
צוותי חירום וחוסן יישוביים
חוברת מידע לצוותי מידע ודוברות 

)החומרים בחוברת מבוססים על תיק צח"י 

של השירות לעבודה הקהילתית, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים 2018(
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החוברת מפורסמת ע"י מכלול דוברות ומידע, מועצה אזורית גוש עציון 
)האגף לשירותים חברתיים ודובר המועצה(

עריכה: אריק שיפמן

050-5350596  עיצוב: תמר גוטמן

החוברת הוצאה בסיוע: משרד העבודה הרוחה והשירותים החברתיים. 
מרכז חוסן עציון, הקואליציה הישראלית לטראומה. 

החוברת הופקה ע"י 

לוי הפקות 052-5456011
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חברי תא מידע ודוברות בצוות צח"י

לפניכם חוברת מידע והסברה על תפקידו של תא מידע ודוברות בצוות 
החוסן היישובי.

לשתי  חלוקה  לפי  התא  של  הפעולה  עקרונות  את  סוקרת  החוברת 
זרועות: מידע ודוברות.

מידע )דוברות פנים( 

צח"י  ממטה   – ביישוב  חוסן  ומייצר  מרגיע  עדכני,  מידע  של  הפצה  	

לקהילה

איסוף מידע מהשטח – מהקהילה למטה צח"י. 	

דוברות )דוברות חוץ( 

אתרי  טלוויזיה,  עיתונות,  חיצוניים:  תקשורת  גורמי  מול  עמידה  	

אינטרנט, ניו מדיה

דברור היישוב והעברת מסרים דרך גורמי התקשורת. 	

בכל אחד מחלקי החוברת מחולקת פעילות התחום על ציר הזמן:

1. שלב ההכנה וההיערכות בשגרה

2. שלב ההפעלה בזמן אירוע או מצב חירום

3. שלב החזרה לשגרה בסיומו של אירוע החירום.

מומלץ לקרוא את החוברת בקריאה ראשונית ולאחריה לעבור בצורה יסודית, 
נושא נושא במקביל לעבודתכם. כך תוכלו להשתמש בחוברת ככלי לעבודה 

ובקרה. נשמח כמובן לשמוע מכם הערות, הוספות ותובנות.

מיכל בן שלום

מנהלת מרכז חוסן עציון
mhetzion@itc-office.org.il

050-4012076

אבי אונגר

מנהל המחלקה לעבודה קהילתית
aviunger@gush-etzion.org.il

050-3338964

יעקב ליפקין 

דובר המועצה

dover@gush-etzion.org.il
054-6361533

אריק שיפמן

מלווה צוותי צח"י 
arik@gush-etzion.org.il

052-8485342
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צוות מידע ודוברות בצח"י – עקרונות

אחד הצרכים המרכזיים של אזרח בזמן חירום הינו מידע אמין ובדוק. 
הפרט,  של  והתמודדות  בהיערכות  משמעותי  מרכיב  מהווה  מידע 

המשפחה והקהילה. 

על סמך המידע בונה התושב את תמונת המצב וממנה נגזרת ההבנה שלו 
אודות המתרחש והחלטות מעשיות אותן הוא נוקט כמו גם רמת החוסן 

וההתארגנות הנפשית.

בין  הדדי  באופן  מידע  העברת  הוא  אירוע  על  ושליטה  לניהול  הבסיס 
רציף  קשר  והמשך  לתושבים  והיישוב  המועצה  ובין  למועצה  היישוב 
סוגי  שלושה  לספק  נדרשים  אנו  משבר  במצבי  ולעדכונים.  לתיאום 

תקשורת: 

הנחיות מעשיות לציבור - עשה ואל תעשה.  	

מידע לציבור – מה התרחש ומה צפוי לקרות.  	

מסרים – מסרי תמיכה ושליטה במצב.  	

ולמידה:  התמקצעות  הדורשים  שונים  פרמטרים  ישנם  הצוות  לעבודת 
ניסוח המידע באופן מדויק, אופן העברת המידע, עיתוי מסירת המידע, 

היקף המידע – לכל אלה השפעה ניכרת על התנהגות האוכלוסייה.



תחום המידע

תפקידי צוות המידע

הצוות יעסוק בניסוח והפצת המידע לציבור.

