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דבר ראש המועצה
הרב דן כהן הי"ו
תושבים יקרים,
הנני שמח להעניק לכם חוברת ובה תוכלו להכיר מקרוב את פעילות מחלקות המועצה,
ולהתעדכן בפעילויות המתוכננות שכולנו תקוה שנוכל להפעילן לרווחתכם ,בהתאם להנחיות
בבוא העת.
בשנה זו חווינו ביישובינו רכסים ,בארץ ובכל העולם שנה של אי וודאות כללית ,של חוסר
יציבות כלכלית ,שנה בה היה קושי בלימוד התורה ופעמים אף נבצר מאיתנו להתפלל בבתי
כנסיות .גזרות אלו נגזרו עלינו בראש השנה אשתקד.
ימי הדין הקובעים את עתידה של שנת תשפ"א לפנינו ,על ידי מעשינו נוכל להיטיב את עתידה
של השנה ,נתחזק כולנו בתשובה ,בתפילה ,נרבה בצדקה ובסייעתא דשמיא נזכה לשנה
טובה ומבורכת ,שנת גאולה שלמה ואמיתית בה יכירו כולם את מלכות ד' יתברך הבלעדית
בעולם.
במהלך השנה ,עם התפשטות הנגיף זכינו להיות לעזר ולאחיסמך לציבור במגוון תחומים:
בהקמת מוקד קורונה ,בעדכונים שוטפים ,בהרצאות ,בפרויקטים לדרבון לימוד התורה ,בסיוע
לחולים ולמבודדים בקניית תרופות ומוצרי מזון ,בהשאלת ספרים ,בהשאלת משחקים וחלוקת
חוברות תעסוקה לכלל הציבור ובפעילות "אשרינו" שרוממה את הבחורים להמשך עלייה
בתורה ויר"ש .כל זאת לצד העשייה הענפה בתחומי השיגרה והתמודדות עם אתגרי גדילת
היישוב והתפתחותו כמו למשל הוספת כיתות לימוד בבתי ספר ,שיפוץ מבני חינוך ,תכנון מרכז
עסקים ועוד...
זו ההזדמנות להודות לעובדי המועצה המסורים ובפרט לידידי הרב יצחק רייך הי"ו ,סגן ומ"מ
ראש המועצה ,שמניסיונו הרב ובחכמת חייו מסייע בכל .
הנני מאחל לכם שנה טובה ברוחניות ובגשמיות  ,שנה שנזכה לגאולה השלימה ובכך יתמלאו
כל משאלותינו לטובה.

בברכה
כתיבה וחתימה טובה
דן כהן
ראש המועצה
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דבר סגן ומ"מ ראש המועצה
הרב יצחק רייך הי"ו
ציבור יקר,
חלפה עלינו שנה בה חשנו כולנו ,יותר מתמיד שד' יתברך הוא השליט היחידי בעולם .מילות
התפילה "מי יחיה ....מי ינוח ,מי ישלו ,מי יתייסר" הדהדו בנו במהלך כל השנה .עם כל
התהפוכות שאירעו ,ניתן כולנו ,בימים אלו ,למלך קל חי את כתר המלוכה ויהיה זה מליץ כנגד
כל ה"כתרים" המזיקים.
אתגרים רבים עמדו בפני המועצה במלחמה בנגיף ,ודאגתה בכל עת הייתה נתונה להקל עד
כמה שניתן את ההתמודדות עם ההנחיות המשתנות כשהקשה ביניהם הייתה סגירת בתי
הכנסת.
המועצה פעלה במישורים רבים לעזור ,להקל ולסייע הן בהערכות לקניות החגים ,הן בעזרה
למבודדים וחולים .עם זאת קדמה המועצה פרויקטים רבים בסייעתא דשמיא.
בתוקף תפקידי כסגן ראש המועצה ואחראי על הבניה וכחבר מועצה בוועדה לתכנון ובניה
מורדות הכרמל ,זכיתי ברוך ד' ,לקדם מהלכים ,לקצר הליכים ולפתור בעיות בניה בשיתוף
הוועדה.
כמו כן ,גבעת הפרסה מתקדמת ומי שיכנס לאתר יראה כבר צורה של עיר ,ולא רק ערימות
עפר של עבודות פיתוח .השלב הראשון והחשוב יהיה המע"ר – מרכז עסקים ראשי ,שייתן
בעזרת ד' מענה תעסוקתי לנשות הישוב ,ובכך תוכלנה להימנע מנסיעות יום יומיות לעבודה
בישובים סמוכים.
כמו כן ,כאחראי על מחלקת הרווחה הנני שמח שבשנה האחרונה נוספו עוד עו"ס למחלקה
שיוכלו לתת מענה למצוקת התושבים.
הנני מודה לידידי כבוד ראש המועצה ,הרב דן כהן הי"ו ,על שיתוף הפעולה הפורה בכל
הנעשה והכל תוך הכוונת רבני היישוב המנווטים את הדרך בכל עת.
הנני מאחל לכם ולמשפחותיכם ,שנה טובה ומתוקה מתוך בריאות ושפע רב.

בברכה,
יצחק רייך
סגן ומ"מ ראש מועצה
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לשכת ראש המועצה
ראש המועצה – דן כהן
סגן ראש המועצה – יצחק רייך
עוזר ראש המועצה – שמעון רואש
מנהלת הלשכה – חנה קמינר
מזכירת הלשכה – אתי חקק
04-8308403/400
etyh@rekhasim.muni.il
או hanak@rekhasim.muni.il

הלשכה כפופה ישירות לראש המועצה ופועלת בתחום קשרי קהילה
ופניות הציבור בשאיפה לטפל במטלות הקשורות לתיאום ומתן שירות
מיטבי לתושבים.
סמכויות ותחומי פעילותו של ראש המועצה כפופים לשלטון המרכזי
משרד הפנים או הממונה על המחוז .על ראש המועצה לנווט ,לנהל
את ענייני הרשות ולהתאים את המדיניות הממשלתית לצרכים
המקומיים.
במסגרת תפקידו ,על ראש המועצה להקפיד על ביצוע שוטף ותקין
של מטלות בתחום הרשות ,לתת שירותים חיוניים לתושבי הרשות
וליצור שיפור תמידי באיכות החיים של אלה הגרים בה .כראש
המועצה עבודתו מתפרסת על תחומים רבים ,בהם פיתוח רציף של
שכונות המגורים ,מוסדות חינוך ,מוסדות ציבור ,אזורי פנאי ועוד.
סגן ראש המועצה פועל בקשר הדוק עם ראש המועצה.
עוזר ראש המועצה צמוד לראש המועצה ומסייע בכל דבר שנדרש.
מנהלת הלשכה מקדישה את מרבית זמנה לטיפול בנושאי הלשכה
וראש הרשות.
מזכירת הלשכה נותנת מענה פקידותי ללשכה הכולל מענה טלפוני,
הקלדות ,תיאום פגישות ועוד.
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לשכת מנכ"ל
מנכ"ל המועצה – יוסף חיים קקון
מזכירת הלשכה – אסנת סיאני
04-6031222
1534-6031222
osnats@rekhasim.muni.il

המנכ"ל מהווה זרוע ביצועית ישירה של ראש הרשות.
הוא גם משמש כדובר המועצה.
מזכירת המנכ"ל נותנת מענה פקידותי-מינהלי לכל הנושאים בהם מטפל
המנכ"ל.

תחומי אחריות:
• פעילות למימוש מדיניות וחזון ראש המועצה.
• ריכוז ההזמנות והפרוטוקולים של מליאת המועצה ,הנהלת המועצה
וכינוס וועדות המועצה השונות.
• פעילות למימוש ההחלטות שמתקבלות בישיבות השונות
• תיאום בין מנהלי אגפים
• טיפול בתחום משאבי אנוש.
כל האגפים ברשות כפופים למנכ"ל.
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יועץ משפטי
יועמ"ש – עו"ד אושרי שלוש
04-9001722
eldar@shloosh-law.co.il

מטרות ומסגרת פעילות:
• מתן יעוץ משפטי למועצה ,לוועדות החובה והרשות ,לעומד בראשה
ולעובדיה ,בכל עניין הדרוש למילוי תפקידיה לפי כל דין.
• מתן חוות דעה משפטיות למועצה בכל דבר הדרוש למילוי תפקידיה,
לרבות ליווי התהליכים המנהליים ,אישור חוזים שבהם המועצה מתקשרת
ושמירה על כללי המנהל התקין.
• טיפול בנושאים משפטיים שונים לרבות ייצוג בערכאות משפטיות ומעין
שיפוטיות.
• ריכוז נושא התביעות כנגד המועצה.
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מבקר
מבקר – יצחק אבן צור
04-8308459
isaac@rekhasim.muni.il

מבקר העירייה בודק האם פעולות העירייה נעשו על פי החוק ,תוך כדי
שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון .במסגרת תפקידו
רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש המועצה ,סגני ראשי
העירייה ,חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.

מוקד עירוני
אחראית המוקד – טובי וינטר
04-8308106
tovi@rekhasim.muni.il

המוקד העירוני משמש כמרכז בקרה בשגרה ובחירום ,ומרכז את פניותיהם
של תושבי היישוב ומעבירם לטיפול מקצועי במחלקות המועצה הרלוונטיות.

מתפקידי המוקד:
• קליטת פניות ציבור לגבי מפגעים ,סדר וניקיון בישוב.
• העברת מידע למחלקות הרלוונטיות במועצה.
• מעקב על ביצוע והעברת דיווח למנהל האגף ולדרג
הניהולי במועצה.
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מחלקת גזברות
גזבר המועצה – דוד בלויגרונד
מזכירת המחלקה – שגית פרץ
04-8308404
1534-83084064
sagitp@rekhasim.muni.il

מחלקת גזברות מנהלת את המערכת הכספית של

והמימון של המועצה.

המועצה ,הן בנושא התקציב הרגיל והן בנושא ניהול

• גביית הכנסות הרשות.

פרויקטים ( תקציב בלתי רגיל – תב"רים) .במסגרת זו

• אחראיות על כל מערך הגביה \ הנחות \ תשלומי

בונה הגזברות את תקציב המועצה ,מגייסת משאבים,

אגרות והיטלים

עוקבת אחר הביצוע ומנהלת את המשאבים הכספיים הנהלת חשבונות
של הרשות .גזבר המועצה אמון על הניהול הכספי של

המחלקה אחראית לרישום כל הפעולות הכספיות של

המועצה.

