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 התערבות פסיכולוגית
במשבר אובדני

שירות פסיכולוגי-חינוכי, ירושלים
פורום למניעת אובדנות



הקדמה

לפניכם ערכה ממוקדת של כלי-עזר ומסמכים שמצאנו יעילים לשימוש בזמן התערבות פסיכולוגית 
במשבר אובדני. 

הצעד הראשון בהתערבות היא בירור העובדות והערכת חומרת המצב. על פי הערכה ראשונית זו, נחליט על מידת המעורבות האישית 
שלנו בשלב זה. לא כל התערבות במשבר אובדני מצריכה הערכת סיכון אובדני מקיפה מצדכם. לעיתים, הערכה ראשונית מספיקה 
על מנת להוריד את החשש לסיכון אובדני אצל הילד. ולעיתים, הבירור הראשוני מביא למסקנה שהילד צריך הערכת אובדנות - אך 

אצל גורם אחר, לדוגמא בחדר מיון ע"י פסיכיאטר, או אצל הפסיכולוג המטפל בילד באופן פרטני.

החלק הראשון בערכה כולל את שלושת הנהלים, נוהלי א', ב' ו-ג'. אלו מתווים לפסיכולוגים חינוכיים המדרכים אתכם בשלושת 
מצבי חומרה שונים. חשוב לקרוא אותם.

החלק השני כולל את המסמכים הקשורים להערכת סיכון. לא קיים פרוטוקול מדויק ומוסכם על כולם כיצד לבצע הערכת סיכון, שכן 
היכולת להעריך סיכון אובדני אינה עומדת בזכות עצמה אלא נשענת על ידע וכישורים קליניים ופסיכו-דיאגנוסטיים רחבים. כמו-כן 
ההערכה צריכה להתאים את עצמה לכל ילד ולתרבות שהוא שייך אליה, וגם משתנה במידה מסוימת מפסיכולוג לפסיכולוג )לדוגמא 
בבחירה אם להשתמש בשאלונים ואיזה(. אין הערכה אחת זהה למשניה. יחד עם זאת, אנו תקווה שהכלים העומדים לרשותכם 

בערכה הנוכחית יעזרו לכם לרכוש את רציונל העומד מאחורי תהליך הערכת הסיכון.

החלק השלישי מוקדש להערכת סיכון אובדני בגיל הצעיר.

בחלק האחרון נאספו כמה מסמכים שיכולים להיות לעזרה בסיטואציות נוספות. לסיום, הוספנו רשימת תפקידים וטלפונים.

לבסוף, הרשו לנו לצייד אתכם בכמה עצות ועקרונות התערבות בסיסיים: 

אל תשאר לבד, שתף והתייעץ עם המדריך, נציג הפורום או מנהל התחנה.	  

העז לשאול שאלות שבדרך כלל לא שואלים - על הרצון למות, אך גם שאלות טאבו )המשפחה, הזהות המינית, סמים, כישלונות( 	  
ושאלות על טראומות בעבר ובהווה.

חפש את הכאב הנפשי ופגוש את ה"צורך" שמאחורי הכוונה האובדנית.	  

בנה תוכנית ביטחון, בה לפחות מבוגר אחראי אחד מעורב.	  

השתמש במסרים בוני חוסן )פאפא = פרופורציה, אלטרנטיבה, פרספקטיבה, אמונה(	  

וודא שיש ברשותך מקורות שאליהם ניתן להפנות. 	  

 תעד כל התערבות, המלצה ותוצאה של המלצה... התיעוד הנו חובה!	  



2

תוכן

כללי

3 נוהל א׳ - התערבות בעקבות איום אובדני, פגיעה עצמית ונסיון אובדני קל 

5 נוהל ב' - התערבות בעקבות מקרה של סיכון גבוה לאובדנות 

6 נוהל ג' – התערבות בעקבות התאבדות 

הערכת סיכון פורמלית

8 הערכת אובדנות - עקרונות מנחים וטיפים 

9 רמת נ״ח - חמש שאלות חובה 

10 כלי עזר בהערכת סיכון: גורמי סיכון, גורמי חוסן וסימני מצוקה 

12  )C-SSRS( סולם קולומביה לדירוג חומרת האובדנות

17 סולם קולומביה לדירוג חומרת האובדנות )C-SSRS( - לילדים צעירים 

21 הערכת סיכון עם - C-SSRS Triage indicators - נוער 

22 MFQ - שאלון רגשות ומצב רוח - גרסה לילד 

23 JR - SIQ שאלון מחשבות אובדניות למתבגרים

24 ארבע רמות סיכון 

25 תוכנית הביטחון שלי 

26 טופס דיווח ומעקב על אירוע אובדני 

27 הנחיות לכתיבת הערכת סיכון אובדני 

הערכת סיכון בגיל הצעיר

28 הערכת סיכון אובדנית בגיל הצעיר )גן עד כתה ג'( 

31 תוכנית ביטחון לגיל הצעיר 

32 מד אובדנות לגיל הצעיר 

שונות

33 תדריך: מהלך שיחה ראשונה בכיתות לאחר אירוע אובדני 

34 מסרים בוני חוסן 

35 רשימת תפקידים וטלפונים באירוע אובדני 



3

נוהל א׳ - התערבות בעקבות איום אובדני, פגיעה עצמית ונסיון אובדני קל
 מתווה לפסיכולוגים חינוכיים 

מתווה עקרוני. עפ״י שיקול דעת, על הפסיכולוג להתאימו למקרה הספציפי

בטווח המיידי )שעות ראשונות לאחר היידוע( – נדרשים הצעדים הבאים:

1. בירור פניה ואיסוף מידע )בשיחה ראשונית עם הגורם שעדכן את הפסיכולוג(

לברר במדויק מה קרה - מה בדיוק הילד אמר ו/או עשה? למי הוא אמר זאת? מתי? יש לדייק בפרטים. לפעמים חרדה ולחץ של 	  
המערכת מקשים על קבלת תמונה נכונה של האירועים.

לברר מה נעשה עד כה - כיצד הגיבו לדבריו או מעשיו הורים / מורים / חברים? האם התעלמו? הענישו? לקחו ברצינות? האם 	  
מישהו דיבר עם הילד על הנושא? האם דיברו עם ההורים? 

לברר רקע של הילד - מה יודעים עליו? רקע משפחתי? חברתי? רפואי? האם היה אירוע משמעותי שעבר או נחשף אליו לאחרונה? 	  
האם ניתן לזהות טריגר לאמירה/ למעשה האובדני?

ביצוע הערכת מצב ראשונית - על סמך המידע שנאסף יש לבצע הערכת מצב ראשונית, ולתת המלצות בהתאם: 	  

אם לילד יש תוכנית לפגוע בעצמו יש להפנות אותו ואת הוריו למיון )ואין צורך לערוך הערכה קודמת(	  

לשקול השגחה שלא יישאר לבד.	  

לשקול הרחקת גורמי סיכון מהילד כגון חפצים מסוכנים )סכינים, רובה של האח החייל בצבא וכד'(	  

הגברת תשומת לב והתייחסות כלפיו.	  

הודעה להורים  .2

חובת ההודעה להורים היא על מנהל בית הספר, תוך שהוא נועץ בפסיכולוג או יועץ ביה"ס. על הפסיכולוג לוודא שהתקיימה 	  
שיחה כזו עם ההורים, ולא בהכרח לקיים אותה בעצמו. גם כאן יש להפעיל שיקול דעת מקצועי ולתמוך במנהל בביצוע השיחה - 

על פי צורך. 

שיחה של הפסיכולוג עם הילד   .3

יש צורך באישור הורים בכדי לקיים שיחה כזו, אלא אם כן הילד במצב חירום מיידי.

השיחה מהווה הערכת סיכון אובדנית, ראשונית בעקבותיה הפסיכולוג יכול לתת המלצות מפורטות ומותאמות למקרה.	  

אין להבטיח סודיות בשיחה - ניתן לומר "מה שנאמר כאן נשאר בינינו, אלא אם כן יעלה פה משהו שמסכן אותך או אחרים". 	  
אפשרות נוספת: "אני כאן בשבילך, ומה שאתה אומר לי נשאר אצלי. עם זאת, יש לי פה תפקיד נוסף והוא לשמור עליך. אם 

אחשוב שישנה סכנה עבורך אדבר עם מי שצריך בכדי לשמור עליך, אעשה זאת בידיעתך". 

חשוב לקחת את הזמן ליצור קשר - יש להבין את התנהגותו האובדנית של הילד מתוך ההקשר הרחב של חייו, ולכן חשוב 	  
להתעניין במה הוא אוהב, מהם משאביו ומהם קשייו. יש לנסות להבין את מצוקתו העיקרית של הילד. השיחה מתנהלת תוך 

כדי התכוונות לשאת ולהכיל את הרגשות הקשים של הילד –כאב, כעס, יאוש- מבלי להיבהל ומבלי לנסות מיידית לתקן.