לציבור  והסברה  הנחיות  ומהימן,  חיוני  מידע  והפצת  הכנה  ריכוז,  א. 
התושבים, באמצעי תקשורת מגוונים, נגישים ומותאמים לאוכלוסיית 

היעד. בשיתוף ועדכון דוברות המועצה.

לפערים  תקשורתיים  מענים  ומציאת  מידע  פערי  צרכים,  איתור  ב. 
שישנם בציבור ובקהילה.

הפעלת "רמו"ת", רשת מידע ותמיכה )המכונה גם "פירמידת מידע"  ג. 
מידע  בריכוז  למטה  וסיוע  מהשטח  מידע  -ריכוז  "אשכולות"(  או 

מהציבור . 

את  ולתפעל  ללמוד  הצוות  על  ד. 
 – היישוביות  המידע  מערכות 
מיילים,  סמס,  חירום,  אפליקציות 

ווטסאפ וכו'

כמשק  המועצה  הפעלת  בשעת   -
באירועים  או  חרום  בשעת 
ביטחוניים גדולים הזיקה וההנחיה 
יהיו לראש  הצוות  המקצועית של 
ולמנכ"לית  לציבור  המידע  מכלול 

המועצה
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הרכב הצוות

הצוות יורכב מתושבים רהוטים ובעלי כושר ביטוי גבוה.  א. 

יש לצרף לצוות דוברי שפות שונות. ב. 

ולהיבטים הטכניים להפעלה  לצוות מומחה לחומרה  מומלץ לצרף  ג. 
של אמצעי תקשורת מגוונים.

הצח"י  צוות  של  המורחב  במטה  חברים  הינם  והדובר  הצוות  ראש  ד. 
ושותפים לכל פעילות המטה.

שלב ההכנה – 

תפקידים ותחומי פעילות בשעת הקמה ושגרה

הכנה מראש של מגוון ערוצי תקשורת והעברת מידע פנימיים – מייל,   -
SMS, Facebook , וואטסאפ )WhatsApp( וכיו"ב.

יש להכין מראש קובץ הודעות חירום, ונהלי הפעלה, בתאום והנחיית   -
על  החוברת  בהמשך  הסבר  )ראו  במועצה.  החירום  ומטה  רבש"צ, 

הודעות נצורות(.

הכנת נהלי מידע והסברה ושילובם בתיק החירום של צוות הצח"י.  -

בניית תיק מידע יישובי מקיף ככל האפשר שכולל נתוני אוכלוסיה,   -
טלפונים, מיילים, אוכלוסיות תל"מ ביישוב )תשומת לב מיוחדת(.

הכנה של "אשכולות מידע" )ראו הסבר בהמשך החוברת על רמו"ת /   -
אשכולות מידע(.

'ראש  עם  פעילות  ותיאום  היכרות  קשרי   - עבודה  ממשקי  הכנת   -
מכלול מידע לציבור' היכרות עם מוקדי מידע, הכנת רשימת טלפונים 

חיוניים.
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עזרי מטה/אמצעי הפעלה 

בניית תיק צוות הכולל בתוכו: 

הגדרת תפקיד. 	

טבלת צוות החירום היישובי – שמות ודרכי תקשורת. 	

נהלי אזעקה והפעלה של צח"י באירועי משבר וחירום שונים 	

נתוני אוכלוסיה, טלפונים, מיילים, אוכלוסיות תל"מ ביישוב

טבלת בעלי תפקידים של מטה החירום ושל דובר המועצה והאחראי  	

למידע והסברה/ ראש מכלול המידע לציבור ודרכי תקשורת חיוניים.

רשימת צוותי המידע לציבור והדוברים בצח"י בישובים השכנים. 	

אמצעים להעברת מידע – אפליקציות חירום, מערכת סמס, קבוצות  	

ווטסאפ

הודעות נצורות. 	

מערך אשכולות מידע. 	

מפות ותצאו"ת של הישוב. 	