הרשות בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל ,ביצוע

תפקידי מחלקת גזברות

התחשבנויות הרשות עם כל הגורמים הקשורים

• בנית תקציב המועצה ובקרתו.

למועצה לרבות ספקים ,מוסדות ומשרדי ממשלה,

• גיוס משאבים כספיים.

הכנת דוחות רבעוניים והכנת ניירות עבודה לדוח כספי

• ניהול הכספים.

שנתי.

• תקציב בלתי רגיל – תברי"ם

שכר

• קשר עם משרדי ממשלה

מחלקת שכר אחראית להכנת משכורות לכלל עובדי

• בנקים ,ומוסדות.

המועצה והפנסיונרים .המחלקה מטפלת בדוחות

• תשלומי שכר ותשלומים לספקים ומוסדות שכר.

למוסד לביטוח לאומי אודות תאונות עבודה ,מילואים,

• מעקב ,פיקוח ומתן דיווח שוטף על ביצוע התקציב

חופשות לידה ואבטלה.

בפועל.

בנוסף ,אחראית להכנת תשלומים לקופות גמל ,ביטוח

• אחריות ניהולית לארגונם ולהפעלתם של מחלקות

לאומי ,מס הכנסה ומס הסתדרות ,הכנת חישובי

הנהלת חשבונות שכר וגבייה.

פיצויים ויציאה לגמלאות.

• אחריות על הרכש וההתקשרויות החוזיות של

המחלקה משתדלת לתת מענה לכלל העובדים

המועצה.

הפונים לקבלת הסברים בנושאי שכר.

• ביטוחים ותביעות :רכוש ,צד ג' ,ביטוח תלמידים,

רכש

ביטוחי נותני השירותים  .והטיפול בתביעות.

למחלקה אחריות על הרכש וההתקשרויות החוזיות

• גיבוש הצעות ייעול והרחבת מקורות ההכנסה

של המועצה.
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מחלקת משאבי אנוש
מנהלת המחלקה – חנה גורגל
04-9595600
chanage@rekhasim.muni.il

המחלקה מהווה יחידת מטה של היישוב ועוסקת בנושאים הבאים •:טיפול
• טיפול וטיפוח המשאב האנושי.
• שילוב מרבי של כוח אדם מקצועי ומשאבי כוח אדם למתן שרות איכותי לתושב.
• גיוס ,מיון ,השמה ,קליטה ,פרישה.
• ניהול מערך השכר.
• טיוב המשאב האנושי באמצעות ניהול תכניות הדרכה והשתלמויות.
• טיפול שוטף בנוכחות עובדים ,זכויות חופשה ,מחלה וכדומה.
• קליטת עובדים חדשים בארגון וטיפול בתנאי עבודתם ובפרישת עובדים.
• תוכניות עבודה מחלקתיות.

הסעות תלמידים
רכזת הסעות – מירי נחמני
04-8308456
mirin@rekhasim.muni.il

תחומי אחריות:
• ריכוז הסעות החינוך המיוחד ביישוב ומחוצה לו
• ריכוז הסעות ילדי החינוך הרגיל הלומדים מחוץ ליישוב
• טיפול בבעיות סביב ההסעות ,הנהגים ,המלווים ,התלמידים
• דיווחים מול משרד החינוך
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מחלקת גבייה
מנהלת המחלקה – זהבה נקרסוב
 04-8308406או 04-8308407/8/9/460
1534-8308406
zehava@rekhasim.muni.il

המחלקה הינה חלון הראווה של המועצה ומשמשת את התושבים תוך מתן
מענה ענייני ואדיב לפניות התושבים בנושאי ארנונה ,טאבו ,תשלומים
שונים ועוד.
נציגות השירות נמצאות בקשר ישיר עם התושבים תוך מתן שירות מיטיבי
ומתוך ידיעה כי אופן הטיפול משפיע על מידת שביעות הרצון ועל תדמית
המועצה.

תפקידי מחלקת הגביה:
• הנחות בארנונה.
• אישורים לטאבו.
• גביית תשלומי מיסים.
• פטור לנכס ריק /לא ראוי.
• העברת משלמים ( מעברי דירה ).
• גביית אגרת שרותי חינוך ,הנדסה ,רווחה ועוד
• קליטת תשלומים בדלפקי קבלת קהל ובטלפון
• מתן מענה ובירורי חשבון לפניות התושבים בדלפקי השירות.
• מתן מענה לפניות טלפוניות.
• מתן אישורים ללשכת רשם המקרקעין (טאבו).
• אחריות על מסד הנתונים של חיובי הארנונה .
• מענה לפניות בכתב בנושא ארנונה והשגות.
• טיפול בחילופי מחזיקים.
שעות קבלת קהל במחלקת הגביה:
יום א' -ה משעה  8:30ועד 15:00
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המחלקה לשירותים
חברתיים
מנהל המחלקה – דוד נגר
מזכירות המחלקה – יבגניה מצ'ניקוב
חנה אברהם
04-8308415/16
revach@rekhasim.muni.il

מטרת המחלקה:

מתבצעים ע"י עובדים סוציאליים בעלי ההכשרה

מתן מענה מקצועי ורגיש במגוון נושאים לכלל

וההתמחות הנדרשת.

התושבים ברכסים ,תוך שימת דגש על האופי

12

המיוחד והייחודי של המקום .פיתוח תוכניות

מסגרות בקהילה:

לטובת כלל הציבור -משפחות ,אזרחים ותיקים,

בית הקשיש -מיועד לאזרחיות ותיקות מגיל .60

נוער וצעירים ועוד.

מועדוניות -קיימות  4מועדוניות לילדים שנמצאות

אוכלוסיית היעד:

באחריות המחלקה ,ושתיים נוספות משותפות

משפחות נזקקות ,משפחות הנמצאות במשבר,

למחלקת החינוך .בנוסף נפתחה השנה מועדונית

בעלי נכויות ,בעלי צרכים מיוחדים ,אזרחים

לחינוך המיוחד בבי"ס חכמת ישראל.

ותיקים ,עולים חדשים ,נוער וצעירים.

נתיבים להורות -מרכז טיפולי להדרכת הורים,

כיום המחלקה ברכסים מנסה לתת מענה לכלל

טיפולי דיאדי ועבודה על הקשר בין הורה לילד.

האוכלוסייה במגוון רחב יותר של נושאים כחלק

הבית לנערה -בית עבור הנערות ברכסים בשיתוף

מראייה קהילתית בה הקהילה היא המרכז ואנו

פעולה של עמותת 'תפארת דוד' .בית בו הנערות

כמחלקה לשירותים חברתיים צריכים להשתלב

מקבלות ארוחה חמה ,יחס אישי ,הרצאות

בקהילה ולהתאים עצמינו לקהילה.

וסדנאות.

כחלק מראייה כוללת זו ,אנו עוסקים בשיתופי

המרכז לשלום המשפחה -בהקמה .מרכז בו יהיה

פעולה נרחבים עם גורמים בקהילה -רבנים,

טיפול מניעתי למשפחה ,שמירת שלום המשפחה,

עמותות ,חינוך ,מתנ"ס ,סח"י ועוד -על מנת

עזרה בנוגע לילדים ועוד.

למצות את היכולות הקיימות בתוך הקהילה

מט"ל -מרכז לנער -בהקמה .בדומה לנערות,

ובהבנה כי כל אחד מהגורמים מביא את הערך

מקום עבור הנערים ברכסים הזקוקים לבית,

המוסף שלו וביחד יוצרים מענה טוב יותר

יחס אישי ועזרה .בשיתוף פעולה עם המתנ"ס

לתושבים.

ברכסים.

השירותים והטיפולים הניתנים במחלקה ובקהילה

תוכניות בשיתוף החינוך והתוכנית הלאומית .360

מחלקת הנדסה
מהנדס המועצה – יוסי לוין
מזכירת המחלקה – דליה אוחיון
04-8308418
dalia@rekhasim.muni.il

מחלקת הנדסה ממלאת תפקיד מרכזי ועיקרי

עבודות פתוח ושיפור פני העיר.

בתכנון ובפיתוח של הישוב ,וזאת על מנת לשפר

• פיקוח על קבלנים בביצוע הפרויקטים הציבוריים

את איכות חיי התושבים ולקדם את תנופת הפיתוח

ברכסים.

והבניה ביישוב .במסגרת פיתוח היישוב ועל-פי

• קשר מקצועי שוטף עם הוועדה המקומית לתכנון

תכניות מאושרות ,מחלקת הנדסה מקדמת ומלווה

ובנייה ועם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מורדות

תכנון מפורט וביצוע פרויקטים שונים כגון :הקמת

הכרמל בנוגע לתוכניות מתאר ,בקשות בניה

מבנים ציבוריים ומוסדות חינוך ,פיתוח תשתיות,

וכדומה .וכן קשר מקצועי ושוטף עם תאגיד המים

שטחים ציבוריים פתוחים ,פרויקטים תחבורתיים,

פלגי מוצקין ,ותאגידים ציבוריים רלוונטיים.

תעשייה ומסחר.

• בדיקת תכניות הגשה להיתרי בניה והכנת

המחלקה עוסקת גם בקידום פרויקטים תחבורתיים

תחשיבים לאגרות בניה ,וריכוז הטיפול בתוכניות בין

כגון :תמרור ,התקני בטיחות ,שינויים גיאומטריים,

מחלקת גביה ותאגיד המים פלגי מוצקין.

מעגלי

תנועה

ופרויקטים

נוספים

הקשורים

• הנגשת המרחב הציבורי :מבני ציבור ,גני משחקים

לתחבורה ,בתיאום עם משרד התחבורה ובאישור

ותחנות אוטובוס.

ועדת התחבורה במועצה המקומית.

• טיפול בתקציבי ממשלה בתחום ההנדסה והכנת

בפני המחלקה אתגרים תכנוניים ופרויקטים רבים

תקציבים לפרויקטים ציבוריים ומעקב אחר ביצועם.

בעלי השפעה רבתי על אופי היישוב בעתיד ועל

• אחזקה שוטפת של תשתיות ,כבישים ,מדרכות,

איכות ורווחת חיי התושבים.

