ספרון כיס לשומר סף

שותפים בתכנית הלאומית

הספרון מכיל ידע בסיסי ומתומצת בנושא מניעת אובדנות
ע " י שומר סף ואיננו מחליף את ההכשרה המקיפה

מבוססת על תכניות מניעת אובדנות
שפותחו במדינות שונות בעולם
והותאמו לארץ ע" י מומחים בתחום

 .1מניעת התאבדות
‹ העלאת מודעות לנושא האובדנות
‹ מניעת נגישות לאמצעים קטלניים
 .2איתור סיכון לאובדנות בקרב אוכלוסיות בסיכון
‹ איתור באמצעות שומר  -סף
‹ איתור יזום בתשאול ע"י אנשי מקצוע
‹ איתור באינטרנט
‹ איתור ע"י קווים חמים
 .3טיפול לאחר האיתור
‹ הערכת סיכון לאובדנות למאותרים
‹ מתן טיפול במסגרות טיפוליות למאובחנים
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ספרון כיס לשומר סף

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

הכשרת שומרי סף היא אחת האסטרטגיות
שנבחרו בתכנית הלאומית מתוך הבנה
שכל אחד יכול לעזור ולמנוע אובדנות
שומר סף הוא אדם היודע לזהות אדם בסיכון אובדני ולתווך בינו לבין
גורם טיפולי מתאים .זה איננו תפקיד פורמלי או חובה ייעודית .אדם
הופך לשומר-סף מעצם מקומו ביחס לאדם אחר השרוי במצוקה.
שומר סף ,יכול להיות כל איש מקצוע או עובד הנפגש עם האדם
האובדני במסגרת עבודתו .יותר מזה ,גם חבר ,שכן או בן משפחה
המודע לנושא ומסוגל לזהות סימנים מדאיגים לאובדנות ,יכול להיות זה
שימנע את ההתאבדות.
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השתייכות לאוכלוסיית סיכון לאובדנות
היא אחד מגורמי הסיכון שיש להיות ערניים אליו.
חשוב לזכור כי אדם יכול להשתייך לכמה קבוצות סיכון בו זמנית.

בני נוער
וצעירים
קהילת
הלהט"ב
נפגעי/ות

תקיפה מינית
ואלמ"ב

גברים ואבות

בודדים  /גרושים

עולים /
מהגרים
קשישים
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בכל שנה בממוצע  80-100קטינים וצעירים מתחת לגיל
 24מתאבדים בישראל .נתונים מראים כי 25%-15%
מבני הנוער חושבים על התאבדות בכל רגע נתון וכי
ניסיונות התאבדות בגיל זה הינם גבוהים מכל גיל אחר.
לסביות ,הומוסקסואלים ,טרנסים וביסקסואלים מועדים
לאובדנות 40%-20% .דיווחו על ניסיון התאבדות (כאשר
האחוז הגבוה יותר הוא בקרב טרנסים והומואים ולסביות
דתיים).

אין בידנו נתונים סטטיסטים על התאבדות באוכלוסייה
זו .למרות זאת חשוב להזכירה כאוכלוסייה בסיכון גבוה.
פסיכולוגים מציינים כי אחת התוצאות הקשות של
פגיעות מיניות היא איבוד הטעם לחיים ורצון עז למות –
ובמקרים רבים אף ניסיונות התאבדות.
גברים (וגם נערים) נמצאים בסיכון גבוה להתאבדות פי
 4מנשים (ונערות) בכל הגילאים .הנתונים מצביעים על
כך שגברים רווקים /פרודים /גרושים נוטים להתאבד
יותר מגברים נשואים.
הנתונים מראים כי כ 33%-מההתאבדויות בישראל הן
של עולים (מאתיופיה ומבריה"מ לשעבר) כאשר גם
ניסיונות האובדנות עומדים על פי  1.5ויותר מלא עולים).
שיעור ההתאבדות עולה עם הגיל ולכן שיעור
ההתאבדות בקרב אוכלוסיית הקשישים (ביחס לחלקם
באוכלוסייה הכללית) הוא הגבוה ביותר.