הודעות נצורות

הן קובץ של הודעות בסיס מוכנות מראש לתרחישים  נצורות  הודעות 
שונות  לשפות  הודעות  של  בתרגום  צורך  יש  בהם  )ביישובים  שונים 
חשוב לתרגם גם את ההודעות הנצורות( אותן יוכלו חברי צוות המידע 
להתאים במהירות לפרטי האירוע לחסוך זמן ולמנוע טעויות שנגרמות 

לפעמים מניסוח הודעות תחת לחץ.
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לדוגמא:

בעקבות חשש לחדירה ליישוב

וחלונות  דלתות  לנעול  בבתים,  להיסגר  מתבקשים  התושבים 
ולהתרחק מהחלונות עד להודעה חדשה. כוחות הצבא וכתת הכוננות 

מבצעים כעת סריקות ביישוב.

במידה והבחנתם בדבר חשוד אנא פנו למוקד 1208 לכל שאלה או 
בעיה ניתן לפנות לצוות צח"י במס' 

דוברות צוות צח"י  .

)דוגמאות להודעות נצורות מופיעות בנספח העזרים בסוף החוברת(

רשת מידע ותמיכה - אשכולות מידע

מתפקידו של צוות המידע להקים בשלב ההיערכות וההכנה רשת תקשורת 
יחידים,   – תל"מ  לאוכלוסיות  ובעיקר  היישוב  משפחות  לכל  חברתית 

משפחות קשישים ובעלי מוגבלויות קשות, נפגעי טרור ותאונות דרכים.

אשכול/קבוצת  מהוות  משפחות   10-12 ש  כך  בנוי  האשכולות  מערך 
להיות  חירום  בעת  הרכז  תפקיד  הקבוצה.  לרכז  המחוברת  תקשורת 
בקשר טלפוני ו/או פיזי עם המשפחות שבקבוצה ע"מ לקבל ולהעביר 
מידע חיוני, לרכז משובים וצרכים ולחזק מוראלית. צוות המידע לציבור, 
רב-ערך  ככלי  רמו“ת  מערך  את  ויפעיל  יתחזק  הרווחה,  צוות  בסיוע 
וחירום  משבר  בזמן  צח“י  צוות  פעילות  להכוונת  מצב,  תמונת  לגיבוש 

ולקבלת מידע ומשוב מהציבור.

ביישובים בהם לא ניתן להפעיל מערכת אשכולות בצורה אפקטיבית 
מפאת גודל האכלוסיה ניתן לייצר רמו"ת בעזרת אפליקצות ייעודיות 
שאוספות תגובות מהתושבים ויכולות לייצר תמונת מצב בזמן קצר 

מאד גם ביישובים גדולים.

 ניתן להיעזר לצורך זה גם באפליקצייה של המועצה 
מצורף קישור להסבר על השימוש באפליקציה



12

שלב ההפעלה 

תפקידים ותחומי פעילות בזמן אירוע

ראשוניות,  והנחיות  מידע  לקבלת  קשר  יצירת  מצב:  תמונת  גיבוש  	

רכז  רבש"צ,  צח"י,  יו"ר  הבאים:  מהגורמים  האירוע,  לסוג  בהתאם 
הקהילה, מנהל מחלקת המידע במועצה.

גיוס תא דוברות ומידע. 	

השתתפות במטה צח"י המורחב. 	

והסברה לתושבי היישוב  והפצת הודעות חירום, מידע חיוני  ניסוח  	

 , SMS, Facebook ,בכל כלי התקשורת שברשותו – כריזה, דוא"ל
וואטסאפ, טוויטר וכיו"ב, פרסום בכפוף לאישור מיו"ר צח"י. 

על  לבניית תמונת מצב ראשונית  בישוב  הפעלת מערך האשכולות  	

תושבי הישוב ואיתור ראשוני של יחידים ומשפחות הזקוקים לסיוע. 
מידע זה יועבר למטה צוות הצח"י להמשך טיפול

הפצת מידע והסברה שהוכן ע"י גורמי המועצה לתושבים. 	
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דגשים בזמן אירוע

1. נוהל אירוע 

בעת אירוע חירום ביישוב:

יו“ר צח“י מודיע מיידית למוקד המועצה האזורית על האירוע.  	

באותו זמן דובר צח“י מיידע את דובר/ת המועצה/מכלול מידע  	

על פרטי האירוע ועל צורכי המידע לציבור 

הוצאת הודעה פנימית של דוברות צח“י )באישור של יו"ר צח"י(  	

אנשי צח“י מבררים את המידע הראשוני על האירוע הצוות מוציא 
ופשוטה עם הפרטים ההכרחיים  בהירה  הודעה קצרה,  במסרון 
בעיקר להצלת חיים ולהעברת המסר כי יש מי שמטפל באירועים.