מתקני משחקים וכדומה.

באחריות מחלקת ההנדסה

• מכרזים לעבודות המתבצעות ע"י קבלני חוץ,

• תיאום ובקרה על מתכננים בתחום בנין עיר כגון:

פרסומם ,טיפול בבדיקתם והכנת החומר לוועדת

תכניות מתאר לרכסים ,הרחבת הישוב מזרחה

מכרזים.

(שכונת הפרסה) ,תכניות תב"ע פרטיות של יזמים

• טיפול בנושא מבנים מסוכנים.

ותושבים.

• הכנת היישוב לחירום במכלול ההנדסה.

• פרויקטים ציבוריים – טיפול בתכנון ובתיאום בין

• טיפול ותיאום בנושא רישיונות חפירה לקבלנים

מתכננים בבניית מוסדות ציבור וחינוך ,כמו גם

במרחב הציבורי.
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מועדון גיל הזהב
מנהלת המועדון – מיקי פרידמן
04-8308458
mikif@rekhasim.muni.il
מועדון גיל הזהב הינו מרכז שהוא בית חם לאוכלוסייה המבוגרת במסגרת
קהילתית  ,המציע מבחר רחב של חוגים ופעילויות מגוונות לגיל השלישי.
המרכז מיועד לנשים מגיל  60ומעלה.
המועדון מציע מגוון רחב של פעילויות ע"י צוות מקצועי  ,מוסמך ומנוסה:
• חוגי התעמלות – בימים א' -ד'.
• חוגי אומנות – ציור ,מלאכת יד  ,סריגה ,ריקמה ועוד.
• לימודי עברית והשערה לפי שלבים.
• הרצאות מפי רבניות חשובות בכל יום בנושא יהדות.
– שירותי הסעה לזכאיות.
– מתקיימות ארוחת בוקר עשירה ,בריאה ומגוונת.
– שעות פעילות בימים א' -ה' החל מהשעה . 8:00 – 12:00
– כתובת :הרב קוק . 4
צוות המועדון עומד לרשותכן בכל שעות פעילות המועדון.

מתנ"ס קהילתי
מנהל המתנ"ס – חנן אורבך
מזכירת המתנ"ס – אסנת המאירי
04-9846168
rechasim@matnasim.org.il
תחומי אחריות:
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• פעילות קהילתית

• ארגון אירועי תרבות וקהילה

• הפעלת חוגים לילדים ומבוגרים

• חלוקות מזון ופעילות חסד על-ידי מתנדבי סח"י

• פעילות לגיל הזה"ב

• שילוב בעלי צרכים מיוחדים

• הפעלת צהרונים וקייטנות

• ארגון סדנאות העצמה לנשים ולגברים

מחלקת החינוך
מנהלת המחלקה – רבקה שוקרון
מזכירת המחלקה – נעמי אהרונוביץ
קב"ס היישוב – דב הרמן
04-8308412
nomi@rekhasim.muni.il

מחלקת החינוך מייצגת את כלל מוסדות החינוך ביישוב על גווניהם ,קשובה
למצוקותיהם ומשתדלת למלא את בקשותיהם ככל שניתן על מנת להקל
על תפעול המוסדות.
מחלקת החינוך פועלת מתוך תפיסה שבית הספר הוא בית חינוך ומהווה
את מרכז החיים הקהילתי ביישוב.
במערכת החינוך לומדים כ 4,700 -תלמידים ב  49גנים ו 13מוסדות חינוך.
שיעור הגדילה במערכת החינוך וקצב פתיחת גנים וכיתות לימוד הם
מהגבוהים בישראל .לפיכך נעשים מאמצים עילאיים מול ראשי משרד
החינוך ושאר הגורמים להתאים במקביל את קצב הבינוי והפיתוח של
מוסדות החינוך ביישוב.
• מחלקת החינוך שותפה לבניית קהילה חינוכית ולימודית מיטבית תומכת
צרכים אשר נותנת מענה רב מקצועי מותאם לכלל ולפרט לפי הכלל "חנוך
לנער על פי דרכו"
• מחלקת החינוך תאפשר לכל תלמיד למצות את יכולותיו לבטא מצוינות
אישית ,חברתית ולימודית מתוך רגישות חברתית ומחויבות לקהילה
ולערכיה.

עוד עובדים עם מחלקת החינוך:
• השירות הפסיכולוגי
• מרכז הלמידה
• מרכז פסגה
• המועדוניות
• המתנ"ס והצהרונים
• מערך הסעות
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השירות הפסיכולוגי חינוכי ברכסים
מנהל המחלקה – חיה זכריה
מזכירת המחלקה – יהודית וקסלר
04-8308413
1534-8308413
shefi@rekhasim.muni.il
השרות הפסיכולוגי החינוכי ברכסים פועל לקידום רווחתם ובריאותם הנפשית של הילדים ביישוב.
הצוות המקצועי מורכב מפסיכולוגים מוסמכים הנותנים מענה קהילתי רחב :למערכות החינוך,
לילדים והוריהם ולגורמים נוספים בקהילה .השרות שניתן כולל ליווי שוטף של מערכות החינוך,
צוותי החינוך והתלמידים במכלול ההיבטים התפקודיים :הלימודי ,החברתי ,הרגשי וההתנהגותי ,וכן
ליווי יעוץ והדרכה להורים .הפסיכולוגים שותפים בחשיבה החינוכית הקהילתית ,למען תושבי רכסים,
בזמני שגרה ובחרום.
פנייה לשרות נעשית באמצעות המסגרת החינוכית בה לומד הילד או באופן ישיר לטלפון מספר:
 ,04-8308413בימים א’-ה’ ,בין השעות .8:00-16:00
בברכת שנה טוב ובריאה
השרות ניתן ללא תשלום.
צוות השרות הפסיכולוגי

מרכז למידה
מנהל המרכז – ח .הרטמן
מזכירת המרכז – מ .אסייג
04-9846858
lemida@rekhasim.muni.il
תחומי אחריות:
• טיפולים פרא רפואיים לתלמידים
• הוראה מתקנת
• קלינאית תקשורת

כתובת :רח' בני תורה מול 96
המרכז פעיל בימים:

המרכז פעיל בימים :ראשון ,שני ורביעי.
יש לוודא ולתאם מראש.

מרכז פסגה
מנהל המרכז – ר .זלוצ'בסקי
מזכירת המרכז – נ .מנת
telem.rechasim@gmail.com
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תחומי אחריות:

• פיתוח מקצועי לצוותי הוראה

• הדרכות למורים ולצוותי חינוך

• חשיבות יתרה בימים אלה להכשרת צוותים חינוכיים

• קורסים המוכרים לגמולים

ללמידה מרחוק .כתובת :רח' בני תורה מול 96

מחלקת תרבות
רכזת תרבות – זהבית טורג'מן
מזכירת המחלקה – רותי מוריאל
04-9578328
1534-9578328
ruthim@rekhasim.muni.il
תחומי אחריות:
• קיום אירועי תרבות עירוניים
• פעילויות קהילתיות
• מתן שירותים תרבותיים לתושבי היישוב בשעות הפנאי שלהם.
• הפעלת חוגים ופעילויות שונות באמצעות כ"א ומדריכים חיצוניים.
• טיפוח פעילות הפנאי המותאמת לתושבי הרשות המבוגרים והצעירים.
• שיעורי תורה והרצאות
• המחלקה אמונה על תפעול הספרייה הציבורית
מרבית השירותים הניתנים בתחום זה הינם חשובים מאוד לרווחת התושבים.
קיימת פעילות רבה בתחומי מוסיקה ,מופעים ,דרמה ומחול.
קיים שיתוף פעולה רחב עם המרכז הקהילתי ברכסים,
עם מחלקת החינוך ועם המחלקה לשירותים חברתיים.

היחידה לתכנון אסטרטגי
מנהל היחידה  -תמיר זורח
04-9595598
tamir@rekhasim.muni.il
היחידה אמונה על הטמעת החזון העירוני בראייה

חשיבה כוללנית ומקצועית ,ולקבל החלטות על

ארוכת טווח.

בסיס נתונים.

היחידה אחראית לבנייתו של מסד נתונים עירוניים

מאגר הנתונים עתיד לשפר את תפקוד המערכת

ואמורה לספק ראייה מתכללת לצורך הקמת

הרשותית ,מתוך ראייה רחבה של כלל האתגרים ,הן

השכונות החדשות ,מרכז העסקים הראשי של

בטווח הבינוני והן בטווח הארוך.

היישוב וחתימה על הסכם גג.

כמו כן ,היחידה שואפת להביא לפיתוח כלכלי ולסייע

בין היתר ,היחידה מסייעת למקבלי ההחלטות לקדם

בהגדלת ההכנסות העצמיות של הרשות.
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ספריה ציבורית
מנהלת הספרייה – יפה אזולאי
אחראית אגף חרדי – רותי מוריאל
ספרנית – מירב אלול
04-9846764
רח' האלונים 34

הספרייה הציבורית ברכסים מאירה את פניה ומעניקה שירותים לכל תושבי
הישוב .שירותי הספרייה ניתנים לכל הגילאים וכוללים :קריאה ,השאלה,
עיון ,יעץ ,פעילות תרבותית ושירותים טכניים.
אוסף הספרייה עשיר ומגוון וכולל ספרים בעברית ,ואנגלית.
הספרייה מרעננת את האוסף ,מחדשת ומרחיבה אותו לעיתים תכופות.
בספרייה מחכה לכם צוות ספרניות מקצועי ,אדיב ומנוסה.
מוזמנים להגיע וליהנות מהספרייה המורחבת הנגישה והמחודשת.

