חוסן, במת"נים המשמשים לסיוע נפשי ראשוני לנפגעי חרדה, 
שהוקמו למטרה זו ברשויות מקומיות, באתרי הנפילות ובמקומות אחרים שיועדו לכך ביישובי 

ניתן לתת טיפול ראשוני לנפגעי חרדה גם באמצעות מענה טלפוני  .בשעת חירום המועצות האזוריות
  .18ובאמצעות המדיה התקשורתית האלקטרונית, דהיינו מפגש מרחוק בין מטפל לנפגע

"ל, הבטבמימון  השלישי המגזר ארגוני באמצעותבנפגעי חרדה ניתנו לאחר המבצע  המשך טיפולי
  .ניתנו בעיקר באמצעות משרד החינוך חרדה נפגעי בתלמידים המשך וטיפולי

  

  

  המעורבים בהענקת טיפול לנפגעי חרדההגופים 

  הבריאות משרד

, ובכלל זה ממונה על 19משרד הבריאות אחראי למתן שירותי רפואה ובריאות לתושבי המדינה
הפעלת שירותי מניעה, אבחון, טיפול ושיקום באמצעות קופות החולים, בתי החולים, לשכות 

. האגף לבריאות 21מד"א) ומוסדות רפואיים אחרים - , מגן דוד אדום (להלן 20הבריאות המחוזיות
האגף לבריאות הנפש) אמון על הגדרת המדיניות בתחום בריאות  - הנפש במשרד הבריאות (להלן 

הנפש, על הבקרה והפיקוח במסגרות הטיפול, על השיקום וההתמכרויות ועל מתן מענה לצורכי 
. גם בעתות 22רמות השונות של בריאות הנפש ובתחומים שונים, לרבות אשפוז ושיקוםהמטופלים ב

חירום האוכלוסייה האזרחית עדיין זקוקה לשירותים הרפואיים השוטפים הניתנים בקהילה, כגון 
, רפואת מומחים, אספקת תרופות, בדיקות מעבדה, מכוני הדמיה ותחנות 23רפואה ראשונית

חלב). היא גם זקוקה להמשך פעילותם הסדירה של בתי החולים ושל לבריאות המשפחה (טיפות 
  מד"א.

__________________ 

: מודל ÈÎÓÂ˙ ÌÈ¯ÂÓ‰„¯Á È·ˆÓ· ˙Â„„ÂÓ ‰˙שלמה אגמון, נתי לאור, קרול ארדהיים, אילן וירצברג,    17
(גרסה שישית),  2013מניעתי למורים שהוכשרו במתן עזרה ראשונה נפשית לתלמידים באשקלון, יולי 

השני שכותרתו "מחוסר אונים להתערבות פעילה", המכללה  A.S.R. המאמר הוצג בכנס 3עמ' 
 האקדמית תל חי, מרכז משאבים.

ך תקשורת אלקטרונית למתן שירות בריאות מקצועי "מפגש המתבצע באמצעים טכנולוגיים ודר   18
‡ÈÓ ˙ÂÓ„‰ ומאורגן בין מטופל למטפל מזוהים, לא בהכרח בחפיפת מקום וזמן". משרד הבריאות, 

˜ÂÁ¯Ó ˙Â‡È¯· ˙Â¯È˘ ˙ÏÚÙ‰Ï 2012, מתוך חוזר מינהל הרפואה, מאי.  
 .717), בפרק "היערכות שירותי הבריאות לחירום", עמ' È˙ ˘ ÁÂ„64‚ )2014 מבקר המדינה,    19
למשרד הבריאות שבע לשכות בריאות מחוזיות המוציאות מהכוח אל הפועל תכניות ארציות הנוגעות    20

 לשירותי הבריאות בכלל ולבריאות הציבור בפרט.
 יים.בתי חולים ליולדות ובתי חולים (מוסדות) סיעודיים, פסיכיאטריים ושיקומ   21
הוחל בקידום הרפורמה בבריאות הנפש, על פי צו ביטוח בריאות ממלכתי (שינוי התוספות  2012בשנת    22

, כשנה לאחר 1.7.15, שהוציא שר הבריאות והוחל ביום 2012-השנייה והשלישית לחוק), התשע"ב
לקופות המבצע. הרפורמה מטרתה להעביר את האחריות למתן שירותי בריאות הנפש ממשרד הבריאות 

  החולים.
בנוהל "הפעלת מרפאה אחודה במתארי חירום" של האגף לשעת חירום במשרד הבריאות (עדכון    23

) מוגדר המונח "רפואה ראשונית" כ"רפואת משפחה, רפואת ילדים, רפואת נשים 2012מאוגוסט 
 ושירותי לקיחת דמים לבדיקת מעבדה".
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הרשות העליונה לאשפוז) משמשת בעתות  - ובריאות לשעת חירום (להלן  לאשפוז העליונה הרשות
משבר ובעתות חירום גוף השליטה המרכזי על כל מערכת הבריאות במדינת ישראל. הרשות 

מל"ח) תפקידה של  - (להלן  25ממערך המשק לשעת חירוםוהיא חלק  24האמורה היא רשות ייעודית
הרשות הוא להכין את מערך בתי החולים ואת מערך הרפואה בקהילה לטיפול בנפגעים מנשק 

נפגעים, הן בשגרה הן בעתות חירום, תוך כדי המשך -קונבנציונלי באירועים רבי- קונבנציונלי ולא
רשות העליונה לאשפוז עומדים מנכ"ל משרד . בראש ה26מתן הטיפול הרפואי השגרתי לאוכלוסייה

 )כללית דאז חולים כללית (קופת בריאות הבריאות, קצין הרפואה הראשי של צה"ל ומנכ"ל שירותי
או נציגו. האגף לשעת חירום במשרד הבריאות מופעל לקידום המוכנות של מערכת הבריאות לשעת 

היא זו שגם מתקצבת את פעילותו. חירום על פי מדיניות שהרשות העליונה לאשפוז קובעת, ו
משרד הבריאות  ,עת חירוםשאחריותה של הרשות העליונה לאשפוז למתן שירותי בריאות במתוקף 

  בכל הקשור לטיפול בנפגעי חרדה. משמעותימלא תפקיד מ

אגף נפגעי פעולות איבה שבבט"ל מפעיל נוהל לטיפול בנפגעי חרדה שמטרתו לתת  2006משנת 
המשך במימון הבט"ל במטרה להקטין נזקים נפשיים בעתיד, עוד בטרם הוכרו לנפגעים טיפולי 

כנפגעי פעולות איבה. בהחלטות משותפות של משרד הבריאות ושל הבט"ל נקבע כי הטיפול 
בנפגעי חרדה יינתן בבתי החולים הכלליים, באתרי הדחק (מת"נים), ברשויות המקומיות, במרכזי 

לים יחידה טיפולית וכן במרכזי סיוע לטיפול בנפגעי חרדה חוסן שברשויות המקומיות המפעי
  ואליהם יגיעו אלה הזקוקים להמשך טיפול. 27שאישר משרד הבריאות

  

  משרד החינוך

תפקידו להעניק שירותים פסיכולוגיים ושירותי ייעוץ חינוכי , שאגף במשרד החינוך ואה שפ"י
על פי נוהלי משרד החינוך לשעת  .חינוךה לאנשי חינוך העובדים במערכתכן להורים וו לתלמידים

נוהל משרד החינוך), על שפ"י "להבטיח הכלת שיקולים של בריאות הנפש ורווחה  - (להלן  28חירום
נפשית במערכת החינוך בזמן חירום לשם מזעור נזקים פסיכולוגיים, ארגוניים וחברתיים של 

על הבטחת החוסן הנפשי ועל  תלמידים, מורים, מערכת החינוך בכלל והורים, תוך שימת דגש
  פיתוחו בקרב פרטים וקבוצות במערכת החינוך ובקרב הקהילות הקשורות אליה".

השפ"ח, יועצים חינוכיים  -על פי נוהל משרד החינוך, שפ"י מפעיל את אנשי המקצוע הרלוונטיים 
אירוע  בשעת חירום וגם כאשר נדרשת התערבות לאחר -ופסיכולוגים חינוכיים במערכת החינוך 

ובשיתוף פעולה  29חירום על פי הנחיות מטה שפ"י. הוא עושה זאת באמצעות מחוזות משרד החינוך
עם הרשות המקומית. בנוהל נקבע כי בשעת חירום יפעלו אנשי המקצוע, מרמת המטה של שפ"י עד 

דרי רמת בית הספר, בין היתר לצורך הערכת מצב הנוגעת "למעגלי הפגיעות ולקהלי היעד ובניית ס

__________________ 

באישור ועדת מל"ח העליונה, לביצוע פעולות רשות ייעודית היא גוף שמשרד ממשלתי הועיד,    24
 המתחייבות מהחלטות הממשלה.

, במטרה 2000ומפברואר  1986משרדי הפועל על פי החלטות ממשלה מיולי -מל"ח הוא גוף בין   25
להבטיח את הפעלת "המשק החיוני" שהוא "מפעל חיוני" כמשמעותו בחוק שירותי עבודה בשעת 

קת המוצרים והשירותים החיוניים לאוכלוסייה ולצה"ל באירועי , ואת אספ1967-חירום, התשכ"ז
 החליטה הממשלה לשלב את מטה המל"ח הארצי בתוך רח"ל. 2009חירום. באוגוסט 

  .www.health.gov.ilאתר האינטרנט של משרד הבריאות,    26
וע מתחום את מרכזי הסיוע לנפגעי חרדה בחר ואישר משרד הבריאות לפי קריטריונים של אנשי מקצ   27

בריאות הנפש המועסקים בהם ומתמחים בטראומה נפשית. את המרכזים מפעילים ארגוני המגזר 
 השלישי. 

  "נוהלי שעת חירום במערכת החינוך".  5.4-10ב 2חוזרי מנכ"ל משרד החינוך תשעה/   28
אביב ודרום. למשרד החינוך שבעה מחוזות: ירושלים ומינהל חינוך ייעודי, צפון, חיפה, מרכז, תל    29

  המחוזות אחראים ליישום מדיניות המשרד ולהבטחת יעדיו.
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עדיפות להתערבות", לתכנון תכניות התערבות לפי הצרכים שזוהו, למתן הדרכה ראשונית לצוותי 
  החינוך ולזיהוי תלמידים הזקוקים לסיוע פרטני.

  

  הרשות המקומית

 רובלהמשיך ולספק את גם בעתות חירום הרשות המקומית אמורה למלא משימות מיוחדות ו
הרשות המקומית אמורה להיערך  .לתושביה רגיעה מןזבבאופן שוטף שהיא מספקת  השירותים

ובין  ביניהם, בתיאוםבו זמנית ולהפעיל מערכים תפקודיים רבים לה חירום באופן שיאפשר  שעתל
מזון; טיפול באוכלוסייה נזקקת; העברת  לרבותבתחומים אלה: אספקת השירותים החיוניים,  היתר

יוניים בתחום ההנדסה והתשתיות (מים, ביוב מידע לציבור, הסברה ודוברות; מתן שירותים ח
  מדיניות הממשלה.על פי הפעלת מערכת החינוך וובינוי); פינוי אוכלוסייה למרכזי פינוי; 

לא רק עת חירום שהמסגרת הנורמטיבית להיערכות הרשויות המקומיות לבמשך השנים נקבעה 
. חוזרי מנכ"ל משרד הפניםוב שונים של מערך מל"ח , בנהליםבהחלטות ממשלהבחקיקה אלא גם 

משרד הפנים, גובשו מכלול הנורמות הקיימות וכן הסכמות בין  2004ובפברואר  2002בדצמבר 
האחד  - עת חירום שלשני תיקי אב להפעלה בהנוגעות  ,המרכז לשלטון מקומי, פיקוד העורף ומל"ח

שעניינו תכנון, ארגון כללי נוהל ב 2004בדצמבר , ואלה עוגנו למועצות המקומיות אחרלעיריות וה
תמצית עקרונות ההיערכות והפעולות . הנוהל הוא ותפעול של מערך מל"ח ברשות המקומית

ההיערכות של הרשות  וכן המפורטים בתיקי האב. בתיקי האב ובנוהל הכללי נקבעו דרכי הארגון
המערכים הארגוניים והתפקודיים  הםמפורטים בכמו כן,  .עת חירוםשהמקומית ותפקודה ב

  .30הנדרשים לשם כך

  

  ארגוני המגזר השלישי 

 ארגוני המגזר השלישי מסייעים בתהליכי ההיערכות של הרשויות המקומיות לשעת חירום. במהלך
המבצע פעלו שתי עמותות מרכזיות לצורך קידום ההיערכות לחירום של הרשויות המקומיות 

מתן מענים של טיפולי המשך. הקואליציה הישראלית לטראומה בתחום הטיפול בנפגעי חרדה ו
עמותה שמטרתה לקדם . הקואליציה לטראומה היא 31הקואליציה לטראומה) ועמותת נט"ל -(להלן 

להפעיל וכן  ,תחום ההיערכות לשעת חירום בישראלאת טראומה ו- את תחום ההתמודדות עם פוסט
- קואליציה לטראומה מאגדת עמותות פסיכוה .יותכניות לתמיכה בזמן חירום ולשיקום אחר

מפעילות מערך הפועלות בתחומי הסיוע והתמיכה הנפשית וההיערכות לחירום, ו 32סוציאליות
שירותי טיפול במצבי  לשנגישות מידע מקצועי על המניעה של טראומה ו עלאיסוף ידע מקצועי 

   משבר ושיקום נפגעי טראומה וחרדה.

__________________ 

), בפרק "ההיערכות 2011(דצמבר  Ï ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘· ˙¯Â˜È·‰ ÏÚ ˙ÂÁÂ„2010˘ ˙ מבקר המדינה,    30
  .11והמוכנות של הרשויות המקומיות לעתות חירום", עמ' 

מותה הן "להוות בית טיפולי רב עמותת נט"ל מטפלת בנפגעי טראומה על רקע לאומי. מטרות הע   31
מקצועי לנפגעי טראומה וקרוביהם על רקע הסכסוך הישראלי הערבי ואסונות בעלי אופי לאומי למען 
שיקום ושיפור איכות חייהם, לפעול בקהילה למניעה, התערבות והדרכה בשגרה ובחירום, להוות מרכז 

ידום הידע והמחקר ... להעלאת הכשרה, הוראה והדרכה בתחום הטראומה לאנשי מקצוע ... לק
המודעות בכל הקשור לטראומה על רקע לאומי בחברה הישראלית". אתר האינטרנט של העמותה, 

www.natal.org.il.  
הקואליציה לטראומה כוללת בין היתר את העמותות האלה: מרכז משאבים העוסק בתחום ההכנה,    32

לוסיות להתמודדות עם משברים; ער"ן (עזרה ההתערבות, הטיפול והשיקום של פרטים, משפחות ואוכ
ראשונה נפשית) המעניקה שירותי עזרה נפשית לאנשים במצוקה; מהו"ת ישראל הפועלת לבניית חוסן 

המרכז הישראלי לתמיכה  - והיערכות לחירום ולעבודה קבוצתית במעבר מטראומה לחוסן; ועמך 
 נפשית וחברתית בניצולי השואה והדור השני לשואה. 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

משרדי הממשלה והרשויות המקומיות הרלוונטיים, מפעילה מרכזי הקואליציה לטראומה, בשיתוף 
סוציאליים - מרכז קהילתי המספק שירותים פסיכוחוסן בתחום הרשויות המקומיות. מרכז חוסן הוא 

  בנפגעי חרדה.לטיפול אמצעות הפעלת מערך קליני שגרה ובעתות חירום בב

 

  

  ולאחריו המבצע בתקופת החרדה נפגעימספר  על נתונים

במהלך המבצע  בנפגעי חרדהשעסקו בטיפול גופים מהביקורת מהלך הב פושנאסלהלן נתונים 
ובכלל זה המספר המדויק של , מספר נפגעי החרדהעל  ולאחריו. מהנתונים עולה כי אין מידע מלא

  . ילדים ובני נוער שנזקקו לטיפול במהלך המבצע ולאחריו

נפגעי חרדה  1,140- למת"נים במהלך המבצע כ הגיעו 2014לפי נתוני משרד הבריאות מספטמבר 
נפגעי חרדה פנו למת"נים וקיבלו טיפול  450-מבוגרים, ילדים ובני נוער לקבלת טיפול ראשוני. כ

נפגעי חרדה, וכן ניתנו באמצעות  580-ראשוני באמצעות מענה טלפוני. למרכזי חוסן הגיעו כ
  מענים טלפוניים. 570- המרכזים כ

, המבוססים על דיווחים שהתקבלו לאחר פתיחת שנת 2014ינוך מאוקטובר לפי נתוני משרד הח
ק"מ  40רשויות מקומיות הנמצאות בטווח של עד  25- הלימודים התשע"ה מגני ילדים ומבתי ספר ב

פניות של תלמידים שגילו "סימפטומים של מצוקה".  2,860- מרצועת עזה, נרשמו במהלך המבצע כ
תלמידים "עם סימפטומים חמורים  1,650-גני הילדים ובבתי הספר ככמו כן, לאחר המבצע אותרו ב

תלמידים עם סימפטומים של מצוקה שבנוגע אליהם "תיעשה הערכה" בדבר  2,350-של מצוקה" וכ
  הצורך במתן טיפול.

במהלך מבצע צוק  ברשויות המקומיות חמשת מרכזי חוסן לפי נתוני הקואליציה לטראומה טיפלו
נפגעי חרדה מכלל  1,750- ם. כמו כן, כילדימהם ) 75%( 1,650-געי חרדה, כנפ 2,200- כאיתן ב

במרכזי  100-בביתם וכ 170- טופלו בשטח, כ 180-האוכלוסייה טופלו באמצעות מענה טלפוני, כ
  חוסן.

רשויות  13-ילדים ב 2,200- לפי נתוני עמותת נט"ל נעשו במהלך המבצע "פעולות הפגה וחיזוק" לכ
  .33למקומיות בסך הכו

 

 

  פעולות הביקורת

טיפול בנפגעי חרדה ההיערכות לאת  2015מרץ  -  2014נובמבר משרד מבקר המדינה בדק בחודשים 
בפעולות שנקטו בין היתר הביקורת התמקדה לאחריו. במהלך מבצע צוק איתן וואת הטיפול בהם 

משרדי ק"מ מרצועת עזה ובפעולותיהם של  40הנמצאות בטווח של עד מקומיות הרשויות ה
  , בכל הנוגע לנפגעי חרדה.והחינוך בריאותה

ובמחוז דרום ונפת  של המשרד באגף לבריאות הנפש - הבריאות הביקורת התקיימה במשרד 
רהט  ,עיריות אופקים, אשדוד, אשקלון, נתיבות -  רשויות מקומיות 11-באשקלון של המשרד, ו

__________________ 

בעיריות אופקים, אשדוד, אשקלון, נתיבות, קריית גת, קריית מלאכי ושדרות, במועצות המקומיות    33
 מזכרת בתיה וקריית עקרון ובמועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, מרחבים ושדות נגב.
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

שדות נגב ושער הנגב. בדיקות  קסום, אשכול, חוף אשקלון,- מועצות האזוריות אלהושדרות ו
  בבט"ל ובמרכז השלטון המקומי. בשפ"י שבמשרד החינוך,השלמה נעשו 

  

  

  חרדה  בנפגעי לטיפול חוסן מרכזי הפעלת

שכותרתה "תכנית סיוע משלימה לשדרות וליישובי 'עוטף  2006מנובמבר  746בהחלטת ממשלה 
י עוטף עזה מרכזי חוסן "אשר יספקו " נקבע כי במסגרת התכנית יוקמו ביישוב2007עזה' לשנת 

. בעקבות ההחלטה 34סוציאליים" לתושבי שדרות וארבע המועצות האזוריות-שירותים פסיכו
חמישה מרכזי חוסן ביישובי עוטף עזה האמורים מתוך שיתוף פעולה  2008האמורה הוקמו בשנת 

. הקואליציה לטראומההמקומיות ו בין משרד ראש הממשלה, משרדי הבריאות והרווחה, הרשויות
חמשת מרכזי חוסן פועלים בניהולה המקצועי, בהכוונתה ובפיקוחה של הקואליציה לטראומה, 

 הרשות בהמלצת 35וזאת לפי הסכמים שנערכו בינה לבין העמותות הפועלות ברשות המקומית
המקומית ובהסכמת הקואליציה. בהסכמים נקבע בין היתר כי הקואליציה תמסור לידיהן של 

מותות האמורות את הפעלת "מערך הטיפול הקליני בנפגעי דחק נפשי במצבי חירום ... במסגרת הע
מיליון ש"ח  8התקציב השנתי של מרכזי חוסן הוא פרויקט מרכזי 'חוסן' עליו החליטה הממשלה". 