הכרחי לשאול את הילד על הכוונות האובדניות שלו - אפשר להגיע אל הנושא באופן הדרגתי, תוך כדי שימוש באמירות 	  
או בהתנהגות שעוררו את ההפניה )לדוג' ציור שצייר עם קברים, אמירות אובדניות, איומים, מכתב, התנהגות של דיכאון, 
עמידה במקומות מסוכנים וכד'(. אפשר לשאול למה התכוון, ועל רקע מה אמר או עשה מה שעשה. דוגמה נוספת לגישה 
הדרגתית: "אתה מתאר דברים קשים בתקופה האחרונה, האם אתה מרגיש לפעמים עצוב / פוחד / עצבני?" "האם ישנן 
מחשבות שאתה לא מדבר עליהן עם אחרים?" "איך אתה ישן בלילות?". לומר שאנשים שמרגישים חוסר תקווה לפעמים 

חושבים על מוות, ולשאול: "האם יש לך מחשבות כאלו?".

באם התשובה לשאלות אלו או חלקן חיובית, יש לשאול באופן ישיר: האם חשבת על התאבדות? בהתאם לתשובה יש 	  
לשאול עוד בנושא: מתי בפעם האחרונה היו לך מחשבות על התאבדות? באיזה תדירות מחשבות אלו? האם יש לך תכנית 

איך לעשות את זה? באלו אמצעים? האם כבר ניסית להתאבד? 

במידה ובעקבות השיחה הזו התעורר חשש ברור לאובדנות, יש להפנות את הילד להערכה אצל פסיכיאטר. חובה לצייד את 	  
ההורים במכתב הפנייה. 

בכדי לבצע העברה רגישה של הטיפול בילד לאיש מקצוע אחר, כדאי להכין אותו מראש להתייחסות זו, זאת תוך הבטחת ליווי 	  
עד שתימצא עזרה מסודרת אחרת.

לקראת סוף המפגש יש לערוך עם הילד תוכנית ביטחון, הכוללת אסטרטגיות ראשוניות של התמודדות לרגעים בהם הוא 	  
מזהה אצל עצמו סימני מצוקה המובילים למחשבות/התנהגות אובדניות.

שיחה עם ההורים   .4

לאחר שיחה עם הילד מומלץ להיפגש עם ההורים )שניהם באם אפשר(, לשמוע אותם ולעדכן אותם בשיחה עם הילד. יש לעדכן 	  
את ההורים בהמלצות - המלצות לדוגמא: הפנייה להערכת אובדנות מלאה, השגחה צמודה, הרחקת אמצעים קטלניים מהבית, 
טיפול פרטני או משפחתי, יצירת קשר עם המחנכת על בסיס קבוע, מציאת חונך, וכד'. במידה וההורים אינם משתפים פעולה 

עם ההמלצה להערכת אובדנות, הדבר מהווה הזנחה ויש לערב פקיד סעד.
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בטווח הבינוני: 

מעקב אחרי ביצוע ההפניה ותוצאותיה.. 	

בדיקת הצורך בהמשך הטיפול בילד.. 	

הענקת תמיכה לדמויות נוספות במערכת לפי הצורך:. 	

יחד עם צוות ביה"ס יש לאתר תלמידים במעגל הפגיעה הראשוני )שותפים לסוד, ילדים ששמעו את האמירות האובדניות(, 	  
ובהתאם לצורך לקיים עמם שיחות.

יש לשקול קיום שיחה כיתתית בעקבות המצב. 	  

מתן מענה לצוות החינוכי - סביב שאלות שעולות לגבי אובדנות כגון: מה על המורה לעשות? האם להתייחס אחרת לילד? 	  
האם הוא רק מחפש תשומת לב? לעיתים המורים שואלים את עצמם שאלות אלה ואינם מפנים אותם לפסיכולוג - כדאי לבדוק 

בשיחה עם הצוות מה מעסיק אותם ובמה הם זקוקים להסברים, לליווי ולסיוע.

בטווח הארוך: 

ליווי, מעקב ותמיכה לטווח הארוך - מעקב אחר טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי וההשתלבות מחדש בבית הספר של התלמיד.. 	

המשך מעקב אחר תלמידים ממעגלים קרובים של פגיעות.. 	

ניתן לשקול גם התערבות מערכתית, לכלל / חלק מן התלמידים כעבור פרק זמן מסויים.. 	

גורמי חוץ

 יועצת אזורית למניעת אובדנות מטעם שפ״י:
 תחנה לבריאות הנפש באזור:

 מחלקת פסיכיאטרית הדסה עין כרם: 48	6776-	0 
במקרים דחופים ביותר אפשר להפנות למיון: מיון ביה״ח הדסה: 6776555-	0 | מיון ביה״ח איתנים: 			5705-	0

]V-האם ביצעתי? ]אפשר לסמן ב

המנהל וצוות ביה"ס מודעים לאירוע.  	

ההורים עודכנו באמירות האובדניות/ מעשה אובדני.  	

התקיימה שיחה עם הילד על ידי:    	

הילד הופנה להערכת אובדנות אצל פסיכולוג קליני או פסיכיאטר.  	

התקיימה שיחה עם ההורים )מעבר לעדכון(. על ידי:    	

התקיימה הדרכה/ ייעוץ לצוות החינוכי.  	

ניתנה תמיכה לילדים נוספים בכתה/ בביה"ס הזקוקים לכך.  	

 מעקב: הילד עבר / לא עבר הערכת אובדנות אצל פסיכולוג קליני או פסיכיאטר.  	
הילד מקבל / לא מקבל טיפול רגשי. 

 לאחר מספר שבועות: סיכום דווח צוות ביה"ס לגבי הילד:   	
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בטווח המיידי )שעות ראשונות לאחר האירוע( – צוות בית הספר נדרש לצעדים הבאים: 

אין להשאיר את התלמיד לבד.. 	

יש להרחיק אמצעים קטלניים.. 	

יש ליידע את מנהל.ת ביה"ס באופן מיידי.. 	

יצירת חלוקת תפקידים בין הגורמים הטיפוליים בתחומים הבאים:. 4

הודעה להורים. במקרה של התנגדות הורים להגיב באופן מיידי, יש לערב פקידת סעד לחוק נוער.	  

שיחה עם הילד.	  

הפנייה לחדר מיון בליווי מבוגר, תוך צירוף של מכתב הפנייה.	  

פסיכולוג בית ספר נדרש ליידע את מנהל השפ"ח, שיעדכן בתורו את הפסיכולוג המחוזי. מומלץ לערב פסיכולוג נוסף בהתערבות . 5
ולעבוד בצוות.

יועצת בית הספר נדרשת ליידע את המדריכה למניעת אובדנות מטעם שפ"י.. 6

כינוס צוות חירום בבית ספר. במפגש זה:. 7

קבלת פרטים על האירוע: איפה אירע? מי היה עד? מומלץ לשקול מה התלמידים יודעים, האם יש שמועות ואם כן - מהן?	  

סודיות - במקרים בהם הניסיון האבדני נעשה מחוץ לביה"ס יש לבדוק אם המשפחה / התלמיד שומרים את הכוונה האובדנית 	  
בסוד. יש לפעמים צורך בתהליך מול הילד ומול ההורים על מנת לאפשר דיבור גלוי בביה"ס.

עדכון מצב - מה נעשה עד כה בכל המישורים.	  

אחראי על הקשר עם התלמיד ומשפחתו. יש לשקול בצוות ויחד עם המשפחה והתלמיד ביקורי בית וכן ביקורים 	   מינוי 
בבית החולים.

מיפוי מעגלי הפגיעה. מעגל ראשון כולל תלמידים ואנשי צוות שנפגעו באופן ישיר מהאירוע )עדים, שותפים לסוד, חברים 	  
קרובים, כאלה שמרגישים אשמים, קרובי משפחה, מי שנחשף לאובדנות בעבר(.

בהמשך לכינוס יתקבלו החלטות בנושאים הבאים:. 	

שיחה עם כיתה / שכבה / בית ספר.	  

הוצאת מכתב להורים המיידע על דרכי ההתמודדות עם האירוע והכוונה לזיהוי סימני מצוקה, תגובות חריגות ואפשרויות 	  
פנייה להתייעצות.

זימון הורי הכיתה / שכבה / בי״ס לשיחת אוורור רגשי והכוונה.	  

ארגון מערך הביקורים של תלמידים / צוות בבית התלמיד או בבית החולים, במידה ומתאים.	  

בטווח הבינוני

כינוס צוות החירום לצורך עדכון ותכנון מהלכים נוספים.. 	

בדיקת מעגלי פגיעות נוספים על הנ"ל ותכנון התערבות עמם )למורים, ניתן להיעזר בדף הנחיות לשיחה בכתה(. . 	