ספרון כיס לשומר סף

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

דכאון ואובדנות







בקרב מרבית המתאבדים נמצא סימנים של דיכאון,
בשילוב תחושת חוסר תקווה ו /או אירוע טראומטי
המהווה טריגר לביצוע הניסיון האובדני
מחקרים מראים כי  90%מהמתאבדים סבלו מדיכאון לעיתים
כתוצאה ממשבר וחלקם אף ממחלות נפשיות נוספות.
בצעירים שהתאבדו לעיתים קרובות לא אובחנה כל הפרעה נפשית.
דכאון נפוץ מאוד בקרב קשישים.
חשוב לדעת ,שבמרבית המקרים ניתן לטפל בדיכאון באמצעות
טיפולים נפשיים ובאמצעות תרופות ,במידת הצורך ולהביא להקלה
משמעותית.

סימנים לדיכאון
סימנים של דיכאון במבוגרים:

•
•
•
•
•
•
•
•

סימנים נוספים של דיכאון
אופייניים בעיקר לצעירים:

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

הסתגרות
סירוב לשתף פעולה
הכחשה והדחקה
רגזנות או תוקפנות
מצבי רוח מתחלפים
שעמום
קושי בזיהוי ובביטוי רגשות
ניתוק חברתי
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גורמים אישיים  /התנהגותיים






מחשבות אובדניות וניסיון אובדני קודם
דפוסים אישיים כמו :דימוי עצמי נמוך ,קושי בפתרון בעיות,
אימפולסיביות ,תוקפנות ועוד
פוסט-טראומה ,הפרעות התנהגות ,חרדה
התמכרויות ,שימוש בסמים /אלכוהול כמפורר מחסום פסיכולוגי
לפני ביצוע ניסיון אובדני

גורמים חיצוניים /סביבתיים





היסטוריה משפחתית של אובדנות ו /או של בעיות נפשיות
היסטוריה של התעללות /הזנחה בילדות
מקרי התאבדות "הרואיים" במדיה
אפקט ההדבקה – מקרי התאבדות בסביבה קרובה

מיעוט  /היעדר גורמי חוסן
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משפחה תומכת
רשת חברתית תומכת
מעורבות אידיאולוגית/
דתית /חברתית
תפקיד חברתי  /מקצועי
ספרון כיס לשומר סף







תפקוד נורמטיבי (לא תמיד)
חוש הומור
אופטימיות
מיומנויות פתרון בעיות
יכולת לתכנן לעתיד

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

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

חשוב לזכור כי מה שאדם
חווה כאירוע שלא ניתן
לשאת אותו ,מושפע
ממכלול דברים ,כולל:
מבנה נפשי אישי ,נסיבות
חיים ,גיל ,סביבה ועוד.
לכן ,כל אירוע קיצוני,
חוויה קיצונית ,שינוי לרעה
במצבי חיים ,משבר אישי,
טראומה וכד' ,המעוררים
תחושות של :אין מוצא,
חוסר אונים ,חוסר תקווה,
ייאוש ,כאב בלתי נסבל,
חרדות קשות ,בושה שלא
ניתן לעמוד בה ועוד,
עלולים להוות גורם סיכון
לאובדנות.














בריונות  /בריונות ברשת
עימותים ואלימות במשפחה
פגיעה מינית
מצבים מביכים או מבישים – 'שיימינג'
גילוי נטייה מינית ,יציאה מהארון
משברי קליטה :מקום מגורים  /הגירה
אובדן (מוות ,גירושין ,פרידה)
אובדן פרנסה או יציאה לגמלאות
בעיות עם החוק (חשש מאובדן החופש)
אבחון מחלה קשה (פחד להפוך לנטל)
חשיפה לאחרים שהתאבדו ('הדבקה')
כל אירוע המוביל להתנגשות מהותית
בין הפרט לבין הנורמות של קבוצת
ההתייחסות או הקהילה אליה משתייך
ככלל ,נוער ,יותר ממבוגרים ,יכול להידחף
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"
"הלוואי והייתי מת/ה"
"אני הולך/ת להתאבד"
"אני הולך לגמור עם כל זה"
"אם (כך וכך) לא יקרה,
אני הורג/ת את עצמי"






פעולות
מעוררות
חשד

שינויים
במצב הרוח
ובהתנהגות
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רמזים מילוליים עקיפים






"אני עייף מהחיים ,אני לא יכולה
להמשיך ככה  /רוצה לצאת מזה"
"למשפחה יהיה טוב יותר בלעדיי"
"למי יהיה אכפת אם אני אמות"
"בקרוב לא אהיה בסביבה  /לא
תצטרכו לדאוג לי"

