
ספרון כיס לשומר סף

שותפים בתכנית הלאומית

הספרון מכיל ידע בסיסי ומתומצת בנושא מניעת אובדנות
י שומר סף ואיננו מחליף את ההכשרה המקיפה  "ע
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התאבדותמניעת1.
האובדנותלנושאמודעותהעלאת›
קטלנייםלאמצעיםנגישותמניעת›

בסיכוןאוכלוסיותבקרבלאובדנותסיכוןאיתור2.
סף-שומרבאמצעותאיתור›
מקצועאנשיי"עבתשאוליזוםאיתור›
באינטרנטאיתור›
חמיםקוויםי"עאיתור›

האיתורלאחרטיפול3.
למאותריםלאובדנותסיכוןהערכת›
למאובחניםטיפוליותבמסגרותטיפולמתן›

מבוססת על תכניות מניעת אובדנות  
שפותחו במדינות שונות בעולם  

י מומחים בתחום  "והותאמו לארץ ע
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התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

לביןבינוולתווךאובדניבסיכוןאדםלזהותהיודעאדםהואסףשומר
אדם.ייעודיתחובהאופורמליתפקידאיננוזה.מתאיםטיפוליגורם
.במצוקההשרויאחרלאדםביחסמקומומעצםסף-לשומרהופך

האדםעםהנפגשעובדאומקצועאישכללהיותיכול,סףשומר
משפחהבןאושכן,חברגם,מזהיותר.עבודתובמסגרתהאובדני

זהלהיותיכול,לאובדנותמדאיגיםסימניםלזהותומסוגללנושאהמודע
.ההתאבדותאתשימנע

הכשרת שומרי סף היא אחת האסטרטגיות  
שנבחרו בתכנית הלאומית מתוך הבנה  
שכל אחד יכול לעזור ולמנוע אובדנות



ספרון כיס לשומר סף4

בני נוער  
וצעירים  

קהילת  
ב"הלהט

ות/נפגעי
תקיפה מינית 

ב"ואלמ

גברים ואבות  
גרושים/ בודדים 

/ עולים 
מהגרים

קשישים

מועדיםוביסקסואליםטרנסים,הומוסקסואלים,לסביות
כאשר)התאבדותניסיוןעלדיווחו40%-20%.לאובדנות

ולסביותוהומואיםטרנסיםבקרבהואיותרהגבוההאחוז
.(דתיים

השתייכות לאוכלוסיית סיכון לאובדנות  
.  היא אחד מגורמי הסיכון שיש להיות ערניים אליו

.חשוב לזכור כי אדם יכול להשתייך לכמה קבוצות סיכון בו זמנית

לגילמתחתוצעיריםקטינים80-100בממוצעשנהבכל
25%-15%כימראיםנתונים.בישראלמתאבדים24

וכינתוןרגעבכלהתאבדותעלחושביםהנוערמבני
.אחרגילמכלגבוהיםהינםזהבגילהתאבדותניסיונות

באוכלוסייההתאבדותעלסטטיסטיםנתוניםבידנואין
.גבוהבסיכוןכאוכלוסייהלהזכירהחשובזאתלמרות.זו

שלהקשותהתוצאותאחתכימצייניםפסיכולוגים
–למותעזורצוןלחייםהטעםאיבודהיאמיניותפגיעות

.התאבדותניסיונותאףרביםובמקרים
פילהתאבדותגבוהבסיכוןנמצאים(נעריםוגם)גברים

עלמצביעיםהנתונים.הגילאיםבכל(ונערות)מנשים4
להתאבדנוטיםגרושים/פרודים/רווקיםשגבריםכך

.נשואיםמגבריםיותר
הןבישראלמההתאבדויות33%-ככימראיםהנתונים

גםכאשר(לשעברמ"ומבריהמאתיופיה)עוליםשל
.(עוליםמלאויותר1.5פיעלעומדיםהאובדנותניסיונות

שיעורולכןהגילעםעולהההתאבדותשיעור
לחלקםביחס)הקשישיםאוכלוסייתבקרבההתאבדות
.ביותרהגבוההוא(הכלליתבאוכלוסייה
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התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

לעיתיםמדיכאוןסבלומהמתאבדים90%כימראיםמחקרים
.נוספותנפשיותממחלותאףוחלקםממשברכתוצאה

נפשיתהפרעהכלאובחנהלאקרובותלעיתיםשהתאבדובצעירים.
קשישיםבקרבמאודנפוץדכאון.
באמצעותבדיכאוןלטפלניתןהמקריםשבמרבית,לדעתחשוב