מעקב אחר ילדים המגיבים באופן קשה/חריג לאירוע והפנייתם ליועץ/פסיכולוג בית ספר. יש לעדכן הורים לתלמידים במצוקה. . 	

יצירת זמינות הפסיכולוג לאנשי צוות לצורך התייעצות.. 4

בטווח הארוך

ליווי, מעקב ותמיכה לטווח הארוך – מעקב אחר טיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי וההשתלבות מחדש בבית הספר של התלמיד. . 	
עם ההשתלבות חזרה במסגרת יש לבצע תוכנית ביטחון.

המשך מעקב אחר תלמידים ממעגלים קרובים של פגיעות.. 	

מומלץ לשקול התערבות מערכתית, לכלל/חלק מן התלמידים כעבור פרק זמן מסויים )ניתן להיעזר בתוכניות כישורי חיים, . 	
חוסן נפשי ואחרות(.

נוהל ב' - התערבות בעקבות מקרה של סיכון גבוה לאובדנות
 מתווה לפסיכולוגים חינוכיים 

 במסמך זה נפרט את הצעדים שיש לנקוט במקרה שהתלמיד נמצא בסיכון גבוה להתאבדות: ניסיון חמור )מחייב אשפוז(
ניסיונות חוזרים, נואשות, כוונה ממשית, תוכניות אופרטיביות, קיומם של אמצעים קטלניים. 
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 נוהל ג' – התערבות בעקבות התאבדות
מתווה לפסיכולוגים חינוכיים

במסמך זה נפרט את הצעדים שיש לנקוט לאחר התאבדות סופנית. כיוון שברוב המקרים מדובר 
במבוגר בסביבת הילד, המתווה יהיה מנוסח בהתאם לתרחיש זה, עם הכוונות ספציפיות כשמדובר על 

התאבדות של תלמיד. בכל מקרה, מדובר במתווה עקרוני שיש להתאימו למקרה הספציפי. 

בטווח המיידי )משלב היידוע ועד הלוויה( – נדרשים הצעדים הבאים: 

1. בירור פניה ואיסוף מידע )בשיחה ראשונית עם הגורם שעדכן את הפסיכולוג(.

לברר מה קרה - מהן נסיבות ההתאבדות, מי היה מעורב לפני ואחרי האירוע )צוות, תלמידים, משפחה(, מי יודע שמדובר במוות 	  
ע"י התאבדות, האם יש כבר פרטים על הלוויה. מומלץ לרשום את הפרטים המדויקים.

לברר מה נעשה עד כה - במקרה של מוות, קצב ההתרחשות כבר בשעות הראשונות מהיר מאד. לברר מה כבר נעשה )הודעות 	  
למשפחה ולחברים, קביעת מועד ללוויה וכו'( ולעזור לעשות סדר בין המשימות השונות: מי בקשר עם המשפחה, מי בקשר עם 
הילדים/האחים, מי בקשר עם הכתה, מי בקשר עם הצוות ומי בקשר עם הורי התלמידים. האם יש צורך לקחת חלק במתן הבשורה 
לבני המשפחה? שימו לב לכך שיידוע לרוב נעשה בו זמנית בערוצים פורמליים ובלתי פורמליים כאחד, כאשר רמת השליטה על המידע 

המועבר בערוצים הבלתי פורמליים הינה נמוכה מאוד.

לברר רקע למעשה - ככל הידוע לבעל השיחה, יש לשאול האם קיימת הבנה כלשהי לגבי הרקע להתאבדות.	  

לברר מהי עמדת המשפחה בנושא גילוי נסיבות המוות - האם בשלב זה אפשר לדבר בגלוי עם הצוות והתלמידים על כך 	  
שהמוות נגרם ע"י התאבדות.

2. התארגנות ראשונית )סמוך לאירוע( 

יש לקיים מפגש עם כל הגורמים הרלוונטיים בביה"ס / בגן )מנהל, יועץ, רכז, מחנך - או עם רובם, לעיתים חלקם נמצאים 	  
בשטח(. במפגש זה, משתפים במידע הקיים, מעלים את שמות האנשים שנמצאים במעגל הפגיעה הראשון, מקבלים החלטות על 
הצעדים הראשונים שיש לבצעם ומחלקים תפקידים. מומלץ להכריז על חירום, על מנת לפנות משאבים ולגייס אנרגיות לטיפול 
 באירוע. בנוסף חשוב להבין אילו מוסדות חינוך בישוב נמצאים במעגל הפגיעה הראשוני ולוודא שכל המוסדות מודעים לאירוע.
חלוקת תפקידים: מי מלווה את המשפחה או בקשר אתה, מי תומך בילדים או באחים של הנפטר, מי נכנס לכתה ומדבר עם 
התלמידים, מי מדריך את הצוות, מי מעדכן את ההורים, מי מקבל לשיחה את התלמידים במצוקה, מי מגיע ללוויה וכיו'. הפסיכולוג 

צריך לשקול עם צוות ביה"ס איפה הכי נחוץ ומתאים שיהיה מעורב ולשקול בחיוב הכנסה של פסיכולוג נוסף למערך.

מפגש עם צוות המורים: כמו בכל אירוע חירום, חשוב לכנס את צוות ביה"ס כמה שיותר סמוך לאירוע על מנת ליידע אותם באירוע 	  
ולשתף אותם בצעדים לטיפול. מכוח הנסיבות מפגש זה בד"כ קצר )המנהל עם היועצת/פסיכולוג נכנס לחדר מורים בהפסקה הארוכה או 
מזמן את הצוות חצי שעה לפני תחילת הלימודים(. מומלץ לאפשר תגובות ושאלות, וכן להפנות את המורים להמשך ייעוץ והדרכה אצל 
האדם שמונה לתפקיד. חשוב שהצוות החינוכי ייצא מהמפגש עם הנחיות קונקרטיות לגבי שיח בכיתה. חשוב לשאול מי מרגיש שיכול 

לנהל את השיח עם התלמידים בעצמו ומי זקוק לסיוע. 

מכתב להורי התלמידים: עוד באותו היום מומלץ לשלוח להורי הכתה )או להורי ביה"ס( מכתב המיידע על המקרה, מפרט את 	  
הצעדים שננקטו לטפל באירוע עד כה, נותן כמה עקרונות כיצד לתמוך בילד שלהם וכן נותן טלפונים להתייעצות. רצוי שהמכתב 

לא ירחיב על פרטי האירוע, ובכל מקרה יכבד את רצון המשפחה לגבי מה חושפים ומה נשאר פרטי.

 3. ארבע זירות התערבות 

לאחר יידוע האירוע, הצוות עומד מול ארבע זירות התערבות. בימים ובשבועות הבאים, על הצוות הטיפולי בביה"ס להשקיע 
בארבע אוכלוסיות: המשפחה, התלמידים, המורים והורי התלמידים.

ידיעה על התאבדות

הורי התלמידיםצוות ביה״סהתלמידיםמשפחת המתאבד

4. סוגיות ייחודיות למקרה מוות בהתאבדות

דילמה מה לומר ומה לא לומר: מן הצד האחד, אנחנו רוצים לתת לגיטימציה לכל תגובה ורגש שעולה נוכח התאבדות האדם. 	  
מן הצד השני יש להיזהר בדיבור שעשוי לגרום להאדרה של המעשה האובדני. אנחנו נימנע מתיאור מפורט של המתאבד ומהלך 

חייו, כדי למנוע האדרה של האדם ששם קץ לחייו. כמו-כן אנחנו נימנע מחשיפת הפרטים לגבי דרך הביצוע של ההתאבדות.
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עקב קושי הסובבים לקבל כי מדובר במוות בהתאבדות והעמימות האופפת רבים מהמקרים, קשה בהתחלה לתת מידע מדויק 	  
ואמין. אנחנו ממליצים להיות סובלניים לאי הדיוקים שבדרך, גם לאלו שלנו. אנחנו שואפים להיצמד לעקרונות הידועים במקרי 
חירום - נוכחות, זמינות ופניות של מבוגרים משמעותיים לילדים; אווירה של הכלה והיענות לצרכים; דיבור מאפשר אשר נותן 
לגיטימציה לכלל התגובות הרגשיות; שמירה על השגרה כמה שניתן. לגבי מתן הידע, אפשר לומר כי ככל שיתאפשר לנו ניתן 

במהלך הזמן את המידע הנמצא ברשותנו. 