ממשיכים בשגרה של הודעות עד לסיום האירוע. 	

את ההודעות לציבור יש לנסח בתשומת לב ובזהירות - התייעצו ואז   .2
פרסמו אותה לתושבים. דוברות המועצה מוציאה גם היא הודעות 
לתאם  חשוב  ולכן  ולהנחיות,  למצב  בהתאם  חירום  בעת  לתושבים 
בין ההודעות כדי להימנע מעומס מידע על התושבים או מהודעות 

סותרות

3. יש למנוע עומס של שיחות טלפון מתושבים אל צוות צח“י. יש לייעד 
ולהעבירן בצורה  ואדם שתפקידו לקבל את הפניות  קו טלפון קווי 

מרוכזת לצוות. פרסמו במסרון את מספר הטלפון.
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נהלי הודעות צח"י

1. הודעה שיוצאת לתושבים בזמן אירוע חירום חייבת להיות מנוסחת 
באופן; ברור, חד-משמעי, לא מלחיץ, דווח אמת במידה וניתן, מעודד 

ונותן תקוה.

2. ההודעה תכלול: מידע על האירוע או החשש, הנחיות פעולה ברורות 
וקצרות מספר טלפון של מוקד הצח"י למשוב התושבים, והודעה כי 

יקבלו עדכונים בהמשך.

3. הודעות עדכון צריכות להגיע לתושבים באופן שוטף )בשאיפה: כל -20
30 דקות1(. הזרמת מידע גם אם אין בו חידוש מנכיחה עבור התושב 
במצב.  במקצועיות  לטפל  ממשיך  שכרגע  מי  יש  כי  העובדה  את 

בהודעות העדכון יש לשוב ולחזור על הנחיות הפעולה.

4. טוב למספר את ההודעות שיוצאות בזמן אירוע ולהוסיף בתחילת כל 
הודעה שעה ותאריך. 

וכתוצאה  ומתח  ללחץ  להיכנס  באירוע עשויים  לזכור שתושבים  יש   .5
מכך שוכחים או מתבלבלים. לכן חשוב כי בהודעות יופיעו תזכורות 

להנחיות הפעולה לתושבים.

6. יש לבצע סבב )באמצעות אשכולות המידע( ולוודא כי כל התושבים 
שהם  ויתכן  אליהם  הגיעה  לא  שההודעה  יתכן  המידע.  את  קיבלו 
יזום יספרו על מצוקתם  חווים קושי גדול ורק כאשר יקבלו טלפון 

וצרכיהם.

נוגע  ביותר  החשוב  המידע  לימודים,  ביום  מתרחש  האירוע  אם   .7
בגן/בפעוטון  הילדים  כי  לדוגמה,  במהירות,  ודאו  הילדים.  לביטחון 
שביישוב ירדו למקלטים ושלחו הודעה קצרה על כך כדי למנוע לחץ 

מצד הורי הילדים.

8. אם האירוע הוא ללא נפגעים – ציינו זאת בתחילת ההודעה. במקרה 
של נפגעים: לא מוסרים פרטים רפואיים או שמות או כל מידע אחר 

כמונוטונית  להיתפס  או  אחד,  מצד  להלחיץ  עלולות   SMS הודעות  המידע  ברציפות  הצורך  לצד   .1
ומכניסות לשאננות מצד שני. לכן חשוב לסנן את ההודעות הנשלחות. כל ישוב ימצא את המינון 

המתאים לתושביו: כמות ההודעות, עיתוי ההודעות...
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יפרסמו  הזה  המידע  את  הרוגים.  על  וחלילה  חס  או  נפגעים  על   
– מד“א, משטרה, צבא. בכל מקרה של נפגעים  הגופים הרלוונטיים 
נקיים חשיבה פרטנית כיצד ליידע את היישוב. אם אפשר כדאי מאד 
מאד  שירגיע  דבר  הפצועים”  למשפחות  נמסרה  ”הודעה  להוסיף 
חרדות של תושבים אם עוד לא נמסרה הודעה למשפחות - לפעמים 

כדאי להמתין מעט עם הוצאת ההודעה. 

