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פתאום ברגע אחד
איך הישוב מתמודד נכון עם אסון פתאומי - פיגוע, תאונה 

קשה, שריפה, התאבדות..? ביישובים קהילתיים, לרוב ,אסון 
אינו נוגע רק לאנשים שחוו אותו, אלא יש לו השלכות על 

היישוב כולו. כאשר הקהילה עצמה מתמודדת עם המשבר 
בצורה נכונה, ומטפלת בו בכלים מקצועיים, היא מחזקת את 

עצמה ואת הפרטים בתוכה.
לשם כך נולד הצח”י. 

המדור לעבודה קהילתית במתנ”ס הקים צוות מתנדבים אשר 
תפקידו טיפול באירוע חרום. צוות זה מוכשר וממוקצע, פועל 
בזמן האירוע ומטפל בכל הדרוש טיפול: במשפחות, במידע 

לתושבים, בעניינים לוגיסטיים, בעמידה מול הגורמים 
הלרוונטיים, בתקשורת, ועוד ועוד. זהו צוות צח”י.

מה זה צח"י? 
צח"י הוא צוות חירום יישובי. זהו צוות המורכב 

ממתנדבים תושבי הישוב אשר  ממונים על 
ניהול ומתן טיפול ראשוני  לאירוע החירום 

בישוב. פעילות הצוות נעשית תוך תיאום 
הפעילות  עם הגורמים המוסמכים החיצוניים, 
שאף הם שותפים למענה בזמן חירום - כמו 

צוות החירום במועצה, מד"א, המשטרה 
והצבא. 

צוות צח"י עובר תהליכי הכשרה בעזרת אנשי 
מקצוע ברמה ארצית.

מעבר לניהול האירועים בזמן אמת, מטרתו 
העיקרית של הצח"י היא החזרת היחיד, 

המשפחה והקהילה, לתפקוד חיים תקין ככל 
האפשר.

מהו אירוע חירום?
שעת חירום הינה כל אירוע אשר מפר את שיגרת חיי היום 

יום, כמו תאונת דרכים קשה, פיגוע, שריפה, אסונות טבע 
)כמו רעידת אדמה, סופת שלגים(, או מוות לא טבעי של 

תושב או קרוב משפחה מדרגה ראשונה ועוד. 
כל אירוע כזה יכול להתקיים בתוך תחום הישוב ומחוצה לו, 

ויש לו קשר ישיר עם תושבי הישוב.
הצח"י מופעל על פי ההערכה כי מדובר באירוע שיש לו 

מעגלי השפעה על חלקים נוספים בקהילה.
צוותי החירום מורכבים מתושבי הישוב המכירים את 
הישוב ותושביו. עובדה זו מסייעת רבות בזמן חירום 

לאדם הפרטי, ולישוב בכלל, להמשיך ולתפקד 
נכון, בגלל מספר סיבות:

היכרות אישית: התושבים עצמם 
מכירים טוב יותר מכל איש מקצוע 

חיצוני את המעורבים באירוע, ובידיהם 
המידע הרב ביותר, אשר חשוב לטיפול 

נכון. 

נגישות מיידית: לא פעם נחסמת 
הגישה ליישוב, וצוות החירום המקומי כבר 
פועל בשטח ועושה את המוטל עליו, עד 
אשר הכוחות המקצועיים מגיעים לישוב 

ומסייעים בהתערבות.

תמיכה רגשית: גורם אנושי מוכר מרגיע את 
האנשים ומשרה תחושת ביטחון.

מה קיים בצח"י?
בצח"י קיימים מספר צוותים: מטה, ביטחון, רפואה, 

רווחה, חינוך, לוגיסטיקה ודוברות. כל צוות פועל 
בתחומו, כאשר צוות המטה - ובראשו יו"ר צח"י - 

מפעיל את הצוותים, וכל העת מקבל ומעביר מידע 
לגורמים הנכונים.

צוותי החירום היישוביים יודעים את מלאכתם, ועוברים 
מעת לעת השתלמויות ותרגולים על מנת לשמר עירנות 

וכשירות של חברי הצוות.

איך צח"י נכנס לתמונה?
היו”ר מקבל מידע על התרחשות האירועים גם ע”י 

העובד הקהילתי המלווה את הישוב.
ההחלטה על הקפצת הצוות נתונה בידי 
יו”ר צח”י,תוך הפעלת שיקול דעת האם 

לזמן ואת מי תוך התייעצות עם עובד 
קהילתי או צוות המטה.

ישנן מספר אפשרויות בהם צח”י נכנס 
לתמונה. כאשר אתה כתושב עד לאירוע חריג 

הדורש התייחסות רב מערכתית לא שגרתית בו 
זמנית, כמו פציעה של תושב )הכוללת התייחסות לפצוע ולמשפחתו, המשפחה המורחבת, 

תקשורת ומידע פנימי וכדומה(, או שריפה בתחום הישוב או בקרבתו, חובתך להודיע מיד לא 
רק לרבש”ץ או למוקד במועצה אלא גם ליו”ר צח”י על קיומו של האירוע. 

ישנה חשיבות רבה לכך שכל תושב ותושב ביישוב יעביר למזכירות את הפרטים האישיים 
המעודכנים של בני המשפחה, על מנת שיוכלו לקבל הודעות עדכון בעת הצורך.

מאז הוקמו צוותי החירום, הם הוכיחו את עצמם שוב ושוב כמי שנותנים את המענה המהיר 
והנכון ביותר בעת אירועי חירום ביישובים.
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