בחירת הניסוח: בחירת הניסוח בו נשתמש להציג את מקרה המוות בפני הילדים מעלה לעיתים קרובות שאלות ודילמות, 	  
במיוחד אם יש התנגדות - מלאה או חלקית- מצד המשפחה לדבר על מות הקרוב כעל התאבדות. מצד התלמידים יש צורך 
להבין מה קרה, להבין מדוע האדם עשה את מה עשה, ולא תמיד יש לנו הסבר מניח את הדעת עבורם. מומלץ לחשוב על ניסוח 
מראש, ולהתאימו למקרה ולגיל התלמידים. דוגמאות: "הוא נפטר ממחלה, לא מחלה שרואים אותה, אבל מחלה קשה בלב" 
)ניסוח ראשוני שניתן לילדים בכתה ב' כאשר המשפחה עדיין לא נתנה אישור שאפשר להשתמש במונח התאבדות(. או - "הוא 
שם קץ לחייו לאחר שסבל מדיכאון קשה זמן רב". לאחר מכן חשוב לחדד כי דיכאון הוא מחלה, מחלה שאינה קשורה לביטוי 
השגור בפה רבים מאתנו. כדאי להבחין בין דכדוך קל וחולף, דיכאון, ודיכאון קשה שמצריך לעיתים אשפוז. בנוסף חשוב לומר 
שהתאבדות היא תופעה נדירה יחסית ושרוב האנשים שחולים בדיכאון אינם מתאבדים. )ראה מסמך של שפינט "מסרים 

בעקבות אירוע התאבדות"(.

הכנה ללוויה: תלמידים לעיתים מתלבטים אם להגיע ללוייה, רצוי ללוות אותם ואת הוריהם בהתלבטות. אפשר לספק הכוונה 	  
לגבי גיל ממנו נהוג להגיע ללוויה וגיל שבו לא נהוג להגיע )גיל זה משתנה בין תרבויות שונות(. במידה והוחלט שילד יגיע ללוויה, 
חשוב להמליץ על ליווי של מבוגר משמעותי היכול לעמוד עם הילד בשולי האירוע ולתמוך בו. כדאי לספר לילד מה צפוי להיות 
בלוויה, ואיך העובדה שמדובר בהתאבדות עשויה להחמיר את הקושי להשתתף בה. אפשר לומר שהילד אינו חייב להגיע ללוויה 

ושהוא יכול להגיע לשבעה או לטקסים בבית הקברות בהמשך )כמו גילוי מצבה(.

רגשות אשמה: מוות בהתאבדות מעורר בליל של אמוציות קשות בקרב הצוות והילדים, ביניהן הלם, חרדה, צער על האובדן 	  
וגם אשמה -ולעיתים האשמה. כמו בכל אירוע חירום, חשוב לתת לגיטימציה למגוון התגובות הרגשיות, ולתת מקום לשאלות 
שיכולות לעלות, כמו האם היו סימנים מקדימים והאם יכולתי/יכלו למנוע את המעשה. לומר שטבעי כך לשאול את עצמנו 
לאחר התאבדות של אדם קרוב. לעיתים תחושות האשמה אינם הגיוניות ואף על פי כן חשוב להאזין להן. בנוסף, לעיתים 
 עולה חרדה לכך שאנשים נוספים עלולים לבצע מעשה דומה. חשוב להתייחס גם לחרדות אלו ובמקרה הצורך לבדוק אותן.

בטווח הבינוני )בזמן השבעה( 

כינוס צוות החירום לצורך עדכון ותכנון מהלכים נוספים: 

מומלץ לפתוח בשיתוף ואוורור של רגשות המשתתפים בישיבה, שכן כל הנוכחים זקוקים אף הם לזמן עיבוד ולתמיכה.. 	

שאלות הקשורות לשבעה - האם לארגן תורנות של מורים ו/או ילדים שמבקרים את היושבים בשבעה, כיצד להדריך אותם . 	
לפני-כן וכו'.

שירטוט של מעגלי הפגיעה השונים ותכנון התערבות עמם. לעיתים קרובות צפים שמות נוספים על אלו שאותרו בישיבה הראשונה . 	

כשמדובר במות הורה. חזרת הילד לביה"ס לאחר השבעה. בד"כ כדאי להנחות את התלמידים לנהוג ברגישות אך בטבעיות, לא . 4
לנעוץ מבטים ולא לרחם. קודם חזרתו, מומלץ לשאול את הילד אם יש לו בקשות או חששות מסוימים מצד החברים שלו לכתה. 

מעקב אחר ילדים. המגיבים לאירוע באופן קשה / חריג והפנייתם ליועץ/ פסיכולוג בית ספר. יש לעדכן הורים לתלמידים במצוקה.. 5

יצירת זמינות הפסיכולוג לאנשי צוות לצורך התייעצות.. 6

בטווח הרחוק 
הניסיון מראה שהשפעות מקרה התאבדות על צוות ביה"ס ותלמידיו, במיוחד אם מדובר בתלמיד או באיש צוות, עלולות להיות 
ארוכות טווח. במקרים מסוימים אפשר לצפות בתגובות פוסט טראומטיות בצוות, שמתקשה לטפל בפניות נוספות של תלמידים 
עם נטיות אובדניות. לעיתים מופיעים קשיים בקרב החברים לכיתה של התלמיד, שמתקשים לחזור לעצמם ולרכוש בחזרה את 

תחושת הביטחון הבסיסית. 

חשוב לקיים מפגש נוסף של צוות החירום כמה שבועות לאחר האירוע, במטרה להעריך מחדש את הצרכים ולשאול איך החזרה 
לשיגרה, האם נותרו מטענים וחרדות שיש לטפל בהם.

המשך מעקב אחר תלמידים ממעגלי פגיעה קרובים והפנייתם לטיפול במקרה הצורך.	  

במקרה של התאבדות תלמיד או איש צוות, מומלץ לערוך סדרה של מפגשים לצוות שמעורב במקרה, על מנת לאפשר עיבוד 	  
האירוע והשלכותיו, וכן לגבש יחד מסקנות ולקחים לאור ניסיון זה. מומלץ על התערבות קבוצתית בכתה / בכתות שנמצאות 
במעגל פגיעה הראשון. הניסיון מראה שההתערבות יכולה להתמקד בנושא ההתאבדות אך גם יכולה שלא. נושא הסדנא יכול 
לדוגמא להיות חוסן, תקשורת רגשית או לגיטימציה של בקשת עזרה. כל סדנא המאפשרת ביטוי רגשי, התקרבות בין התלמידים 

ותמיכה הדדית נמצאת מחזקת ומתאימה עבור תלמידי הכתה.

מומלץ וכדאי לשקול הטמעה של תוכנית בונה חוסן לתוך ביה"ס בשנה לאחר מכן.	  
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הערכת אובדנות - עקרונות מנחים וטיפים

חשוב לדעת 

ערכת אובדנות מורכבת מהערכה של: . 	

גורמי סיכון היסטוריים ועכשוויים.	  

טריגרים.	  

סטטוס מנטלי - רגשי, קוגניטיבי והתנהגותי.	  

התבטאויות מילוליות והתנהגותיות לגבי מוות ואובדנות.	  

גורמי חוסן.	  

היענות לטיפול / להערכת אובדנות.	  

מדובר בהערכה קלינית שהיא כבר בעלת אופי טיפולי.. 	

ילדים ובנוער, ההערכה חייבת לכלול שיחה עם ההורים.. 	

 ברוב המקרים היא גם חייבת לכלול שיחה עם ביה"ס )מורה, . 4
יועצת, תלמידים וכו'(.

 המטרה הינה להעריך את הסיכון ולהמליץ על תוכנית שתפחית . 5
את הסיכון לאובדנות.

 וודא שיש לך מקומות להפנות אליהם.. 6

 הערכת הסיכון מתייחסת להווה בלבד.. 7

אל תישאר לבד.. 8

דוגמאות לשאלות ישירות 

האם חשבת על התאבדות? . 	

האם יש לך תוכנית איך לעשות את זה? באלו אמצעים? איפה . 	
תמצא אותם?

האם כבר ניסית להתאבד?. 	

האם אי-פעם מזמן, כשהיית ילד, רצית למות?. 4

האם אתה מכיר משיהו שניסה להתאבד או התאבד?. 5

מתי בפעם האחרונה היו לך מחשבות התאבדות? כמה זמן . 6
הן נמשכו?

האם אי פעם קרה שהתחלת לעשות משהו לפגוע בעצמך ומשהו/. 7
מישהו עצר אותך? 

דוגמאות לשאלות הדרגתיות 

איך הולך בזמן האחרון? האם קרו דברים שהקשו עליך או הלחיצו אותך? . 	

אתה מספר דברים קשים על התקופה האחרונה. האם הרגשת עצוב, או חרד, או עצבני? או: האם קורה שאתה עצוב מאד / עצבני מאד?. 	

האם יש לך מחשבות שאסור לדבר עליהן עם איש? . 	