 

 

את העקרונות לכתיבת מסרים בוני חוסן ניתן לסכם על פי מודל   

מעש"ה: 

מחויבות – חשוב לתת לתושב את התחושה שיש צוות שמחויב לו   
ומנהל את האירוע

עידוד לפעולה – כלל ראשון בהפחתה של חרדה הוא מעבר ממצב   
של אין אונים למצב של שליטה ויוזמה, לעודד את התושבים לפעול 
ולהודיע  עיניים  )לפקוח  קטנים  בדברים  אם  גם  ביטחונם,  למען 

לצח"י על כל דבר חשוד, לרכז מידע וכו'(

שאלות מחייבות מחשבה – לעודד את התושב לענות לשאלות ע"מ   
בבית?  אתם  אנשים  כמה   – קוגניטיבית  לחשיבה  לחזור  לו  לעזור 

באיזה שעה שמעתם את הרעש?

הבניית אירוע – יצירת לוח זמנים ברור, "לעשות סדר" – לפני חצי   
שעה קרה אירוע, כעת נעשית הערכת מצב, בעוד 20 דקות נשלח 

עדכון נוסף..



הדגמה - ניתוח הודעות צח"י 

דוגמאות: 

הודעה קצרה, מרגיעה,  
חותמת את האירוע  

הנעה לפעולה ולאחריות –  
לשמור על עירנות, לדווח..  

 

מידע מקיף ומוסמך  
"יש אחראי" – מחויבות  

הבניית אירוע: שעת האירוע,   
נעשו סריקות..   

ניסוח קצת מסורבל,   
הודעה ארוכה מדי   

אין צורך לצרף תמונות,   
עלול סתם לעורר חרדות  
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ההודעה מנוסחת כידיעת חדשות   
ולא כהודעה מצוות צח”י, חשוב 

לתושבים לדעת שיש נציגות 
של היישוב ש”שולטת במצב” 

, להראות מחויבות.  למשל: 
“הודעה מצוות צח”י…”

 

אם אפשר כדאי היה פה להוסיף  	

”הודעה נמסרה למשפחות 
הפצועים” אם עוד לא נמסרה 

הודעה למשפחות ולא ניתן 
לחכות עם פרסום ההודעה כדאי 

לתת כתובת שתהיה מענה לפניות 
כפי שמופיע בהודעה.

הודעה מתחילה בהרגעה – אם אין   
נפגעים כדאי לציין כבר בהתחלה 

ומסר שהכל מנוהל  מידע מסודר   
נמצא בטיפול, מחויבות.

לב  ניצול הזדמנות להזכיר לשים   
לתקלות.

הנעה  מהתושבים,  עזרה  גיוס   
לפעולה..
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חזרה לשגרה

בתום אירוע מומלץ לכנס את התושבים ולעדכן במה שקרה. 

במידה והוחלט שלא להתכנס יש לעדכן את התושבים בכתב בפרטי  	

האירוע ע"מ: 

כולל  שננקטו,  הפעולות  ועל  שהתרחש  מה  על  אמין  מידע  לתת  	

פעילות הצוות.

הבניית האירוע – לארגן אצל התושב את סדר האירועים, להבהיר כי  	

האירוע הסתיים ולהכין אותו לחזרה לשגרה.

קיבל  לא  )מי  מהאירוע  לקחים  להפיק  כדי  בתושבים  להסתייע  	

הודעות, מי נזקק לעזרה ופוספס...(

למנוע הפרכת שמועות. 	

בסיכום אירוע מקבצים את כל הפרטים שניתן לפרסם. 
מעבירים מסר כי:

הרפואה  הצבא,  גורמי  עם  רציף  קשר  התקיים  האירוע  אורך  ”לכל 
לעמוד  ממשיך  הצוות  האפשרית.  במהירות  טופל  האירוע  והמועצה. 

לרשות התושבים בכל צורך שעולה“.
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תחום הדוברות

תפקידי צוות הדוברות

הארצית  התקשורת  גורמי  עם  בישוב  הדוברות  פעולות  כל  ריכוז  א. 
והאזורית, באישור ובתיאום עם יו"ר צח"י ודוברות המועצה )במידת 

הצורך עם מנהל תקשורת החוץ במועצה(.