בעתות חירום מרכז חוסן הוא חלק ממערך  הנוגעים בדבר. הממשלהומקורו בתקציבי משרדי 
רשות המקומית בתושביה, בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים (מכלול הטיפול של ה

  ). על הרשות המקומית מוטלת האחריות להעמיד מבנה לטובת מרכז חוסן.36אוכלוסיה

מרכזי חוסן נועדו לתת מענה קהילתי וטיפולי לכלל האוכלוסייה המתגוררת ברשויות הנמצאות 
ומתן טיפול  37ות לחירום ופיתוח חוסן קהילתיבאיום ביטחוני ממושך, בין היתר בתחומי היערכ

במצבי דחק וחרדות ובטראומה מתמשכת. המערך הטיפולי במרכזי חוסן משמש מוקד מרכזי למתן 
מענה טיפולי לנפגעי חרדה וטראומה בעתות חירום ובשגרה ולאיתור תושבים הזקוקים לסיוע 

המשפחה והקהילה, דהיינו טיפולים פסיכולוגי, רגשי ונפשי. הטיפולים הניתנים הם ברמת הפרט, 
  .38אישיים, משפחתיים וקבוצתיים

בארבעה מרכזי חוסן (בשדרות ובמועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון ושדות נגב) פועלת יחידה 
היחידה הטיפולית). במרכז החמישי  - (להלן  39סוציאליים-טיפולית המורכבת ממטפלים פסיכו

לת יחידה טיפולית עצמאית, ואת הטיפול בנפגעי חרדה שבמועצה האזורית שער הנגב לא פוע

__________________ 

 .1ראו ה"ש מס'    34
מועצה האזורית בשדרות פועל המרכז באמצעות עמותת גוונים לפיתוח החינוך הקהילה והסביבה; ב   35

חוף אשקלון באמצעות המרכז הקהילתי האזורי חוף אשקלון; במועצה האזורית אשכול באמצעות 
העמותה למען תושבי אשכול; במועצה האזורית שער הנגב באמצעות העמותה לפיתוח שירותים 
חברתיים שער הנגב; ובמועצה האזורית שדות נגב באמצעות העמותה לטיפוח החינוך הפורמלי 

 בלתי פורמלי בעזתה. וה
ארגוני לטיפול באדם ובקהילה בשעת חירום המאגם, מתאם ומפעיל את משאבי -מקצועי ורב- מערך רב   36

 העיר. מערך המוכנות בשגרה נגזר ממבנה מערך זה.
"חוסן קהילתי, מתבטא ביכולתה של הקהילה לנקוט פעולות מכוונות, לשיפור היכולת האישית    37

), של תושביה ומוסדותיה, להגיב על שינויים ולהשפיע על מהלכם והמשותפת (קולקטיבית
 ).2014, יוני 5בתקנון העבודה הסוציאלית, סעיף  20.2והשלכותיהם, העתידיות לקהילה" (הוראה 

, הקואליציה הישראלית ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ‰„Â·Ú Ï„ÂÓ˙אוהד אבירם, דיוויד גדרון, טליה לבנון,    38
  . 2013ת, יולי לטראומה: מניעה והתמודדו

מטפלים שהוכשרו בטיפול בטראומה ובהם פסיכולוגים קליניים, פסיכולוגים חינוכיים, עו"סים    39
  קליניים, מטפלים משפחתיים ומטפלים בהבעה ויצירה, באמנות, בפסיכודרמה ובתנועה. 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

בעתות חירום נותנים עובדים סוציאליים מהאגף לשירותים חברתיים של המועצה ופסיכולוגים 
  מהשפ"ח שבמועצה האזורית. נוסף לזה, המרכז קונה שירותי טיפול מארגוני המגזר השלישי.

בנפגעי חרדה במהלך המבצע העלתה את בדיקת ההיערכות וההפעלה של מרכזי חוסן לטיפול 
  הממצאים האלה:

¯ Â Ò Á Ó Á Â Î · Ì „ מחסור בכוח אדם מקצועי וקשיים בגיוס כוח אדם הקשו על הטיפול  :‡
  בנפגעי חרדה במהלך המבצע וגרמו לעומס עבודה רב ושחיקה בקרב המטפלים במרכזי חוסן. 

ת ו ר ד ש ן  ס ו ח ז  כ ר נפתח ולא פעל במשך הביקורת העלתה כי מאחר שהמת"ן בשדרות לא  :מ
כל תקופת המבצע (בעניין זה ראו להלן), העבירה העירייה את האחריות והטיפול בכל הקשור 

מטופלים קבועים  400- לנושא התמיכה הנפשית בקהילה למרכז חוסן (המטפל גם בימי שגרה בכ
ושבים מטפלים). בשל כך, ובשל העובדה שהמרכז היה הגורם היחיד שקיבל פניות מת 21באמצעות 

פונים), ובכלל זה יציאה של מטפלים אל הקהילה לצורך איתור נפגעי חרדה,  300- נפגעי חרדה (כ
מספר הפונים הרב והקושי לגייס מטפלים (גויסו עוד חמישה בלבד) במהלך המבצע יצרו עומס רב 

כי במרכז, שהביא לידי המתנה ארוכה של הפונים ולא אפשר להעניק להם טיפול מידי. יש לציין 
בשל המצב, שּונה אופי העבודה הטיפולית מטיפול מתמשך וארוך טווח לטיפול ממוקד הנותן רק 

  מענה ראשוני מידי.

עוד הועלה כי במהלך שנת הלימודים התשע"ה פעל השפ"ח בעיריית שדרות באופן חלקי בשל 
פסיכולוגים עזיבתם של שישה פסיכולוגים חינוכיים ושל מנהלת השפ"ח, כשבפועל נשארו שלושה 

תלמידים. עקב כך, במהלך המבצע לא עמדו לרשות מרכז  4,000- במשרה חלקית האחראים ליותר מ
חוסן פסיכולוגים חינוכיים, ולא ניתן היה להיעזר בהם במתן תמיכה נפשית לילדים ובני נוער נפגעי 

שי באיוש אוכלוסייה ושל העירייה בשגרה, לקו חרדה. מצב זה גרם להיערכות לקויה של מכלול
צוותי חירום בשעת חירום, לעומס רב בפעילותו של מרכז חוסן וליצירת תורים ארוכים של פונים 

  נפגעי חרדה.

ן ו ל ק ש א ף  ו ח ן  ס ו ח ז  כ ר ממידע שמסרו נציגי המועצה האזורית חוף אשקלון ומעיון  :מ
במסמכים שנמצאו במועצה עולה כי במהלך המבצע היו למועצה עשרה מטפלים בלבד, ונרשם 
מחסור בכוח אדם מקצועי ובכוח אדם שהוכשר למתן מענה ראשוני לנפגעי חרדה שמספרם הגיע 

; הדבר גרם לעומס ולחץ בעבודתם של הצוותים שאיישו את מכלול אוכלוסייה והקשה 350לכדי 
על העברת דיווחים מסודרים על מספר המטופלים מהמרכז למכלול אוכלוסייה. עוד נמצא כי 

או פעל ממשרדיו אלא  מרכז חוסן ו שללא שובץ בפעילותורית חוף אשקלון השפ"ח במועצה האז
   חמ"ל). - הרשותי (להלן  מרכז ההפעלהמ

ב ג נ ת  ו ד ש ן  ס ו ח ז  כ ר הועלה כי במהלך המבצע עמדו לרשות המרכז חמישה מטפלים  :מ
ומטפל מקצועי נוסף מעמותת נט"ל שעבד  - מכוח האדם ביחידה  50%-כ - מהיחידה הטיפולית 

מרכז לעובדי עובדי השיתוף פעולה בין  תקייםלא הפעם בשבוע. נמצא כי במהלך המבצע  במרכז
. נמצא כי לנפגעי חרדה המתן מענלהיערכות וכל הנוגע לב השפ"ח שבמועצה האזורית שדות נגב

  השפ"ח פעל ממשרדיו ולא מהמרכז עצמו והסתפק במתן מענה טלפוני לפונים.

האזורית שדות נגב למשרד מבקר המדינה כי השפ"ח הוא מסרה המועצה  2015בתשובתה מיולי 
חלק בלתי נפרד מההיערכות וממתן המענה לנפגעי חרדה במרכז חוסן, בשגרה ובחירום כאחד. 
השפ"ח אכן פעל ממשרדיו עקב "אילוצים של מבנה פיזי", אך הפעולות נעשו בשיתוף פעולה 

  ובתיאום אתו.
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ˙Â¯„˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÎ ·‚  ˙Â„˘Â ÔÂÏ˜˘‡ ÛÂÁ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓÏÂ
 ˙Ú˘· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï È Â˘‡¯ ‰ ÚÓ Ô˙ÓÏ È„ÂÚÈÈ Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ Â˙Â ÈÓÊ ˙‡ ÁÈË·‰Ï Ô‰ÈÏÚ
 ÈÏÂÙÈË‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Í¯ÚÓ ˜ÂÊÈÁÏ ÒÈÂ‚È˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙ÂÓÈ˘¯Ï ÂÙÂ¯ÈˆÏ ÏÂÚÙÏÂ ,ÌÂ¯ÈÁ

.ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú·  

נה כי השפ"ח ומרכז חוסן הם גופים מסר משרד החינוך למשרד מבקר המדי 2015בתשובתו מיוני 
נפרדים הפועלים ברשות המקומית בעת ובעונה אחת. לשפ"ח תפקיד משלו בעתות חירום והוא 
"איננו מהווה מקור כוח אדם" למרכז חוסן. עם זאת, ראוי ששני הגופים יפעלו בתיאום מלא ביניהם, 

ה שיבטיח שבמטופל אחד לא בשים לב לצורך בשמירה על "חסיון מידע מטופלים" ולאופן פעול
  יטפלו כמה גופים בו זמנית.

 È˙Ï·Â ÈÏ¯‚Ë È‡ ˜ÏÁ Ì‰ Á"Ù˘‰ È„·ÂÚ˘ ‰„·ÂÚ‰ ÁÎÂ Ï ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÌÚ ÛÂ˙È˘· ÏÚÙÈ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ Ì„‡‰ ÁÂÎ ˙·ˆÓÓ „¯Ù 

˙Â˙Ú· ÔÒÂÁ ÈÊÎ¯ÓÏ Á"Ù˘‰ ÔÈ· ‰ÏÂÚÙ‰ ÛÂ˙È˘ ˜Â„È‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰  È„Î ÌÂ¯ÈÁ
.‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ ˙‡ ¯˙ÂÈ˘ ‰ÓÎ ÏÚÈÈÏ  

¯ „ Ú È ‰ Ì È  · Ó Ì È  ‚ Â Ó Ó:  מרכז חוסן שדרות פועל בקומה השנייה של מבנה שאינו ממוגן
השייך למשרד העלייה והקליטה וממוקם במרכז מסחרי. מרכז חוסן חוף אשקלון שוכן במבנה יביל 

חדרי הטיפול ננטשים ויושביהם מתפנים למקלט שאינו ממוגן. בזמן האזעקות הטיפולים מופסקים, 
או למרחב מוגן סמוך ככל האפשר. לכן, בשל הצורך להתפנות מהמרכז לאיזור ממוגן, נפגע מתן 

  הטיפול במרכזים עצמם וגם באמצעות המענה הטלפוני.

„¯˘Ó  ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó¯ÈÚ‰ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ˙Â¯„˘ ‰ˆÚÂÓÏÂ ˙È¯ÂÊ‡‰ ÛÂÁ ÔÂÏ˜˘‡ ‰ ÈÎ¯„ÚÈ  ÔÂ‚ÈÓ
·˘ ‰ ·Ó Ï˙ÏÂÎÈ· Ú‚ÂÙ ÔÒÂÁ ÊÎ¯ÓÂ  ÊÎ¯Ó‰ Ï˘Ï ÔÙÂ‡· ÏÙËÛÈˆ¯Â ÛËÂ˘, ˙Ú·˙Â ÌÂ¯ÈÁ, 

Â ˙Â¯„˘ ˙ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .‰„¯Á ÈÚ‚Ù  Ï˘ ˙ÂÈ Ù· ÏÚ ÏÂÚÙÏ ÔÂÏ˜˘‡ ÛÂÁ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓ‰
ÌÚ ÛÂ˙È˘·  ÔÓÂÁ˙·˘ ÔÒÂÁ ÊÎ¯Ó È„ÎˆÓÏ‡Â  ÏÂÙÈË Ô˙Ó ¯˘Ù‡È˘ Ô‚ÂÓÓ ÈÙÂÏÁ ‰ ·Ó
˙Ú· ÌÏÂ‰˙Â  ÌÂ¯ÈÁÏ‰„¯Á ÈÚ‚Ù .  

 במבנים מחזיקה אינה היא מסרה עיריית שדרות למשרד מבקר המדינה כי 2015וני בתשובתה מי
חירום. היא  בעתות חוסן מרכז יפעל שממנו חלופי ממוגן מבנה לייחד ביכולתה אין לכן, ממוגנים

הוסיפה שגם מבנה העירייה אינו ממוגן, ובכוונתה לפנות למשרד הביטחון בבקשה למימון בניית 
מסרה  2015בתשובתה מאוגוסט מבנה עירייה ממוגן שיכלול גם את מרכז חוסן וגם את החמ"ל. 

יא המועצה האזורית חוף אשקלון כי היא הגישה בקשה למשרד הרווחה לבניית מרכז חוסן חדש וה
  מחכה לאישור תקציבי.
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˙ÏÚÙ‰ ÈÊÎ¯Ó ÔÒÂÁ ˘ÓÁ· ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÛËÂÚ· ‰ÊÚ ,Ô‰ ÌÂÁ˙· ÏÂÙÈË‰ ÈÚ‚Ù · 
‰„¯Á Ô‰ ÌÂÁ˙· ‰Î¯„‰‰ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ï Â˙ÂÈ¯Á‡·˘ ,‡È‰ Í·„  ·Â˘Á ˙Ó˜‰· ˙È˙˘˙‰ 

Í¯ÚÓÏ È¯˘Ù‡ ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ ‰„¯Á ‰¯‚˘· ˙Â˙Ú·Â ÌÂ¯ÈÁ ˙ÂÚˆÓ‡· ÁÂÎ ‰„Â·Ú ÔÓÂÈÓ 
¯„‚ÂÓÂ ˘‡¯Ó.  

 ˙‡ Â Á·È ‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÙÂ‚‰ ÏÎ˘ ÈÂ‡¯ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÔÙÂ‡Ó ÌÈ˘¯„ ‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Â˜ÈÙÈ ,‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ ‰Ï‡ ÌÈÊÎ¯Ó Ï˘ Ì˙ÓÂ¯˙

.˙ÂÙÒÂ  ˙ÂÈÓÂ˜Ó ˙ÂÈÂ˘¯· ÔÒÂÁ ÈÊÎ¯Ó ˙Ó˜‰· Í¯Âˆ‰ ˙‡ ÍÎÏ Ì‡˙‰· ÂÏ˜˘ÈÂ Ì˙ÏÚÙ‰  

למשרד מבקר המדינה כי הוא "מחזק את התפיסה מסר משרד הבריאות  2015בתשובתו ממאי 
  המדגישה חשיבות שימור מרכזי החוסן הקיימים ופיתוח מרכזי חוסן בשאר חלקי הארץ".

ראש עיריית נתיבות למשרד מבקר המדינה כי חרף קרבתה של העיר  מסר 2015מיוני  בתשובתו
תית" בהיקפי הירי אל העיר נתיבות לרצועת עזה (שמונה ק"מ), ולמרות עלייה "הדרגתית ומשמעו

בסבבי הלחימה שהעיר חוותה, לא זכתה נתיבות "להכרה על ידי הרשויות השלטוניות להקמת מרכז 
חוסן". עוד ציין ראש העירייה כי מציאות זו דורשת התערבות מידית "להגדרת תחומי האחריות" 

ן האחריות של הרשות המקומית "בזיקה שבין הקצאת משאבים נדרשים וכלי עבודה לבי
  הביצועית".

  

  

   הפעלת אתרי דחק (מת"נים)

 -כי מספרם הרב של נפגעי החרדה במלחמת לבנון השנייה  40משרד מבקר המדינה ציין בדוח מיוחד
מחייב היערכות מחודשת של מערכת הבריאות בנושא זה; "כחלק  - מכלל הנפגעים  60%-יותר מ

מהפקת הלקחים ממלחמת לבנון השנייה, הוחלט כי הטיפול בנפגעי חרדה מהותי לשם מניעת 
בשלב מוקדם עשוי למנוע פגיעה  קיבועה של הטראומה, וכי סיוע מקצועי לאותם נפגעים

  .41כרונית"

נכתב כי "הניסיון שנצבר בשנים  201042בקווים מנחים לשעת חירום שהכין משרד הבריאות בשנת 
האחרונות בארץ מאירועים רבי נפגעים, ממלחמת לבנון השנייה, מבצע 'עופרת יצוקה' וניסיון 

להם מענה מיידי על מנת למנוע רב של נפגעי חרדה שיש לתת מספר שנצבר בחו"ל, מלמד על 
התפתחות של מחלות כרוניות מחד ובכדי להקל על מערכות בתי החולים ומד"א מאידך". ביולי 

עדכן משרד הבריאות את "נוהל השתלבות השירות האמבולטורי בריאות הנפש בקהילה  2011
ההשפעות ארוכות טיפול פסיכולוגי מוקדם עשוי להפחית את וקבע כי  43בשעת חירום ואסון המוני"

הטווח של הדחק, ושיטות הטיפול חייבות להתאים לנסיבות המיוחדות ולשלב הספציפי של 
סוציאלי מידי - התגובה לטראומה. עוד נקבע בנוהל כי מערך בריאות הנפש בקהילה ייתן סיוע פסיכו

  .םתושביהקהילתי של האישי והחוסן החיזוק ולומתמשך ויפעל לשמירת רצף החיים 

__________________ 

 ). ÈÈ ˘‰ ÔÂ ·Ï ˙ÓÁÏÓ· Â„Â˜Ù˙Â Û¯ÂÚ‰ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÏÚ „ÁÂÈÓ ÁÂ„ )2007‰מבקר המדינה,    40
 . 754שם, עמ'    41
"‰È·ˆÓ· ˙Â‡È¯·‰ ˙ÂÎ˘Ï ˙ÂÓÈ˘ÓÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ הכין משרד הבריאות מסמך שכותרתו  2010באוקטובר    42

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘Ï Û‚‡‰ ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó .ÌÈÁ Ó ÌÈÂÂ˜ :ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘ ומטרתו "להוות תשתית מקצועית ,"
חירום השונים" ותורתית לרופאי המחוזות ולכלל עובדי לשכות הבריאות להתמודדות עם מתארי ה

 הקווים המנחים). - (להלן 
  .1.1.05-מ 30.003נוהל מס'    43
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המנחים נקבע כי המשימות בתחום נפגעי חרדה בחירום ("פסיכיאטריה") יכללו בין היתר  בקווים
במשרד  לפסיכיאטריה העורף, עם האגף פיקוד"נים) עם מתתיאום היערכות והפעלה של אתרי דחק (

 דחק; איתור מצבי עם בהתמודדות הבריאות לשכת צוותי המקומית; הדרכת הבריאות ועם הרשות
תיאום הקצאת כוח אדם מקצועי ו חרדה בנפגעי לטיפול במרכזים רפואי אדם כוח ושדחק; אי נפגעי

הפצת מידע על ו הפצת רשימות אתרים לטיפול בנפגעי דחק ;מהרשות המקומית למרכזי הדחק
 ,מצב האתרים עלקבלת מידע עדכני ו ;פריסת מרפאות בריאות הנפש ומרכזי הטיפול בנפגעי הדחק

  .פתרונות ואיתור בעיות הצפת

 

  

  נוהל הפעלת אתרי דחק

פרסם אגף שירותי בריאות הנפש שבמשרד הבריאות נוהל שכותרתו "הפעלת  2008בשנת  .1
או הנוהל הישן). אתרי דחק, ובשמם  2008הנוהל משנת  - מרכז לטיפול בנפגעי דחק" (להלן 

ד שנקבעו מראש ואושרו על ידי משר ,אתרים בתחום הרשות המקומיתהחדש מת"נים, הם 
חירום מרכזים לסיוע נפשי ראשוני לאוכלוסייה  ותהמשמשים בעת ,הבריאות ופיקוד העורף

  . בנוהל נקבעו מטרות אתר הדחק: הסובלת מתסמונת של חרדה לאחר שנחשפה לפעולות איבה

מתן מענה ראשוני לנפגעי חרדה ודחק בשלב האקוטי המתרחש מרגע הפגיעה ועד   .א
 .) Acute Stress Reaction(ASR(כיומיים לאחריה (תגובה המכונה 

מתן מענה בסביבה שאינה בית חולים הנטוע בקהילה ויכול להנות מהזיקה לשירותיה   .ב
 באופן מידי וזמין, שתתרום להורדת הסטיגמה האפשרית הכרוכה בפגיעה נפשית.