איך אתה ישן בלילות? איך אתה מרגיש לפני שאתה נרדם?. 4

 צעירים שאני פגשתי והרגישו עצובים כמוך סיפרו שהם לפעמים לא יכולים יותר ורוצים למות כדי שלא יסבלו יותר. האם אתה מרגיש כך לפעמים? . 5
האם לפעמים אתה חסר תקווה? אנשים שמרגישים חוסר תקווה חושבים לפעמים על מוות, האם יש לך מחשבות על מוות? האם חשבת על התאבדות?

השיחה עם הילד

פנה לך זמן לא מוגבל, שב טוב על הכיסא, ותאמר לעצמך שהאדם . 	
מולך זקוק לעזרה ורוצה אותה, ואתה ברגע זה האדם המתאים 

ביותר לעזור לו.

הסודיות היא מוגבלת. הצג את עצמך כך: "שמי..., אני פסיכולוג. . 	
כל מה שנאמר כאן נשאר בינינו אלא אם אני מעריך שאתה מסכן 

את עצמך או מישהו אחר".

מוקד השיחה היא מצוקת הילד. השאלות על הכוונות האובדניות . 	
לא צריכות לקחת את מרכז הבמה.

חפש להבין מה הוא הכאב הבסיסי – או הצורך הבסיסי – והתייחס . 4
אליו באופן אמפתי.

רוב השיחה הינה שיחת היכרות טיפולית. שמור את שלב . 5
ה"תחקור" לסוף )כשליש מהזמן(.

אל תהיה שיפוטי או ביקורתי ואל תתווכח עם רגשותיו. להיפך . 6
- עשה נורמליזציה שלהם.

בין אם השיחה זורמת ובין אם לא, התגבר על המחסומים שלך, . 7
דבר באופן ישיר ו"שאל את השאלה". אמור את המילה התאבדות.

כשיש ספק אין ספק - שאל את השאלה.. 8

היה אמפתי למשאלת המוות והצע תקווה.. 	

התחל עם שאלות כלליות, המשך עם שאלות ספציפיות.. 0	

שאל על מקורות תמיכה ועל משאבים.. 		

שאל על התנהגויות של סיכון עצמי - אלכוהול, סמים, יחסי . 		
מין, נהיגה ועוד.

היה בעמדת תצפית לכלל ההתנהגות - האם הוא בחוסר שקט . 		
קיצוני או להיפך במין רוגע לא טבעי? האם יש הטיות קוגניטיביות? 

איך האפקט? איך היחס שלו לגופו?

בסוף, הקדש זמן לתוכנית ביטחון ותדאג להרחקת אמצעים . 4	
קטלניים ולהשגחה.
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 רמת נ״ח
חמש שאלות חובה

רמת נ״ח

חוסןניסיון בעברתכניתמחשבותרצון
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 כלי עזר בהערכת סיכון: גורמי סיכון, גורמי חוסן וסימני מצוקה

גורמי סיכון

מגדר	  

גיל	  

ניסיון התאבדות קודם	  

פסיכופתולוגיה: בעיקר דיכאון, אבל גם הפרעה דו-קוטבית, סכיזופרניה, הפרעת אישיות, פוסט-	  
טראומה, הפרעות התנהגות, חרדה, הפרעת אכילה, התמכרויות

הגירה	  

גורמים אישיותיים:	  

נרקסיזם, פרפקציוניזם ואי יכולת לשאת תסכול	  

חוסר אונים, חוסר תקווה	  

אימפולסיביות ותוקפנות יחד עם רגישות יתר	  

גורמים קוגניטיביים:	  

נוקשות מחשבתית )הכללות, ״הכל או כלום״, שחור / לבן(	  

קושי בפתרון בעיות.	  

גורמים משפחתיים:	  

התאבדות או דיכאון במשפחה	  

התעללות פיזית ובעיקר מינית	  

הזנחה	  

שינוי במצב הכלכלי	  

גירושין	  

אובדן של אדם קרוב	  

ריבוי טראומות משפחתיות	  

קושי משפחתי בביטוי רגשי, בפתרון בעיות, פסימיות	  

גורמים חברתיים:	  

נשירה מבית-ספר	  

חרם וקשיים ביחסים בינאישיים	  

בריונות, בעיות עם החוק	  

זמינות של אמצעים קטלניים	  

מצבור של אירועי חיים קשים	  

פגיעות עצמיות	  

אוריינטציה מינית	  

חינוך מיוחד	  

כישלון לימודי	  

חשיפה למסכים )חמש שעות ביום ויותר(	  

קשיי תקשורת: קושי לחשוף את עצמו, בדידות, סגנון הימנעותי	  

קושי בביטוי רגשי	  
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גורמי חוסן 

מזהה סיבות לחיות	  

 אחריות כלפי המשפחה או כלפי אחרים; מתגורר עם משפחה	  

 רשת חברתית או משפחתית תומכת 	  

 פחד מהמוות או מלמות בשל הכאב או הסבל 	  

 אמונה כי התאבדות אינה מוסרית, אמונה דתית, רוחניות גבוהה 	  

 מחויב לעבודה או ללימודים	  

 חוש הומור	  

 מיומנויות לפתרון בעיות והיסטוריה של התמודדות	  

 משתף פעולה בהערכה, בטיפול	  

 תחושת תקווה, אופטימיות	  

 ביטויים של תוכניות עתידיות	  

 תכונות אישיות: הערכה עצמית, תחושת שליטה, אסטרטגיות התמודדות קוגניטיבית, מיקוד שליטה	  

 רצון להיעזר במצוקה, חיפוש לאחר סיוע	  

 לכידות חברתית ואקלים בי"ס חיובי	  

 זמינות של גורמי תמיכה וטיפול	  

 מתן משמעות, חינוך לנתינה לאחר	  

 אמהות	  

סימני מצוקה

 היעדרות מבית-ספר	  

 פרפקציוניזם ותגובה מוגזמת לכישלון	  

 ירידה חדה בלימודים	  

 חוסר עניין בפעולות שהיו מהנות בעבר	  

 בעיות חברתיות: חרם, נידוי, אלימות באינטרנט	  

 בעיות בשינה או באכילה	  

 ריבוי "מקרי" כביכול של תאונות ופגיעות גופניות	  

 תלונות פיזיות מרובות	  

 התנהגויות סיכון: סמים ואלכוהול, הימורים, נהיגה פרועה, כת השטן וכו'	  

 התנהגות דיכאונית, לדוג' הליכה איטית, ישיבה בדלדול איברים וכו'	  

 הבעה של חוסר תקווה קיצוני, או של חוסר אונים קיצוני, או של הרגשה שלאף אחד לא אכפת 	  

תחושת ניתוק או אפתיה	  

 הצהרות על חוסר טעם בחיים	  

ביטויים של רצון למות - בע"פ ובכתב, בצורה של שירים, באינטרנט	  

 חלוקת מתנות	  

 דיווח על שלווה חריגה לאחר תקופה קשה יותר	  

 התעסקות אובססיבית במוות	  

 התווית תוכנית אופרטיבית להתאבדות	  
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)C-SSRS( סולם קולומביה לדירוג חומרת האובדנות

 מצב בסיסי / גרסת סינון
גרסה 	0/	/4	

Posner, K. · Brent, D. · Lucas, C. · Gould, M. · Stanley, B. · Brown, G. · Fisher, P. · Zelazny, J. · Burke, A. · Oquendo, M. · Mann, J. 

סייג לאחריות:
סולם זה נועד לשימוש על ידי אנשים שעברו הכשרה בשימוש בו. שאלות הכלולות בסולם קולומביה לדירוג חומרת האובדנות 
)C-SSRS( הן בבחינת הצעה לגישוש. בסופו של דבר, קביעת הנוכחות של התנהגות או מחשבות אובדניות תלויה בשיקול הדעת 

של האדם המשתמש בסולם. 

 ,The Columbia Suicide History Form-ההגדרות של אירועי התנהגות אובדנית בסולם זה מבוססות על ההגדרות המשמשות ב
שפותח על ידי: 

John Mann, MD ו- Maria Oquendo, MD, Conte Center for the Neuroscience of Mental Disorders )CCNMD(, New York State 
Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, New York, NY, 10032. )Oquendo M. A., Halberstam B. & Mann J.J., Risk factors 
for suicidal behavior: utility and limitation of research instruments. 
ב: M.B. First [Ed.] Standardized Evaluation in Clinical Practice. )עמ' 	0	 – 0		, 	00	(

בקשות לקבלת עותקים של C-SSRS יש להפנות ל:
Kelly Posner, Ph.D., New York State Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, New York, NY, 10032

posnerk@nyspi.columbia.edu :כתובת קשר לקבלת מידע ולצורכי הכשרה
© 2008 The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc.
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מחשבות אובדניות

יש להציג שאלות 	 ו-	. אם שתי התשובות שליליות, יש לדלג לפרק "התנהגות אובדנית". אם התשובה 

לשאלה 	 היא "כן", יש לשאול את השאלות 	, 4 ו-5. אם התשובה לשאלה 	 ו/או 	 היא "כן", יש להשלים 

את הפרק "עוצמת המחשבות האובדניות" שלהלן.