מעקב אחר המידע וההסברה בכלי התקשורת הארציים והאזוריים  ב.  
במהלך אירוע/מצב חירום, ניתוח משמעויות, והכנת דרכי תגובה.

ולהציג  לשדר  מגמה  תוך  תפקידם,  במילוי  לעיתונאים  סיוע  ג.  
ומתוך  ושליטה  סולידריות  התמודדות,  יישובי,  חוסן  באמצעותם 

התייחסות לכלל הצרכים של העיתונאים עצמם.

תיווך בין גורמי התקשורת לתושבים שמעורבים באירוע החירום. ד.  

הרכב הצוות

עדיפות  גבוה,  ביטוי  כושר  ובעלי  רהוטים  מתושבים  יורכב  הצוות  א. 
לבעלי רקע בתחום התקשורת וההסברה.

העיתונות/ בתחום  וניסיון  רקע  לבעל  עדיפות   - הישוב  דובר  ב. 
התקשורת/יחסי ציבור וכיו"ב. 

מומלץ לאתר דוברים דוברי שפות שונות. ג. 

הצח"י  צוות  של  המורחב  במטה  חברים  הינם  והדובר  הצוות  ראש  ד. 
ושותפים לכל פעילות המטה.
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שלב ההכנה

תפקידים ותחומי פעילות בשעת הקמה ושגרה

הכנת תיק יח"צ יישובי – רקע על היישוב והקהילה, תמונות סרטונים  	

וכו' כדאי לתת את הדעת גם לאופן בו היישוב משתקף באינטרנט – 
אתר היישוב, דף פייסבוק

 – ארציים  מידע  והעברת  תקשורת  ערוצי  מגון  של  מראש  היכרות  	

עיתונות, רדיו, טלויזיה, ואינטרנט

צבא  התיישבות,  לענייני  )כתבים  רלוונטית  כתבים  רשימת  הכנת  	

ובטחון..(

בישוב  שונים  בתחומים  תפקידים  ובעלי  מומחים  רשימת  הכנת  	

ובשפות שונות לצורכי הסברה בחירום.

דובר  עם  פעילות  ותיאום  היכרות  קשרי   - עבודה  ממשקי  הכנת  	

המועצה ואחראי תקשורת חוץ. 

היכרות עם דוברים ביישובים שכנים.  

עזרי מטה/אמצעי הפעלה 

 בניית תיק צוות הכולל בתוכו: 

הגדרת תפקיד 	

טבלת צוות החירום היישובי – שמות ודרכי תקשורת. 	

בעלי תפקידים בישוב – מזכיר/מנהל הקהילה, ראשי ועדות, מתנדבים  	

ותושבים בעלי כישורים תקשורתיים.

ודרכי   – במרחב  ואזוריים  ארציים  תקשורת  וכלי  עיתונאים  רשימת  	

התקשורת אתם.
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טבלת בעלי תפקידים של מטה החירום ושל דובר המועצה והאחראי  	

למידע והסברה/ ראש מכלול המידע לציבור ודרכי תקשורת חיוניים.

תיק יח"צ של היישוב – רקע על היישוב והקהילה, תמונות. 	

ערכות לחלוקה לעיתונאים ולמבקרים, הכוללות מפה ודפי מידע על  	

הישוב.

שלב ההפעלה 

תפקידים ותחומי פעילות בזמן אירוע

ריכוז הפעילות עם אמצעי התקשורת והמדיה )הארציים והאזוריים(  	

- רדיו, טלוויזיה, רשתות חברתיות בכל שלבי האירוע, לרבות ראיונות 
בתקשורת, סיקור ותגובות יזומות

השתתפות בישיבות מטה צוות צח“י במרכז ההפעלה. 	

גיבוש תגובות ומסרים לתקשורת וייזום פרסומים וכתבות. 	

ליווי וסיוע לעיתונאים ותיאום ראיונות עם תושבים ובעלי תפקידים  	

ביישוב. 

תדרוך עיתונאים ומרואיינים.  	

חוסן  מרכיבי  של  הבלטה   - ופרסומים  בראיונות  מידע  במסירת  	

והתמודדות, כמו שליטה, התנדבות, סיוע פיזי ונפשי, תכנון מראש, 
שיתופי פעולה, התגייסות וסולידריות.