 עצב חריף ,ייאוש ,חרדה ,בלבול ,תסכול
 הסתגרות ,התבודדות ,נסיגה חברתית
 הימנעות מפעילויות שהיו מועדפות
 אובדן מוטיבציה ,גישה צינית
 שנאה עצמית ,הזנחה עצמית
 שימוש מופרז בסמים או אלכוהול
 כעס ,תוקפנות או עצבנות פתאומיים ובלתי מוסברים
 עניין פתאומי או איבוד עניין פתאומי בדת
 רכישת כלי ירי
 אגירת כדורים
 סידור וארגון עניינים אישיים
 תכנון סידורי הלוויה
 מסירת רכוש אישי בעל ערך

ספרון כיס לשומר סף

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות





יש לפנות זמן להאזנה ולאפשר לאדם לדבר בחופשיות
יש לשוחח עם האדם לבד במקום שיש בו פרטיות
יש לוודא שיש ברשותך מקורות להפנות לעזרה

דוגמאות לשאלות שניתן לשאול את האדם כדי לשקף לו את מה
שראינו וכהכנה לשאלת האובדנות הישירה:
" ממה שסיפרת לי ,נשמע שהיה לך קשה"
אתה מרגיש עצוב /מפוחד /עצבני /מדוכא כתוצאה מכך?"
" שמתי לב שאת כמעט לא יוצאת מהבית לאחרונה .מה קרה?"
" איך הולך בזמן האחרון?" "הכל בסדר בבית?"
" קרה משהו לאחרונה שהקשה עליך או הלחיץ אותך?"
" שמתי לב שהפסקת להגיע לחוגים שלך"
" את מפחדת ממשהו? את עצובה? קשה לך?"
" האם יש לך קשר עם בני המשפחה?" "האם אתה מרגיש בודד?"
" האם יש דברים שמטרידים או מדאיגים אותך במיוחד?"
" עם מי את/ה מתגורר/ת? האם יש מי שעוזר לך?"
" האם יש לך את מי לשתף בדאגות או בקשיים שלך?"
" איך הגיבו בסביבתך ליציאה מהארון?"
יש להתאים את השאלות לאדם העומד מולנו:
נער ,נערה ,גבר ,אישה ,זקן ,עולה ,חרדי ,להט"ב וכד'
שאלות על אירועים דומים בעבר ,במטרה לברר את התקווה
ואסטרטגיות ההתמודדות של האדם עם מקרים דומים בעברו:
" האם היית פעם במצב דומה? כיצד התמודדת עם המצב אז?"
" איך נהגת לפתור בעיות /מצוקות שלך?"
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סוגיית הסודיות היא סוגיה מורכבת:
מצד אחד ,ישנו חשש שאם לא נבטיח סודיות,
לא ישתפו אותנו ולא יהיו כנים איתנו.
מצד שני ,אם נבטיח סודיות הרי שלא נוכל לעזור.
בכל מקרה חשוב :
לא להבטיח סודיות ולא להגיד אני לא אגלה לאף אחד!




יש לזכור ,למרות החשש שהאדם לא ישתף ולא יהיה כנה אם
לא נבטיח סודיות ,הוא נמצא איתנו ומשוחח איתנו כי כנראה
הוא מבקש  /רוצה עזרה.
במקום זאת ,ניתן לעיתים לשתף עם מי אנחנו מתכוונים
לדבר .זה עשוי לפוגג את החרדה ואת התחושה שדברים
נעשים ' מאחורי הגב '.

דרכים
אפשריות
להעברת
המסר שלא
ניתן לשמור
על סודיות
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"במידה ואבטיח לך סודיות ,לא אוכל
לעזור לך לקבל עזרה  -אני מאוד רוצה
לעזור לך"
"אני לא אעשה שום דבר מאחורי הגב
שלך ..אבל אני רוצה לעזור לך"
"אני רוצה שתדע /י שאכפת לי ממך ואני
אעשה הכל כדי לעזור לך"