זמן כלשהו במהלך 

החיים שבו הגה/תה 

מחשבות אובדניות 

בצורה החמורה ביותר

ב    

חודשים 

האחרונים

הרצון להיות מת/ה. 	

הנבדק.ת מאשר.ת קיום מחשבות על הרצון למות או לא להיות יותר בין החיים או על המשאלה 

להירדם ולא להתעורר עוד.

האם היית רוצה להיות מת.ה או האם את.ה מייחל.ת להירדם ולא להתעורר עוד?

אם כן, נא לתאר: 

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות בלתי ספציפיות. 	

מחשבות כלליות, בלתי ספציפיות, על הרצון לסיים את החיים / להתאבד, )כגון "חשבתי להתאבד"(, 

ללא מחשבות של צורת ההתאבדות / שיטות קשורות, כוונה או תכנית, במהלך תקופת ההערכה.

האם אכן יש לך מחשבות על התאבדות?

אם כן, נא לתאר: 

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות בשיטה כלשהי )לא תכנית( ללא כוונת פעולה. 	

הנבדק.ת מאשר.ת קיום מחשבות על התאבדות וחשב.ה על שיטה אחת לפחות במהלך תקופת 

ההערכה. דבר זה שונה מתכנית מוגדרת הכוללת פרטים מעובדים של מקום, זמן ושיטה )כלומר, 

חשב.ה על צורת ההתאבדות, אך לא על תכנית ספציפית(. יש לכלול אנשים העונים "חשבתי על 

נטילה של מנת יתר, אך מעולם לא הייתה לי תכנית ספציפית היכן, מתי וכיצד באמת לעשות זאת… 

ולעולם לא הייתי מצליח.ה לבצע את זה עד הסוף". 

האם חשבת כיצד היית יכול/ה לעשות זאת?

אם כן, נא לתאר: 

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות עם כוונה מסוימת לפעול, אך ללא תכנית ספציפית. 4

מחשבות פעילות על התאבדות, וכן הנבדק.ת מדווח.ת על כוונה מסוימת לפעול על פי מחשבות 

אלה, בניגוד ל- "יש לי מחשבות כאלה, אך בפירוש לא אעשה כלום על פיהן".

האם יש לך מחשבות כאלה וכוונה כלשהי לפעול על פיהן?

אם כן, נא לתאר:

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות עם תכנית וכוונה מוגדרות. 5

מחשבות התאבדות עם פרטי תכנית מעובדים באופן מלא או חלקי. לנבדק.ת כוונה מסוימת להוציא 

אותה אל הפועל.

האם התחלת לעבד או כבר עיבדת את הפרטים של אופן ההתאבדות? האם בכוונתך להוציא 

תכנית זו אל הפועל?

אם כן, נא לתאר: 

כן / לאכן / לא
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עוצמת המחשבות האובדניות 

יש לדרג את התכונות הבאות ביחס לסוג החמור ביותר של המחשבות האובדניות )כלומר 	-5 שהופיעו לעיל, 
כאשר 	 מייצג את החומרה המועטה ביותר ו- 5 את החומרה הרבה ביותר(. יש לשאול באיזה זמן הנבדק.ת 

הגה.תה את המחשבות האובדניות החמורות ביותר. 

במהלך החיים: המחשבות האובדניות החמורות ביותר )5-	(:  

תיאור המחשבות האובדניות:    

ב-X החודשים האחרונים: המחשבות האובדניות החמורות ביותר )5-	(:  

תיאור המחשבות האובדניות:    

חמורות
ביותר

 חמורות
ביותר

שכיחות: כמה פעמים הגית מחשבות אלה?
פחות מפעם בשבוע. 	
פעם בשבוע. 	
5-	 פעמים בשבוע . 	
כל יום או כמעט כל יום. 4

פעמים רבות בכל יום . 5

  

משך: כשיש לך מחשבות אלה, כמה זמן הן נמשכות?

חולפות - מספר שניות או דקות. 	
פחות משעה / חלק מהזמן. 	
שעה עד 4 שעות / זמן רב מאד. 	
4-8 שעות / רוב היום. 4
מעל 8 שעות / באופן קבוע או מתמשך. 5

  

יכולת שליטה: האם יכולת / את.ה יכול.ה להפסיק לחשוב על התאבדות או על המשאלה למות אם
את.ה רוצה בכך?

מסוגל.ת לשלוט בקלות במחשבות. 	
מסוגל.ת לשלוט במחשבות עם מעט קושי. 	
מסוגל.ת לשלוט במחשבות עם קושי מסוים. 	
מסוגל.ת לשלוט במחשבות בקושי רב. 4
אינו.ה מסוגל.ת לשלוט במחשבות. 5
אינו.ה מנסה לשלוט במחשבות: . 6

  

הגורמים המרתיעים: האם קיימים דברים או אנשים כלשהם )כגון משפחה, דת, כאב הקשור במוות(,
אשר מנעו ממך לרצות להתאבד או לפעול על פי המחשבות של התאבדות?

הגורמים המרתיעים בהחלט עצרו בעדך מלנסות להתאבד. 	
הגורמים המרתיעים כנראה עצרו בעדך. 	
לא בטוח/ה שהגורמים המרתיעים עצרו בעדך. 	
הגורמים המרתיעים קרוב לוודאי לא עצרו בעדך. 4
הגורמים המרתיעים בהחלט לא עצרו בעדך. 5
לא רלוונטי. 6

  

הסיבות למחשבות האובדניות: איזה סוג מניעים גרמו לך לחשוב על הרצון למות או להתאבד?
האם היה זה כדי לגמור עם הכאב או להפסיק את האופן בו את.ה חש.ה )במלים אחרות, לא היית

מסוגל/ת להמשיך לחיות עם הכאב הזה או עם התחושה שהייתה לך( או שמא היה זה כדי לזכות
בתשומת לב, להתנקם או לקבל תגובה מצד אחרים? או שניהם גם יחד? 

לחלוטין כדי לזכות בתשומת לב, להתנקם או לקבל תגובה מאחרים.. 	
בעיקר כדי לזכות בתשומת לב, להתנקם או לקבל תגובה מאחרים.. 	
במידה שווה כדי לזכות בתשומת לב, להתנקם או לקבל תגובה מאחרים וגם להפסיק / לסיים את הכאב.. 	
בעיקר כדי להפסיק / לסיים את הכאב )לא היית מסוגל.ת להמשיך לחיות עם הכאב או עם התחושה שהייתה לך(.. 4
לחלוטין כדי להפסיק / לסיים את הכאב )לא היית מסוגל.ת להמשיך לחיות עם הכאב או עם התחושה שהייתה לך(.. 5
לא רלוונטי. 6
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התנהגות אובדנית

)כל עוד מדובר באירועים נפרדים, יש להתייחס לכולם; חובה לשאול לגבי כל הסוגים(
 במהלך

כל החיים

ב    שנים 

האחרונות

ניסיון בפועל:
פעולה בעלת פוטנציאל של פגיעה עצמית, אשר ננקטה תוך לפחות רצון מסוים למות בעקבות 

הפעולה. ההתנהגות נחשבה בחלקה כשיטת התאבדות. הכוונה אינה חייבת להיות כוונה של 00%	. 
אם קיימת כוונה / משאלה כלשהי למות הקשורה בפעולה, כי אז ניתן לראות בה ניסיון התאבדות 

בפועל. אין חובה שיהיו קיימים נזק או פגיעה, מספיק הפוטנציאל של פגיעה או נזק. אם מישהו לוחץ 
 על ההדק כשאקדח בפיו, אבל האקדח פגום, הרי שלמרות העדר נזק נחשב הדבר כניסיון.

הסקת כוונה: אף שהנבדק.ת שולל.ת כוונה / משאלה למות, ניתן להסיק אותה מבחינה קלינית 
מההתנהגות או מהנסיבות. לדוגמה, פעולה קטלנית בעליל, שבבירור אינה תאונה, מאפשרת להסיק 
שאין שום כוונה אחרת מלבד התאבדות )לדוגמה, ירייה בראש, קפיצה מחלון של קומה גבוהה(. כמו-
כן, אם מישהו שולל כוונה למות, אך חושב כי מה שעשה יכול היה להיות קטלני, אפשר להסיק קיום 

כוונה. 
האם ביצעת ניסיון התאבדות?

האם עשית משהו במטרה לפגוע בעצמך?
 האם עשית משהו מסוכן שיכול היה לגרום למותך?

   מה עשית?
    האם ביצעת  כדי להתאבד?

    האם רצית למות )אפילו קצת( כאשר ?
    האם ניסית לשים קץ לחייך כאשר ?