להקלהולהביאהצורךבמידת,תרופותובאמצעותנפשייםטיפולים
.משמעותית

,  בקרב מרבית המתאבדים נמצא סימנים של דיכאון
או אירוע טראומטי  /בשילוב תחושת חוסר תקווה ו

המהווה טריגר לביצוע הניסיון האובדני

:סימנים של דיכאון במבוגרים
מצב רוח מדוכא•
ירידה בעניין בפעילויות ובהנאות•
שינויי דפוסי תיאבון ומשקל•
(שינה מרובה או חסרה)הפרעות שינה •
(  תפקוד איטי)האטה פסיכומוטורית •
תחושות שליליות רוב הזמן•
לחשוב ולהחליט, ירידה ביכולת להתרכז•
החל )מחשבות חוזרות על מוות •

(ממחשבה על מוות ועד תכנון ממש

סימנים לדיכאון

סימנים נוספים של דיכאון  
:אופייניים בעיקר לצעירים

הסתגרות•
פעולהלשתףסירוב•
והדחקההכחשה•
תוקפנותאורגזנות•
מתחלפיםרוחמצבי•
שעמום•
רגשותובביטויבזיהויקושי•
חברתיניתוק•

דכאון ואובדנות
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קודםאובדניוניסיוןאובדניותמחשבות
בעיותבפתרוןקושי,נמוךעצמידימוי:כמואישייםדפוסים,

ועודתוקפנות,אימפולסיביות
חרדה,התנהגותהפרעות,טראומה-פוסט
פסיכולוגימחסוםכמפורראלכוהול/בסמיםשימוש,התמכרויות

אובדניניסיוןביצועלפני

התנהגותיים/ גורמים אישיים 

סביבתיים/גורמים חיצוניים 
נפשיותבעיותשלאו/ואובדנותשלמשפחתיתהיסטוריה
בילדותהזנחה/התעללותשלהיסטוריה
במדיה"הרואיים"התאבדותמקרי
קרובהבסביבההתאבדותמקרי–ההדבקהאפקט

היעדר גורמי חוסן/ מיעוט 

משפחה תומכת
רשת חברתית תומכת
מעורבות אידיאולוגית  /

חברתית/ דתית
 מקצועי/ תפקיד חברתי

 (לא תמיד)תפקוד נורמטיבי
חוש הומור
אופטימיות
  מיומנויות פתרון בעיות
יכולת לתכנן לעתיד
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התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

 בריונות ברשת/ בריונות
עימותים ואלימות במשפחה
פגיעה מינית
 שיימינג'–מצבים מביכים או מבישים'
יציאה מהארון, גילוי נטייה מינית
הגירה/ מקום מגורים : משברי קליטה
 (  פרידה, גירושין, מוות)אובדן
אובדן פרנסה או יציאה לגמלאות
 (חשש מאובדן החופש)בעיות עם החוק
 (פחד להפוך לנטל)אבחון מחלה קשה
 ('הדבקה')חשיפה לאחרים שהתאבדו
  כל אירוע המוביל להתנגשות מהותית

בין הפרט לבין הנורמות של קבוצת 
ההתייחסות או הקהילה אליה משתייך  

חשוב לזכור כי מה שאדם  
חווה כאירוע שלא ניתן  

מושפע  , לשאת אותו
:  כולל, ממכלול דברים

נסיבות  , מבנה נפשי אישי
.סביבה ועוד, גיל, חיים
,  כל אירוע קיצוני, לכן

שינוי לרעה  , חוויה קיצונית
,  משבר אישי, במצבי חיים

המעוררים  ', טראומה וכד
,  אין מוצא: תחושות של
,  חוסר תקווה, חוסר אונים

,  כאב בלתי נסבל, ייאוש
בושה שלא  , חרדות קשות

, ניתן לעמוד בה ועוד
עלולים להוות גורם סיכון  

.לאובדנות

אירוע לחץ הוא גורם לחץ מצבי המהווה טריגר להתאבדות  
בשילוב גורמי סיכון נוספים( יכול להיות חד פעמי או מתמשך)

יכול להידחף  , יותר ממבוגרים, נוער, ככלל
,  למעשה אובדני בשל אירוע לחץ חיצוני
גם כאשר אין רקע אחר מעורר דאגה
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מחקרים מראים כי במרבית המקרים  
קיימת תקשורת אובדנית המקדימה את הניסיון האובדני

רמזים מילוליים ישירים

"החלטתי להרוג את עצמי"
"ה/מתוהייתיהלוואי"
"להתאבדת/הולךאני"
"זהכלעםלגמורהולךאני"
"יקרהלא(וכךכך)אם,

