
ערכת חוסן וחירום משפחתית



מספרי חירום

טלפוןשם



,משפחה יקרה
חוסנו של התא המשפחתי בא לידי ביטוי בלקיחת  

בשיפור יכולתו לסייע לעצמו  , אחריות על אורח חייו
כלכליים , להתמודד ביעילות במצבי משבר ביטחוניים

.משפחתית וקהילתית, בראייה פרטנית, וחברתיים
 

חוסן קהילתי מתבטא ביכולתה של קהילה לנקוט  
פעולות מכוונות לשיפור היכולת האישית והמשותפת של  

תושביה ומוסדותיה ולהגיב נכון לאירועים בשגרה  
.ובחירום



יתקשו כוחות  , לאחר התרחשותם, במצבי חירום המוניים

ההצלה להגיע במהירות לכל מקום שנפגע ולטפל בכל  

אדם שזקוק לעזרה ואנשים ייאלצו להתמודד בכוחות  

.לעיתים לאורח זמן, עצמם ולטפל בבעיותיהם



מצבי חירום שכיחים
מצבי חירום המוניים מאיימים על ציבור רחב שעלול  

אך  , להיפגע מהם ומטבע הדברים הם נדירים יותר
מצומצמים יותר , ישנם מצבי חירום שכיחים יותר

בתוצאותיהם בגוף , אם כי חמורים לעתים, בהיקפם
,  קצר חשמלי שגרם לשריפה, תאונות דרכים: ובנפש

תאונות עבודה  , אירוע מצומצם של חומרים מסוכנים
.  ועוד

בתוקף נסיבותיו  , גם במצבי חירום מצומצמים בהיקפם
יכולים המעורבים בו למצוא עצמם בודדים , של האירוע

במצוקתם ונאלצים להתמודד ולטפל בבעיותיהם 
גם במצבים שכאלה . לפחות לזמן קצר, בכוחות עצמם

יש חשיבות ליכולתו של הפרט להציל את עצמו ואת  
ובעיקר לבצע אותן פעולות שיש לבצען  , סביבתו

ביצוען לאלתר של אותן פעולות יכול  -אי. בדחיפות
.לגרום לנזקים בלתי הפיכים בהתאם לנסיבות המקרה



תכנון והתכוננות מראש
ולהתכוננות הוא  , להכשרה, ברור אפוא שהזמן ללימוד

.בעת רגיעה, דווקא

ההנחה שבשעת צרה אנשים יוכלו למלא הנחיות שלא  

התכוננו אליהן מוטעית עד מאוד ומכאן הצורך ליצור 

.תהליך ממוסד ומתמיד של תכנון והתכוננות מראש



בניית תכנית חירום משפחתית מביאה 

:למספר תוצאות חיוביות

.הגדלת תחושת היעילות והשליטה עצמית .1

.למצב מוגדר וברור יותר" עמום"הפיכת איום  .2

חלוקת תפקידים מייעלת את המבנה המשפחתי בעת   .3

.מצבי חירום

.הקלה על קבלת החלטות בזמן אמת .4

הקטנת הסיכוי להכחשה עם התקרבותו של מצב   .5

.מאיים



תכנית חירום משפחתית יכולה להפוך את 

:פעילהילדים לגורם 

שניתן  חירום ככל המשפחה לקראת מצב בהיערכות 

לילדים יותר תפקידים ברורים ונקנה להם מיומנויות  

כך תגדל יעילותם ויגדל החוסן הנפשי  , רלוונטיות

.  שלהם



: שלב ראשון

איסוף אינפורמציה על מצבי חירום אפשריים 

.ומשמעויותיהם

(. זיהוי סכנות וסיכונים אפשריים בבית ובסביבה)



: שלב שני

סדרת דיונים משפחתיים לתכנון הפעילויות השונות

לקראת שעת חירום תוך ניתוח מצבי החירום הצפויים 

. וניתוח מפורט של כל הליכי ההיערכות הרצויים האפשריים



: שלב שלישי

. ביצוע מעשי של כל מרכיבי התכנון



: שלב רביעי

כדי להתמיד בהתכוננות  ,דיוני משפחה תקופתיים

ולצמצם דרמטיזציה של היערכות משפחתית 

אימון ותרגול המשפחה ,הכוללים רענון התכנית

.ובדיקות ציוד תקופתיות



במצבי חירום קיימת נטייה להתלכדות של 

.התא המשפחתי

כאשר בני המשפחה אינם נמצאים יחדיו בעת מצב   

במצבי  . הם לא יהיו רגועים עד חלוף הסכנה, החירום

בני הבית ינסו  . חירום ומשבר המשפחה פועלת כיחידה

.להגיב לאזהרות ביחד ולחפש מקום מקלט ביחד

מופר אורח החיים , כאשר משפחות חוות מצבי אסון

והדבר עלול לפגוע  , השגרתי שלהן

בתפקודה התקין של 

.המערכת המשפחתית



:לפני אירוע

ודאו כי כל בני המשפחה מכירים את המקום המוגן 

ארגנו ערכת חירום , ביותר בבית ואת דרכי המילוט

בחרו מראש מקום מפגש ואיש קשר למשפחה , משפחתית

לימדו עזרה ראשונה והחזיקו תיק  , מחוץ לאזור האירוע

.עזרה ראשונה בבית



?מה לשים בערכת חירום משפחתית

.תעודות מזהות לרבות רישיון נהיגה -

.רשימת אנשי קשר ומספרי טלפון-

(מומלץ לשמור העתקים מחוץ לבית)מסמכים חיוניים  -

תרופות ומרשמים לתרופות-

כרטיסי קופות חולים-

כרטיסי אשראי-

מפתחות רזרבית לבית ולמכונית-

רדיו טרנזיסטור עם סוללות-

או  /גפרורים ו, פנס וסוללות, משרוקית, פותחן קופסאות-

מצית

פרטים בעלי משמעות רגשית-



כמו כן מומלץ להכין ציוד לחירום ולהניחו  
כדוגמת המרחב המוגן, במקום נגיש

:הציוד יכלול

(ליטר לאדם 4לפחות )מלאי מים –מים ומזון 

(.כזה המאוחסן ממילא בבית)ומלאי מזון משומר  

יש להקפיד על רענון מוצרי המזון והמים כדי שלא יפוג  

.תוקפם

פנס ורדיו מופעלי , ערכת עזרה ראשונה–ציוד חיוני 

.ציוד תינוקות, משקפים חלופיים, תרופות, סוללות



חוסנה של קהילה נובע מהחוסן המצטבר של המשפחות  

.שבתוכה ואף משפיע עליהן

 
"  האריכי מיתרייך ויתדותייך חזקי"...

פסוק ב' ישעיהו פרק נד