   או האם חשבת כי יתכן שתמות/י מה ?
או עשית את זה אך ורק מסיבות אחרות / ללא כל כוונה להתאבד )כגון להקל על המתח, להרגיש 

יותר טוב, לזכות באהדה או כדי לגרום שמשהו אחר יתרחש(? )התנהגות של פגיעה עצמית ללא 
 כוונת התאבדות(
אם כן, נא לתאר:

האם הנבדק/ת התנהג/ה באופן של פגיעה עצמית שאיננה אובדנית?

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

 

כן / לא

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

כן / לא

ניסיון שסוכל:
כאשר מישהו הופסק )על ידי נסיבות חיצוניות( בתחילת הפעולה בעלת פוטנציאל של פגיעה עצמית 

 )ואילולא אותה הפסקה, הניסיון בפועל היה מתבצע(.
מנת יתר: לאדם גלולות ביד, אך נמנע ממנו לבלוע אותן. אם נבלעו מספר גלולות, האירוע הופך להיות 

ניסיון ולא ניסיון שסוכל. ירייה: לאדם כלי ירייה המכוון לעצמו, והנשק נלקח ממנו על ידי מישהו אחר 
או דבר אחר כלשהו מונע בעדו ללחוץ על ההדק. כשלוחצים על ההדק, אף אם כלי הנשק אינו יורה, 
זהו ניסיון. קפיצה: האדם מוכן לקפיצה, אך תופסים ומורידים אותו מהמעקה. תלייה: לאדם לולאה 

מסביב לצוואר, אך עדיין איננו תלוי, ונמנע ממנו לתלות את עצמו. 
האם קרה בעבר, שהתחלת לבצע משהו כדי לשים קץ לחייך, אך מישהו או משהו עצר בעדך 

בטרם הספקת לבצע דבר למעשה? 
אם כן, נא לתאר:

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

ניסיון שנזנח:
כאשר אדם מתחיל לנקוט צעדים לקראת ניסיון התאבדות, אך מפסיק בעצמו בטרם הוא נוקט בפועל 

התנהגות של הרס עצמי. הדוגמאות דומות לניסיונות מסוכלים, למעט שהאדם מפסיק בעצמו, ואינו 
מופסק על ידי גורם אחר

האם קרה בעבר, שהתחלת לבצע משהו כדי לנסות לשים קץ לחייך, אך עצרת בעצמך בטרם 
 ביצעת משהו למעשה? 

אם כן, נא לתאר:

כן / לא

מס׳ כולל
 של נזנחים 

 

כן / לא

מס׳ כולל
 של נזנחים 

 

פעולות הכנה או התנהגות מכינה:
פעולות הכנה לקראת ביצוע קרוב של ניסיון התאבדות. דבר זה יכול לכלול כל דבר מעבר לביטויים 
מילוליים או מחשבות, כגון עיבוד שיטת פעולה מסוימת )לדוגמה, איסוף גלולות, קניית אקדח( או 

הכנות לקראת מעשה התאבדות )לדוגמה, חלוקה של טובין, כתיבת מכתב פרידה(.
האם נקטת צעדים כלשהם לקראת ביצוע ניסיון התאבדות או התחלת בפעולות הכנה )כגון 

 איסוף כדורים, הצטיידות באקדח, מסירה של דברי ערך או חיבור מכתב פרידה(?
אם כן, נא לתאר:

כן / לאכן / לא

התנהגות אובדנית:

התנהגות אובדנית הייתה קיימת בתקופת ההערכה?
כן / לאכן / לא
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יש לענות לגבי ניסיונות בפועל בלבד
תאריך הניסיון 

האחרון:
תאריך הניסיון 
הקטלני ביותר:

תאריך הניסיון 
הראשון / 
ההתחלתי:

תוצאה קטלנית בפועל / נזק רפואי:
0.  ללא נזק גופני או נזק גופני מזערי )כגון שריטות שטחיות(.

נזק גופני מועט )כגון דיבור ישנוני, כוויות מדרגה ראשונה, דימום קל, . 	
נקעים(.

נזק גופני בינוני; קיים צורך בהשגחה רפואית )כגון בהכרה, אך ישנוני/ת, . 	
תגובתיות מסוימת, כוויות מדרגה שנייה, דימום מכלי דם גדול(.

נזק גופני בינוני עד חמור; דרוש אשפוז וכנראה טיפול נמרץ )כגון תרדמת עם . 	
החזרים תקינים, כוויות מדרגה שלישית בפחות מ- 0%	 של שטח הגוף, איבוד 

דם ניכר, אך עם אפשרות של התאוששות, שברים חמורים(.
נזק גופני חמור; דרוש אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ )כגון תרדמת ללא החזרים, . 4

כוויות מדרגה שלישית של יותר מ- 0%	 משטח הגוף, איבוד דם ניכר עם 
סימנים חיוניים בלתי יציבים, נזק רב לאזור גוף חיוני(. 

מוות. 5

הזן קוד

 

הזן קוד

 

הזן קוד

 

אפשרות של תוצאה קטלנית: יש לענות רק אם התוצאה הקטלנית 

בפועל = 0
אפשרות של תוצאה קטלנית כתוצאה מהניסיון בפועל ללא פגיעה גופנית )הדוגמאות 
הבאות, למרות שאין בהן למעשה פגיעה גופנית, יש בהן פוטנציאל קטלני רציני: 
שם/ה אקדח בפה ולחץ/ה על ההדק, אך האקדח לא ירה, לכן אין נזק רפואי; 

שכיבה על פסי רכבת עם רכבת מתקרבת, אך נסוג/ה בעצמו/ה לפני הדריסה(.

 0 = אין סבירות כי ההתנהגות תגרום לפגיעה.
 	 = סביר כי ההתנהגות תגרום לפגיעה, אך כנראה לא למוות.

	 = סביר כי ההתנהגות תגרום למוות למרות עזרה רפואית זמינה. 

הזן קוד

 

הזן קוד

 

הזן קוד
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סולם קולומביה לדירוג חומרת האובדנות )C-SSRS( - לילדים צעירים

 מצב התחלתי
גרסה מותאמת לילדים צעירים ולאנשים בעלי מוגבלות שכלית

Posner, K. · Brent, D. · Lucas, C. · Gould, M. · Stanley, B. · Brown, G. · Fisher, P. · Zelazny, J. · Burke, A. · Oquendo, M. · Mann, J. 

סייג לאחריות:
סולם זה נועד לשימוש על ידי קלינאים שעברו הכשרה. שאלות הכלולות בסולם קולומביה לדירוג חומרת האובדנות )C-SSRS( הן 

בבחינת הצעה לגישוש. בסופו של דבר, קביעת הנוכחות של מחשבות אובדניות תלויה בשיפוט קליני. 

 ,The Columbia Suicide History Form-ההגדרות של אירועי התנהגות אובדנית בסולם זה מבוססות על ההגדרות המשמשות ב
שפותח על ידי: 

John Mann, MD ו- Maria Oquendo, MD, Conte Center for the Neuroscience of Mental Disorders )CCNMD(, New York State 
Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, New York, NY, 10032. )Oquendo M. A., Halberstam B. & Mann J.J., Risk factors 
for suicidal behavior: utility and limitation of research instruments. 
ב: M.B. First [Ed.] Standardized Evaluation in Clinical Practice. )עמ' 	0	 – 0		, 	00	(

בקשות לקבלת עותקים של C-SSRS יש להפנות ל:
Kelly Posner, Ph.D., New York State Psychiatric Institute, 1051 Riverside Drive, New York, NY, 10032

posnerk@nyspi.columbia.edu :כתובת קשר לקבלת מידע ולצורכי הכשרה
© 2008 The Research Foundation for Mental Hygiene, Inc.
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מחשבות אובדניות

יש להציג שאלות 	 ו-	. אם שתי התשובות שליליות, יש לדלג לפרק "התנהגות אובדנית". אם התשובה 
לשאלה 	 היא "כן", יש לשאול את השאלות 	, 4 ו-5. אם התשובה לשאלה 	 ו/או 	 היא "כן", יש להשלים 

את הפרק "עוצמת המחשבות האובדניות" שלהלן.

זמן כלשהו במהלך 

החיים שבו הגה.תה 

מחשבות אובדניות 

בצורה החמורה ביותר

בחודש 

האחרון

הרצון להיות מת/ה. 	
הנבדק.ת מאשר.ת קיום מחשבות על הרצון למות או לא להיות יותר בין החיים או על המשאלה 

להירדם ולא להתעורר עוד.
האם חשבת על למות או על איך זה יהיה אם תמות.י? 

האם רצית למות או לישון ולא להתעורר? 
האם את.ה לפעמים רוצה לא לחיות יותר? 