"עצמיאתת/הורגאני

רמזים מילוליים עקיפים

"אני לא יכולה  , אני עייף מהחיים
"רוצה לצאת מזה/ להמשיך ככה 

"למשפחה יהיה טוב יותר בלעדיי"
"למי יהיה אכפת אם אני אמות"
" לא  / בקרוב לא אהיה בסביבה

"תצטרכו לדאוג לי

ת  
עולו

פ
ת  

עוררו
מ

שד
ח

  רכישת כלי ירי
אגירת כדורים
סידור וארגון עניינים אישיים
תכנון סידורי הלוויה
מסירת רכוש אישי בעל ערך

ם
שינויי

ח  
הרו

מצב 
ב

ת
הגו

תנ
ה

וב

תסכול , בלבול, חרדה, ייאוש, עצב חריף
נסיגה חברתית, התבודדות, הסתגרות
הימנעות מפעילויות שהיו מועדפות
גישה צינית, אובדן מוטיבציה
הזנחה עצמית, שנאה עצמית
  שימוש מופרז בסמים או אלכוהול
תוקפנות או עצבנות פתאומיים ובלתי מוסברים, כעס
עניין פתאומי או איבוד עניין פתאומי בדת
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התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

"קשהלךשהיהנשמע,לישסיפרתממה"
"?מכךכתוצאהמדוכא/עצבני/מפוחד/עצובמרגישאתה

"קרהמה.לאחרונהמהביתיוצאתלאכמעטשאתלבשמתי?"
"בביתבסדרהכל""?האחרוןבזמןהולךאיך?"
"אותךהלחיץאועליךשהקשהלאחרונהמשהוקרה?"
"שלךלחוגיםלהגיעשהפסקתלבשמתי"
"לךקשה?עצובהאת?ממשהומפחדתאת?"
"בודדמרגישאתההאם""?המשפחהבניעםקשרלךישהאם?"
"במיוחדאותךמדאיגיםאושמטרידיםדבריםישהאם?"
"לךשעוזרמיישהאם?ת/מתגוררה/אתמיעם?"
"שלךבקשייםאובדאגותלשתףמיאתלךישהאם?"
"מהארוןליציאהבסביבתךהגיבואיך?"

במטרה לברר את התקווה  , שאלות על אירועים דומים בעבר
:ואסטרטגיות ההתמודדות של האדם עם מקרים דומים בעברו

"התמודדת עם המצב אזכיצד? האם היית פעם במצב דומה?"
"מצוקות שלך/איך נהגת לפתור בעיות?"

דוגמאות לשאלות שניתן לשאול את האדם כדי לשקף לו את מה  
:  שראינו וכהכנה לשאלת האובדנות הישירה

בחופשיותלדברלאדםולאפשרלהאזנהזמןלפנותיש
פרטיותבושישבמקוםלבדהאדםעםלשוחחיש
לעזרהלהפנותמקורותברשותךשישלוודאיש

:  יש להתאים את השאלות לאדם העומד מולנו
'  ב וכד"להט, חרדי, עולה, זקן, אישה, גבר, נערה, נער
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אםכנהיהיהולאישתףלאשהאדםהחששלמרות,לזכוריש
כנראהכיאיתנוומשוחחאיתנונמצאהוא,סודיותנבטיחלא

.עזרהרוצה/מבקשהוא

מתכווניםאנחנומיעםלשתףלעיתיםניתן,זאתבמקום
שדבריםהתחושהואתהחרדהאתלפוגגעשויזה.לדבר

.'הגבמאחורי'נעשים

"אוכללא,סודיותלךואבטיחבמידה
רוצהמאודאני-עזרהלקבללךלעזור
"לךלעזור

"הגבמאחורידברשוםאעשהלאאני
"לךלעזוררוצהאניאבל..שלך

"ואניממךלישאכפתי/שתדערוצהאני
"לךלעזורכדיהכלאעשה

:  סוגיית הסודיות היא סוגיה מורכבת
,  ישנו חשש שאם לא נבטיח סודיות, מצד אחד

.  לא ישתפו אותנו ולא יהיו כנים איתנו
.אם נבטיח סודיות הרי שלא נוכל לעזור, מצד שני

:חשובבכל מקרה 

!לא להבטיח סודיות ולא להגיד אני לא אגלה לאף אחד

דרכים  
אפשריות  
להעברת  

המסר שלא  
ניתן לשמור  
על סודיות  
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התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

-מאודטובואפילו)טוברוחמצבעלמעטותלאעדויותישנן
.האובדנילמעשהשקדם(נפשהתרוממות

הקלהתחושתחווהדכאוניבמצבהנמצאאדם,אחתלא
.האובדניהמעשהאתלבצעמחליטהואשבוברגעדווקא

תחושת,להתאבדההחלטהשלאחרלהיותיכוללכךההסבר
.(ההתאבדות)ומוצאשליטהבתחושתמתחלפת'מוצאאין'ה

,  יש להיות ערניים לשינוי משמעותי במצב הרוח, לאור זאת
.בעיקר כאשר השינוי הקיצוני לטובה מגיע לאחר מצב רוח ירוד
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מוות/התאבדותהמילהאתהכוללתהשאלהאתלשאול.