 שימור "זיקה ומחויבות קהילתיים" ורצף סיוע מרגע האירוע והלאה.  .ג

לים באופן שיאפשר לשנע נפגעי דחק למרכזי חוסן הפועלים סיוע לחדרי המיון בבתי החו  .ד
 בקהילה במקום לאשפזם.

סיוע למד"א בקיצור טווחים לפינוי נפגעי דחק, בייחוד באזורים המרוחקים מבתי   .ה
 החולים.

יצירת "מוקד התגבשות" לגורמי בריאות הנפש ולגורמי הרווחה בקהילה, שיוכלו בהדרגה   .ו
 ל צורך בסיוע צוותי בריאות הנפש מפיקוד העורף.להפעיל בעצמם את האתר ללא כ

, אתר הדחק מוקם על פי "החלטה עקרונית" של הרשות העליונה 2008על פי הנוהל משנת 
לאשפוז, וההכנות להקמתו מצויות באחריות כוללת של משרד הבריאות באמצעות הרופא 

ים המחוזיים המחוזי, בהנחייתם המקצועית של שירותי בריאות הנפש ושל הפסיכיאטר
ובתיאום עם פיקוד העורף ועם הרשות המקומית האחראית מהבחינה האדמיניסטרטיבית 
להקצאת המבנה ולהפעלתו של אתר הדחק. עוד נקבעו בנוהל תקנים של כוח אדם מקצועי 
המבוססים על תקני עובדי שירותי הבריאות ושל כוח אדם אדמיניסטרטיבי המבוסס על תקני 

  ית.עובדי הרשות המקומ

 29- מת"נים ו 56פעלו ברשויות המקומיות בישראל  2015לפי נתוני משרד הבריאות, בינואר 
ק"מ  40מת"נים נמצאו בשלבי הקמה לקראת אישור. ביישובים הממוקמים בטווח של עד 

  .44מת"נים 14מרצועת עזה פועלים 

__________________ 

אופקים, אשדוד, אשקלון, באר שבע (שני מת"נים), נתיבות, קריית גת, קריית מלאכי, רהט ושדרות;    44
 מת"ן אחד בכל מועצה אזורית. -ובמועצות האזוריות אשכול, חוף אשקלון, שדות נגב ושער הנגב 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 לפיו, ו2008חלופי לנוהל משנת לנוהל  החל משרד הבריאות בהכנת הצעה 2013בשנת  .2
, והאחריות המקצועית תישאר המקומיותהרשויות על תחול  וואיושהמת"ן  להפעלתהאחריות 

בהכשרת אנשי מקצוע  משרדלפי ההצעה יסייע ה. הנוהל החדש) -בידי משרד הבריאות (להלן 
ויספק ייעוץ מקצועי שיתוגבר בשעות  , והוא יקיים בקרה על השירותהרווחה והחינוך יממשרד
לתגובתם של משרדי החינוך והרווחה ושל מרכז  2013הנוהל הועברה במהלך טיוטת  השיא.

 השלטון המקומי.

  ˘„Á‰ Ï‰Â ·Â˘Ú ÌÈÈÂ È˘  ÏÚ ÚÈÙ˘‰Ï È„Î Ì‰· ˘È˘ Ô˘È‰ Ï‰Â ‰ ˙ÓÂÚÏ ÌÈÈ˙Â‰Ó
˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰  ˙ÏÚÙ‰Ï˙Ó‰˙Ú· Ô"˙Â  ,ÌÂ¯ÈÁ:ÔÏ‰ÏÎ 

˙  .א ¯ · Ú ‰  ˙ Á È ˙ Ù  Ï Ú  ‰ Ë Ï Á ‰ Ï  ˙ Â È ¯ Á ‡ ‰˙ Ó ‰ ˙ Â ˘ ¯ Ï  Ô "
 : ˙ È Ó Â ˜ Ó קבע כי את ההחלטה על פתיחת אתר דחק כהכנה לקליטה בנוהל הישן נ‰

(לפני הגעת הנפגעים) תקבל הרשות העליונה לאשפוז, והיא תועבר לרופא המחוזי 
 45ולפסיכיאטר המחוזי, ש"יכניסו" לפעילות את המנהל המקצועי מטעם משרד הבריאות

ייס את שהוא הסמכות הניהולית הבכירה של אתר הדחק. המנהל המקצועי של האתר יג
גרעין כוח האדם המקצועי על פי רשימותיו, ויצור קשר עם מנהל האתר האדמיניסטרטיבי 

  האחראי לפתיחתו והשמשתו של אתר הדחק. 46מטעם הרשות המקומית

בנוהל החדש נקבע כי "את ההחלטה על הפעלת האתר [המת"ן] במתארי לחימה יקבל 
נקבע כי בסמכותה של הרשות  ראש הרשות [המקומית] בתיאום עם רופא המחוז". עוד

המקומית להרחיב את שעות הפעילות של המת"ן ואת מספר אנשי הצוות המאיישים אותו 
  בשעת חירום.

Á  .ב Â Î Ì „ בנוהל הישן נקבע כי תקן כוח האדם המקצועי באתר הדחק יורכב מעובדי : ‡
מקצועי שירותי הבריאות ומעובדי הרשות המקומית. עובדי שירותי הבריאות יהיו מנהל 

 .47וסגנו, רופאים, אחיות, פסיכיאטרים, פסיכולוגים קליניים ועובדים סוציאליים קליניים

לעומת זאת, בנוהל החדש נקבע כי משרד הבריאות יקצה איש מקצוע מטעמו, והוא יעשה 
"ריענון מקצועי בסמיכות לפתיחת האתר לכלל המטפלים בו" וייתן "ייעוץ מקצועי 

 לתת תמיכה ידאג המחוזי פעלה". עוד נקבע כי הפסיכיאטרלמטפלים אחרים בזמן הה
בטלפון או באמצעי תקשורת אחר בשעות  ייעוץ צורךל פסיכיאטרי רופא באמצעות

פתוח. כלומר, האחריות לאיוש רוב כוח האדם המקצועי במת"ן הועברה  יהיה"ן שהמת
  לרשות המקומית. 

אחריות לפתיחת המת"נים בתשובתו מסר משרד הבריאות כי בנוהל החדש הועברה ה
לרשויות המקומיות. המשרד הוסיף כי מצבת כוח האדם שנקבעה בנוהל היא "מנחה 

-מקצועי" מטעם שירותי בריאות הנפש של משרד הבריאות (דהיינו, "איש מקצוע פרה
רפואי בעל הכשרה קלינית והתמחות הנושא של טראומה נפשית") ואיש מקצוע נוסף 

השפ"ח ברשות המקומית. נוסף לכך, משרד הבריאות יספק מטעם מחלקת הרווחה או 
  "ייעוץ פסיכיאטרי לפי הצורך".

__________________ 

הנוהל, איש בריאות הנפש של משרד הבריאות שימונה על ידי הרופא המחוזי או מי מטעמו, על פי    45
 ויהיה אחראי לניהול המקצועי של אתר הדחק, לרבות ארגון קליטת נפגעים וניהול כוח אדם מקצועי.

אחראי מטעם הרשות המקומית לניהול האדמיניסטרטיבי והלוגיסטי של האתר, לתחזוקתו ולכל    46
 ת הנעשית בתחום אחריותה של הרשות המקומית.הפעילו

מקורות האיוש הם בתי החולים, מרפאות ומרכזי בריאות הנפש, מרפאות קופות החולים ופסיכולוגים    47
 חינוכיים עובדי הרשות המקומית.
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

עוד מסר משרד הבריאות כי בנושא היערכות לחירום קיים "מחסור חמור" בכוח אדם 
במשרד המתמחה בבריאות הנפש, ולאחר בחינת הנושא, שירותי בריאות הנפש מצביעים 

האדם. נוסף לזה, יש "לתקצב באופן מיידי" על הצורך לייעל את מערך הקצאת כוח 
הקמת מערך ייעוץ לבריאות נפשית באמצעות המדיה התקשורתית האלקטרונית, בכל 

  המת"נים, שיחסוך את הצורך בנסיעות תחת אש ויביא לידי חיסכון בכוח אדם.

˙  .ג È  Ù Â ‚  ‰ Ú È ‚ Ù ·  Ï Â Ù È Ë ‰  Ô Ù Â על פי הנוהל הישן תכלול קליטת פונה  :‡
באתר הדחק גם בדיקת רופא. אם מצא הרופא צורך בכך הוא יפנה את הנפגע באמצעות 
מד"א לבית החולים הקרוב. בנוהל החדש נקבע כי במצבי חשש לפגיעה גופנית יש לפנות 

 מידית לחדרי המיון של בתי החולים הכלליים הזמינים באותה עת. 

סר בתשובתו כי ביטול הצורך בהגעת רופא למת"ן "נובע מתוך שיקול משרד הבריאות מ
מקצועי", משום שהוא נוכח לדעת "לאחר מספר שנים" כי "אין הצדקה מקצועית" 

  לנוכחותו של רופא במת"נים. 

מהמסמכים עלה כי למרכז השלטון המקומי היו הסתייגויות מהנוהל החדש, והן הועלו בדיונים  .3
  אות. שקיים עם משרד הברי

כתב מרכז השלטון המקומי למשרד הבריאות כי הוא אינו מקבל את  2013במרץ   .א
המלצותיו בנוגע לנוהל החדש. בין היתר נטען כי האחריות להפעלת המת"נים "אינה 
יכולה לעבור לרשות המקומית כפי שמוצע בנוהל החדש", משום שהם משמשים בשעת 

" במשרד הבריאותייבת להישאר חירום "מרפאה קדמית", ו"האחריות להפעלתם ח
(ההדגשה במקור). עוד נטען כי ישנו קושי להסתמך "כמובן מאליו" על כוח האדם של 
הרשות המקומית כפי שמוצע בנוהל החדש, מכיוון שכוח האדם "מחויב ומתועל 
למשימות נוספות בעת חירום", והאחריות להצטיידות ולאמצעי ההפעלה מוטלת על 

  משרד הבריאות.

המסכם את הדיונים שנערכו בנוגע  2014ך פנימי של מרכז השלטון המקומי מינואר במסמ  .ב
לנוהל עם משרד הבריאות צוין כדלקמן: "משתמע כי אחריותו של משרד הבריאות 
לטיפול בתחום בריאות הנפש בעת חירום הינה פחותה משמעותית, כל זאת בצד היותו 

ן כי מרכז השלטון המקומי מצפה גורם מפקח ומנחה את הרשות המקומית". עוד צוי
ממשרד הבריאות להיות "הגורם האחראי והמפעיל המרכזי בעת חירום על הפעלת 
המת"ן", לרבות האחריות והניהול המקצועי וחלוקת כוח האדם המקצועי שתתבסס על 

 משרד הבריאות ותיעשה בתמיכת הרשות המקומית.

· ÈÎ ,‰ÏÂÚ ˙Â‡È¯·‰ ˙Î˘Ï ˙Â·Â˙Î˙Ó-11.6.14 ·˙Î  ˙Î˘Ï Ï˘ ÊÂÁÓ‰ ‡ÙÂ¯
 ÔÏ‰Ï) ÌÂ¯„ ÊÂÁÓ ˙Â‡È¯·‰-  (ÊÂÁÓ‰ ‡ÙÂ¯È˘‡¯Ï ˙ÂÈÂ˘¯‰  ‡Â‰ ÈÎ ÊÂÁÓ·˘

 "˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· Ô"˙Ó ˙ÏÚÙ‰Ï Ï‰Â " Ì‰Ï ¯È·ÚÓÛÈÏÁÓ‰  ˙‡‰ Ï‰Â 
 ˙ÏÚÙ‰"ÊÎ¯Ó  ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ˜Á„ "˙ ˘Ó 2008 .Û¯Á ÂÈ˙ÂÈÂ‚ÈÈ˙Ò‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ 

Ï˘ ÊÎ¯Ó ÔÂËÏ˘‰ ÈÓÂ˜Ó‰, ‡Â‰  Úˆ·˙˙ Ô"˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰" ÈÎ Â·˙ÎÓ· ÛÈÒÂ‰
˙ÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â˘¯‰ Ï˘ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÂÏÎÓ ˙¯‚ÒÓ·  ...ÈÎÂ Ï‰Â  ‰Ê ¯˘Â‡ ÏÚ È„È 

ÊÎ¯Ó‰ ÔÂËÏ˘Ï ÈÓÂ˜Ó ÏÚÂ È„È „¯˘Ó ‰ÁÂÂ¯‰."  ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÈÎ ÍÎÓ ‰ÏÂÚ
.˘„Á‰ Ï‰Â ‰ ˙ÏÚÙ‰ ÏÚ ‰Ú„Â‰ ÍÎ· ‰‡¯  

שו על פי "הסכמות אליהם בתשובתו מסר משרד הבריאות כי השינויים שערך בנוהל נע
הגיעו משרדי הממשלה: רווחה, חינוך ובריאות", ומשרד הבריאות "ממשיך ושומר על 

  תפקידו כמנחה מקצועי במת"נים ודואג להכשרה והכנה של הצוותים לעבודה בחירום".
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

עיקרי הנוהל מסר מרכז השלטון המקומי למשרד מבקר המדינה כי  2015בתשובתו ממאי 
מקומי ונציגי משרד הבריאות, ואף הועברו השלטון הבין נציגי מרכז לובנו החדש "

להתייחסותם של גורמים הרלוונטיים לנושא ברשויות המקומיות, זאת במטרה להביאו 
מקומי השלטון המרכז  מסר עוד ."לכלל אפשרות יישום הלכה למעשה בעת הצורך

הפעלה  אותו כמודל לא אישר את הנוהל כנוהל מחייב אלא קיבלהוא  כי, בתשובתו
מרכז השלטון המקומי  .הערות עיקריות שהועברו למשרד הבריאות כמה, בכפוף לץמומל

 ותתו, כמסגרות חיוניות בעתסאת החשיבות של המת"נים, לתפיבתשובתו מציין גם 
הרשות  ובשיתוףמשרד הבריאות  ו שלבאחריות להיותחירום, ומדגיש שהפעלתם חייבת 

  ."מדאגתה לחוסנה של האוכלוסייה המתגוררת בתחומהכחלק מובנה "המקומית 

מרכז השלטון המקומי הוסיף כי "יש לתקן ולהתאים את הנוהל הנוכחי [החדש] ולהסדיר 
בו את כללי ועקרונות השותפות של הרשויות המקומיות" בהפעלת המת"ן, באופן 

ל המת"ן שהאחריות המקצועית "חייבת להיות של משרד הבריאות" והניהול המקצועי ש
יהיה "מטעם משרד הבריאות (ולא הרשות המקומית)". הוא ציין כי יש לקבל את אישור 

  משרדי הרווחה והחינוך לנוהל החדש.

 משרד החינוך מסר בתשובתו כי הוא הביע את הסתייגותו מכך שאין הגדרה ברורה בנוהל
א הדגיש למקצועו של האחראי המקצועי מטעם עבודת צוות המת"ן". הו"החדש בנוגע 

כי מדובר במרכז שאמור לקבל פונים במצוקה נפשית, ילדים ומבוגרים כאחד, ולכן הוא 
רואה הכרח למנות במת"ן גורם מקצועי בעל הכשרה בתחום בריאות הנפש מטעם משרד 

עדיין לא הוסכם על נוהל משותף תקף למשרדי  2015הבריאות. הוא ציין כי במאי 
  כל שכן בתקופת מבצע צוק איתן. הממשלה בנוגע להפעלת המת"ן, לא

˙Ú„Ï ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó,  ˙ÂÈ¯Á‡‰ ¯˜ÈÚ ˙‡ ¯È·ÚÓ ˘„Á‰ Ï‰Â ‰˘ ¯Á‡Ó
 ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÌÈ "˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ‰È‰ ıÓ‡Ó ˙Â˘ÚÏ

˙Â ·‰ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï „ÁÂÈÓ ÊÎ¯Ó ÌÚ ÔÂËÏ˘‰ ÈÓÂ˜Ó‰ ,Ú‚Â · ÁÒÂ Ï ÈÙÂÒ  ¯˘Ù‡È˘
˙ÂÈÂ˘¯Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ÏÂÚÙÏ ÏÚ ÂÈÙ. 

¯Á‡Ó ÈÎ ‰ÏÚÂ‰ ˙¯Â˜È·· Ô˙È‡ ˜Âˆ Úˆ·ÓÏ ÏÈ·Â‰˘ ÌÂ¯„‰ È·Â˘ÈÈ ÏÚ È¯È‰˘ 
 Ï˘ ÂÓÂÈ˜ ÏÚ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï ÚÈ„Â‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ¯Á‡Ï ÌÈÈÚÂ·˘Î ÏÁ‰

 ¯˘Ù‡ ‡Ï ,Û˜˙‰Â ˘„Á‰ Ï‰Â ‰ Ô‰Ï¯ˆ˜‰ ÔÓÊ‰ ˜¯Ù ‰Ê‰  Ï‰Â ‰ ˙‡ ÚÈÓË‰Ï
 ÏÂÚÙÏÂ ˘„Á‰ÚÏ  ÂÈÙÂ Úˆ·ÓÏ ‰Ó„˜˘ ‰ÙÂ˜˙·Úˆ·Ó‰ ÍÏ‰Ó·.  

כמפורט בהמשך העלתה הביקורת כי הרשויות המקומיות התקשו בהפעלת המת"נים 
במהלך מבצע צוק איתן, וממילא התקשו גם במתן טיפול ראשוני מידי לנפגעי חרדה. כמו 

  כן, ניכר מחסור בכוח אדם מקצועי להפעלת המתנ"ים. 