ספרון כיס לשומר סף

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

ישנן עדויות לא מעטות על מצב רוח טוב ( ואפילו טוב מאוד -
התרוממות נפש) שקדם למעשה האובדני .
לא אחת  ,אדם הנמצא במצב דכאוני חווה תחושת הקלה
דווקא ברגע שבו הוא מחליט לבצע את המעשה האובדני .
ההסבר לכך יכול להיות שלאחר ההחלטה להתאבד  ,תחושת
ה' אין מוצא' מתחלפת בתחושת שליטה ומוצא ( ההתאבדות ) .
לאור זאת ,יש להיות ערניים לשינוי משמעותי במצב הרוח,
בעיקר כאשר השינוי הקיצוני לטובה מגיע לאחר מצב רוח ירוד.
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לשאול את השאלה הכוללת את המילה התאבדות /מוות.
יש להיות מודעים לאופן השימוש במילים ובמסרים שלנו
תוך כדי שאלת השאלה .יש לשאול מתוך אמפתיה ,מבלי
לשפוט ומבלי לבקר  -ההרגשה שאנחנו איתו תלויה
במילים שנבחר ובשפת הגוף שלנו.
חשוב לשאול את השאלה נכון כך שהיא תכיל :אמפתיה,
הקשבה ,הבנה ורצון לעזור ,ללא שיפוטיות ,ביקורת ,העלבה
או זעזוע.
הכי חשוב הוא לשאול את השאלה בדרך המתאימה לך.
אם אינך מסוגל/ת לשאול את השאלה,
מצא/י מישהו שישאל במקומך!
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ספרון כיס לשומר סף

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

לברור רצון למות

✓ " האם את  /ה כל כך עצוב  /ה עד שאתה רוצה למות או
לישון ולא לקום ?"
✓ "את  /ה יודע  /ת ,כשאנשים מיואשים ,הם לפעמים רוצים
למות .גם את  /ה מרגיש /ה ככה ?"

לברור מחשבות אובדניות

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

לברור כוונה להתאבד

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

לברור תכנית פעולה :שיטה וזמן

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






" אתה לא חושב להרוג את עצמך ,נכון ?"
" את לא תעשי משהו מטורף או טיפשי ,נכון ?"
" התאבדות זה דבר טיפשי ,את  /ה לא חושב  /ת על זה ,נכון ?"
" יש הרבה אנשים שכל הזמן מדברים על התאבדות
אבל לא מעזים "...
" צריך אומץ כדי להתאבד"...

 הכי חשוב :אל תאמר/י לאדם שאת/ה לא רוצה לדעת!
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בשלב זה יש לשקול עד כמה המצב הוא קריטי ( חירום)
והאם הוא מצדיק הזמנת משטרה ,אמבולנס או הפנייה למיון
אם ההחלטה היא לא להזמין גורם אחר ,השלב הבא הוא
שלב השכנוע :לשכנע את האדם לקבל עזרה מקצועית.

פותחים פתח של תקווה :

חשוב

דוגמא

"את /ה לא לבד"" ,אפשר לעזור לך"" ,אני רוצה שתחיי /ה !"
" זה חשוב לי" " ,זה חשוב למשפחה שלך"
"אני יודע/ת שקשה עכשיו לראות תקווה"
"יכול להיות שאת/ה רק רוצה שהכאב ילך
ואת/ה רואה את המוות כפתרון יחיד?"
"יש עוד דרכים שהכאב ייחלש .יש הרבה אנשים
טובים ואנשי מקצוע שיכולים לעזור לך ולתת לך
כלים להתמודד .את/ה מסכים/מה לפחות לתת
לזה צ'אנס? בבקשה תסכים/מי לקבל עזרה"
 להיות איתו/ה ,לתת את מלוא תשומת הלב
 להקשיב ולהשיב רק כשהוא /היא מסיים/מת
 לא לשפוט או לבקר מהר מדי
 להתמקד באדם שמולך ולא בפחדים שלך

לשכנע שיש מה לעשות  -שטיפול יכול לעזור
14

ספרון כיס לשומר סף

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

תשובת "כן" לכל אחת מהשאלות הבאות
משמעותה שהצלחת בשכנוע:





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

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)


בכל ארגון ישנה כתובת לנושא,
חשוב לדעת מי הכתובת ולפנות אליה כשצריך
( בסוף הספרון ישנם גורמי הפנייה נוספים)
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יש לוודא קיומה של כתובת מתאימה להפניה מידית