שלנוובמסריםבמיליםהשימושלאופןמודעיםלהיותיש
מבלי,אמפתיהמתוךלשאוליש.השאלהשאלתכדיתוך

תלויהאיתושאנחנוההרגשה-לבקרומבלילשפוט
.שלנוהגוףובשפתשנבחרבמילים

אמפתיה:תכילשהיאכךנכוןהשאלהאתלשאולחשוב,
העלבה,ביקורת,שיפוטיותללא,לעזורורצוןהבנה,הקשבה

.זעזועאו

.הכי חשוב הוא לשאול את השאלה בדרך המתאימה לך
, ת לשאול את השאלה/אם אינך מסוגל

!י מישהו שישאל במקומך/מצא
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התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

ה עד שאתה רוצה למות או  /ה כל כך עצוב/האם את"✓
"?לישון ולא לקום

הם לפעמים רוצים  , כשאנשים מיואשים, ת/ה יודע/את"✓
"?ה ככה/ה מרגיש/גם את. למות

"?האם יש לך מחשבות על לפגוע בעצמך או להרוג את עצמך"✓
"?על התאבדות( עבר לך בראש)חושב /האם חשבת"✓

"?האם אתה מתכוון לבצע אותן, יש לך מחשבות על התאבדות"✓
"?להרוג את עצמךנת/ה מתכוון/את"✓

"נכון, אתה לא חושב להרוג את עצמך?"

"נכון, את לא תעשי משהו מטורף או טיפשי?"

"נכון, ת על זה/ה לא חושב/את, התאבדות זה דבר טיפשי?"
"  יש הרבה אנשים שכל הזמן מדברים על התאבדות

..."אבל לא מעזים
"צריך אומץ כדי להתאבד"...

ה לא רוצה לדעת/י לאדם שאת/אל תאמר: חשובהכי!

"?האם תכננת איך להרוג את עצמך"✓
"  ?האם תכננת מתי לעשות את זה"✓

שיטה וזמן: לברור תכנית פעולה

לברור כוונה להתאבד

לברור רצון למות

לברור מחשבות אובדניות
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לתת את מלוא תשומת הלב, ה/להיות איתו
מת/היא מסיים/להקשיב ולהשיב רק כשהוא

  לא לשפוט או לבקר מהר מדי
להתמקד באדם שמולך ולא בפחדים שלך

שטיפול יכול לעזור-לשכנע שיש מה לעשות 

:תקווהשלפתחפותחים
!"ה/שתחיירוצהאני","לךלעזוראפשר","לבדלאה/את"
"שלךלמשפחהחשובזה","ליחשובזה"

" ת שקשה עכשיו לראות תקווה/אני יודע"
ה רק רוצה שהכאב ילך  /יכול להיות שאת"

"?ה רואה את המוות כפתרון יחיד/ואת

יש הרבה אנשים  . יש עוד דרכים שהכאב ייחלש"
טובים ואנשי מקצוע שיכולים לעזור לך ולתת לך  

מה לפחות לתת  /ה מסכים/את. כלים להתמודד
"מי לקבל עזרה/בבקשה תסכים? אנס'לזה צ

א
מ

דוג

השלב הבא הוא  , אם ההחלטה היא לא להזמין גורם אחר
.לשכנע את האדם לקבל עזרה מקצועית: שלב השכנוע

שוב
ח

(חירום)בשלב זה יש לשקול עד כמה המצב הוא קריטי 
אמבולנס או הפנייה למיון, והאם הוא מצדיק הזמנת משטרה
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לכל אחת מהשאלות הבאות" כן"תשובת 
:משמעותה שהצלחת בשכנוע

"י להתייעץ עם איש מקצוע/האם תרצה?  "
"י לי לעזור לך לקבוע פגישה/האם תיתן?"
"י לי להשיג לך עזרה/האם תאפשר?"
"למיון/ ה לבוא איתי למרפאה/ה מוכן/האם את?"