ה בתשובתו ציין משרד הבריאות כי המבצע "החל ללא התראה" ומשרדי הממשל
והרשויות המקומיות לא הספיקו להטמיע את תצורת ההפעלה החדשה. עוד ציין כי 
להערכתו, "השיבושים [בהפעלת המת"נים] נבעו מכך שהנוהל הוכנס לתוך הרשות 

  לקראת פרוץ הלחימה בלי שהיה זמן להטמיעו".

מסרה עיריית אשקלון למשרד מבקר המדינה כי לא ניתן היה  2015בתשובתה מיוני 
  מיע את הנוהל החדש משום שהוא נשלח לעירייה בסמוך לתחילת המבצע.להט

ראש עיריית נתיבות מסר בתשובתו כי על פי הנוהל החדש משרד הבריאות אינו שולח 
צוות מקצועי לעיר. המשמעות המידית היא שעומס העבודה בשעת חירום מוטל על 

בודה על רקע מצבה הצוותים המקצועיים העירוניים "שבלאו הכי קורסים מעומס ע
  הסוציואקונומי של העיר".
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„¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ¯ÈÚÓ „¯˘ÓÏ ˙Â‡È¯·‰ ÈÎ ÏÁ‰˘Ó Úˆ·Ó‰ ˙ÂÎÈÓÒ· ‰Î 
‰·¯ Â˙ˆÙ‰Ï Ï˘ Ï‰Â ‰ ,˘„Á‰ „ÂÚÂ  Ì¯Ë· ‡Â‰ ÚÓËÂ‰·˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯, ‰È‰ 
ÂÈÏÚ ˙ÂÙˆÏ ÈÎ Ô‰ Â˘˜˙È Ì˙ÏÚÙ‰· ˙È„ÈÓ‰  Ï˘˙Ó‰"  ÌÈ‰ ÈÙ ÏÚ˘„Á‰ Ï‰Â . 

‰È‰ ,ÍÎÈÙÏ  Ì˙¯È‰Ï ÂÈÏÚÔ˙ÓÏ ÚÂÈÒ‰ ˘¯„ ‰  ÈÙ ÏÚ Â ÓÓ ˘¯„ Ï ¯·ÚÓ Ì‚ Ô‰Ï
È„Î ˙‡ÊÂ ,˘„Á‰ Ï‰Â ‰ ‰È„È· ÚÈÈÒÏÔ ˙˙Ï ˙‡ ‰ ÚÓ‰ ˘¯„ ‰ ÍÏ‰Ó· Úˆ·Ó‰.  

בתשובתו מסר משרד הבריאות כי נערכה עבודה אינטנסיבית משותפת של משרדי 
הרווחה, החינוך והבריאות הבאה לידי ביטוי "בתצורת ההפעלה החדשה", והנוהל הישן 

תיאום ארגוני". המשרד ציין כי תצורת ההפעלה -שונה "עקב קשיים ביישומו שנבעו מאי
עולה בין משרדי הממשלה "לאור החדשה היא "שינוי מבורך" שנעשה בשיתוף פ

  ההסכמות שהושגו ובראיה של העצמת השלטון המקומי". 

ציין המשרד שהפיק לקחים מהמבצע וקיים דיון משותף  2015בתשובה נוספת מספטמבר 
עם משרדי הרווחה והחינוך ומרכז השלטון המקומי לצורך עדכון משותף של הנוהל 

ת הפעלה מוסכמת על כל הגורמים ויגבש יחד החדש, וכן שבתוך חודש ימים יגיש "תצור
  עימם ועם רשות חירום לאומית תכנית מסודרת להטמעה ותרגול שיטתי".

ÁÎÂ  ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙„ÓÚ ÊÎ¯Ó ÔÂËÏ˘‰ ÈÓÂ˜Ó‰ ,˘È  ÌÂ˜Ó
 ÌÈÓ¯Â‚Â ÈÓÂ˜Ó‰ ÔÂËÏ˘‰ ÊÎ¯Ó ,‰ÁÂÂ¯‰ „¯˘Ó ÛÂ˙È˘· ,˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘

 È˘‰ ˙‡ ÔÁ·È ,ÌÈÈË ÂÂÏ¯ ÌÈÈÚÂˆ˜Ó ˘„Á‰ Ï‰Â · ÂÚ·˜ ˘ ÌÈÈ˙Â‰Ó‰ ÌÈÈÂ
 ˙ÂÈÂ˘¯‰ Ï˘ Ô˙ÂÏ‰ ˙‰ ÏÚ Ì˙ÚÙ˘‰ ˙‡Â ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· Ô"˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï
 ÂÏÎÂÈ ‰ÈÙÏ˘ ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï È„Î ÏÂÎ‰ .Ô˙È‡ ˜Âˆ Úˆ·Ó ÍÏ‰Ó· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰
 Ï˘ ˙È·ËÈÓ ‰ÏÚÙ‰ È„ÈÏ ‡È·˙˘ ‰ÏÂÚÙ ˙È Î˙ ÔÈÎ‰Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰

‡ ˙‡Â Ì˙Â·¯ÂÚÓ ˙„ÈÓ ˙‡ Ú·˜˙Â ,ÌÈ "˙Ó‰ ,ÔÎ ÂÓÎ .‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÌÏÂÙÈË ÔÙÂ
 ÌÈÁÓÂÓÂ ÌÈÈ‡ÂÙ¯ ÌÈÓ¯Â‚ ÒÂÈ‚Ï È·ËÈÓ ÔÂ ‚ Ó ˙ÚÈ·˜ ÏÚ ˙Ú„‰ ˙‡ ˙˙Ï Ì‰ÈÏÚ
 È˙ÏÈ‰˜‰Â È˘È‡‰ ÔÒÂÁ‰ ˜ÂÊÈÁÏ ÌÂ¯˙Ï Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ÂÏÎÂÈ˘ ˘Ù ‰ ˙Â‡È¯· ÌÂÁ˙Ó

.˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ È·˘Â˙ Ï˘  

  

  

ך הפעלתו ברשויות המקומיות בעוטף עזה במהל-פתיחת המת"ן ואי-אי

  המבצע

בדיקת ההיערכות של עיריית שדרות בשגרה להפעלת המת"ן בעתות חירום העלתה  :עיריית שדרות
נערך סיור במת"ן שדרות, בהשתתפות נציגי משרד הבריאות ונציגי העירייה,  2014כי באפריל 

והתקיים דיון על תצורת ההפעלה של המת"ן והמשמעויות הכרוכות בפתיחתו. בסיור סוכם כי 
ת המת"ן תתבסס על כוח האדם של הרשות המקומית הכולל עובדים סוציאליים ופסיכולוגים הפעל

חינוכיים. כמו כן, תיערך פגישה בין הרשות המקומית למרכז חוסן "לתיאום שיתוף פעולה בשפ"ח 
והשתלבות צוותי חוסן במת"ן". עוד סוכם כי ההחלטה על פתיחת המת"ן תהיה בידיה של הרשות 

כת הבריאות מחוז אשקלון תסייע באספקת הציוד הדרוש להפעלת המת"ן; וצוות המקומית; לש
המרפאה לבריאות הנפש בשדרות "ייקח חלק" בהפעלתו, באופן ש"תהיה הפרדה מוחלטת" בין 

  הרישום במת"ן הנפתח בעתות חירום בלבד ובין רישום הפעילות במרפאה.

עלת המת"ן בשדרות בעתות חירום נערכה פגישה בעניין "שיתוף פעולה" בהפ 2014ביוני 
בהשתתפות נציגים ממשרד הבריאות, מהקואליציה לטראומה ומהעירייה. בפגישה נקבע בין היתר 
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כי תיערך פגישה בין נציגי הרשות, נציגי מרכז חוסן בעיר ונציגי הקואליציה לטראומה במטרה 
האופן שבו צוותי מרכז  לבחון מודל שייתן מענה בתחום בריאות הנפש בעתות חירום ולקבוע את

חוסן יתגברו את המת"ן. עוד נקבע כי יוכן נוהל מת"ן שבו ייקבע כי הרשות המקומית תפעיל את 
המת"ן במסגרת מכלול אוכלוסייה, כאשר עובדי אגף הרווחה הם הבסיס לכוח האדם בו, וצוות 

חלטת מרפאת בריאות הנפש ישתתף בהפעלתו בשעת חירום תוך כדי שמירה על הפרדה מו
מפעילותם במרפאה לבריאות הנפש. עובדי השפ"ח ישולבו בצוותים במת"ן, והעירייה תפעל 

  חירום. לאיתור כוח אדם מתאים שיאייש אותו וייתן מענה בשעת

הבדיקה בעירייה העלתה כי במהלך המבצע היא לא פתחה ולא הפעילה את המת"ן בשל מחסור 
סוציאליים ובפסיכולוגים חינוכיים, וכן בשל היעדרות בכוח אדם ייעודי מהרשות, דהיינו בעובדים 

צוות המרפאה לבריאות הנפש. בפועל העבירה העירייה את פעילות המת"ן למרכז חוסן שלא 
הוכשר לשמש מת"ן, והדבר גרם לעומס רב בפעילותו של צוות מרכז חוסן, הקשה על מתן תמיכה 

ים של פונים נפגעי חרדה, נוסף לאלה נפשית, פגע בהמשך פעילותו השוטפת ויצר תורים ארוכ
  המטופלים בשגרה.

„¯˘Ó  ÏÚ ‰È‰ ÈÎ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó˙ÈÈ¯ÈÚ  ÌÚ ÌÂ‡È˙· ˙Â¯„˘„¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰ ÏÂÚÙÏ 
ÏÎ· ÌÈÚˆÓ‡‰ ÌÈ„ÓÂÚ‰ ‰˙Â˘¯Ï ,˙ÏÚÙ‰Ï ˙Ó‰· Ô"˙Ú˘ ÌÂ¯ÈÁ ˙ Ó ÏÚ ,ÏÙËÏ  Ì˙Â‡È¯··

˙È ÂÁËÈ· ˙Â‡ÈˆÓÏ ÌÈÙÂ˘Á ÂÈ‰˘ ¯ÈÚ‰ È·˘Â˙ Ï˘ Ì˙ÁÂÂ¯·Â ˙È˘Ù ‰  ÔÂÎÈÒÏ ,˙ÓÈÈ‡Ó
.ÌÈÈ˘Ù  ÌÈ¯·˘ÓÏÂ ‰˜ÈÁ˘Ï ,È˘ÓÓ  

משרד הבריאות מסר בתשובתו כי כבר לפני מבצע צוק איתן הפעילו מרפאות בריאות הנפש את 
המת"ן "מסיבות היסטוריות", אך משרד הבריאות שינה את ההנחיות להפעלתו על פי המודל של 

ם המטפלים של מרכז חוסן. עוד נמסר כי מרכזי חוסן, והוא אמור היה להיות מופעל בידי הצוותי
  בעתות חירום יפתח המת"ן בשדרות "ויופעל בהתאם לנוהל החדש".

 ÂÏÈÚÙ‰ÏÂ Ô"˙Ó‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙Â¯„˘ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÁÎÂ Ï .¯ÈÚ· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ Í¯ÚÓÓ ·Â˘Á ˜ÏÁÎ Úˆ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÍÏ‰Ó·

ˆÓÂ ÌÈÈ ÂÁËÈ·‰ ÌÈÚÂ¯È‡‰ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ,˙Â·¯ ÌÈ ˘ Í˘Ó· ¯ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ È·
 È„ÂÚÈÈ Ì„‡ ÁÂÎ ˙¯˘Î‰Ï ,˘¯„ ‰ „ÂÈˆ· Â¯ÂÊ·‡Ï ,Ô"˙Ó‰ ˙ÏÚÙ‰Ï ¯·ÎÓ ‰Ê ‰ÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï
 ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ Ï˘ ‰¯·Ú‰ÏÂ ÌÂÒ¯ÙÏ ÌÈÏÏÎ ˙ÚÈ·˜ÏÂ Â˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÏ‰  ˙ Î‰Ï ,Â˘ÂÈ‡Ï

ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·Â ‰¯‚˘· Ô"˙Ó‰ Ï˘ Â„ÂÚÈÈ ÏÚ ÌÈ·˘Â˙Ï È˘ÂÓÈ˘Â.  

עיריית שדרות מסרה בתשובתה כי חודדו הנהלים העוסקים בפתיחת המת"ן ובהפעלתו, נקבעו 
תחומי אחריות ודרכי פעולה, והעירייה תפעל על פיהם בשעת חירום. היא הוסיפה שהאחריות 

  לפתיחת המת"ן הועברה לאגף לשירותים חברתיים.

˙ Â ˆ Ú Â Ó ‰ ˙ Â È ¯ Â Ê ‡ ‰ ˙ Â „ ˘  , Ô Â Ï ˜ ˘ ‡  Û Â Á · ‚   ¯ Ú ˘ Â · ‚ קורת הבי :‰ 
העלתה כי במהלך המבצע לא נפתח ולא הופעל המת"ן במועצות האזוריות חוף אשקלון, שדות נגב 
ושער הנגב; כל זאת למרות קבלת אישור למיקומם ולמיגונם ממשרד הבריאות ומפיקוד העורף, 
וחרף הנחיצות שבהפעלתם בעתות חירום הקבועה בנוהלי משרד הבריאות ובנוהלי החירום של 

  המקומיות האמורות.הרשויות 

כי משרד הבריאות לא הנחה אותה לפתוח את ציינה בתשובתה המועצה האזורית חוף אשקלון 
  המת"ן במועצה, ובעת הצורך ("מלחמה נוספת") היא תפעל על פי ההנחיות שיתקבלו.

במהלך הביקורת מסרה המועצה האזורית שדות נגב לצוות הביקורת כי היא לא ראתה כל צורך 
ת המת"ן, משום שרוב הטיפולים נעשו באמצעות מענה טלפוני או שנעשו באתרי הנפילות לפתוח א
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ובבתי התושבים ביישובים השונים במועצה. היא הוסיפה שהמרחק הרב שבין יישובי המועצה 
  ."ןהמת את לפתוח שלא האזורית ובין המת"ן האזורי וזמן ההגעה אליו, גם הם היו בין השיקולים

מסרה המועצה האזורית שדות נגב כי לתפיסתה, עדיף להפעיל מת"ן  2015 מיולי כמו כן, בתשובתה
נייד בשל הפיזור הגאוגרפי הרחב של יישובי המועצה ולנוכח העובדה שבמבצעים קודמים נפתח 

  המת"ן, אך "הוא לא נוצל ע"י הציבור".

היא לא נזקקה  מסרה המועצה האזורית שער הנגב למשרד מבקר המדינה כי 2015בתשובתה מיוני 
להפעלתו של המת"ן שהקימה מכיוון שהתושבים סירבו להגיע אליו כדי לקבל טיפול. במצב שנוצר 
נראה היה למועצה הגיוני יותר שהמטפלים יגיעו לבתי התושבים ושם יינתן המענה הנדרש. לצורך 

לוגים בפונים כך, נפתח ביישובי המועצה אתר דחק ארעי שבו טיפלו העובדים הסוציאליים והפסיכו
נפגעי חרדה שהגיעו אליו, ובנוסף הם עברו בבתי התושבים וטיפלו "במי שסירב לצאת מביתו". 

כי המועצה מסרה  פרט לזה, המטפלים והמטופלים נעזרו גם בצוותי החירום היישוביים (צח"י). עוד
פתיחת מת"ן אולם  ,"הרבה נפגעי חרדה" ובויש לה "תכנית מגירה" להפעלת המת"ן במקרה חירום 

נייד במקום האירוע ויציאה לשטח של עובדים סוציאליים ופסיכולוגים "שיש להם היכרות טובה עם 
  את המענה הגמיש והמתאים". ... היישובים ועם האוכלוסייה, נותנת למועצה

המועצה האזורית שער הנגב הוסיפה בתשובתה כי לנוכח האמור לעיל, היא פיתחה תפיסה חלופית 
ייד. בהתאם לכך אותר בכל יישוב מקום ממוגן שאליו ניתן להביא נפגעי חרדה מהיישוב של מת"ן נ

ולטפל בהם. תפיסה זו מאפשרת "גמישות (ביקורי בית) וטיפול על ידי גורמים מוכרים ליישוב 
בשיתוף פעולה עם כוחות מקומיים הוכיחה את עצמה", ואף זכתה לגיבוי ממשרד הבריאות 

נפגעים בקריית החינוך היא - . המועצה הדגישה כי רק במקרה של אירוע רבומהקואליציה לטראומה
  תפתח את המת"ן המרכזי הערוך ומוכן להפעלה מידית.

 ÌÈ·˘Â˙‰ È˙·Ï ÍÂÓÒ· „ÈÈ  Ô"˙Ó ˙ÏÚÙ‰·˘ ˙Â Â¯˙È‰ „ˆ· ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
ÁÙ‰ ,˙È„ÈÓ‰ Â˙Â ÈÓÊ Ì‰·Â ,ÚÂ·˜ Ô"˙Ó· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË· ˙Â Â¯˙È Ì‚ Ì ˘È ˙˙

 ÌÈÚÂ¯È‡· ÏÙËÏ È„ÈÓ ÔÙÂ‡· ÍÂ¯Ú ‰È‰È˘ ¯˙‡ Ï˘ ÂÓÂÈ˜· ˙Â·È˘Á‰Â ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÒÓÂÚ‰
È·¯- ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ·‚ ‰ ¯Ú˘Â ÔÂÏ˜˘‡ ÛÂÁ ,·‚  ˙Â„˘ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÏÚ ‰È‰ .ÌÈÚ‚Ù 

 Â· ËÂÏ˜Ï ˙ÂÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‰ÏÂ ,„Á‡Î ˘„Á‰Â Ô˘È‰ Ï‰Â ‰ ÈÙ ÏÚ Ô‰Ó ˘¯„ Î ,ÔÓÂÁ˙·˘ Ô"˙Ó‰
.Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù   

ÓÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ˙ÂÁ ‰ÏÈÙ ÏÚ ,  ,ÂÏ˘ ÂÈÏ‰  ˙‡
 ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ˙Ó‰ Ô" ˙ÂÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï È„Î Úˆ·Ó‰ ÍÏ‰Ó·

Â˙ÏÚÙ‰Ï ˙È¯˘Ù‡‰ ˙Â¯È‰Ó· È ÂÓ‰ ÔÂÒ‡ Â‡ ÌÈ·¯ ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  Ï˘ ÌÈ¯˜Ó·.  

· ,ÔÂÁ·Ï ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ˙‡ ,˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ÂˆÚÂÓ‰ ÛÂ˙È˘
 „¯˘Ó ÈÏ‰Â · ˙‡Ê Ô‚ÚÏÂ ,ÌÈ·˘Â˙‰ ÈÎ¯ÂˆÏ Â˙Ó‡˙‰ ˙‡Â Ô‰È·Â˘ÈÈ· „ÈÈ  Ô"˙Ó Ï˘ Â˙Ó˜‰

.ÍÎ· Í¯Âˆ ‰‡¯È Ì‡ Ì˙Â ˘Ï ÏÂ˜˘ÏÂ ˙Â‡È¯·‰  

  

  

ק"מ מרצועת עזה  40-7רשויות מקומיות בטווח של פתיחת המת"ן ב

  והפעלתו במהלך המבצע

„ Â „ ˘ ‡  ˙ È È ¯ È Ú:  העירייה לא נערכה לפתיחת המת"ן שהקמתו, מיקומו הביקורת העלתה כי
גם לא פתחה אותו, אלא  עם תחילת המבצעו ,ומיגונו אושרו על ידי משרד הבריאות ופיקוד העורף

המרפאה). המרפאה  -פעלה למתן מענה ראשוני לנפגעי חרדה במרפאה פרטית "טרם" בעיר (להלן 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

טיפול בנפגעי חרדה. לפי נתוני העירייה טופלו הוגדרה כחדר מיון קדמי ולא כמרפאה למתן מענה ל
מענים טלפוניים  120- נפגעי חרדה, כמחציתם ילדים ובני נוער, באמצעות כ 200- במהלך המבצע כ

  טיפולים אישיים. 80-וכ

ממסמכים שהתקבלו מהעירייה וממשרד הבריאות עולה כי התנאים הפיזיים של המרפאה לא 
בגלל חדרי טיפול קטנים מדי, מצאי חדרים קטן והיעדר  אפשרו את הפעלתה כמת"ן, בין היתר

אפשרות לטפל בילדים ובבני נוער בנפרד ממבוגרים וכן היעדר אפשרות למתן טיפול אישי; מחסור 
בציוד ובעזרים לטיפול נפשי, היעדר מקומות אחסון לציוד רפואי ואחזקתו גלוי לעיני כל. עוד נמצא 

עם תחילת המבצע, במקום פתיחתו והפעלתו של המת"ן  כי ההחלטה על הפעלת המרפאה כמת"ן
המוכר לתושבים, לא נתנה שהות מספיקה להפצת המידע על השינוי במיקום ועל דרכי הגישה 

  למרפאה, והיה בה די כדי לפגוע בהגעתם של תושבים נפגעי חרדה הזקוקים לטיפול.