לאחר קבלת הסכמה מהאדם לקבל עזרה,
יש לתת לו מידע על מקורות עזרה ולעזור לו להגיע אליהם
מרפאה לבריאות הנפש
מיון כללי  /מיון פסיכיאטרי
רופא משפחה
מחלקת הרווחה ברשות המקומית ,עו"ס יישובי
נוער :יועצת ,פסיכולוג בית ספר ,עו" ס לחוק הנוער ( פ .סעד)
בכל מקרה אין לתת מספר לקבוע פגישה " אחר כך"
יש לסייע לאדם לקבוע פגישה וללוות אותו
או לדאוג שאחר מישהו ילווה אותו

במקרה של קטין:
 בכל אחד מהשלבים ,יש ליצור קשר עם ההורים או
אפוטרופוס וליידעם בצעדים שננקטו.
 יש צורך במעורבות עו" ס לחוק הנוער ( פ .סעד).
במקרה של בוגר:
 יש לערב עוד מישהו ולא להישאר לבד.
 רצוי לערב מישהו מקורב לאדם (בהסכמתו בלבד).
 במקרה של סכנה מידית לחייו יש להזעיק משטרה או
להפנותו לחדר מיון בליווי צמוד.
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ספרון כיס לשומר סף

התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

להקשיב כדי להבין ,לא להתווכח ,לא להאשים,
לא לשפוט .לנסות לשלוט ברגשות ולא להביע זעזוע.
להיות אמפתי/ת  -להסכים עם הרגשות
העולים בשיחה ,להיות ישיר/ה
והכי חשוב :לא לפחד לשאול את השאלה
שממנה ניתן להבין האם הוא בסיכון להתאבדות
(ואם אינך מסוגל/ת ,למצוא מישהו שישאל)

אדם מאיים לקפוץ מהגג
אדם מסתגר בחדר ומאיים להתאבד
אדם השאיר מכתב או סימן אחר לכוונת התאבדות ונעלם
אדם שלח הודעה מעוררת חשד בווטסאפ
אדם פרסם משהו מטריד בפייסבוק /ברשת
17

ארגון

ער"ן
עזרה ראשונה נפשית

)24/7( 1201
www.eran.org.il

פרטי התקשרות
12:00 -20:00
לדוברי רוסית :שלוחה 3
לניצולי שואה :שלוחה 4
לדוברי ערבית :שלוחה 2
קו לזקן*3021 :
קו לחייל*2201 :

106

מחלקת רווחה
ברשות המקומית

(המוקד העירוני)

מוקד חירום משרד הרווחה

SMS 076-8844400

א' עד ו' 18:00–14:00
שישי שבת 16:00-02:00

לבקש עו"ס תורן או
פקיד סעד נוער /
עו"ס קשישים

118

קופות החולים  -גורמי הסיוע של בריאות הנפש
( רצוי לאתר מספר מקומי ישיר )
מאוחדת *3833
כללית *2700
לאומית 1-700-727466
מכבי  *4555ו*3555-
ס .ה .ר  -סיוע והקשבה באינטרנט ,לנוער ומבוגרים
www.sahar.org.il
הכפתור האדום  -לסיוע בנושא אלימות ברשת או איומים אובדניים
ווטסאפ054-7002185 :
שליחת הודעה ברשת www.redbutton.org.il :
( לשונית ' מרכז לסיוע')
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התכנית הלאומית למניעת התאבדויות

ארגון

מספר טלפון

הערות

אנוש

074-7556100

עמותה ישראלית
לבריאות הנפש

מיתרים

ת " א 03-6538888
חיפה 04-6191049

סיוע בטיפול פרטני
וקבוצות למשפחות
שחוו התאבדות

קו יעוץ
" מקשיבים ניסיון "

1-700-551616

יעוץ ותמיכה
בבני משפחה של
אנשים
המתמודדים עם
פגיעה נפשית

בשביל החיים

03-9640222

העמותה לתמיכה
במשפחות
ומניעת התאבדויות

" יש עם מי לדבר "

03-6205591

מילם

מוקד " האגודה "

( ) 16:00-20:00

הקו הלבן  -אוזן
קשבת לקהילה
הגאה וקרוביהם
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שומר הסף יבצע "החייאה נפשית"
באמצעות מתן תקווה

משטרה

100

מד"א

101

חדרי מיון בבתי חולים כלליים
ובבתי חולים לבריאות הנפש