השירותים הניתנים בספריה
• השאלת ספרי קריאה.
• ספרים מחדר עיון.
• הכנת שיעורים ועבודות ,למידה ועיון בחדר-עיון.
• סיוע והכוונה באיתור מידע ובבחירת ספרים.
• שירותי מחשב
• לימודים מקוונים [עזרה ראשונה ,קורס למתנדבים וכו']
• פעילות לחינוך המיוחד אחת לשבוע

זמני פתיחת הספרייה הכללית:
ימים :א' ,ג' שעות8:30-18:30 :

זמני פתיחת הספרייה– אגף חרדי
שני

רביעי

חמישי

נשים

9:00-13:00

9:00-13:00

9:00-13:00

נשים

15:00-18:00

14:00-20:00

		
גברים 18:00-20:00
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16:00-20:00

מחלקת רכש
מנהל המחלקה – יוסי ציון
04-8308420
1534-8308420
yossiz@rekhasim.muni.il
תחומי אחריות:
• מנהל הרכש אחראי על כלל הרכש והקניות במועצה.
• מנהל הרכש הוא גם מרכז הדרישות ,מבצע את תפקיד הקניין ,אחראי על
המכרזים וההתקשרויות ואחראי על תקינות הניפוק.
• בנוסף ,הוא גם אחראי על החשמל ביישוב.
• בנוסף ,הוא גם אחראי על תאורת הרחוב וכל נושא ההדברה ביישוב תחתיו.

משמר אזרחי
מפקד גזרת טבעון ורכסים – פקד אביעד כהן
שוטר קהילתי רכסים – רס"ב אופיר נוימן
04-9849222
dalyam@rekhasim.muni.il
בשיטור הקהילתי ברכסים פועלת יחידת מתנדבי

• פעילות הסברה בסימן ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

משטרה ייחודית בקנה מידה הארצי .ביחידה המונה

• ליווי ואבטחת תהלוכות ספר תורה.

כ  40מתנדבים .פעילים בערבות הדדית חילוניים,

• אבטחת אירועים קהילתיים (בית השואבה ,ל"ג

מסורתיים ,חרדים ובני מיעוטים האמונים על:

בעומר וכד').

• בטחון הרכוש והנפש.

בשיטור הקהילתי מופעלים מגוון מודלים מותאמים

• מניעת עבירות פליליות.

לקהילה החרדית והפעילות נעשית בשיתוף פעולה

• שמירה על חוקי התעבורה.

עם הפיקוח הרשותי ובליווי של ראש תחום מגזר

• אכיפת עבירות איכות חיים (רעש ,ניקיון).

חרדי במטה ארצי.

• סיורי נוכחות ובולטות.

השיטור הקהילתי התחדש בניידת חדשה המותאמת

• הגברת תחושת הבטחון.

למשימות ולתנאי השטח ביישוב.

• שירות קהילתי.

המתנדבים עוברים הכשרות מקצועיות ,משתתפים

• פעילות גמ"ח.

בכנסים ובהרמות כוסית בחגים.
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מחלקת חירום ובטחון
מנהל המחלקה – גדעון בן אברהם
מזכירת המחלקה – אירית מלול
04-9595597
irit@rekhasim.muni.il
רח' האלונים 34
מחלקת חירום ובטחון אחראית לנושאי הביטחון בעיר ,בדגש על ביטחון
מוסדות חינוך (בתי ספר וגני ילדים) ואבטחת אירועים עירוניים .כמו כן
באחריות המחלקה להכין את הרשות ותושביה להיערכות להתמודדות
במצבי חירום שונים.

תפקידי המחלקה
• אבטחת מוסדות חינוך :הפעלת מאבטחים ,פיקוח ,ביקורות והדרכה בבתי
הספר וגני ילדים.
• הנחיית עוזרי ביטחון בביה"ס :הנחיית והדרכת מורות/גננות בנושאי
ביטחון ובטיחות בטיולים.
• אבטחת אירועים :הנחיית בתי ספר ,גני ילדים ומנהלי אירועים עירוניים
בנושאי אבטחה .סיוע לגורמי הביטחון במתן מענה אפקטיבי לאירועים.
• אחריות כוללת בנושאי חירום.
• קשר עם גורמי ביטחון :ייצוג הרשות בנושאי חירום וביטחון כלפי גורמי
חוץ :משרדי ממשלה ,צה"ל ,משטרת ישראל ,שירותי הכבאות.
• ביטחון בשגרה :טיפול שוטף בפניות מנהלי ביה"ס ,רכזי ביטחון
והמאבטחים לאירועים בבתי הספר או בסביבת בתי הספר ומתן מענה
עירוני או בשת"פ עם משטרת ישראל.

תחומי האחריות בשעת חירום:
• ניהול מרכז הפעלה רשותי.

• טיפול באחזקת מקלטים ציבוריים.

• ניהול והנחייה של מערך מל"ח ופס"ח.

• הפעלת חפ"ק עירוני בחירום.

• שיבוץ כוח אדם לחירום.

• תפעול מחסני הג"א לחירום.

• ביצוע תרגילים לריענון והכשרה.

• אחזקה וטיפול בגנראטורים.
• אחזקה וטיפול בפרטי המחסן השונים.
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ביטחון קהילתי
מנהל המחלקה – יוסי מוזס
04-9063764
yossim@rekhasim.muni.il

המועצה המקומית רכסים עוסקת בריכוז ,בתיאום

ביותר מפני הסתבכויות התנהגותיות.

וביוזמות של ביטחון ובטיחות למען התושבים.

• הכשרת מד"צים והעצמת הנוער בסיכון

הפעילות העיקרית היא להתמקד ולסייע במיגור

• ארגון מבצעי זה"ב

האלימות כלפי אוכלוסיות שונות ,נותני שירותים

• הסברה לתושבים בנושא תרבות נהיגה ובטיחות

שונים בעיר ועוד .הרשות פועלת לשיתופי פעולה

בדרכים

עם העמותות השונות ונותני שירותים לייזום
פרויקטים מניעתיים לטובת הקהילה וחיזוק החוסן

קהל יעד

ותחושת הביטחון.

• הורים לילדים עם קשיי התנהגות

בנוסף ,אחראית המחלקה גם על זהירות בדרכים,

• הורים לילדים עם הפרעות קשב וריכוז.

בטיחות בדרכים ותרבות נהיגה.

• משפחות בסיכון גבוה

פעילויות בקהילה

• צוותים מקצועיים (צוותי חינוך ,עובדים

• הרצאות מידע בקרב בני נוער

סוציאליים ,מדריכי נוער)

• סדנאות בנושא קשר ותקשורת במשפחה

• ארגונים ומקומות עבודה המעוניינים בהכשרת

• העצמת ההורים על ידי מתן כלים ומיומנויות

עובדים בנושא התנהגויות סיכון בקרב בני נוער

לשיפור התפקוד ההורי שלהם ,לטובת שיפור

• קבוצות נוער המשתתפות בפעילות העמותות

איכות הקשר במשפחה ,חיזוק סמכותם ההורית

השונות.

ויכולתם להציב גבולות.

• תלמידי מוסדות החינוך

ההורים והמשפחה הינם גורם הגנה משמעותי

• כלל התושבים

פיקוח יישובי
פקח יישובי – קובי פרטוש
תחומי אחריות:
• אכיפה

• פיקוח ברחבי היישוב

• הסברה

• עובד בממשק עם המשמר האזרחי והמשטרה
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מחלקת רישוי העסקים
אחראי המחלקה – עמית מזרחי
04-8308490
amit@rekhasim.muni.il

מחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול ואכיפת חוק רישוי עסקים וזאת
בהתאם לחוק רישוי עסקים התש"ח  1968המחייב כל עסק המוגדר בצו
רישוי עסקים [עסקים טעוני רישוי] התשע"ג  2013בקבלת רישיון עסק.
תהליך קבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך וכרוך באישור ותיאום עם
הגורמים המוסמכים בהם הוועדה לתו"ב ,משטרת ישראל ,משרד הבריאות,
מכבי אש ,איכות הסביבה ועוד ,וכל זאת בהתאם לסוג העסק ולהגדרתו בצו.
המחלקה עוסקת בהדרכה ,במסירת מידע ,בהובלת התהליך ואכיפתו.

אם זאת ,לפני פתיחת עסק ,חשוב לבדוק אם התכנון העתידי
לעסק תואם את דרישות החוק ,זאת כדי למנוע מצב של הפסד
כספי.

מחלקת אחזקה
מנהל המחלקה– מוריס אסולין
04-9040890
moris@rekhasim.muni.il

תפקידי המחלקה
• אחזקת מתקנים בגני שעשועים.
• החלפה ותיקון ריהוט רחוב.
• תיקון והחלפת תמרורים.
• תיקון והחלפת מעקה בטיחות.
• סימון מעברי חצייה וסימון כבישים.
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מחלקת שפ"ע
צוות המחלקה– ברוך אזולאי
שמעון אזולאי
אלי בוזגלו
חיים שם טוב
פניות נעשות דרך מוקד 106

תפקידי המחלקה
• טיפול שוטף בגינות הציבוריות.
• איתור וטיפוח שטחי ציבור נוספים במהלך השנה כולה.
• ביצוע הדברה מונעת באזורים רלוונטיים באופן שוטף ועונתי.
• טיפול באיסוף פגרים בתחום המועצה.
• לכידת נחשים בתחום המועצה.
• המחלקה אחראית על פינוי פסולת ביתית ,גזם וגרוטאות ,ניקיון הרחובות
והסרת מפגעים בהתאם לתוכנית העבודה ופניות תושבים.
תברואה ,פינוי אשפה ,טיאוט ,וטרינר ,גינון ,גיזום ואיכות הסביבה.
בחלק גדול מפעילויות אלה מועסקים עובדים במיקור חוץ ,כאשר עובדים
מטעם הרשות מפקחים על איכות עבודתם של הקבלנים.
פינוי האשפה ניתן ברמת שירות של  2עד  3סבבי פינוי בשבוע לכל כתובת,
בהתאם לצורך ולתקציב.
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הנחיות למי שבבידוד
• אין לצאת מהבית.
• יש לשהות בחדר נפרד מאוורר היטב עם דלת סגורה .יציאה מהחדר תהיה רק לצורך
פעולות הכרחיות ולזמן קצר ככל הניתן ,תוך כדי כיסוי הפה והאף במסכת פה-אף (בעדיפות)
או בבד.
• יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי לפני ואחרי הכנת אוכל,
לפני אכילה ולפני ואחרי שימוש בשירותים .אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין ,יש להעדיף
שטיפה במים וסבון על פני חומר חיטוי .עדיף להשתמש בניירות חד-פעמיים לייבוש הידיים.
• במידת האפשר ,יש להשתמש בשירותים ו/או מקלחת נפרדים.
• יש להקפיד על כיסוי הפה והאף בעת עיטוש או שיעול ,בעדיפות אל תוך מטפחת חד
פעמית או מרפק מכופף ,זאת על מנת למנוע את פיזור הנגיף .מיד לאחר מכן ,יש לשטוף
ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי.
• אם הופיעו חום או תסמינים נשימתיים ,או אבדן חוש טעם או ריח ,ובכל בעיה
רפואית ,יש לפנות טלפונית למרפאה או למוקד קופת החולים המבטחת (חסרי ביטוח רפואי
 יש לפנות למוקד קול הבריאות בטלפון  .)*5400במצבי חירום בלבד יש לפנות כמקובללמוקד  101של מד"א או ישירות לחדר המיון ,תוך יידוע מראש על הגעת אדם הנמצא
בבידוד בית.