ייזום פניות לאמצעי התקשורת בבקשה לפרסום מידע חיוני לתושבי  	

היישוב וסיקור חיובי של פעילות צח“י, בעלי התפקידים, המוסדות 
והמתנדבים.

מנהל  עם  בתיאום  ביישוב  אח“מים  וביקורי  סיורים  וליווי  תיאום  	

הקהילה ועם מטה המועצה

ודובר  צח“י  יו“ר  של  ובהכוונה  בתיאום  הדוברות  פעילות  ביצוע  	

המועצה.
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דגשים בזמן אירוע

ליווי כלי התקשורת – ע"מ לשלוט, במידת האפשר, בסיקור התקשורתי  	

של האירוע על דובר צוות החירום היישובי ללוות את כלי התקשורת 
לכל אורך האירוע. מיד בתחילת האירוע במסגרת חלוקת התפקידים 
– ממנים אדם מהיישוב לקבל פיקוד על נושא כלי התקשורת - דובר 
צח“י, דובר היישוב או מנהל הקהילה אם בעלי התפקידים הללו אינם 
כל  לאורך  הזה  התפקיד  את  שימלא  אחר,  אדם  למנות  יש  פנויים, 

האירוע.

אנשי  פני  את  מקבל  הדובר   - אחד  במקום  התקשורת  כלי  ריכוז  	

התקשורת ומרכז אותם במקום אחד לפי בחירתו בהתאם לנסיבות. 
עדיף בקרבה למרחב מוגן. על הדובר להסביר לעיתונאים כי הוא איש 
הקשר שלהם בכל הנוגע לאירוע ומבקש מהם לנהוג בצורה מסודרת 
העיתונאים  של  מבוקרת  לא  שוטטות  מונעת  זו  פעולה  ומכובדת.  
להם,  יודעים שיש אדם שידאג  במקום האירוע. העיתונאים מצדם 

ובאירועי חירום גם הם מעדיפים להתנהל כך.

שהשליטה  לוודא  ע"מ   – התקשורת  לכלי  והעברתם  מסרים  גיבוש  	

במידע שעובר לכלי התקשורת תהיה בידיכם, צוות צח“י )בתיאום עם 
ובוחר את האדם  דובר/ת המועצה( מגבש מסרים בהתאם לאירוע 
שיגרום  ואקום,  ליצור  לא  היישוב. חשוב מאוד  וייצג את  שיתראיין 

לכלי התקשורת לחפש בעצמם את המרואיינים.

כדי  נוספים  מרואיינים  ובחרו  אחריות  קבלו   - מרואיינים  איתור  	

לאפשר לעיתונאים להשלים את התמונה. הם יעשו זאת בעצמם, אם 
אתם לא תדאגו לכך, ואז הסיפור עלול לצאת משליטה. בחרו אנשים 

בעלי חוסן ורגועים, שמסוגלים להעביר את המסר בצורה אחראית.

הציעו  בכבוד,  לעיתונאים  התייחסו   - התקשורת  לכלי  מכבד  יחס  	

כדי לאפשר  וקרה  ובו שתייה חמה  ניתן לפתוח חדר  להם לשתות. 
גם לעיתונאים להתרענן ולהתאושש. כאשר מסבירים להם פנים, הם 
מכבדים גם אתכם וגם את בקשתכם להתנהג בסבלנות ובאורך רוח.

יש להזכיר לתושבים להפנות את כלי התקשורת   – הפניה לדוברים  	

לדובר צח"י ולא לדבר בעצמם עם עיתונאים.
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תיווך בין התקשורת למשפחות – אם יש משפחות מסוימות שנמצאות  	

במוקד העניין של התקשורת כדאי לסייע להן להתנהל מול הכתבים, 
ועלולות  משבר  של  בעיצומו  שנמצאות  במשפחות  מדובר  בד"כ 
לכל  למנות  מומלץ  עליהם.  שיתחרטו  דברים  להגיד  או  לעשות 
התקשורת  כלי  עם  ההתקשרות  את  שיבצע  פנימי"  "דובר  משפחה 

בהנחיה שלכם ושל דובר המועצה.
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עשרת הדברות לראיון תקשורתי

דקות  כמה  להקדיש  יש  חירום  בשעת  גם   - לריאיון  להתכונן  יש   .1
להתעדכן בפרטים ולגבש מסר שקול ואחראי 

- הנהלת צח“י,  - יש לתאם אותו בין כל הגורמים  מסר יש רק אחד   .2
הנהגת היישוב, דובר/ת המועצה ודוברים נוספים.