במהלך כל המבצע לא  מסרה עיריית אשדוד למשרד מבקר המדינה כי 2015בתשובתה מיוני 
  התקבלה "הוראה כל שהיא" ממשרד הבריאות על פתיחת המת"ן.

פתיחת המת"ן בלי להודיע למשרד הבריאות על המעבר למרפאה - עוד העלתה הביקורת כי אי
פרטית בעיר מנעה ממשרד הבריאות מתן גיבוי וסיוע מקצועי של פסיכולוגים ושל פסיכיאטרים 

  וטפסים לשימוש המת"ן על פי נוהלי המשרד.בעת הצורך וכן שליחת ציוד 

עיריית אשדוד ציינה בתשובתה כי במבצעים קודמים נפתח המת"ן לכמה ימים בלבד, "לאחר 
נפילות קשות בעיר". היא הוסיפה כי לנוכח מספרם המועט של הפונים לעומת הצוות והמשאבים 

ת המת"ן, הוחלט להיענות שהעירייה הקצתה, "ובהיעדר כל הנחייה ממשרד הבריאות" על פתיח
להצעת מנהל המרפאה "לשמש כאכסניה לקבלת תושבי העיר שילקו בחרדה", תוך כדי תגבור 
הצוות הרפואי במרפאה בפסיכולוגים ובעובדים סוציאליים. מענה זה נתן פתרון מידי ונגיש לתושבי 

ת ואת הצרכים העיר "יותר מאשר המענה שהיה ניתן במת"ן", ובפועל הוא תאם את כמות הפניו
  במהלך המבצע.

 „¯˘Ó Â¯˘È‡˘ Ô"˙Ó‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ‰ÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ „Â„˘‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰È‰ .Ô˙È‡ ˜Âˆ Úˆ·Ó ÈÓÈ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ,ÌÈÏ‰ ‰ ÈÙ ÏÚ ,ÂÏÈÚÙ‰ÏÂ Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙÂ ˙Â‡È¯·‰
 ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ‡ÏÂ Ô"˙ÓÏ ÌÈ ÂÙ‰ ˙Ï·˜ ÈÒÙÂË·Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ „ÂÈˆ· ¯ÊÚÈ‰Ï ‰ÈÏÚ

ÈÚÙ‰ ÂÚ‚ÙÂ Ô"˙ÓÎ ‰˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰ ÌÈÈÊÈÙ‰ ‰È‡ ˙˘ ‰‡Ù¯ÓÏ ˙ÂÏ˙ÏÂÎÈ·  ÏÂÙÈË ˙˙Ï
.‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï ÌÏÂ‰  

Ô Â Ï ˜ ˘ ‡  ˙ È È ¯ È Ú:  הקמתו, מיקומו ומיגונו של המת"ן באשקלון אושרו על ידי משרד
הבריאות ופיקוד העורף. אופן הפעלתו בשעת חירום נקבע ב"נוהל מרכז תמיכה נפשית" של 

. בנוהל נקבע בין היתר כי מטרת המת"ן "לתת מענה זמין ונגישות לתושבים וכן 2014העירייה מיולי 
להקל על בית החולים ברזילי מ'עומס יתר'". עוד נקבע כי המת"ן יופעל בשעת חירום או על פי 

  הצורך לפי החלטת משרד הבריאות וראש העירייה.

סגור, אף שבתחילת המבצע הביקורת העלתה כי כמעט לאורך כל המבצע נשאר המת"ן באשקלון 
גויס חלק מהצוות המינהלי של העירייה ועובדי השפ"ח המצוותים לאיוש המת"ן, ואף הועבר אליו 
הציוד הנדרש להפעלתו מהאגף לשעת חירום במשרד הבריאות. נמצא כי המת"ן נפתח רק למשך 

ח ולנזק רב שלושה ימים בעקבות פגיעות ישירות של טילים בתחום העיר, שגרמו לפציעת אזר
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

. עוד נמצא כי את ההחלטה על סגירת המת"ן זמן קצר לאחר פגיעת הטילים קיבל ראש 48לרכוש
  העירייה על פי המלצת מכלול אוכלוסייה.

עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי בשל ויכוח בין משרדי הבריאות, החינוך והרווחה ובין מרכז 
ן, ואופן איושו והפעלתו. עוד מסרה העירייה השלטון המקומי, לא היו ברורים מועד פתיחת המת"

כי לאחר הפגיעות הישירות והמשמעותיות באזורים מיושבים בעיר נפתח המת"ן, אך בשל הגעה 
מצומצמת מאוד של תושבים אליו הומלץ "לפעול במתכונת שונה שתאפשר הנגשת שירותי המת"ן 

  לתושביה, אשר מסיבות שונות נמנעו מלהגיע אליו".

פתיחת המת"ן הנחה מנהל השפ"ח את עובדיו כי עד קבלת הנחיה לפתיחתו - בעקבות אי הועלה כי
יעבדו הפסיכולוגים של צוות המת"ן על פי תכנית העבודה הרגילה שלהם, ויקבלו פניות של ילדים 
נפגעי חרדה והוריהם למתן מענה אישי בשפ"ח רק בשעות העבודה. כמו כן, יופעלו תורנויות לילה 

יפולים ראשוניים במבנה השפ"ח או במקלטים, לפי הצורך. עוד הועלה כי בעירייה ויתקיימו ט
הופעלו צוותי התערבות שהורכבו מעובדים סוציאליים ומקציני ביקור סדיר שנשלחו לאתרי 

  הנפילות, וכן ניתנו טיפולים ראשוניים, פרטניים וקבוצתיים במקלטים.

בנפגעי חרדה במבנה השפ"ח כאשר המת"ן  עיריית אשקלון מסרה בתשובתה כי ההחלטה לטפל
היה סגור תאמה את נוהלי העירייה והייתה "חלופה מותאמת ומונגשת" למתן מענה מהיר ויעיל 

  לנפגעי חרדה.

ליידע כדי בערוצי הפרסום  ובאינטנסיביות ביעילות השתמשהכי העירייה לא  הביקורת העלתה עוד
הגישה אליו. נמצא כי גם פתיחת  ועל דרכי וילותשעות פעעל , מיקומו של המת"ןאת תושביה על 

ההגעה של  אפשרותל בנוגע התושבים בקרב ודאות-ואי"ן לשלושה ימים בלבד עוררה בלבול המת
הפקת הלקחים התקיים תהליך  לאהמבצע  במהלך. עוד נמצא כי במקום הנפגעי חרדה לקבלת מענ

 ההסברה להרחבת נוגעב ,פרת יצוקהמסקנות העירייה בעקבות מבצעי עמוד ענן ועו ולא יושמו
ועל  על ייעודומפעילה, ה שהעיריי מענה טלפוניהפרסום באמצעי המדיה על קיומו של  והגברת

  ההתקשרות אליו. דרכי

צוין כי החלטתה של העירייה,  2014בדוח פנימי של לשכת הבריאות מחוז אשקלון מספטמבר 
החירום המתרחש, לא הוצאה לפועל כאשר היו  ולפיה פתיחת המת"ן תיעשה על פי אופיו של אירוע

שתי נפילות ישירות בעיר; זאת "בשל חוסר האפשרות לפתוח את האתר [המת"ן] מיד עם הפגיעה 
באוכלוסייה וחוסר היכולת לפרסם את דבר פתיחתו באותה מהירות, [ו]נוצר מצב לפיו בית החולים 

ת"ן אשקלון לא הגיעו נפגעים והוא נסגר ברזילי קיבל את כלל נפגעי הדחק מהאירועים ואילו למ
עמדו על כך  2014יום למחרת שני האירועים". גם בדיון להפקת לקחים של העירייה מספטמבר 

  שהיעדר מידע על פתיחת המת"ן היה אחד הגורמים למספר המועט של נפגעי חרדה שהגיעו אליו.

לנפגעי חרדה במבנה השפ"ח מבדיקת המסמכים בעירייה עלה כי המטפלים שנתנו מענה טיפולי 
נתקלו בקשיים שנבעו בין היתר מהיעדר מיגון של חדרי המבנה, למעט מקלט שהיה צר מלהכיל את 
כל הפונים; מהיעדרות של רופא כללי או אחות לאבחון ראשוני של מטופלים; ממחסור בחדרים 

עי חרדה שהאגף שהותאמו לטיפול בנפגעי חרדה; וממחסור במיטות ובציוד הנדרש לטיפול בנפג
  לשעת חירום במשרד הבריאות מספק למת"נים בלבד.

 ,˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙Â·ÈÒ · ÈÚ‚Ù ‰„¯Á‰ ÂÚÈ‚‰˘ ‰ ·ÓÏ Ù˘‰ Á" Â¯ˆÈ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÚ ·¯ ÒÓÂÚ
Â Ú  ‡Ï˘ÓÂ ,ÌÈÏÙËÓ‰,  Ì‰ ˙È·· ÔÂÈÓ‰ ¯„ÁÏ Â Ù‰ÚÂÈÒ ˙Ï·˜Ï ÈÏÈÊ¯· ÌÈÏÂÁ ‡ÏÈÓÓ˘ ,

 ¯·Î ‰È‰.ÒÂÓÚ  

__________________ 

, לאחר שתי פגיעות ישירות שגרמו לפציעה קשה 14.7.14-וב 13.7.14- המת"ן נפתח למשך יומיים, ב   48
, לאחר פגיעה של טיל בעל ראש נפץ גדול בבית 19:00-09:00, בשעות 26.8.14- ח, ושוב בשל אזר

 פרטי שנהרס לחלוטין ותוך פגיעה בכמאה דירות נוספות באזור.
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ÈÓÈ ·Â¯· Ô"˙Ó‰ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ‡Ï˘ ‰˙ËÏÁ‰ ÈÎ ÔÂÏ˜˘‡
 È„Î È„ Ì‰· ‰È‰ ,Á"Ù˘‰ ‰ ·Ó· ÌÈÏÙËÓ‰ ÏÚ ÍÎ Ï˘· ¯ˆÂ ˘ ·¯‰ ÒÓÂÚ‰Â ,Úˆ·Ó‰
 ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï .È„ÈÓ ‰ ÚÓÏ Â˜˜Ê ˘ ‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï ÏÂÙÈË‰ Ô˙Ó· ÚÂ‚ÙÏ

Ì‡˙Â‰Â ¯˘ÎÂ‰˘ ‰ ·Ó·Â Úˆ·Ó‰ ÈÓÈ ÏÎ ÍÏ‰Ó· Ô"˙Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ  „ÂÚ·Ó
.‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ „ÚÂÓ  

 Ì‰·˘ ÌÈ˘ÈÁ¯˙Ï „È˙Ú· Í¯ÚÈ‰Ï ‰ÈÏÚ ÈÎ ‰ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰Â ÛÈÒÂ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ˙¯˘Î‰ ,Â· ıÂÁ ‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ ÒÂÈ‚ ˙Â·¯Ï ,˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ‰ ,ÌÈ·¯ ‰„¯Á ÈÚ‚Ù 
 Ï˘ ‰¯·Ú‰Â ÌÂÒ¯ÙÂ ˘¯„ ‰ „ÂÈˆ· Ô"˙Ó‰ ¯ÂÊ·‡ ,‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ ÛÒÂ  Ì„‡ ÁÂÎ
 ÏÚ ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘·Â ‰¯‚˘· Ô"˙Ó‰ Ï˘ Â„ÂÚÈÈ ÏÚ ÌÈ·˘Â˙Ï È˘ÂÓÈ˘Â ÏÈÚÈ ÔÙÂ‡· Ú„ÈÓ

 .Â· ÌÈ ˙È ‰ ÌÈ˙Â¯È˘‰ ÏÚÂ ÂÓÂ˜ÈÓ  

עיריית אשקלון ציינה בתשובתה כי היא פעלה לתיקון הליקויים, וכחלק מיישום לקחי המבצע 
ה, גם במתכונת הוחלט כי עם קבלת ההחלטה על פתיחתו, יהיה המת"ן פתוח במהלך כל ימי הלחימ

מצומצמת. עוד ציינה כי היא בוחנת את האפשרות של שילוב אחות בזמן הפעלת המת"ן. העירייה 
כחלק מתהליך הפקת הלקחים הומלץ "להרחיב את ערוצי הפרסום על מנת שהתושבים הוסיפה כי 

 זה. מגבשת מסמך הנחיות בנושא יאהויכירו את מיקום המת"ן ויוכלו להגיע אליו בעת הצורך", 
העירייה גם מסרה כי בד בבד עם הפעולות שיינתנו במת"ן ולפי מספר הפניות אליו, צוות המת"ן 
"ינגיש את שירותיו לתושבים" שנבצר מהם להגיע למת"ן לקבל שירות, למשל תושבים השוהים 
במקלטים ציבוריים. עוד מסרה העירייה כי כחלק מתהליך הפקת הלקחים שיזמה, הצוות הפועל 

ר מתן המענים בשעת חירום (שהיה קיים כבר לפני מבצע צוק איתן) נערך לטיפול בתרחישים לשיפו
  שבהם נפגעי חרדה רבים.

˙ È È ¯ È Ú ˙ Â · È ˙  08:00שעות ין הב 6.8.14-8.7.14 בתקופה פעל בנתיבות"ן המתכי  הועלה : 
מת"ן מענה דהיינו רק במהלך המחצית הראשונה של המבצע. בתקופה זו קיבלו הפונים ל ,24:00עד 

מצוות השפ"ח, מעובדים סוציאליים, מפסיכולוגים מתנדבים ומסטודנטים לעבודה סוציאלית 
שהתנדבו למשימה. עוד הועלה כי במהלך המבצע הוטלה האחריות המקצועית לניהול המת"ן על 
השפ"ח משום שהמת"ן פעל ללא לווי הצוות המקצועי של משרד הבריאות. פעילות השפ"ח במת"ן 

תן מענה מקצועי לנפגעי חרדה ובני משפחותיהם שהגיעו אליו, בשיתוף עם עובדי אגף כללה מ
הרווחה, עם פסיכולוגים מעמותת נט"ל ועם מתנדבים, וכן סיוע בהבטחת רצף טיפולי לנפגעי חרדה 
לאחר שחרורם מהמת"ן. נמצא כי בשל סגירת המת"ן במחצית השנייה של המבצע ניתן מענה 

אגף הרווחה, וצוות השפ"ח נאלץ לפעול ממשרדיו שמלבד זאת שאינם  טלפוני בלבד ממשרדי
  ממוגנים, אף חסר בהם מקלט.

 ,Úˆ·Ó‰ Ï˘ ‰ÈÈ ˘‰ ˙ÈˆÁÓ· Ô"˙Ó‰ ˙¯È‚Ò ÈÎ ˙Â·È˙  ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ‰ÁÂÂ¯‰ Û‚‡ È„¯˘ÓÓ È ÂÙÏË ‰ ÚÓ ˙ÂÚˆÓ‡· Â·Â¯· Ô˙È  ‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰˘ ‰„·ÂÚ‰Â

ÏÎ ÌÈ¯„Ú ‰ Á"Ù˘‰Â  .‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï ÏÂÙÈË‰ Ô˙Ó· ÚÂ‚ÙÏ È„Î È„ Ì‰· ‰È‰ ,ÈÏÓÈ ÈÓ ÔÂ‚ÈÓ
 Úˆ·Ó‰ ÈÓÈ ÏÎ ÍÏ‰Ó· Ô"˙Ó‰ ˙‡ ÏÈÚÙ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰ ÏÚ ‰È‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï

.‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ Ì‡˙Â‰Â ¯˘ÎÂ‰˘ Ô"˙Ó‰ ‰ ·Ó·  

ון בתשובתו טען ראש עיריית נתיבות כי העירייה "אינה יכולה להתמודד עם הוצאות הביטח
הכרוכות בהפעלת מערך החירום העירוני ... ובתוך כך לשאת באחריות ובהוצאות לטיפול בנפגעי 

  חרדה, שבנפשם נצרבת פגיעה לשנים רבות כתוצאה מחוויות טראומטיות ופוסט טראומטיות".

˙ È È ¯ È Ú Ë ‰ החליטה העירייה, בהתייעצות עם משרד  23.7.14- הביקורת העלתה כי רק ב :¯
הבריאות, לפתוח את המת"ן, וזאת עקב פגיעה ישירה של שני טילים בשטח העיר יום קודם לכן. 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

נפגעי חרדה פנו עצמאית לטיפול ראשוני במת"ן  40-נפגעי חרדה. כ 80- הפגיעות הישירות גרמו לכ
ה פונו באמצעות אמבולנסים וכלי רכב פרטיים לבית החולים סורוקה נפגעי חרד 20-באופקים וכ

, כשבוע ימים בלבד, בכל יום עד השעה 28.7.14בבאר שבע. נמצא כי המת"ן המשיך לפעול עד 
, והצוות המטפל בנפגעי חרדה היה פסיכולוגים חינוכיים ועובדים סוציאליים. בתקופה זו פנו 22:00

  ילדים. 60- ם כנפגעי חרדה ומה 120- למת"ן כ

ציין סגן ראש העיריה כי בעיניו  23.7.14-עוד העלתה הביקורת כי בישיבת ועדת מל"ח העירונית מ
זוהי תעודת עניות לשלוח נפגעי חרדה לבית החולים בבאר שבע ולמת"ן באופקים, כאשר ניתן 

  לטפל בנפגעי חרדה ברהט כפי שנעשה במבצעי עמוד ענן ועופרת יצוקה.

מסרה עיריית רהט למשרד מבקר המדינה כי מספר הפניות של נפגעי חרדה  2015י בתשובתה מיונ
לקבלת מענים בתחילת המבצע היה מצומצם, ולהערכת הגורמים המקצועיים הדבר לא חייב את 

  פתיחת המת"ן. עם נפילת הטילים בעיר הוחלט על פתיחת המת"ן והוא פעל במשך שבוע ימים.