הנחיות לקבוצה או משפחה של מבודדי בית (בנוסף להנחיות לאדם הבודד)
• אם ישנם מספר מבודדים באותו משק בית ,שנחשפו לאותו מקור ,הם יכולים לשהות יחד
באותו חדר.
• אם כל בני הבית נדרשים לבידוד ,עקב חשיפה לאותו המקור ,ניתן לשהות בכל חללי הבית.
• יש להימנע על כמה שניתן ממגע גופני בין המתבודדים.
• אין להשתמש באותם חפצים ,כולל כלי שתייה ואכילה ,אלא אם כן בוצע ניקיון יסודי שלהם
אחרי כל שימוש.
• לפני ולאחר טיפול בילדים ,יש לשטוף ידיים במים וסבון.
• יש להשתמש בצעצועים שניתן לנקות אותם לאחר שימוש.
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הנחיות כלליות
• מומלץ לצמצם את מספר האנשים שלא מבודדים הנמצאים בבית הנכנסים לחדר הבידוד
בו נמצאים אנשים בבידוד ,עם עדיפות לאדם אחד בריא ללא מחלות רקע.
• אין להכניס מבקרים לבית.
• יש לבדוק שאזורי הבית המשותפים כגון מטבח ושירותים מאווררים היטב.
• יש להימנע ככל האפשר מהכניסה אל חדרו של השוהה בבידוד .בכניסה לחדר הבידוד
מומלץ לכסות את הפה והאף ,בעדיפות עם מסכת פה-אף אך אפשר להשתמש גם בבד.
אין לגעת במסכה בזמן השימוש.
• מומלץ להשתמש בכפפות חד פעמיות בכל מגע עם המבודד וסביבת חדר הבידוד כולל
משטחים ,בגדים או מצעים מלוכלכים.
• יש לשטוף ידיים במים וסבון או לחטא אותן בחומר חיטוי אלכוהולי אחרי כל מגע עם
המבודד או עם סביבתו וחפציו ,לפני אכילה ואחרי שימוש בשירותים .יש להעדיף שטיפה
במים וסבון על פני חומר חיטוי אם על הידיים יש לכלוך נראה לעין.
על כל בני הבית להקפיד על שטיפת ידיים באופן תכוף.
• יש להשליך מוצרים חד פעמיים כגון כפפות ,ממחטות אף ,מסכות וכל פסולת אחרת
לתוך שקית ייעודית בחדר הבידוד .יש לסגור היטב את השקית לפני הפינוי לפח האשפה.
• יש להקפיד על כללי היגיינה בסיסיים.
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יש לנו חוסן

)גם כשעדיין אין חיסון(...

"כלי חוסן" למשפחה
להתמודדות יעילה עם
אתגרי הקורונה

© נכתב ע“י מרכז ״חוסן״ ע״ש כהן-האריס
)מיסודה של העמותה לילדים בסיכון(
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בס“ד

29

בס“ד

התמודדות עם נגיף הקורונה
בעקבות התפשטות מחלת הקורונה ,אנו עדים לעלייה בחרדה ובמצוקה בקרב הציבור הרחב ,ובפרט
בקרב הציבור בעולם החרדי בארץ ובעולם כולו.
תקופה זו מאופיינת בתחושה כללית קשה :של הסגר ,אי-נוחות וחוסר ודאות .השינויים הקיצוניים
באורחות החיים ,התעסוקה והכלכלה ,משפיעים על כלל ממדי חייו של הפרט ,ולעיתים קרובות
מתבטאים בערעור האישי ,המשפחתי והכלכלי .באופן יחודי ,הציבור החרדי נדרש לשינוי עמוק
באורח חייו .בדאגה לשלום הציבור ,ההנהגה הרבנית של הקהילות השונות ,הצטרפה להוראות
משרד הבריאות ,והורתה על קיום מצוות מותאם לסכנת ההדבקות בקורונה .בוטלה התפילה
וקריאת התורה במניין בבתי כנסת ,מנהגי התכנסות לשם לימוד תורה ,חגיגות בר מצווה ונישואין,
לוויה ,אבלות וניחום אבלים ,טבילה במקווה והתכנסות משפחה לשבת ומועד .כל אלה לשם
שמירת נפשו של כל אחד ואחד מבני הקהילה ,מעולל ועד יונק ,מטף ועד זקן.
מאפיינים אלו ,של המצב בו אנו נתונים ,משפיעים ברמות ובאופנים שונים על שלוש קבוצות
הציבור :הציבור הרחב ,קבוצות ה" -מבודדים" ,וקבוצת הפרטים שנדבקו בנגיף .לצערנו ,בקרב
הציבור החרדי בארץ ובעולם ,התפתח משבר חמור נוכח אחוזי תחלואה גבוהים באופן יחסי של
הדבקות בנגיף .מציאות זו ,התייחסות להתמודדות האישית  -רגשית ,חשיבתית ,והתנהגותית  -של
פרטים בקהילה ,ובכלל זה ,הילדים .מובן ,שכל הקורה סביבנו דורש גם לפעמים התמודדות
אמונית .התמודדות זו הינה בתחום הדתי ,ודורשת הדרכה .אין אנו מביאים איתנו שום ידע או
סמכות מקצועית לעסוק בה.
חוברת זו נכתבה על-ידי פסיכולוגים ,יועצים חינוכיים ומחנכים העוסקים בתחום החוסן ,במטרה
להנגיש כלים פסיכו-חינוכיים פשוטים ,המבוססים על הגברת תחושת הביטחון ויכולת
ההתמודדות עם מצב של אי-ודאות .החוברת מיועדת לציבור הרחב הנדרש לשהות ממושכת
בבית ,ובמיוחד לאלה הנדרשים לשהות בבידוד ,ואלה שנדבקו בנגיף.
העקרונות והכלים המוגשים בחוברת זו ,ניתנים לשימוש בידי כל אחד ואחד מכם כדי לשפר את
יכולת ההתמודדות עם המצב הנוכחי.
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נגיף הקורונה המתפשט הביא עימו בהלה רבה בעיקר כי יש אי-ודאות לגביו .רובנו מתקשים
להתמודד עם מצב זה ,בין היתר משום שמתעוררת תחושת סכנה" ,איום" שיש להגיב אליו.
אנו נוטים לעיתים מבודע ולעיתים שלא במודע ,לפתור את תחושת חוסר הוודאות באחת משלוש
הדרכים הבאות:
א .לשאת את תחושת חוסר הוודאות ,להכיל אותה ובו בזמן לפעול מעשית כפי שניתן.
ב .לחשוב ולדאוג כל הזמן ,על מנת לחפש ולמצא את הדרך הנכונה להרגיע את עצמנו וכדי
א .למצא פתרונות מוצלחים ומוחלטים יותר.
ג .לנסות לשכוח את המצב ולהתנהל באופן המתאים לשגרה הקודמת )"לטמון את הראש בחול"(.
המלצתנו לנקוט בדרך הראשונה ,תוך מתן תשומת לב לכך שלפעמים ,מבלי לשים לב ,אנו
פועלים בשתי הדרכים האחרות.
להלן מספר עקרונות שיסייעו לנו לפתח את יכולת ההתמודדות עם תחושת חוסר הודאות
באופן יעיל ומכיל.

איך עושים זאת?
 .1התמודדות בפועל:

 .1נקבל מידע אך ורק ממקורות מוסמכים ,רשמיים ומהימנים.
נישמע להנחיות במלואן ,תוך גילוי אחריות כלפינו וכלפי הסובבים אותנו .מהניסיון שנצבר עד
כה בהתמודדות בעולם ,עולה כי במדינות שמתנהלות נכון ,בהן האזרחים מקפידים לשמור
ולהתנהל בהתאם להנחיות ,התחלואה פחות גבוהה וניתנת להכלה .הידבקות בנגיף הקורונה,
אינה בהכרח מתבטאת במחלה קשה בקרב אוכלוסיית הילדים ,ואף לא בהכרח בקרב אוכלוסיית
המבוגרים .יחד עם-זאת אוכלוסיית המבוגרים הינה פגיעה יותר ,ולכן ישנה חשיבות יתרה
להקפיד על הנהלים ,זאת משום ש:
א .בנגיף הקורנה ניתן להידבק גם מאדם שאין לו בהכרח תסמינים.
ב .לנגיף הקורונה אין )עדיין( חיסון.
מומלץ לחלוק עם הילדים מידע זה.
נמשיך את מהלך חיינו ,במידת האפשר ,בלי להתמקד כל העת בנגיף הקורונה והתפשטותו.

 .2הורים וילדים:

ככל שהורים ,ישמרו )אפילו כלפי חוץ( על איזון רגשי ועל רגיעה ,אלה יקרינו גם על הילדים.
חשוב לשוחח עם הילדים ולתת הסבר על המצב בהתאם לגילם וליכולת הבנתם ,תוך התמקדות
בשיתופם בנוהלי התמודדות יעילים .חשוב לצמצם חשיפת הילדים ל"חדשות" ,יחד עם זאת,
לשתפם במידע ובנהלי התנהלות עדכניים.
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 .3בני המשפחה והשכנים המבוגרים:

א .בני המשפחה המבוגרים והקשישים חשופים ופגיעים יותר לנגיף הקורונה ,ולכן רמת החרדה
א .שלהם עלולה להיות גבוהה יותר .לעיתים נמצא אצלם התנהגות הפוכה ,של זלזול או
א .אדישות כגון" :לי כבר לא יכול לקרות כלום" וגם לכך צריך להתייחס.
ב .מומלץ לחשוב יחד איתם אילו צעדים נכון לנקוט כדי לצמצם את מרחב הפגיעות ,וזאת
באופן מותאם ,המאפשר תחושה של בחירה ולא של כפיה.
ג .תקופה זו ,הינה גם הזדמנות לפעול מתוך ערבות הדדית .ניתן ורצוי לחשוב גם על השכנים
המבוגרים בסביבתנו ,להתעניין בשלומם ולהציע סיוע במה שנדרש .נתינה היא חלק מהחוסן שלנו.
באותה מידה ,חשוב שלא נהסס לבקש עזרה – גם בקשת עזרה מבטאת חוסן.