,  בכל ארגון ישנה כתובת לנושא
חשוב לדעת מי הכתובת ולפנות אליה כשצריך

(בסוף הספרון ישנם גורמי הפנייה נוספים)

,  בין אם האדם הסכים לקבל עזרה ובין אם לא
ההמלצה היא לא להשאיר אותו לבד

ולא להישאר לבד  
(בעיקר כאשר יש סירוב מוחלט לקבלת עזרה)
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הנפשלבריאותמרפאה
פסיכיאטרימיון/כללימיון
משפחהרופא
יישוביס"עו,המקומיתברשותהרווחהמחלקת
(סעד.פ)הנוערלחוקס"עו,ספרביתפסיכולוג,יועצת:נוער

,  לאחר קבלת הסכמה מהאדם לקבל עזרה
יש לתת לו מידע על מקורות עזרה ולעזור לו להגיע אליהם

יש לוודא קיומה של כתובת מתאימה להפניה מידית

"  אחר כך"בכל מקרה אין לתת מספר לקבוע פגישה 
יש לסייע לאדם לקבוע פגישה וללוות אותו  

או לדאוג שאחר מישהו ילווה אותו

:בוגרשלבמקרה
לבדלהישארולאמישהועודלערביש.
(בלבדבהסכמתו)לאדםמקורבמישהולערברצוי.
אומשטרהלהזעיקישלחייומידיתסכנהשלבמקרה

.צמודבליווימיוןלחדרלהפנותו

:קטיןשלבמקרה
אוההוריםעםקשרליצוריש,מהשלביםאחדבכל

.שננקטובצעדיםוליידעםאפוטרופוס
(סעד.פ)הנוערלחוקס"עובמעורבותצורךיש.
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,  לא להאשים, לא להתווכח, להקשיב כדי להבין
.לנסות לשלוט ברגשות ולא להביע זעזוע. לא לשפוט

להסכים עם הרגשות  -ת /להיות אמפתי
ה/להיות ישיר, העולים בשיחה

לא לפחד לשאול את השאלה  : והכי חשוב
שממנה ניתן להבין האם הוא בסיכון להתאבדות

(למצוא מישהו שישאל, ת/ואם אינך מסוגל)

אדם מאיים לקפוץ מהגג
אדם מסתגר בחדר ומאיים להתאבד

אדם השאיר מכתב או סימן אחר לכוונת התאבדות ונעלם
אדם שלח הודעה מעוררת חשד בווטסאפ  

ברשת/ בפייסבוקאדם פרסם משהו מטריד 
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גורמי הסיוע של בריאות הנפש -קופות החולים 
(רצוי לאתר מספר מקומי ישיר)

*3833מאוחדת *2700כללית
1-700-727466לאומית *3555-ו* 4555מכבי 

לנוער ומבוגרים, סיוע והקשבה באינטרנט-ר.ה.ס
www.sahar.org.il

מחלקת רווחה  
ברשות המקומית

106
(המוקד העירוני)

תורן או ס "לבקש עו
/ פקיד סעד נוער 

ס קשישים"עו

118מוקד חירום משרד הרווחה

פרטי התקשרותארגון

SMS 076-8844400
18:00–14:00' עד ו' א

16:00-02:00שישי שבת 1201(24/7)
www.eran.org.il

ן"ער
עזרה ראשונה נפשית

20:00-12:00
3שלוחה : רוסיתלדוברי 
4שלוחה : שואהלניצולי 
2שלוחה : ערביתלדוברי 
*  3021: לזקןקו 
*2201: לחיילקו 

לסיוע בנושא אלימות ברשת או איומים אובדניים-הכפתור האדום 
054-7002185: ווטסאפ

www.redbutton.org.il: שליחת הודעה ברשת
('מרכז לסיוע'לשונית )
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הערותמספר טלפוןארגון

עמותה ישראלית  074-7556100אנוש
לבריאות הנפש

מיתרים
03-6538888א  "ת

04-6191049חיפה 

סיוע בטיפול פרטני  
וקבוצות למשפחות  

שחוו התאבדות

מילם
קו יעוץ  

"מקשיבים ניסיון"
1-700-551616

יעוץ ותמיכה  
בבני משפחה של  

אנשים  
המתמודדים עם  

פגיעה נפשית

03-9640222בשביל החיים  
העמותה לתמיכה  

במשפחות  
ומניעת התאבדויות

"יש עם מי לדבר"
"  האגודה"מוקד 

03-6205591
(16:00-20:00)

אוזן  -הקו הלבן 
קשבת לקהילה  
הגאה וקרוביהם



100משטרה

101א"מד

חדרי מיון בבתי חולים כלליים  
ובבתי חולים לבריאות הנפש

"  החייאה נפשית"שומר הסף יבצע 
באמצעות מתן תקווה