È¯ÈÚÏ ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó È Â¯ÈÚ‰ Ô"˙Ó‰ ˙‡ Á˙Ù˙˘ ‰È‰ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ ÈÎ Ë‰¯ ˙È
 ÏÚ .‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ Í¯ÚÓÓ ·Â˘Á ˜ÏÁÎ Úˆ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÍÏ‰Ó· ÂÏÈÚÙ˙Â
 ‰ ·Ó· ˘Ó˙˘˙˘ ÍÂ˙ ÌÈ·¯ ÌÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË ·ÈÈÁÈ˘ ˘ÈÁ¯˙ ÏÎÏ ‰ÎÂ¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ‰ÈÈ¯ÈÚ‰

.‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈËÏ Ì‡˙Â‰Â ¯˘ÎÂ‰˘ Ô"˙Ó‰  

Ï ¯ÈÚÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó‰ „¯˘Ó ˙Â‡È¯· ÂÈÏÚ ‰È‰ ÈÎ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï˙ÂÈ¯ÈÚ  ,„Â„˘‡
 Ë‰¯Â ˙Â·È˙  ,ÔÂÏ˜˘‡ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ˙Ó‰˘ Ô"Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙÂ ‡Â‰ ‡È¯˘,Â  ˙ÏÈÁ˙ ÌÚ „ÈÓ

 Úˆ·Ó‰ ,Úˆ·Ó‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ Í˘Ó·ÂÂ¯˙Ù· ˘ÂÓÈ˘ ¯˘Ù‡Ï ‡ÏÂ˙Â  ÈÚ¯‡ÌÈ  È‡˘Ì ÌÈÓÈ‡˙Ó 
Ï·ˆÓ È ÂÁËÈ·‰ . ÏÚ ÈÎ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ¯ÈÚÓ „ÂÚ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˙ÂÁ ‰Ï ˙‡ 

 ˙Â¯È‰Ó· Í¯ÚÈ‰Ï ÂÏÎÂÈ Ô‰ „È˙Ú· ÈÎ ÁÈË·‰Ï È„Î ˘¯„ ‰ ÏÎ ˙‡ ˙Â˘ÚÏ ˙ÂÈ¯ÈÚ‰
˙È¯˘Ù‡‰  ˙ÏÚÙ‰Ï˙Ó‰ Ô".ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÙÂ˜˙ ÏÎ ÍÏ‰Ó·  

הבריאות מסר בתשובתו כי אגף בריאות הנפש "ממליץ" על העברת ההחלטה על פתיחת  משרד
הרשויות המקומיות. פיקוד העורף הוא עם בתיאום עם משרד הבריאות ו ,"נים לפיקוד העורףהמת

והאולטימטיבי" בנושא הערכת מצב האוכלוסייה בשטח, ונציגו נמצא ביחידת  המתכלל"הגורם 
אום עם משרד יבת ,"ןהמתפתיחת בנוגע להקישור לרשות המקומית. ההחלטה של פיקוד העורף 

. משרד "ם על פי הנוהל"נים בזמן ותסדיר את הפעלתמת"תמנע שיבושים ואי פתיחה של  ,הבריאות
"נים ברגע המתהבריאות ציין כי "בעדכון החדש של הנוהל ממליץ משרד הבריאות על פתיחתם של 

  של הכרזה על מצב מיוחד בעורף".

מסר פיקוד העורף למשרד מבקר המדינה כי בנוהל החדש של משרד הבריאות  2015בתשובתו מיוני 
מת"ן, וכי על פי הנוהל משרד הבריאות והרשויות מוסדרת חלוקת הסמכויות והאחריות לפתיחת ה

  המקומיות חולקים "בסמכות להורות על פתיחת המת"נים".

˙ È È ¯ È Ú Ì È ˜ Ù Â נוהל החירום),  - בנוהל עבודה בשעת חירום של עיריית אופקים (להלן  :‡
בפרק המתייחס לפעילות השפ"ח של העירייה בחירום (ראו להלן), נקבע כי במסגרת פעילותם של 

ותים עירוניים ייתן השפ"ח "מענה פסיכולוגי לנפגעי דחק במרכז תמיכה נפשית [מת"ן]". צו
הביקורת העלתה כי עובדי השפ"ח של העירייה לא פעלו מהמת"ן אלא ממשרדי השפ"ח, וזאת 

  בניגוד לנוהל החירום שלה.

ל ילדי נקבע כי ייעודו של השפ"ח הוא תמיכה וחיזוק של יכולת ההתמודדות ש החירום בנוהל
אופקים במצב חירום. עוד נקבע כי השפ"ח ייתן "מענה טיפולי ראשוני ומתמשך לילדים ונוער 

  בחרדה במרכז תמיכה נפשית [מת"ן], מקלטים ובתי התושבים (לפי הצורך)".
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הביקורת העלתה כי במהלך המבצע הפעילה עיריית אופקים את המת"ן, אך הוא לא היה ערוך 
ר נפגעי חרדה, והטיפול בהם נעשה במשרדי השפ"ח בעירייה. הועלה כי לטיפול בילדים ובני נוע

השפ"ח מילא תפקיד מרכזי באיתור ילדים ובני נוער נפגעי חרדה ובטיפולם תוך כדי שיתוף פעולה 
ילדים. נמצא  90- עם היחידה הקלינית של עמותת נט"ל. בסך הכול טיפל השפ"ח במהלך המבצע בכ

דה, חלקו באמצעות מענה טלפוני להורים, נעשה ממשרדי השפ"ח כי הטיפול בילדים נפגעי חר
חסרי המיגון. כמו כן, המחסור בחדרי טיפול ייעודיים וציוד מיושן הקשו את הטיפול בילדים נפגעי 

  חרדה במבנה השפ"ח.

 ‰È‰ ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ÈÎ ÌÈ˜ÙÂ‡ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
˙Ó· Ô˙ È‰Ï ¯ÂÓ‡ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Â¯˘È‡˘ Ô‚ÂÓÓ ‰ ·Ó· ÔÈÙÂÏÈÁÏ Â‡ ,ÍÎÏ „ÚÂÈÓ‰ Ô"

 .ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈËÏ Ì‡˙Â‰Â ¯˘ÎÂ‰Â ,Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙÂ
 ÏÂÏÚÂ Â· ÌÈÁÎÂ ‰ ˙‡ ÔÎÒÓ Ô‚ÂÓÓ Â È‡˘ ‰ ·Ó· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË

 ÈË˜‰ ÌÈÏÙÂËÓ‰ Ï˘ Ì‰È˙Â˘˘Á ˙‡ ¯˙ÂÈ Û‡ ¯È·‚‰Ï.ÌÈ  

מסרה עיריית אופקים למשרד מבקר המדינה כי "נכון להיום משרדי השפ"ח  2015בתשובתה מיוני 
ממוגנים", ואין כל מניעה לתת מענה במשרדים גם בשעת חירום. עוד נמסר כי "הואיל ומשרדי 
השפ"ח מוגנו", תתקן העירייה את הנוהל לשעת חירום באופן שהמענים לילדים ולבני נוער יינתנו 

  משרדי השפ"ח או במסגרות חינוכיות שתתקיימנה בעת המבצע, אם תתקיימנה.ב

מצוותי העבודה המפעילים  50%-כ ורק, עוד הועלה כי במהלך המבצע היה מחסור בעובדי עירייה
 סיבותל גלבין היתר, בשל קשיים בגיוס עובדים סוציאליים ב ;"ן התייצבו לעבודההמתאת 

של  קיימים צוותים לתגבורת צוותים מסייעים נוספים או עובדים להכנ ובהכשרת משפחתיות
"ח השפעובדי שירותי הבריאות וצוותי  של היעדרם בשלעובדים סוציאליים או עובדים אחרים. 

שהיו מעורבים  ,מתנדביםעל מגזר השלישי ובהפעלת המת"ן על ארגוני ה הסתמכה העירייה "ןבמת
  בערוצי פעולה רבים.

 ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï ÔÂÁ·‡ ˙¯˘Ù‡Ó ‰˙ÈÈ‰ Ô"˙Ó· ÌÈÈÎÂ ÈÁ ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ ˙·ˆ‰ ,‰ È„Ó‰
¯„ÚÈ‰· ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚÂ ,‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ÏÏÎ ·¯˜· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï È Â˘‡¯ ÏÂÙÈË Ô˙ÓÂ 

ÈÈ¯ÈÚ ÏÚ .˙Â‡È¯·‰ È˙Â¯È˘ È„·ÂÚ˙ ÌÈ˜ÙÂ‡  ıÂ·È˘Ï ‰¯‚˘· Í¯ÚÈ‰ÏÙ˘‰ Á"˙Ó· Ô"È„Î 
ÌÏÈÚÙ‰Ï ˙Â˙Ú· ÌÂ¯ÈÁ Ï‰Â  ÈÙ ÏÚ ÌÂ¯ÈÁ‰ ‰Ï˘ .  

 והיא נאלצהאופקים מסרה בתשובתה כי היא סבלה במהלך המבצע ממחסור בכוח אדם  יתעירי
  .חרדה בנפגעי לטיפול נוסף אדם כוח להכשיר אפשרות תבחן כי היא הוסיפהלהיעזר במתנדבים. 

  

  

  על נפגעי חרדה קיום מאגר מידע זמיןודיווח ו ישוםר

˙ÂÏÂÚÙ ¯ ÌÂ˘ÈÁÂÂÈ„Â ÂÈÚ‚Ù  ÏÚ ÔÈÓÊ Ú„ÈÓ ¯‚‡Ó ÌÂÈ˜ Ï ¯˙È‰ ÔÈ· ˙Â·Â˘Á ‰„¯Á ÍÈÏ‰˙
Â ˙ÂËÏÁ‰ ˙Ï·˜‰˘Â·È‚Ï Ï˘ Ï‡¯˘È· ‰ÓÂ‡¯Ë‰ ÌÂÁ˙· ˙Â‡È¯· ˙ÂÈ È„Ó, Ï ˙ÂÎÈ‡ ÌÂ„È˜
ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰,Ì ÏÈÒÂ‰ÚÈ Ó ˙ÂÈ Î˙ ˘Â·È‚· Ú, ÌÂÈ˜Ï ÍÈÏ‰˙ ¯„ÒÂÓ Ï˘ ˙˜Ù‰ ÌÈÁ˜Ï 

˘ÂÓÈ˘ÏÂ ¯‚‡Ó· Ú„ÈÓ‰ Í¯ÂˆÏ ˙ÎÈ¯Ú ÌÈ¯˜ÁÓ ‡˘Â · ÈÚ‚Ù  ‰„¯Á‰.  
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  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

הבריאות נקבע כי המת"ן ידווח פעמיים ביום ללשכת הרופא המחוזי ולתא בנוהל הישן של משרד 
בריאות הנפש שבחמ"ל מפקדת פיקוד העורף על מספר הפונים, על חומרת הפגיעה ועל מספר 
האנשים שפונו לבתי החולים. הנתונים ייאספו באמצעות טופס "קליטת פונה למוקד לטיפול בנפגעי 

יומן קליטת נפגעים הנותן תמונת מצב כללית. כמו כן, לאחר דחק", ובו בזמן ייערך רישום ב
  השלמת ההערכה הקלינית ימולא טופס "הערכת מצב דחק אקוטי".

גם בנוהל החדש של משרד הבריאות נקבע כי כחלק מתהליך הקליטה והשחרור ימולא במת"ן טופס 
ורם הזמין בסמוך טופס קליטת פונה) בידי "הג -"לקליטת פונה למרכז תמיכה נפשית" (להלן 

להגעת פונה לסיוע". העתק הטופס יישלח לחמ"ל האגף לשעת חירום במשרד הבריאות, וממנו 
יועבר למערך ההיערכות לחירום בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות ולתא בריאות הנפש 
בפיקוד העורף. כמו כן, יש למלא "טופס שחרור" שעליו יחתום המטפל שביצע את "עיקר 

  ות".ההתערב

להלן הממצאים על התנהלותם של משרד הבריאות ושל הרשויות המקומיות בכל הנוגע לתהליך 
  איסוף הנתונים וקבלת הדיווחים על נפגעי חרדה במהלך מבצע צוק איתן:

הביקורת העלתה כי במהלך המבצע נהג אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות לפנות טלפונית  .1
נתונים על מספרן של כל הפניות היומיות של נפגעי חרדה לרשויות המקומיות ולבקש מהן 

(הגעה פיזית למת"ן ולמרכזי חוסן או מענים טלפוניים שניתנו בהם). עוד העלתה הביקורת כי 
, ביקשו אף הם מבעלי 49גורמים נוספים במשרד הבריאות, שאינם מתחום בריאות הנפש

ים על נפגעי חרדה, והדבר גרם, תפקידים ברשויות המקומיות בדרום הארץ את אותם הנתונ
  לטענתם, לעומס ולבלבול אצל אותם בעלי תפקידים העוסקים בנושא זה ברשויות המקומיות.

נמצא כי טופסי קליטת פונה שמולאו במת"נים בעיריות אופקים ונתיבות ובמועצה האזורית  .2
שן אשכול, לא נשלחו לחמ"ל האגף לשעת חירום של משרד הבריאות, כנדרש בנוהל הי

מועד סיום הביקורת), משרד הבריאות  -(להלן  2015והחדש, ועד מועד סיום הביקורת, מרץ 
אף לא דרש אותם, וממילא לא הועברו העתקים מהם למערך ההיערכות לחירום בשירותי 

 בריאות הנפש ולתא בריאות הנפש בפיקוד העורף.

˙¯Â˜È·‰ ‰˙ÏÚ‰ ÈÎ ·˜Ú È‡- ˙ÁÈ˙Ù˙Ó‰ Ô"˙Â¯„˘· ,Ë‰¯· ÂˆÚÂÓ·Â ˙ÂÈ¯ÂÊ‡‰ ˙ ÛÂÁ
 ,ÔÂÏ˜˘‡˙ÁÈ˙Ù ·˜ÚÂ ·‚ ‰ ¯Ú˘Â ·‚  ˙Â„˘Ï˘ Â · „Â„˘‡· Ô"˙Ó‰¯˙‡  ¯˘Â‡ ‡Ï˘

 ,Û¯ÂÚ‰ „Â˜ÈÙÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó È„È ÏÚ‡Ï ¯È·Ú‰ Ô‰Ï „¯˘Ó ˙Â‡È¯·‰ „ÂÈˆ ‡Ï 
˙ËÈÏ˜Ï ÌÈ ÂÙ50 Â ‡Ï ÂÙ ˙ËÈÏ˜ ÈÒÙÂË‰ ,Ì‚Â ‡Ï ÛÒ‡  Ú„ÈÓ ÏÚ ÈÚ‚Ù  ‰„¯Á‰ Ì·ˆÓÂ 

È˙Â‡È¯·‰ ÈÊÈÙ‰ ÈÎ ÔÈÈˆÏ ˘È .È˙ · Ô"˙Ó‰Â ÌÈ˜ÙÂ‡· Ô"˙Ó‰˘ ‰ÙÂ˜˙‰ ÏÎ··ÂÏÚÙ ˙Â ,
 Ô"˙ÓÏ ÌÈ ÂÙ‰ ÈË¯Ù Â‡ÏÂÓÈÒÙÂË· ˙ËÈÏ˜ ‰ ÂÙ  .˙ÂÈÂ˘¯Ï ÁÏ˘ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘  

במהלך המבצע קיבלו נפגעי חרדה מענה ראשוני מידי, בין היתר בחדרי המיון בבתי החולים,  .3
ברשויות המקומיות, בבתי ביחידות הטיפוליות במרכזי חוסן שביישובי עוטף עזה, בשפ"חים ש

הנפגעים ובאתרי הנפילות. נמצא כי בהיעדר דרישה מפורשת של משרד הבריאות לערוך רישום 
על הטיפול בנפגעי החרדה, שלא במסגרת המת"ן, לא מולאו ברוב הרשויות המקומיות טופסי 

חרדה קליטת פונה לנפגעי חרדה שטופלו מחוץ למת"ן ולא נאסף באמצעותם מידע על נפגעי ה
ועל המענה הטיפולי שניתן להם. עוד נמצא כי גם כאשר ניתן מענה טלפוני לנפגעי חרדה, לא 

משרד הבריאות לא  ,כמו כן מולאו טפסים המפרטים את אופי הפגיעה ואת הטיפול שניתן.

__________________ 

אגף גריאטריה במחוז דרום, עובד סוציאלי של לשכת הבריאות במחוז דרום ורכז שעת חירום בלשכת    49
  הבריאות במחוז אשקלון.

בסיסי לבדיקת רופא (כמו סטטוסקופים, מדי לחץ דם ומדי חום), תרופות, ציוד למרפאה (אלונקות ציוד    50
 ופרגודים) ועוד.
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אסף ולא ריכז מידע על איתור נפגעי חרדה ועל מתן מענים טיפוליים שנעשו באמצעות ארגוני 
 .שיהמגזר השלי

נתונים שאסף צוות הביקורת ברשויות מקומיות, במשרד החינוך ובארגוני המגזר השלישי  .4
מצביעים על נפגעי חרדה רבים בקרב ילדים ובני נוער שאותרו לאחר המבצע, בעיקר בעקבות 

 פעולות הנחיה של משרד החינוך למנהלי השפ"ח ברשויות המקומיות (ראו להלן), ובעקבות
נוער  ובני ילדים השלישי לאיתור ושל ארגוני המגזר חוסן שבמרכזי יותהטיפול של היחידות

נמצא כי משרד הבריאות לא דרש דיווח על הפעולות שנעשו אחרי  .נפגעי חרדה ולטיפול בהם
מבצע צוק איתן לאיתור נפגעי חרדה אלה ולטיפול בהם. בשל עובדה זו, משרד הבריאות אינו 

על נפגעי חרדה ועל הטיפולים הפרטניים והקבוצתיים מחזיק בנתונים שאסף משרד החינוך 
הניתנים בבתי הספר, וכן בנתונים שהיחידות הטיפוליות וארגוני המגזר השלישי אספו לאחר 

 סיום המבצע.

משרד הבריאות מסר בתשובתו כי הוא "יצר רשומה מסודרת המחייבת דיווח לחמ"ל אגף 
והיא כוללת 'טפסים של קליטת הנפגע לשעת חירום של משרד הבריאות פעמיים ביום, 

ושחרורו [מהמת"ן]'" וכן רישום ודיווח של אירועים מיוחדים. עוד נמסר כי "קיימים טפסים" 
המועברים לבט"ל ולנפגעים עצמם לצורך קבלת טיפולי המשך במרכזים הפועלים מטעם 

המבצע באופן משרד הבריאות. כמו כן, המשרד דיווח על מספר נפגעי החרדה שטופלו במהלך 
  שוטף וסיכם את התוצאות בתום המבצע.

משרד הבריאות הוסיף בתשובתו כי הוא סבור כי לאחר הטמעת הנוהל החדש ברשויות 
המקומיות יתנהל תהליך הרישום והדיווח לחמ"ל האגף לשעת חירום של אגף בריאות הנפש, 

  כנדרש בהנחיות.