 .4הרגעה פיזיולוגית של הגוף:

כאשר אנו בסטרס ובחרדה ,הגוף מכווץ ואנו שוכחים לנשום.
מומלץ להיות בתנועה ,גם במהלך השהות הממושכת בבית ,להניע את הגוף בקפיצות ומתיחות
ותרגילי כיווץ והרפיית שרירים.
מומלץ לעשות תרגילי נשימה איטית אשר יוצרים איזון במתח הגוף ,בין מערכת הגיוס לחירום
לבין מערכת הרגיעה.
בהמשך החוברת מופיעות הנחיות לתרגילי כיווץ והרפיית שרירים ותרגילי נשימה איטית.

 .5התמודדות עם מחשבות ודאגות:
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נשים לב למחשבות דאגניות המכשילות אותנו ,במיוחד כאלה העולות בנו מעצמן והן בעלות
אופי קיצוני שאינו בהכרח תואם למציאות הנוכחית .את המוחלטות ,רצוי שנחליף באפשרויות
חשיבה נוספות שיכולות להוביל להתעניינות בחלופות אחרות .במילים אחרות ,נטיל ספק
ביחס למחשבה קיצונית או מוחלטת ,לדוגמא :אם עולה בנו מחשב לפיה "צפוי להיות כאן אסון!"
נטיל ספק בעמדה זו ונשאל את עצמנו" -האם בהכרח צפוי להיות כאן אסון?"
ננסה לשים סימן קריאה רק על מה שאנו יודעים בוודאות ,בכדי להשיג תחושה של ביטחון.
הרגעה עצמית וייצוב עמדה מאוזנת ,נוכל לנסות להשיג באמצעות דיבור עם ואל עצמנו " -דיבור פנימי”.
להלן כמה דוגמאות לשיח פנימי מרגיע" :זה זמני"" ,זה יחלוף"" ,כרגע הכול בסדר”" ,התמודדנו בעבר עם
איומים גדולים מאלו".
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התמודדות עם רגש מציף:

המצב המתסכל עלול לעורר רגשות קשים כמו עצב ,כעס )זעם( ,פחד וחרדה ,בדידות
והתנתקות וכן בעיות בתפקוד כמו קשיי שינה ,ירידה בתיאבון ,עצבנות ,עוררות ,אי-שקט,
ביעותי לילה וכיו"ב.
נשתף ברגשות שאנו מרגישים ונעודד את ילדנו לעשות כך .במקרים רבים נתפלא לגלות
שאנו לא היחידים שמרגישים כך.
מומלץ לאפשר לילדים לבטא רגשות גם דרך ציור ,כתיבה או דרך יצירתית אחרת.
במקרה של רגש לא נעים חזק המציף אותנו -לא ננסה לגרש אותו .לרגשות לא נעימים תפקיד
להגן עלינו ועל כן לא נכון )ואף לא אפשרי( לגרש אותם .מצד אחד ,נאפשר להם להיות שם
ומצד שני ,נתמקד בעשייה של הדברים החשובים לנו.
מומלץ לנסות לבצע פעילויות שאנו אוהבים על מנת להזמין רגשות חיוביים.

חוברת זו נותנת רקע לרעיון פיתוח ההתמודדות החסונה ,מדגימה
בפרוט מספר "כלי חוסן" ,ומזמינה אתכם לתרגל עם ילדיכם ושאר בני
משפחותיכם.
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המלצות ו“כלי חוסן“ לשהות הממושכת בבית
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התמודדות עם השהות הממושכת בבית
הדרישה לשהות ממושכת בבית ,עלולה לעורר תחושות קשות של חוסר שליטה מעצם צמצום
החופש החברתי ,הבדידות ותחושת הכפייה .חלקנו עשויים לשווע ,לצאת החוצה ,לבלות בחברת
אחרים  -בני משפחה ומכרים ואנו מנועים מכל אלה .המצב הנתון עשוי לאתגר את יכולתנו למצא
פתרונות לתחושות המתעוררות.
במקרים רבים אנו מוסיפים ל"סבל ההכרחי" )הדרישה המציאותית לשהות ממושכת בבית( סבל
נוסף ,שאותו ניתן לכנות "סבל לא הכרחי".
הסבל הלא הכרחי אינו מחויב המציאות אצל כל אחד ,והוא עלול להתעורר בין היתר בגלל:
הוספת דאגות שמקורן בהתמקדות בשעות/בימים הרבים שכבר סבלנו ,ובשעות ובימים
הרבים שעוד נותרו לנו...
התמקדות מוגזמת בבעיה ,למשל ברצון לצאת כשאין אפשרות לעשות זאת  -באופן שלא
מאפשר להתמקד בדברים אחרים .חשוב להזכיר לעצמנו ולסביבתנו שניתן לעשות דברים
רבים במציאות המוגבלת ,כמו למשל :לקרוא ספר ,לשוחח עם חברים בטלפון וכיו"ב .לא יהיה
מופקע לומר שניתן אף ליהנות מהמנוחה שנכפתה עלינו...
המצב המתסכל עלול לעורר רגשות קשים כמו עצב ,כעס )זעם( ,פחד וחרדה ,בדידות והתנתקות
וכן בעיות בתפקוד כמו קשיי שינה ,ירידה בתיאבון ,עצבנות ,עוררות ,אי-שקט ,ביעותי לילה
וכיו"ב.
נוכל לסייע לעצמנו לצמצם את ה"סבל הלא הכרחי" באמצעות מודעות למחשבות ולתחושות
שלנו .ננסה לזהות את המקרים שבהם אנו ממוקדים במחשבות על "כמה טוב היה לפני שזה
קרה" ו"-העתיד הנורא" שעוד מצפה לנו ,ולאפשר לעצמנו להניח לאותן מחשבות ורגשות,
לא על-ידי ניסיונות עקרים "לסלק אותם" ,כלומר לא לחשוב עליהם באופן ישיר ,אלא כאמור,
באמצעות התמקדות יזומה במשהו אחר שנוכל לעשות באותו רגע.
השהות הממושכת בבית צפויה להיות מורכבת גם עבור הילדים .להלן מספר פעילויות והצעות
שעשויות לסייע לכם ולילדכם בהתמודדות עם המצב.
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מה ניתן לעשות?
לימוד תורה ,מוזיקה נעימה ,משחקים וכל מה שאוהבים...
ניתן לנצל את השהות של שני ההורים בבית ,ליצירת חוויות מגוונות עבור הילדים .ניתן ללמוד
תורה ,דף בגמרא ,פרשת שבוע ,מידות ומעשים טובים .ניתן לעשות זאת עם הילדים בהרכבים
שונים :הן עם כל ילד בנפרד על-פי רמתו ,והן עם כל הילדים יחד.
ניתן להשתמש בבית באמצעים מרגיעים כגון מוזיקה נעימה ולהיות רגישים לתגובות הילדים
)לוודא שגם להם נעים(.
מדי פעם ניתן להחליף סגנונות במוזיקה ואף לעשות זאת עם הילדים .מומלץ לבחור במוזיקה
ללא מילים ,מנגינה ונעימות ,שהיא בעלת פוטנציאל מרגיע יותר .כמו כן ,כדאי להפוך את הבית
לנעים יותר מבחינה משחקית ,כדי שיהיה יותר קל יותר לשהות בו ולערוך בו פעילויות.
ניתן להקצות בבית פינה של כריות ,מזרון ,שמיכה ,ולהוסיף לה גם אביזרים רכים כמו בדים ואף
חומרי חישה אחרים כמו ספוג ,מברשת ,כרית ליפה וכדומה ,כיד הדמיון הטובה עליכם ועל-פי
העדפות הילד.
מקום זה יכול לשמש פינת פעילות תחושתית נעימה ,שבה ניתן לשהות עם הילד ולשחק איתו.
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בנוסף ללימוד התורה ,ניתן לערוך פעילות משותפת כגון :ציור ,יצירה ,הדבקה וכל דבר שמתאים
לילדכם ולכם ,ולאחר מכן לתלות יחד את היצירות ואף להראות לבני המשפחה האחרים .פעילות
כזו עשויה לחזק את תחושת הביטחון של הילד בסביבתו .כפי שחווינו בתקופות אחרות שכבר
ידענו בעבר ,לעיתים דווקא מצבי מצוקה מאפשרים חיזוק וגיבוש של המשפחה .יש לנו הזדמנות
להיות יחד פרקי זמן ממושכים יותר מאשר בשגרה .חשוב שנהיה ערים לכך שהשהות יחד
לעיתים יוצרת גם אפשרויות חיכוך.
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תנו מקום לרגש
מומלץ להציע לילדים לשתף אתכם במחשבות וברגשות שלהם ,ולהרגיש בנוח לשאול שאלות
שמטרידות אותם .לא מומלץ להסתפק באמירות כגון” :הכול מטופל כפי שצריך“ ו"יהיה בסדר".
אמירות כאלה לא יעוררו אמון ,חשוב להתייחס למה שהילדים מרגישים ולתת לגיטימציה לדאגה
שלהם .אין להילחץ מכך שאיננו יכולים כרגע לתת לילדים תשובות מוחלטות בביטחון מלא.
הילדים בכל מקרה לא יאמינו אם נאמר שלא נשקפת כל סכנה .יחד עם זאת ,בהחלט נכון
להעביר מסר מרגיע ,לפיו הסכנה מצטמצמת כאשר אנו נשמעים להנחיות משרד הבריאות.
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באילו ”כלי חוסן“ נוכל להיעזר?
בטרם נציג כלים שבהם תוכלו להשתמש עבור עצמכם וגם להקנות אותם לילדכם ,חשוב
להדגיש ,כי אתם אמנם המודל של ילדכם ,אך אין ציפייה מכם שתהיו חסינים לגמרי.
מותר ורצוי לשתף את הילדים בחששות שלכם )באופן הסביר כאמור לעיל( ,אך גם אתם
מתמודדים עם הדאגות ,בדיוק כפי שגם הם יכולים להתמודד איתן .גם אתם זקוקים מדי פעם
לריענון .שמרו על הכוחות שלכם במידת האפשר.
זכרו שילדכם רואים את העולם דרככם ,ולכן נודעת משמעות גדולה להתנהגות שלכם.
העריכו את עצמכם על כך שאתם מתפקדים ועומדים בעומס בימים לא פשוטים אלה ,וכך גם בני
משפחותיכם.
היו סלחניים כלפי עצמכם אם הגבתם באופן אנושי ,ראו ברגעים כאלה סימנים לצורך שלכם
לזמן התאוששות.
גם אתם תוכלו להיעזר בחלק מהכלים ולשלבם במהלך שגרת חיי הבית שלכם .חשוב שתדעו כי
לכל אחד עשוי להתאים כלי אחר ,ישנם כלים המערבים דימיון ,מחשבות ,רגשות ופעילות
גופניות .מומלץ להשתמש בכלים השונים באופן משחקי וחווייתי ,ולהתאים אותם בגמישות
לצורכי ילדכם לפי השלב ההתפתחותי והמצב האישי בו הם נמצאים .תוכלו לעשות זאת למשל
באמצעות אילתור ושימוש בדימיון.
אנו מקווים שהכלים האלה ,המבוססים על ניסיון מקצועי רב ,יקלו עליכם.
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כיווץ והרפיית שרירים הדרגתית