חזקה  קהילה  של  מסר  ושליטה,  עוצמה  שדרו   - חוסן  של  מסר   .3
שמתמודדת ותומכת בחבריה.

שליטה במצב - אנחנו רוצים שהתושבים ששומעים אותנו ירגישו שיש   .4
מי שדואג להם, שהאירוע בשליטה. יש לסייע להם להרגיש בטוחים.

הקהילה  בשם  מדברים  שאתם  לזכור  יש   – מדברים  אתם  מי  בשם   .5
ולבנות את המסרים בהתאם כך שיתאימו לרוחה של הקהילה.

אל מי אתם מדברים – בזמן גיבוש המסר יש להחליט למי הוא מיועד,   .6
או  פנימה אל הקהילה  מכוון  להיות  יכול  מכוון המסר? המסר  למי 

החוצה אל כלל הציבור, אל מקבלי ההחלטות..

יש  מהמילים.  פחות  לא  חשובים  הדיבור  וטון  הגוף  שפת   - הופעה   .7
לדבר ולא להקריא מהכתב

אמינות! - חשוב לוודא את הפרטים ולשמור על אמינותם.   .8
יודע“ או ”על תשובה זו איני יכול לענות“. הימנעו  מותר לומר ”לא   
הפצתו.  מהירות  למען  המסר  אמינות  ואת  הדיוק  את  מלהקריב 
הקפידו לפרסם רק מידע שעבר לפחות בדיקה ראשונית. אם אינכם 
בטוחים במאה אחוזים, צרפו הסתייגות שזהו המידע הידוע ברגעים 
אלה וציינו מתי צפוי עדכון נוסף מומלץ לרשום נקודות להתייחסות 

בריאיון.

לענות  רוצים  לא  שאתם  שאלות  נשאלתם  אם   – לענות  חייבים  לא   .9
רוצים  שהייתם  כפי  השאלה  את  מחדש  לנסח  עדינה  בצורה  ניתן 

להתייחס אליה, לא חייבים לענות לכל שאלה.

הנחיות פרקטיות - נצלו את הריאיון כדי להזכיר הנחיות התנהגות,   .10
אם יש כאלה.
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חזרה לשגרה

בתום אירוע מומלץ לכנס את צוות הדוברות היישובי עם צוות הדוברות 
של המועצה

לסכם את האירוע ואת ההתנהלות התקשורתית.

האם במבט לאחור המסרים הוגדרו נכון – מחזקים, משדרים חוסן? 	

האם המסרים שהוגדרו עברו בצורה נכונה 	

האם הצלחנו "לשלוט" בחזית התקשורתית - למנוע ממנה להשתולל  	

ולנתב אותה לצרכינו?

האם הצלחנו לשמור על המשפחות בקהילה? 	
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עזרים לשימוש תא מידע ודוברות

צוות הדוברות היישובי

מיילטלפוןתפקידשם
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טבלת פרטים של בעלי התפקידים במועצה 

)מעודכן ל 2020( 

מיילטלפוןתפקידשם

יפה שטרית
ראש מכלול 

מידע
050-5754303

yaffa@gush-etzion.
org.il

יעקב ליפקין
דובר 

המועצה
054-6361533

dover@gush-etzion.
org.il

הראל דוידוביץ'
מנהל תחום 

תקשורת
050-8331640

לשכת ראש 
המועצה

02-9939910
lishka@gush-etzion.

org.il

050-4012077ראש לשכהמורית ינון

צוותי מידע 
ודוברות 

ביישובים שכנים 

צוותי מידע 
ודוברות 

ביישובים שכנים

צוותי מידע 
ודוברות 

ביישובים שכנים



דוגמאות להודעות נצורות
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טבלת אשכולות )רמו"ת(

ראש אשכול א' -    טלפון - 

נוצר קשרטלפוןטלפוןשם

ראש אשכול ב' -   טלפון - 

נוצר קשרטלפוןטלפוןשם
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ראש אשכול ג' -   טלפון - 

נוצר קשרטלפוןטלפוןשם

ראש אשכול ד' -   טלפון - 

נוצר קשרטלפוןטלפוןשם