רק נפגעי חרדה הנוגע למידע הלאיסוף הוא אחראי לגישתו, בתשובתו כי עם זאת הוא ציין 
ובהם בתי חולים כלליים, פסיכיאטרים, מערך שיקום בריאות  ,גורמים הנמצאים באחריותוהמ

 טיפול מתן על מידע לאיסוף הבלעדיים הגורמים"הם  והחינוך הרווחה משרדי ."ניםומתהנפש 
  ".והחינוך הרווחה מערכות בתוך

 ÌÈ‡ÏÓ ÁÂÂÈ„Â ÌÂ˘È¯ ¯„ÚÈ‰· ÍÏ‰Ó·Úˆ·Ó‰ , ˙ÂÈÂ˘¯‰ÓÂ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÓ ‰Ú Ó 
Â Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ Ì‰Ï ˘Â¯„‰ È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ˙Ï·˜ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰Ï Ô˙È ‰ ÏÂÙÈË‰ ¯ÂÙÈ˘

ÌÈ ÂÙÏ;  Ú„ÈÓÈ˘Û˜˘  ¯Â˜Ó ˘Ó˘ÈÂ ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ÏÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙
.„È˙ÚÏ ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰Ï  

„¯Á ÈÚ‚Ù  ÏÚ ˙È Î„Ú ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ Ï·˜Ï È„Î ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï È„ÎÂ ,‰
 ,ÌÈÁ˜Ï ˙˜Ù‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ Â˙ · ˘Ó˙˘‰ÏÂ ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ Ï˘ Ì˙ÂÏÈÚÙ ÏÚ Á˜ÙÏ
 Ú·˜È ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯ ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘ ˙‡¯˜Ï ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Â ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙ÂÎÈ‡ ¯ÂÙÈ˘
 ¯È·Ú‰Ï ˘Â¯„Ï ÂÈÏÚ .Â„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓ Í¯ÂˆÏ ÂÏ ıÂÁ ‰ È Â˘‡¯‰ È ÂÈÁ‰ Ú„ÈÓ‰ Â‰Ó

 · ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈÁÂÂÈ„ ÛËÂ˘ ÔÙÂ‡· ÂÈÏ‡ .‰È¯Á‡Ï Ô‰ ÌÂ¯ÈÁ‰ ˙ÙÂ˜˙· Ô‰ ‰„¯Á ÈÚ‚Ù
.„¯Ù · ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ ‰ È ·Â ÌÈ„ÏÈ‰ ÏÚ Ú„ÈÓ‰ ˙‡ ÊÎ¯Ï ÈÂ‡¯‰ ÔÓ  

„¯˘Ó ¯Â·Ò „ÂÚ ¯˜·Ó  ÈÎ ,‰ È„Ó‰ ÈÚ‚Ù  ¯ÙÒÓ ÏÚ Ú„ÈÓ‰‰Â ‰„¯Á ÏÚÌ·ˆÓ, 
ÌÈÙÒÂ‡ ‰Ï‡ ÌÈÓ¯Â‚˘ ˙Â·¯Ï ,Ó Ú„ÈÓ„¯˘ÓÈ  È ÂÈÁ Ú„ÈÓ ‡Â‰ ,ÍÂ ÈÁ‰Â ‰ÁÂÂ¯‰

‰· ‡ˆÓÈ‰Ï ¯ÂÓ‡È„È  ÏÚ .¯Â·Èˆ‰ Ï˘ ˙È˘Ù ‰ Â˙Â‡È¯· ÏÚ ÔÂÓ‡‰ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó
 „¯˘Ó˙Â‡È¯·‰ Â ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯Â˙È‡ ÈÓ¯Â‚ ÏÎ ˙‡ ˙ÂÁ ‰Ï ÌÈÏÙËÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ˙‡

,Ì‰·  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÂÏÚÙ˘˙Â¯ÂÓ‡‰  ¯È·Ú‰Ï ,Úˆ·Ó‰ ÍÏ‰Ó·ÂÏ Ú„ÈÓ  ÛËÂ˘
È ÈÈÙ‡Ó ˙‡ Ë¯ÙÓ‰Ï˘ Ì‰ Â ‰„¯Á‰ ÈÚ‚Ù  ˙‡Ì‰· ÏÂÙÈË‰, Ì‚  ‡Ï ÏÂÙÈË‰ Ì‡ Ô˙È 

˙Ó· .Ô"  



  137  ח והטיפול בהם במהלך מבצע צוק איתן ובעקבותיו"היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשע

היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

ÏÚ „Ú˙Ï ‰È‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ˙‡ ÏÎ ÌÈ¯˜Ó‰ Ï˘ ÈÚ‚Ù  ‰„¯Á‰ 
Â¯˙Â‡˘ ÂÏÙÂËÂ ÔÓÂÁ˙· ÍÏ‰Ó· Úˆ·Ó‰ ÌÈÏÂÙÈË‰ ˙‡Â Â ˙È ˘ , ÁÂÂ„ÏÂ Ì‰ÈÙÏÏÚ 

·ˆÓÌ È ÈÈÙ‡ÓÂÌ‰ Ï˘  .˙Â‡È¯·‰ „¯˘ÓÏ ‰„¯Á‰ ÈÚ‚Ù ‰ „ÂÚÈ˙¯ÂÓ‡‰ È ˜ÙÒ˙ÂÈÂ˘¯Ï 
˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙Â¯ÂÓ‡‰ „¯˘ÓÏÂ ˙Â‡È¯·‰  ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ ˙ ÂÓ˙ÔÓÊ· ˙Ó‡ ÏÚ ÈÚ‚Ù   .‰„¯Á

Ì‚ ‰Ê‰ „ÂÚÈ˙‰ ˘Ó˘È ÈÏÎ ˙˜Ù‰ ÍÈÏ‰˙ ÌÂÈ˜Ï ,ÌÈÁ˜Ï ¯ÂÙÈ˘Ï ˙ÂÎÈ‡ ÌÈÏÂÙÈË‰ 
˙ÂÎ¯ÚÈ‰ÏÂ  .˙È„È˙Ú  

במהלך המבצע  הבריאות ממשרדהאזורית שער הנגב מסרה בתשובתה כי היא לא קיבלה  המועצה
ותם הם ימולאו כנדרש. המועצה ציינה כי חרדה, ואם היא תקבל א נפגעי על פרטים למילוי טפסים

"בהחלט נחוץ ... איסוף מהימן של נתונים", ואם לא תתקבל הנחיה כאמור, או לא יתקבלו הטפסים 
  .בהתאם אותם ותמלא משלה טפסים לייצר תשקול האמורים, היא

  

  

   בנגב הבדואית הפזורה

החיים  את סכנתפגיעות וההאירועים הביטחוניים בדרום הארץ בשנים האחרונות הגבירו את רמת 
סימפטומים המאפיינים חרדות  החשש מהופעתאת עקב כך והעלו  הבדואית, תושבי הפזורהבקרב 

טראומטיות. במהלך מבצע צוק איתן נהרגו ונפצעו אזרחים תושבי הפזורה מירי -והפרעות פוסט
 גרמו מוגנים במרחבים והמחסור הטילים נפילות ,בחלק מיישוביה. הנפגעים, האזעקות טילים שפגע

 לטיפול והם נזקקו נפשיות, ולמצוקות חרדה כאחד, לתופעות וילדים מבוגרים, מהתושבים לחלק
  .51מתאים

בין היתר בשל פיזור  ,לנפגעי החרדה בקרב הפזורה הכי קיימים קשיים רבים במתן מענ הועלה
עדר מוקדים ומרכזים יה כמעט בלתי נגיש; ייה על פני קילומטרים רבים בשטח מדבריהאוכלוס

מחסור במטפלים  ;מחסור במטפלים מקומיים לטיפול בנפגעי חרדה ;למתן תמיכה נפשית ראשונית
 - ואי ;מיומנים המכירים את אופייה וייחודה של החברה הבדואית בדרום הארץ וקשיים בגיוסם

  ידיעת השפה.

˙Ú„Ï „¯˘Ó ¯˜·Ó ‰ È„Ó‰ ,Ï˘· Í¯Âˆ‰ ÍÏÂ‰‰ ¯·Â‚Â ÁÂ˙ÈÙ· ˜ÂÊÈÁ·Â Ï˘ ‰ ÒÂÁ 
‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡‰ ˙È‡Â„·‰ ÌÂ¯„· ı¯‡‰ ˙Â˙Ú· ÌÂ¯ÈÁ ,ÔÓ ÈÂ‡¯‰ ˘ „¯˘Ó˙Â‡È¯·‰  ÏÚ „˜ÙÂÓ‰

ÏÂÙÈË‰ Â˙Â‡È¯·· Â˙ÁÂÂ¯·Â ˙È˘Ù ‰ Ï˘ ¯Â·Èˆ‰ ,„Â˜ÈÙ  ,Û¯ÂÚ‰Á¯ Ï"Â˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ 
˙ÂÈ‡Â„·‰  ˙‡ Â ˙È‰ ˙Ú„ÚÏ ‰È„ÂÁÈÈ‰ ·ˆÓ ‰ ˙Â˙Ú· ·‚ · ˙È‡Â„·‰ ‰¯ÂÊÙ‰ ˙‡ ÔÈÈÙ‡Ó

ÌÂ¯ÈÁÔÂÁ·Ï Ì‰ÈÏÚ .  Ô˙ÓÏ ÌÈÓÏÂ‰ ˙Â Â¯˙Ù ˙‡ÈˆÓÏ ÌÈÎ¯„ Û˙Â˘Ó·ÏÂÙÈË  È·ÈË˜Ù‡
‰ ·¯˜· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï‰¯ÂÊÙ .ÌÈÈÚÂˆ˜Ó‰Â ÌÈÈÊÈÙ‰ ÌÈË·È‰·  

  

  

__________________ 

הצעת הקואליציה הישראלית לטראומה להקמת "מרכזי מוכנות אזוריים בהקשרי החירום והחוסן    51
 .2015לחברה הבידואית בנגב", מרץ 
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

  בתקופהנפגעי חרדה  נוער ובני ילדיםפעולות לטיפול ב

   איתן צוק מבצע שלאחר

תלמידים "עם סימפטומים חמורים  1,650- אותרו בגני הילדים ובבתי הספר ככאמור, לאחר המבצע 
תלמידים עם סימפטומים של מצוקה שבנוגע אליהם "תעשה הערכה" בדבר  2,350- של מצוקה" וכ

הצורך במתן טיפול. במהלך המבצע ניתן טיפול ראשוני שנועד בעיקר לייצב את מצבם הנפשי של 
מהם עשויים להזדקק לסיוע נוסף, ולעתים אף  15%- קרים כהמטופלים, אך כאמור על פי מח

  מתמשך.

לצוותי החינוך (מורים, יועצים חינוכיים ופסיכולוגים חינוכיים) תפקיד מכריע בסיוע לחזרה לשגרה 
ולהסתגלות הבריאה של התלמידים ובאיתור הילדים ובני הנוער הנמצאים בסיכון לפתח מצוקה 

שכך, לאחר מבצע צוק איתן, עם פתיחת שנת הלימודים התשע"ה כרונית אם לא יקבלו טיפול. מ
השגרתית והנורמלית, נעשו במוסדות החינוך פעולות לעיבוד ראשוני והחזרה למסגרת החינוכית 

  של חוויות הילדים ולאיתור תלמידים נפגעי חרדה.

צועת ק"מ מר 40כתב שפ"י למנהלי השפ"ח ברשויות מקומיות שבטווח של עד  2014באוקטובר 
עזה, כי "לאור מיפוי צרכי הילדים" בעקבות המבצע "ובכפוף לתקציב שפ"י", הוא מקצה "שעות 

, ופירט 52טיפול לילדים בגני הילדים ולילדים בבתי ספר (פרטני וקבוצתי)" לפי הקריטריונים שקבע
ן את סך שעות הטיפול הפרטני ואת שעות הטיפול הקבוצתי שהוקצו לכל רשות מקומית. עוד ציי

שפ"י במכתבו כי על מנהל השפ"ח ברשות המקומית "לאתר מטפלים פסיכולוגיים ומטפלים 
בשילוב אומנויות בהתאם לצרכי הילד לצורך מימוש ההקצאה". המטפלים יאותרו "ממאגר 

  , אך ניתן יהיה להוסיף למאגר "מומחים העומדים בקריטריונים".53המומחים של שפ"י"

סוף שנת הלימודים התשע"ה לטיפולים במוסדות חינוך  התקציב שהקצה משרד החינוך עד
מיליון ש"ח. על פי  21- ק"מ מרצועת עזה הסתכם בכ 40ברשויות מקומיות שבטווח של עד 

מיליון ש"ח לטיפול בילדים  4- שעות בעלות של כ 18,000"התכנית התקציבית" של שפ"י הוקצו 
מיליון ש"ח בעבור "תוספת  4.5-כשעות בעלות של  650טראומה; - עם חרדות ובילדים בפוסט

- שעות ייעוץ בעלות של כ 1,390- ק"מ (עוטף עזה); וכ 7לרשויות שבטווח של עד  54שעות ייעוץ"
ק"מ. שאר התקציב נועד בין היתר להדרכה לפסיכולוגים,  40-7מיליון ש"ח לרשויות בטווח של  9.7

  ולוגיים.ליועצים ולמדריכים וכן לתוספת תקנים זמניים לשירותים הפסיכ

 7מיליון ש"ח לרשויות מקומיות בטווח של עד  5-כ "לנוסף לכך, לבקשתה של שפ"י הקצתה רח
ק"מ, שנועדו לטיפול בילדים במצבי דחק בגני הילדים ובבתי הספר, לפעולות תמיכה בצוותי 

  החינוך שנחשפו לאיומים ולתמיכה מקצועית בצוותי המטפלים. 

ער ניתנים גם באמצעות היחידות הטיפוליות במרכזי חוסן טיפולים מתמשכים בילדים ובני נו
  ובאמצעות ארגוני המגזר השלישי המוכרים על ידי משרד הבריאות ובט"ל.

__________________ 

גיעה ברשויות המקומיות ורמת החשיפה לירי טילים, המצב הקריטריונים הם המרחק מהגבול, רמת הפ   52
אקונומי של הקהילה, קיומן של אפשרויות טיפול נוספות ברשויות המקומיות והערכה מספרית -הסוציו

 של הילדים שיזדקקו להתערבות טיפולית. 
לן) על הקב - מאגר המומחים הוקם באמצעות התקשרות משרד החינוך עם אוניברסיטת אריאל (להלן    53

 36/10.2012פי מכרז ל"אספקת שירותי מומחים בתחומים שונים בנושאי פעילות שפ"י" מס' 
 .2012מאוקטובר 

שעות הייעוץ הנוספות נועדו לתגבר משרות ייעוץ קיימות, ובמקרים מסוימים להכנסת יועצים נוספים    54
ינוך בהדרכה, בלמידה, למערכת כדי לסייע באיתור צרכים של תלמידים ומשפחותיהם ושל צוותי ח

  בליווי, בתמיכה, בטיפול או בהפניה לשותפים לתפקיד.
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

Û‡ ÏÏÎ· ‰ È„Ó‰˘ „¯˘ÓÂ ÍÂ ÈÁ‰ Ë¯Ù· ÂÚÈ˜˘‰ ÌÈ·‡˘Ó ÌÈ¯ÎÈ  ÏÂÙÈË· ÌÈ„ÏÈ· È ·Â 
¯ÚÂ  ÈÚ‚Ù  ‰„¯Á ¯Á‡Ï Úˆ·Ó‰ ,ÂÏÚÂ‰ ÌÈÈ˘˜ ÏÎ· Ú‚Â ‰ ÌÂ˘ÈÈÏ ˙ÂËÏÁ‰‰ ÏÚ ˙‡ˆ˜‰ 

˙ÂÚ˘ .ÏÂÙÈË‰  

 בעלות וקבוצתיות פרטניות טיפול שעות 4,600- כ היתר בין הקצה"י שפ כי העלתה הביקורת .1
 החינוך ממשרד הכספים בהעברת עיכוב בשל אולם .55מקומיות רשויות 11-ל"ח ש כמיליון של

 רק לטיפול המיועדים המטפלים לגיוס התהליכים החלו המומחים מאגר את המפעיל לקבלן
  .2015 במרץ

בגלל שנת  1/12פועלת המדינה בתקציב של  2015משרד החינוך מסר בתשובתו כי מינואר 
  הבחירות, ועל רקע זה חל עיכוב בהעברת הכספים.

 ממידע שהתקבל מעיריות אופקים, אשדוד ורהט ומהמועצות האזוריות חוף אשקלון ושדות .2
 להמשך שנזקקו מהתלמידים לחלק רק הספיקו"י שפ שהקצה הטיפול שעות כי עולה נגב

 .טיפול

תלמידים  300-אותרו לאחר המבצע כ 2014לפי נתוני השפ"ח בעיריית אופקים מדצמבר   .א
  מהם.  50%- נפגעי חרדה. שעות הטיפול שהקצה שפ"י איפשרו מתן מענה לפחות מ

הבדיקה בעיריית רהט העלתה כי במועד סיום הביקורת התקיימו תהליכים טיפוליים רק   .ב
גני ילדים טרם החלו תהליכים  140-יסודיים, וב- בתי ספר יסודיים ועל 33ך מתו 6- ב

  טיפוליים.

טופלו באותה העת בתחום  2015לפי נתוני השפ"ח במועצה האזורית חוף אשקלון ממרץ   .ג
תלמידים נוספים נזקקו אף הם למענה טיפולי. בנוגע לילדים  50- תלמידים, וכ 75המועצה 

השפ"ח כי "יתכן וחלקם מקבלים מענה" באמצעות היחידה שאינם מקבלים טיפול נמסר מ
 הטיפולית במרכז חוסן או משרד הבריאות.

  אובחנו בתחום המועצה  2015מועצה האזורית שדות נגב מפברואר בלפי נתוני השפ"ח   .ד
 115תלמידים "עם קשיים רגשיים בכל רמות החומרה עקב המצב הביטחוני". רק  420- כ

 רטניים או קבוצתיים באמצעות שעות הטיפול שהקצה שפ"י.זכו לקבל טיפולים פמהם 

 ימרכזובאמצעות היחידות הטיפוליות ב נמצא כי אף שהטיפולים ניתנים במוסדות החינוך עוד .3
המרכז את אחד גורם  האמורותרשויות המקומיות חסרות המגזר השלישי, ה וארגוניחוסן 

ועל הטיפול הניתן להם  רשותנוער נפגעי חרדה בתחום הההמידע על כל הילדים ובני 
כזה היה מאפשר לאתר ילדים ובני נוער  מתכללהפועלים בתחומה. גורם המטפלים הגורמים מ

  .המטפלים הרלוונטייםנוספים הזקוקים להמשך טיפול ולהפנותם לגורמים 

בתשובתה של עיריית אופקים צוין כי ישנו מחסור במשאבים לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי 
 "שאינו נובע מכשל של העירייה". חרדה,

הביקורת בעיריית אשדוד העלתה כי קיים קושי באיתורם ובקביעת מספרם של התלמידים  .4
על תלמידים עם  כלל לא דיווחו בעברש, מוסדות חינוך למשלמענה טיפולי. לשעדיין זקוקים 

ובתדירות  צמהבעָ  ,תלמידים בקרב התסמיני חרדה, דיווחו במועד הביקורת על תסמינים אל
שליש מתושבי העיר) שלא קיבלו מענה בשל כישנם תלמידים מהמגזר החרדי ( ,רבה. כמו כן

 שייכיםסירובם של מנהלי המסגרות החינוכיות שלהם לקבל מענה טיפולי ממטפלים שאינם 
 קהילה החרדית.ל

__________________ 

קסום, -גדרה וגן יבנה והמועצות האזוריות אל ,עיריות באר שבע ורהט, המועצות המקומיות בני עייש   55
 חבל יבנה, יואב, לכיש, נחל שורק ושפיר.
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היערכות הרשויות המקומיות לטיפול בנפגעי חרדה בשעת חירום והטיפול בהם במהלך מבצע צוק   שם הדוח:
  איתן ובעקבותיו

  2015דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת   מסגרת הפרסום:
  2015-ו"התשע  שנת פרסום:

 ,ךבמשרד החינושבשילוב גורמים בשפ"י  ,עיריית אשדוד מסרה בתשובתה כי השפ"ח העירוני
שעות הטיפול בקרב  ה שלהתאמה והטמעוהתגייס לצורך איתור וגיוס של מטפלים 

האוכלוסייה החרדית. עוד נמסר כי אף שהטיפול במגזר הדתי החל באיחור, ניתן "מענה ראוי 
  ומקצועי, וכן כי בשל ריבוי הפניות הוגדלה מכסת השעות לאוכלוסייה זו".

מהרשויות המקומיות נתקלו בקשיים באיתור הביקורת העלתה כי מנהלי השפ"ח בחלק  .5
 56הכרת היכולות המקצועיות וההתמחויות הספציפיות שלהם- מומחים ובגיוסם בשל אי

והתאמתם לכלל התלמידים או בגלל הקושי שבהשגת מטפלים לתלמידים ממגזרים ייחודיים 
נתינתו - ו לאיכמו המגזר הבדואי והמגזר החרדי. כל אלה גרמו לעיכובים במתן מענה טיפולי א

  בכלל.

מסרה בכתב מנהלת השפ"ח בעיריית אשדוד לצוות הביקורת כי היא  2015בפברואר   .א
נתקלה בקושי להשיג באופן מידי ממאגר המומחים מטפלים פנויים לחמש שעות טיפול 
לפחות, וזאת בשל התחייבותם לטיפולים ברשויות מקומיות אחרות. היא ציינה כי במאגר 

 לים למגזר החרדי בגלל הקושי להשיג מטפלים פנויים למגזר זה. היה גם מחסור במטפ

עיריית אשדוד ציינה בתשובתה כי הצליחה לגייס מטפלים נוספים שלא היו רשומים 
  במאגר הקבלן, ובהם אף מטפלים למגזר החרדי.