כשאנו נמצאים במתח ומבקשים להרגיע את עצמנו ולאזן את הגוף ,אחת הדרכים לעשות זאת
היא כיווץ והרפיה של כל השרירים בגוף .גם אם אנחנו לא בהכרח מרגישים שהגוף והשרירים
שלנו מתוחים ,לאחר שנעשה את התרגיל נרגיש הרבה יותר משוחררים .כדי לא לשכוח אף
קבוצת שרירים חשובה ,נעבור שלב שלב לפי הסדר הבא.
מומלץ להדפיס את ההסבר ,ולתרגל יחד עם בני משפחה וחברים.
ניתן לעשות את התרגיל בשתי דרכים:
א .לכווץ ולהרפות קבוצות שרירים שונות בגוף ,כל קבוצת שרירים פעמיים.
לכווץ פעם אחת בחוזקה רבה ובפעם השנייה לכווץ או למתוח בעוצמה פחותה )למשל ,כיווץ
אגרופים ,הרמת כתפיים ,קימוט הפנים ,כיווץ שרירי הבטן ,דחיפת הגב התחתון לכיוון משענת
הכיסא ,הרמת הרגליים ופריסת אצבעות הרגליים פנימה והחוצה(.
ב .לבצע את התרגיל בצורה משחקית ומשעשעת ע“י שימוש בדימויים בהתאם להנחיות מטה.
מצאו תנוחה שבה תרגישו נוח ככל האפשר .הישענו מעט לאחור ,הציבו את שתי הרגליים על
הרצפה ,ותנו לזרועותיכם להיתלות בחופשיות .עכשיו עִצמו את עיניכם אם אתם מרגישים נוח
לעשות זאת .אם לא מתאים לכם לעצום את עיניכם ,השאירו אותן פקוחות .תוכלו לעצום אותן
מאוחר יותר כאשר תרגישו שאתם רוצים לעשות זאת .הנה אנחנו מתחילים.
דמיינו שכל אחת מידכם אוחזת בחצי לימון .כעת סחטו את חצאי הלימון חזק .נסו
לסחוט את כל המיץ החוצה .הרגישו את המתח בידיכם ובזרועותיכם בזמן הסחיטה .כעת
השמיטו את הלימונים .שימו לב למצב השרירים כאשר הם משוחררים… קחו חצאי
לימונים אחרים וסחטו גם אותם ,אך הפעם עם מעט מאוד מאמץ .יופי .רק קצת .טוב.
עכשיו הירגעו ותנו ללימונים ליפול מידיכם...
כעת דמיינו שאתם חתול שעיר ועצלן שרוצה להתמתח .מתחו את ידיכם לפניכם.
הרימו אותן גבוה מעל ראשכם ,לגמרי מעבר ולאחור .הרגישו את המשיכה בכתפיכם.
מתחו גבוה יותר .עכשיו תנו לזרועותיכם ליפול חזרה לצדכם .יופי ,בואו נתמתח שוב.
מתחו את זרועותיכם לפניכם .העלו אותן מעבר לראש .משכו אותן חזרה לאחור ,משכו
חזק .כעת תנו להן ליפול במהירות .שימו לב כיצד הכתפיים שלכם משוחררות יותר.
כעת דמיינו שיש לכם מסטיק ענק בפיכם .קשה מאוד ללעוס אותו .נגסו בו .חזק! תנו לשרירי
הצוואר לעזור לכם .עכשיו הניחו .פשוט תנו ללסת שלכם להיתלות בחופשיות .שימו לב כמה
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נעים לתת ללסת להישמט בחופשיות .בואו נתרכז שוב בלעיסת המסטיק .נשכו אותו ,אך
הפעם לא כל כך חזק ,מפני שעכשיו הוא פחות קשה .יופי .אתם לועסים היטב את
המסטיק הזה ללא מאמץ מיוחד .עכשיו הניחו שוב .פשוט תנו ללסתות שלכם להיות
רפויות .אתם מרגישים טוב רק כתוצאה מהשחרור ומכך שאינכם צריכים עוד להילחם
במסטיק .נסו להניח את כל גופכם .תנו לעצמכם להשתחרר ככל האפשר.
הנה מגיע זבוב מטריד .הוא נחת על אפכם .נסו לגרש אותו מבלי להשתמש בידיכם .יופי,
קמטו את אפכם .עשו באפכם קימוטים רבים ככל שתוכלו .מעכו את אפכם בחוזקה.
שימו לב ,שכאשר אתם מכווצים את אפכם  -הלחיים ,הפה ,המצח והעיניים עוזרים לכם,
גם הם מתכווצים .כשאתם משחררים את אפכם גם חלקי הפנים האחרים משתחררים וזו
הרגשה טובה .יופי .הברחתם אותו .עכשיו שחררו את אפכם .אופס ,הנה הוא מגיע שוב.
בדיוק באמצע האף .קמטו את אפכם שוב .גרשו אותו .קמטו את האף ,אך הפעם קלות.
אתם יודעים שמספיק קימוט קל כדי להבריח אותו .החזיקו כך את האף לזמן קצר .יופי,
הוא עף .אתם יכולים לשחרר את פניכם .עכשיו אתם יכולים פשוט להירגע .תנו לפנים
להתיישר מן הקימוטים ,ללא קמטים .התחושה בפנים נעימה ,חלקה ורגועה.
היי! הנה מגיע תינוק פילון חמוד .נראה שהוא לא שם לב לאן הוא הולך .הוא לא רואה
אתכם שוכבים על הדשא והוא עומד לדרוך על בטנכם .אל תזוזו .אין לכם זמן לפנות את
הדרך .פשוט התכוננו לבואו .הקשו את בטנכם למקרה שהוא ידרוך עליכם .כווצו את
שרירי הבטן שלכם בחוזקה .החזיקו אותם .נראה שהוא פונה לכיוון השני ...אתם יכולים
להירגע עכשיו .תנו לשרירים שלכם להתרכך .הרפו אותם ככל שתוכלו .עכשיו ההרגשה
טובה יותר .אופס ,הוא מגיע שוב .התכוננו .כווצו את בטנכם .בחוזקה .אם הפילון ידרוך
עליכם כשבטנכם נוקשה זה לא יכאב .הפכו את בטנכם לסלע .יופי ,הוא מתרחק שוב.
אתם יכולים להירגע עכשיו .הוא נעלם לתמיד .אתם יכולים להירגע לגמרי .אתם מוגנים.
הכול בסדר ,ואתם יכולים להרגיש טוב ורגוע .שימו לב להבדל בין בטן מכווצת לבין בטן
רגועה .כך אנחנו רוצים להרגיש  -טוב ,משוחרר ורגוע.
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עכשיו דמיינו שאתם עומדים יחפים בשלולית בוץ גדולה .דחפו את בהונות רגליכם
עמוק לבוץ .נסו להגיע עם רגליכם לתחתית שלולית הבוץ .השתמשו בשרירי הרגליים כדי
לדחוף .דחפו כלפי מטה ,הפרידו את בהונותיכם ,הרגישו את הבוץ הנמחץ בין בהונותיכם.
עכשיו צאו משלולית הבוץ .שחררו את רגליכם .תנו לבהונותיכם להיות משוחררות
והרגישו כמה טוב להיות משוחרר.
חזרו לתוך שלולית הבוץ .שכשכו את בהונותיכם בבוץ .תנו לשרירי הרגליים שלכם לעזור
בדחיפת רגליכם כלפי מטה .דחפו את כפות רגליכם .חזק .טוב .כעת צאו החוצה .שחררו
את כפות רגליכם ,את רגליכם ,את בהונותיכם .זו הרגשה כה טובה להיות משוחרר .שום
מתח .אתם חשים חמימות ונעימות.
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הניחו לעצמכם להישאר רגועים לזמן-מה .כעת אתם יכולים לשים יד אחת על בטנכם ולנשום
כמה נשימות איטיות .הניחו את גופכם למשך כדקה.
תנו לגופכם להיות רפוי והרגישו שכל השרירים משוחררים .בעוד זמן קצר אבקש מכם
לפקוח את העיניים וזה יהיה סופו של התרגיל הזה .במשך היום ,זכרו כמה טובה הייתה ההרגשה
להיות משוחררים .לפעמים אתם צריכים להיות מתוחים יותר ממה שאתם באמת לפני שתוכלו
להירגע ,כפי שעשינו בתרגילים היום .עכשיו ,באיטיות רבה ,פקחו את עיניכם ומתחו קצת את
שריריכם .טוב מאוד .עשיתם עבודה טובה .אתם תהיו אלופים בלהירגע.
תרגלו את התרגילים האלה בכל יום כדי להיות רגועים יותר .כדאי להתאמן בלילה ,אחרי
שנכנסתם למיטה ,כשהאורות כבויים ואיש אינו מפריע לכם .זה יעזור לכם להיפטר מדאגותיכם
ומהמתח בגופכם וכך יהיה לכם קל יותר להירדם .כשתלמדו את השיטה ותצליחו להירגע ,תוכלו
לעזור לעצמכם להירגע גם במקומות אחרים .פשוט זכרו את הלימון ,את הזבוב ,את הפיל ,את
המסטיק או את שלולית הבוץ ,ותוכלו לפעמים ישר להרפות .היום הוא יום טוב ואתם מוכנים
להרגיש משוחררים מאוד.
חשבו על  3דימויים נוספים ,שבאמצעותם ניתן לתרגל כיווץ והרפיית שרירים:
)כגון :סחיטת לימון ,חתול מתמתח ,לעיסת מסטיק ענקי(
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נשימות איטיות
מהי נשימה איטית?
נשימה איטית מביאה את הגוף לאיזון .הנשימה האיטית אינה מתכון קסם לרגיעה .היא מסייעת
להורדת מתח ולחזרה לתפקוד טוב יותר במקרים של קושי .כדי לנשום נשימה איטית יש
להקפיד על הביצוע על-פי שלושת העקרונות הבאים :שאיפה רגילה מעט עמוקה מהרגיל,
נשיפה איטית ,נשימה בקצב קבוע ונוח לנו.
הנשימה צריכה להיות ללא מאמץ ,אז אל תשאפו אוויר פנימה עמוק מדי .אל תרימו את
הכתפיים ואת החזה בזמן שאתם שואפים אוויר פנימה .הוציאו אוויר באיטיות בזמן שאתם
מסננים את האוויר דרך שיניכם ,טסס…בזמן שאתם עושים זאת הבטן שלכם שוקעת .הרפו את
שרירי הבטן ותנו לאוויר לצאת .הכניסו אוויר ללא מאמץ .האוויר ימלא את הבטן שלכם שוב.
עכשיו נשפו אותו החוצה באיטיות ,טסס… התמקדו בנשימה שלכם והמשיכו לנשום באותה דרך
במשך זמן-מה .אתם יכולים לדמיין שעליכם ליצור בועת סבון גדולה ככל האפשר.
שימו יד אחת על הבטן בזמן שאתם נושמים .שאפו אוויר בעדינות ללא מאמץ .אם לא תרימו את
הכתפיים ואת החזה תרגישו איך האוויר ממלא את בטנכם .כעת תנו לאוויר לצאת באיטיות דרך
שיניכם… טסס…הרגישו כיצד הבטן שוקעת .שימו לב לתנועתיות של הבטן בזמן שאתם
ממשיכים לנשום .בואו נעשה זאת במשך  3-2דקות .אתם יכולים לעצום את עיניכם אם אתם
מעדיפים .תיהנו ממצב הרגיעה החדש.
בדקו את עצמכם:
ייתכן שלא נרגיש באופן מידי ,רגיעה בעקבות התרגיל ,ואולי אף נרגיש עלייה קלה במתח בעקבות
ההתמקדות בתרגיל עצמו .עם המשך התרגול ,תופעה זו צפוייה לחלוף.
האם הרגשת שהנשימה האיטית עזרה לך להרגיע את עצמך ואת גופך במידה מסוימת?
האם הרגשת קושי מסוים? אם כן ,מהו?
באילו מצבים לדעתך הנשימות האיטיות יכולות להיות לך לעזר?
ניתן ללמד ילדים לשאוף שאיפה איטית באמצעות יצירת בועות סבון גדולות וגם
לתרגל את השאיפות האיטיות והנשימות בעזרת בועות הסבון.
אם אתם מרגישים קוצר נשימה ,ייתכן שאתם מאריכים מדי בהוצאת האוויר או
מקצרים את משך זמן הכנסת האוויר ,שנו זאת.
אם אתם מרגישים סחרחורת קצרו את משך הכנסת האוויר והאריכו את נשיפתו החוצה.
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לחשוב ולפעול נכון בארבעה צעדים

כאשר ההרגשה שלנו משתנה לרעה ,היא מעידה על כך שחלפה במוחנו מחשבה לא טובה.
בימים אלו יכולות בהחלט לחלוף במוחנו מחשבות שעלולות להכשיל אותנו.
במחשבות הללו מומלץ "לטפל" באמצעות שיטה קלה ויעילה -
מודל ארבעת הצעדים.

 4צעדים לאיזון מחשבות מכשילות

זיהוי
המחשבה!

הטלת ספק
במוחלטות
המחשבה

)הצבת סימן
שאלה(

צעד - 1
צעד - 2

צעד - 3

צעד - 4

ניסוח
משפט
מדוייק יותר.

מעבר
לפעולה
הנכונה עבורי
כרגע.

זהו את המחשבה שצצה בראש
המחשבות האלה מופיעות בדרך כלל כמו עובדה חדשה שצצה בראשנו ללא שליטה.
הטילו ספק במוחלטות המחשבה ,פיתחו מרחב לאפשרויות נוספות .הציבו סימן
שאלה אחרי האמירה ובידקו האם המחשבה באמת נכונה כמו עובדה .האם אתם באמת
מאמינים בה?
נסחו את המשפט מחדש וכוונו לפעולה בדרך נכונה יותר המתייחסת למה שאתם
מרגישים עכשיו בהווה ולא למציאות בכלל )זו לא בהכרח עובדה אמיתית במציאות .מה
שבהכרח נכון הוא שזו הרגשה או מחשבה שנראית לנו נכונה עכשיו(.
חשבו ,מה נכון לכם לעשות כרגע? זקפו את עצמכם ואמרו ,שלא תיתנו למחשבה או
להרגשה הזאת לנהל אתכם ,וכוונו את עצמכם לפעולה שמיטיבה אתכם.

דוגמה  -איך זה בדיוק עובד:
 .1זיהוי המחשבה – "המחלה הזו בסוף תתפוס אותי ואת הקרובים אלי!"
 .2הטלת ספק ,פתיחת אפשרויות נוספות" :האם בהכרח המחלה הזו בסוף תתפוס אותי ואת
הקרובים אלי?"
 .3ניסוח מחדש והכוונה לפעולה – "אני חושש/ת כרגע ,שהמחלה הזו בסוף תתפוס אותי
ואת הקרובים אלי וזה מפחיד אותי".
 .4מעבר לפעולה הנכונה עבורי כרגע – אזדקף ואומר" :לא אתן למחשבה הזאת להפעיל
אותי .אני יודע/ת שאני כרגע בסדר ,ולמרות שאני דואג/ת ,אחזור לעשות את מה שחשוב
לי לעשות כרגע" :למשל לדבר עם חבר  /בן משפחה בטלפון.
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בואו נתרגל את המודל:
עכשיו ,אחרי שלמדנו איך מפעילים את השיטה ,בואו ננסה לתרגל אותה בהתאם למחשבות
שמתרוצצות לנו בראש בימים האחרונים.
 .1איזו מחשבה מכשילה עוברת בראשך וגורמת לך להרגיש לא טוב?
 .2הטל/י ספק במחשבה לצורך פתיחת אפשרויות נוספות )הצב/י בסוף המחשבה סימן שאלה(.
 .3נסח/י את המשפט כהרגשה עכשווית ולא כעובדה.
 .4הוסף/הוסיפי הכוונה לפעולה  -מה נכון לך לעשות כרגע?

זכרו :המחשבות המכשילות משקפות רק את ההרגשה שלנו כרגע ,ואינן נכונות בהכרח.
חשוב שננסח אותן בראשנו מחדש ,לא ניתן להן להפעיל אותנו ,ונניע את עצמנו לפעולה.

44
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עש"ן ד"ק
בימים אלו ,המתאפיינים בתחושת חוסר ודאות ייתכן שנרגיש הצפה של רגשות בעוצמה רבה
כגון :פחד ,כעס ,דאגה ,עצב.
כדי להתמודד עם הצפת הרגשות יש צורך לעצור ,ורק אז נוכל לפעול באופן שקול ונכון.

איך נעשה זאת?!?
נפעל לפי השלבים הבאים ,שאותם נזכור על-ידי צירוף המילים -
עש״ן ד״ק
שלבי עש"ן ד"ק:
כשאני מרגיש/ה שינוי חזק בהרגשתי -
ע – עצור/עצרי ,אני נוטל/ת פסק זמן .אני עוצר/ת את מחשבותיי העכשוויות ונותן/נת לעצמי
פקודה" :עצור".
ש – אני מעביר/ה את המיקוד לגוף ולשרירים .אני מכווץ/צת את אגרופיי בזמן שאני
שואף/פת נשימה אחת עמוקה ,ואז אני משחרר/ת את שרירי אגרופיי בזמן שאני מוציא/ה
באיטיות את האוויר החוצה טססס) ...אם זה מתאים למצב ,אשים אחת מידיי על הבטן(.
נ – אני שואף/פת נשימה אחת או שתיים איטיות )כפי שלמדנו בתרגיל הנשימות(.
ד – אני משתמש/ת בדיבור פנימי מרגיע .אני מדבר/ת עם עצמי בדיבור פנימי ואומר/ת
משפט מפתח כמו "אני יכול/ה להתמודד עם זה".
ק – עכשיו אני יכול/ה לנוע קדימה ולהתמודד טוב יותר עם המצב ,או להניח לכך ולחזור
ולנסות להתמודד עם זה בהמשך.
אנו מקווים ,שאימוץ הגישה שעל-פיה איננו בורחים מהבעיה ,אלא מטפלים במה שצריך
ולומדים לעצור את המחשבות המכשילות והרגשות החזקים ,ולמנוע מהם מלהפעיל אותנו
אוטומטית ,ולגרור אותנו למקום מלחיץ ומאיים ,תעזור לכולנו לעבור את התקופה הזאת בצורה
הטובה ביותר ,ואף להרגיש שבמידה מסוימת אנו מתחזקים.

17

45

במידה ויהיו שינויים בהנחיות או הגבלות שבגינם לא נוכל לקיים את האירוע נעדכן על כך במוקד קורונה

במידה ויהיו שינויים בהנחיות או הגבלות שבגינם לא נוכל לקיים את האירוע נעדכן על כך במוקד קורונה

במידה ויהיו שינויים בהנחיות או הגבלות שבגינם לא נוכל לקיים את האירוע נעדכן על כך במוקד קורונה