חמישה "מומחים" בעלי רק עובדי השפ"ח, ובהם מטפלים  11 גייס השפ"ח בעיריית רהט  .ב
ל בטראומה ודוברי השפה הערבית המכירים גם את החברה הבדואית ואת הכשרה בטיפו

  תרבותה.

יכולתה של עיריית רהט לגייס מדריכים לא היה - משרד החינוך מסר בתשובתו כי בשל אי
  אפשר להדריך את יתר הפסיכולוגים המתמחים ולהפעילם.

כי הם זקוקים  2015נציגי השפ"ח בעירייה ציינו לפני נציג משרד מבקר המדינה בפברואר 
למטפלים, אך "יש מחסור גדול במטפלים בנגב, שהם גם בעלי מקצוע שעברו הכשרה 
בטיפול בטראומה וגם דוברי ערבית המכירים את התרבות והחברה". עוד ציינו כי תהליך 
הגיוס וההכשרה של מטפלים והטיפול בתלמידים נפגעי חרדה אינם מתקדמים בקצב 

ם כמו תקופת בחינות, חופשת האביב וחודש הרמדאן המשפיעים המתוכנן גם בשל אילוצי
על ההתנהלות הכוללת בעיר ועל פעולות השפ"ח. הם הוסיפו כי הרשות המקומית תזדקק 
להארכת תקופת הטיפול לאחר סיום שנת הלימודים התשע"ה כדי להמשיך בה גם בשנת 

  הלימודים הבאה.

יתנה למסגרות החינוך החרדיות משרד החינוך מסר בתשובתו כי במהלך המבצע נ
והבדואיות האפשרות לקבל שירות פסיכולוגי מהשפ"ח ברשות המקומית על פי מצבת 

  כוח האדם שלו. 

קסום לפני צוות -ציינו מנהלי השפ"ח בעיריית רהט ובמועצה האזורית אל 2015בפברואר   .ג
ת כלל לא הביקורת כי חלק מהפסיכולוגים החינוכיים הפועלים באותן רשויות מקומיו

עברו התמחות והם חסרי ניסיון מעשי, לרבות ניסיון בטיפול בנפגעי חרדה. עוד ציינו כי 
הכרת אורח החיים והמנטליות של הבדואים בדרום הארץ, קשיי השפה והיעדר - אי

  הופכים את גיוס המטפלים לבלתי אפשרי כמעט.  מת"נים

ר הנגב לצוות הביקורת כי מסר בכתב מנהל השפ"ח במועצה האזורית שע 2014בדצמבר   .ד
רוב המטפלים שהצליח לגייס הם מטפלים שצורפו לבקשתו למאגר המומחים של הקבלן, 
ובהם פסיכולוגים עובדי השפ"ח שבמועצה האזורית ופסיכולוגים משפ"חים אחרים 

__________________ 

פול רגשי המפגיש את הילד וההורה למשל, מטפלים פרטניים, משפחתיים, קבוצתיים ודיאדיים (טי   56
  בחדר הטיפולים למשחק משותף). 
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במחוז, פסיכולוגים ממרכז חוסן ופסיכולוגים מהיחידה הקלינית של "המרכז לשירות 
 -הנגב". מנהל השפ"ח הבהיר כי בחירה זו נובעת מסיבות מקצועיות  שער - פסיכולוגי 

"מדובר באנשי מקצוע בעלי ניסיון בטיפול בטראומה" שנרכש במהלך עבודתם 
מקצועית" הקיימת במועצה, - הממושכת ביישובי עוטף עזה, ומתוך תפיסת עבודה "רב

עולה ומעשירים זה ולפיה מטפלים מקצועיים מתחומי התמחות שונים עובדים בשיתוף פ
  את זה מהבחינה המקצועית.

משרד החינוך הקצה לחלק מהרשויות המקומיות, כחלק מהתקציב לטיפול בילדים, גם שעות  .6
הדרכה לפסיכולוגים חינוכיים עובדי הרשות שגויסו לטיפול בתלמידים. את ההדרכה הזאת 

המשרד את המדריכים בחר  2015נועדו להעביר מדריכים מומחים בטיפול בטראומה. בינואר 
המיועדים להעביר את ההדרכה לפסיכולוגים וקבע את מספר שעות הטיפול. הביקורת העלתה 
כי במועד סיום הביקורת טרם הוחל בהדרכת הפסיכולוגים בעיריית רהט ובמועצה האזורית 

קסום, בעיקר בשל עיכוב בחתימת חוזה ההעסקה של המדריכים. עקב כך נגרם מחסור -אל
  ם מקצועי וחלק מהתלמידים נפגעי חרדה לא קיבלו כל מענה טיפולי.בכוח אד

Ï‡ ˙È¯ÂÊ‡‰ ‰ˆÚÂÓÏÂ Ë‰¯ ˙ÈÈ¯ÈÚÏ ¯ÈÚ‰ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó- ÌÈÈÒÏ Ô‰ÈÏÚ ÈÎ ÌÂÒ˜
 ÌÈ‚ÂÏÂÎÈÒÙ‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï È„Î ,È¯˘Ù‡‰ Ì„˜‰· ÌÈÎÈ¯„Ó‰ ÌÚ ˙Â¯˘˜˙‰‰ ÍÈÏ‰˙ ˙‡

ÎÈÚ ÚÂ ÓÏÂ ‰„¯Á‰ ÈÚ‚Ù  ÌÈ„ÈÓÏ˙· ÏÙËÏ ÂÒÈÂ‚˘ ÌÈÈÎÂ ÈÁ‰.Ì‰· ÏÂÙÈË· ÌÈ·Â  

  

   

  

 ˜Âˆ Úˆ·Ó ¯Á‡Ï ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÂÚÙÏ ‰·¯ ˙Â·È˘Á ÒÁÈÈÓ ‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó
 ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ÌÈ·‡˘Ó‰ ˙‡ˆ˜‰ÏÂ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È‡Ï Ô˙È‡
 ÌÈ·Èˆ˜˙‰ ÈÎ ÌÈ„ÓÏÓ ÌÈ‡ˆÓÓ‰ ,˙‡Ê ÌÚ .·ÂÈÁÏ ˙‡Ê ÔÈÈˆÓ ‡Â‰Â ,‰Ï‡ ÌÈ„ÈÓÏ˙· ÏÂÙÈËÏ

‰ˆ˜‰˘  ÏÎÏ ÏÂÙÈË ˜È Ú‰Ï Â¯˘Ù‡ ‡Ï ÌÈÈ˜‰ ÈÚÂˆ˜Ó‰ Ì„‡‰ ÁÂÎ Í¯ÚÓÂ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó
 ÈÏÂÙÈË‰ Ûˆ¯‰ ˙‡ ÍÈ˘Ó‰Ï „¯˘Ó‰ Ï˘ Â˙ÏÂÎÈ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰Â ,ÂÏ ÌÈ˜Â˜Ê‰ ÌÈ„ÈÓÏ˙‰

.˙Á‡ ÌÈ„ÂÓÈÏ ˙ ˘Ó ¯˙ÂÈÏ ÍÂ ÈÁ‰ ˙Â„ÒÂÓ·  

ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï „¯˘Ó  ,˙Â‡È¯·‰ÛÂ˙È˘· Á¯ ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó ,Ï"˙ÂÈÂ˘¯‰Â 
Â˜Ó‰˙ÂÈÓ  ÒÈÒ·Î Úˆ·Ó‰ ¯Á‡Ï ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÍÂ ÈÁ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ ˙‡ ÔÂÁ·Ï

 ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È‡Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ,ÔÎÏ‰Ó· ˙ÂÏÈÚÙÏÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙ÚÏ ˙ÂÎ¯ÚÈ‰Ï
.Ì‰· ÏÂÙÈËÏÂ ‰„¯Á  

ל למשרד מבקר המדינה כי הוא "מייחס חשיבות רבה לתכלול "מסר בט 2015בתשובתו ממאי 
ענה מיטבי ולהנגשת השירות לכלל נפגעי החרדה", והוא "ישמח לשתף פעולה המשאבים למתן מ

  עם כל הגורמים על מנת ליעל את הטיפול בכלל הילדים ובני הנוער נפגעי החרדה".
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ולמתן מענה  גיוס, הכשרה והדרכה של כוח אדם לתמיכה

  ראשוני לנפגעי חרדה

אדם מקצועי ומיומן בקרב העובדים מחסור בכוח  נרשםמממצאי הדוח עולה כי במהלך המבצע 
; כוח אדם מקצועי ומיומן הרשויות המקומיות שנבדקו רובים ביהסוציאליים והפסיכולוגים החינוכ

מתן תמיכה ומענה ראשוני. בנפגעי חרדה ו באיתורהעוסקים שניתן היה לשלבו בצוותים הקיימים 
שבעקבותיו נמנע מלהציב את  ,יאותלמחסור היו בין היתר השינוי במדיניותו של משרד הבר הסיבות

ל סיבות גלקשיים בגיוס עובדים סוציאליים ופסיכולוגים חינוכיים ב ;"ןבמתעובדי שירותי הבריאות 
הכשרת צוותים של עובדים סוציאליים -וכן אי ,בן זוג במילואיםו משפחתיות כמו ילדים קטנים

וקושי בגיוס כוח אדם לרישום ומעקב אחר מטופלים שהגיעו  ;ואנשי חינוך למתן סיוע נפשי ראשוני
"ח השפעל עובדי התבסס . הטיפול בנפגעי חרדה טופלו באמצעות מענה טלפוני"ן או למת

על  ברשויות המקומיות. כמו כן, הרשויות המקומיות הסתמכו באופן ניכר סוציאלייםהעובדים הו
היה אפשר  לאומעורבותם בערוצי פעולה רבים  שללא עזרתם ,מתנדביםעל המגזר השלישי וארגוני 
  לתפקד.

במציאות כזאת נפגעה יכולתן של הרשויות המקומיות לאתר את כל נפגעי החרדה שבתחומן 
ולהעניק להם טיפול ראשוני, להקל את העומס שהוטל על כתפי הגורמים המטפלים השונים 

לאות. סיבות נוספות שחיזקו את  ולאפשר הפוגות מנוחה ורענון לצוותים המקצועיים שפעלו ללא
הצורך בהכשרה ובגיוס של כוח אדם מיומן היו התמשכות המבצע (יותר מחודש וחצי), עובדים 
שהם הורים לילדים קטנים או שבני זוגם מגויסים, היעדר יחידה טיפולית עצמאית ברוב הרשויות 

  החינוך לחופשת הקיץ. פתיחה או פתיחה לסירוגין של המת"נים ויציאת צוותי- המקומיות, אי

עת חירום שהמשימות המוטלות על הרשות המקומית ב ,על פי נוהלי מל"ח ועל פי תיקי אב לחירום
עובדי הרשות המקומית שיגויסו לעבודה מבאמצעות מערך כוח אדם המורכב  יעשותאמורות לה

חירום, - בשעתחוק שירות עבודה ב המוקנית לו הכלכלהמתוקף סמכותו של שר וזאת  ,בעתות חירום
  .סיוע של כוחות צה"לוגם באמצעות מתנדבים להורות על כך, ומ 1967-התשכ"ז

התערבותם של אנשים ש"אינם אנשי רפואה" בתחום המענים הנפשיים (מורים, גננות ומתנדבים) או 
ספרי, עובד סוציאלי ופסיכולוג חינוכי, -רפואיים כגון אחות, יועץ בית-של אנשי מקצוע פרה

על עקרונות ההתערבות המידית למניעת התדרדרות המצב ולייצובו וליכולת לאבחן את מי מבוססת 
צריך להפנות לטיפול מקצועי. לדעת אנשי מקצוע, כל אלה יכולים לתת מענה מידי בהיבטים של 

לוגיסטי של - רפואה ראשונית, סיוע נפשי, חברתי וחינוכי ושל עבודה בשיתוף עם הצוות הביטחוני
 נפשי מנהיגותה. יודגש כי אין בהתערבות הראשונית הזאת משום תחליף לטיפול הקהילה ועם

  .57לכך הזקוקים חרדה לנפגעי מקצועי

למשרד מבקר המדינה כי על פי ייעודה היא תשמש גוף מתאם  "למסרה רח 2015בתשובתה מיוני 
"לגיבוש תפיסה כוללת להיערכות המשרדים השונים, להנחת תשתית מדינתית הולמת לקידום 
הנושא וטיפול הולם בנפגעי חרדה במשברים לאומיים". היא הוסיפה שדוח זה ישמש אותה 

שהונחה, להתמודדות ראויה עם פעילות "לתאום ובקרת פעילות המגזרים השונים על פי התשתית 
  סבוכה זו".

__________________ 

 .17מס'  שראו ה"   57
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 ,‰ÁÂÂ¯‰Â ÍÂ ÈÁ‰ È„¯˘Ó ÌÚ ÌÂ‡È˙· ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ÏÚ ,‰ È„Ó‰ ¯˜·Ó „¯˘Ó ˙Ú„Ï
 ÔÓ .·Á¯ ÈÏÂÙÈË Í¯ÚÓ ˙ÈÈ ·ÏÂ ÌÂ¯ÈÁ ˙Ú˘· ÚÂÈÒÏ È„ÂÚÈÈ Ì„‡ ÁÂÎ Ï˘ Â˙Â ÈÓÊÏ ÏÂÚÙÏ

ÏÂÙÈËÏ Â¯˘ÎÂÈ˘ ÌÈÈ„ÂÚÈÈ ÌÈ˙ÂÂˆ ÏÂÏÎÈ ÈÏÂÙÈË‰ Í¯ÚÓ‰˘ ÈÂ‡¯‰  ˙Â˙Ú· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù ·
.‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈËÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ˙ÂÂˆ ÌÏÏÎ·Â ,ÌÂ¯ÈÁ  

  

  

  סיכום

 È˘ÈÏ˘‰ ¯Ê‚Ó‰ È Â‚¯‡Â ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ ,‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó ÌÈ˘ÂÚ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â˘Ú·
 ÈÚ‚Ù  ·¯˜· ÌÈÈ„ÈÓÂ ÌÈÈ Â˘‡¯ ˙Â·¯Ú˙‰ È Â ‚ Ó Á˙ÙÏ È„Î ÌÈ·¯ ÌÈˆÓ‡Ó ÌÈÈË ÂÂÏ¯‰

ÁÙ‰Ï Â„ÚÂ ˘ ,‰„¯Á „Â˜Ù˙· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ Ì˜˘ÏÂ ÁÂÂË ˙ÎÂ¯‡ ‰˜ÂˆÓ Á˙ÙÏ ÔÂÎÈÒ‰ ˙‡ ˙È
.‰· ÌÈ˜ÂÏ‰ 

˙Ó‰ÌÈ " ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· È Â˘‡¯‰ ÏÂÙÈË‰ Í¯ÚÓÓ ˜ÏÁ Ì‰ Â„ÚÂ  Ì‰Â  ÔÈÓÊ ‰ ÚÓ ˙˙Ï
ÌÈÏÂÁ‰ È˙·· ÒÓÂÚ‰ ˙‡ ˙ÈÁÙ‰ÏÂ ÌÈ·˘Â˙‰ ·¯˜· ‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï ˘È‚ Â. ÌÏÂ‡  ·Â¯

 „Ú Ï˘ ÁÂÂË·Â ‰ÊÚ ÛËÂÚ· ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰40 ˜ ‰ÊÚ ˙ÚÂˆ¯Ó Ó"ÂÏ˜˙  ÌÈÈ˘˜· 
˙ÏÚÙ‰·Ì ˘ÂÚ·  ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙Â·¯ÂÚÓ ˙˙ÁÙ‰Ó ¯˙È‰ ÔÈ· ‰Ê ‡˘Â · ,¯ÂÒÁÓÓ 

ÁÂÎ· Ì„‡ ÈÚÂˆ˜Ó ˙ÏÚÙ‰ÓÂ  Ô"˙Ó‰ÌÈ ·Ó· Ì È‡˘ ÌÈ ‚ÂÓÓ. 
 ˙ÏÚÙ‰Ï ÌÈÚ‚Â ‰ ÌÈÁ˜Ï‰ ˙‡ Â Á·È ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó˘ ÈÂ‡¯‰ ÔÓ

·‚ÈÂ ,Ô˙È‡ ˜Âˆ Úˆ·Ó ÍÏ‰Ó· ÌÈ "˙Ó‰ ˙˜Ù‰Ï ˙È·ËÈÓ‰ ‰ÏÚÙ‰‰ ˙ÒÈÙ˙ ˙‡ Û˙Â˘Ó· Â˘
.ÌÈ "˙Ó‰Ó ˙È·¯Ó ˙ÏÚÂ˙ 

¯„ÚÈ‰  „¯˘ÓÓ Úˆ·Ó‰ ÍÏ‰Ó· Ú Ó ‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË‰ ÏÚ ÌÈ‡ÏÓ ÁÂÂÈ„Â ÌÂ˘È¯
 ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯‰ÓÂ ˙Â‡È¯·‰Ï·˜ÏÓ Â Ì„È˜Ù˙ ÈÂÏÈÓÏ Ì‰Ï ˘Â¯„‰ È ÂÈÁ Ú„ÈÓ¯ÂÙÈ˘Ï 

 ,ÌÈ ÂÙÏ Ô˙È ‰ ÏÂÙÈË‰Û˜˘È˘  Ì‰È Ù·˙ ÂÓ˙  ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ÏÚ ˙Ó‡ ÔÓÊ· ˙ÏÏÂÎ ·ˆÓ
 ˘Ó˘ÈÂ¯Â˜Ó ˙˜Ù‰Ï ÌÈÁ˜Ï „È˙ÚÏ. 

 ˙ÂÈÂ˘¯‰Â ‰Ï˘ÓÓ‰ È„¯˘Ó Ì˘‡¯·Â ,‰„¯Á ÈÚ‚Ù · ÏÂÙÈË· ÌÈ·¯ÂÚÓ‰ ÌÈÓ¯Â‚‰ ÏÎ ÏÚ
 ‰„¯Á ÈÚ‚Ù Ï È·ËÈÓ ÏÂÙÈË Ô˙Ó ¯˘Ù‡˙˘ ˙Ó‡Â˙ÓÂ ˙Ù˙Â˘Ó ˙ÂÈ È„Ó ˙ÂÂ˙‰Ï ,˙ÂÈÓÂ˜Ó‰

ÌÈ¯˙‡Â ÔÒÂÁ ÈÊÎ¯Ó ,ÌÈ" ˙Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· .ÌÈ¯Á‡ 
 ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ÌÈ„ÏÈ· ÏÂÙÈË‰ ÌÂÁ˙· ÍÂ ÈÁ‰ „¯˘Ó Ï˘ Â˙ÂÏÈÚÙ ˙‡ ·ÂÈÁÏ ÔÈÈˆÏ ˘È¯Á‡Ï 

 ˙ÂÎ¯ÚÈ‰‰Ó ˜ÏÁÎ ‰ˆÂÁ  ˙ÂÈÓÂ˜Ó‰ ˙ÂÈÂ˘¯· ÍÂ ÈÁ‰ Í¯ÚÓ Ï˘ Â˙ÏÚÙ‰ .Ô˙È‡ ˜Âˆ Úˆ·Ó
.Ì‰· ÏÂÙÈËÏÂ ‰„¯Á ÈÚ‚Ù  ¯ÚÂ  È ·Â ÌÈ„ÏÈ ¯Â˙È‡Ï Ú‚Â ‰ ÏÎ· ,ÌÂ¯ÈÁ ˙Â˙Ú· ˙ÂÏ‰ ˙‰‰Â 

 



  

  

  