אם כן, נא לתאר:

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות כלליות. 	
מחשבות כלליות בלתי ספציפיות על הרצון לסיים את החיים / להתאבד, )כגון "חשבתי להתאבד"(, 
 ללא מחשבות של צורת ההתאבדות / שיטות קשורות, כוונה או תכנית בתקופת ההערכה.

האם חשבת לעשות משהו כדי למות? 
האם היו לך מחשבות לפגוע בעצמך? 

אם כן, נא לתאר: 

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות בשיטה כלשהי לא תכנית וללא כוונת פעולה. 	
הנבדק.ת מאשר.ת קיום מחשבות על התאבדות וחשב.ה על שיטה אחת לפחות במהלך תקופת 
ההערכה, ללא תוכנית פעולה ספציפית. כגון: ״חשבתי על נטילה של מנת יתר, אך מעולם לא היתה 

לי תכנית ספציפית היכן, מתי וכיצד באמת לעשות זאת... ואני לא באמת מתכוון לעשות את זה״
האם חשבת איך תעשה.י את זה? 

האם חשבת על איך תפסיק.י לחיות / תהרוג.י את עצמך / תפגע.י בעצמך?
 אם כן, נא לתאר: 

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות עם שיטה וכוונה מסוימת לפעול, אך ללא תכנית מוגדרת. 4
פי  על  לפעול  מסוימת  כוונה  על  מדווח.ת  הנבדק.ת  וכן  התאבדות,  על  פעילות  מחשבות 
פיהן". על  כלום  אעשה  לא  בפירוש  אך  כאלה,  מחשבות  לי  "יש  ל-  בניגוד  אלה,   מחשבות 

כאשר חשבת על זה שתגרום.י לעצמך להפסיק לחיות / שתהרוג.י את עצמך / שתפגע.י בעצמך, 
האם חשבת שזה משהו שאת.ה עלול.ה באמת לעשות?

 אם כן, נא לתאר:

כן / לאכן / לא

מחשבות אובדניות פעילות עם תכנית וכוונה מוגדרת. 5
מחשבות התאבדות עם פרטי תכנית מעובדים באופן מלא או חלקי. לנבדק/ת כוונה מסוימת 

להוציא אותה אל הפועל.
האם אי פעם החלטת איך או מתי תגרום/י לעצמך להפסיק לחיות/ תהרוג/י את עצמך/ תפגע/י 

בעצמך? האם אי פעם תכננת, בפירוט, כיצד תבצע/י את זה?
מה היתה התכנית?

כאשר בנית את התכנית, האם היה חלק בך שחשב על לבצע את התכנית בפועל?
אם כן, תאר/י:

כן / לאכן / לא

עוצמת המחשבות האובדניות 

הדירוג להלן ניתן בהתאם למספר השאלה האחרונה בה הנשאל ענה תשובה חיובית, כאשר 	 הוא העוצמה הנמוכה ביותר ו-5 הוא העוצמה הגבוהה 
ביותר. סוג המחשבות האובדניות, במצב בו הנשאל היה טרוד במידה החמורה ביותר עם מחשבות אובדניות: )1-5(:  

סוג המחשבות האובדניות, בחודש האחרון )1-5(:  תיאור המחשבות האובדניות   

תדירות: 

כמה פעמים הגית מחשבות אלה?   

	. פעם אחת בלבד    	. מס׳ פעמים     	. הרבה    4. כל הזמן     5. לא יודע, לא רלוונטי
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התנהגות אובדנית

)כל עוד מדובר באירועים נפרדים, יש להתייחס לכולם; חובה לשאול לגבי כל הסוגים(
 במהלך

כל החיים

ב-	 החודשים 

האחרונים

ניסיון בפועל:
פעולה בעלת פוטנציאל של פגיעה עצמית, אשר ננקטה תוך לפחות רצון מסוים למות בעקבות 

הפעולה. הפעולה נתפסה על ידי הנשאל כשיטה להרוג את עצמו. הכוונה אינה חייבת להיות כוונה 
של 00%	. אם קיימת כוונה כלשהי / משאלה למות הקשורה בפעולה, כי אז ניתן לראות בה ניסיון 

התאבדות בפועל. אין חובה שיהיו קיימים נזק או פגיעה, מספיק הפוטנציאל הסובייקטיבי של 
פגיעה או נזק. אם מישהו לוחץ על ההדק כשאקדח בפיו, אבל האקדח פגום, הרי שלמרות העדר נזק 

 נחשב הדבר כניסיון. 
הסקת כוונה: אף שהנבדק.ת שולל.ת כוונה / משאלה למות, ניתן להסיק לגבי קיום כוונה מבחינה 

קלינית מההתנהגות או מהנסיבות. לדוגמה, פעולה קטלנית בעליל, שבבירור אינה תאונה, מאפשרת 
להסיק שהיתה כוונה להתאבדות )לדוגמה, ירייה בראש, קפיצה מחלון של קומה גבוהה(. כמו כן, אם 
מישהו שולל כוונה למות, אך חושב, כי מה שעשה יכול היה להיות קטלני, אפשר להסיק מכך על קיום 

כוונה. 
האם אי פעם עשית משהו כדי להרוג את עצמך / כדי שלא תחיה? מה עשית?

האם אי פעם פגעת בעצמך בכוונה? למה עשית את זה?
 האם עשית  כדי לסיים את חייך?

 האם רצית למות, אפילו קצת, כאשר  ?
 האם רצית לגרום לכך שלא תחיה, כאשר  ?
או האם חשבת שזה אפשרי שתמות/י מ  ?

או עשית את זה מסיבות אחרות ובכלל לא כדי למות / להרוג את עצמך )כמו לדוגמא, כדי להרגיש 
 טוב יותר, או כדי לגרום להתרחשות של משהו אחר(? )=פגיעה עצמית לא אובדנית(

 אם כן, נא לתאר:

 האם הנשאל ביצע התנהגויות של פגיעה עצמית לא אובדנית?
האם הנשאל, ביצע התנהגות של פגיעה עצמית, כאשר הכוונה אינה ידועה?

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

כן / לא

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

כן / לא

ניסיון שסוכל ע״י גורם חיצוני:
כאשר מישהו הופסק )על ידי נסיבות חיצוניות( בתחילת הפעולה בעלת פוטנציאל של פגיעה עצמית 

)ואילולא אותה הפסקה, הניסיון בפועל היה מתבצע(.
כגון, מנת יתר: לאדם גלולות ביד, אך נמנע ממנו לבלוע אותן. אם נבלעו מספר גלולות, האירוע הופך 

להיות ניסיון בפועל ולא ניסיון שסוכל. ירייה: לאדם כלי ירייה המכוון לעצמו, והנשק נלקח ממנו 
על ידי מישהו אחר או דבר אחר כלשהו מונע בעדו ללחוץ על ההדק. אם לחץ על ההדק, אף אם כלי 

הנשק אינו יורה, זהו ניסיון בפועל. קפיצה: האדם מוכן לקפיצה, אך תופסים ומורידים אותו מהמעקה. 
תלייה: לאדם לולאה מסביב לצוואר, אך עדיין איננו תלוי, ונמנע ממנו לתלות את עצמו. 

האם קרה אי פעם שניסית לעשות משהו כדי להרוג את עצמך, אבל מישהו או משהו עצרו אותך 
לפני שעשית משהו? מה עשית? 

אם כן, נא לתאר:

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

כן / לא

מס׳ כולל
 של ניסיונות 

 

ניסיון שנזנח על ידי האדם עצמו:
כאשר אדם מתחיל לנקוט צעדים לקראת ניסיון התאבדות, אך מפסיק בעצמו בטרם הוא נוקט בפועל 

התנהגות של הרס עצמי. הדוגמאות דומות לניסיונות מסוכלים, למעט שהאדם מפסיק בעצמו, ואינו מופסק 
על ידי גורם אחר.

האם קרה אי פעם שהתחלת לעשות משהו כדי להרוג את עצמך / למות, אבל שינית את דעתך 
)הפסקת את עצמך( לפני שעשית משהו? מה עשית? 

אם כן, נא לתאר:

כן / לא

מס׳ כולל
 של נזנחים 

 

כן / לא

מס׳ כולל
 של נזנחים 

 

פעולות הכנה או התנהגות מכינה:
פעולות הכנה לקראת ביצוע קרוב של ניסיון התאבדות. דבר זה יכול לכלול כל דבר מעבר לביטויים 
מילוליים או מחשבות, כגון עיבוד שיטת פעולה מסוימת )לדוגמה, איסוף גלולות, קניית אקדח( או 

הכנות לקראת מעשה התאבדות )לדוגמה, חלוקה של טובין, כתיבת מכתב פרידה(.
האם עשית משהו כדי להתכונן לזה שאתה תהרוג את עצמך / תגרום לעצמך למות? כמו, לחלק 

 חפצים, כתיבת מכתב פרידה, לאסוף דברים שאתה צריך כדי לפגוע בעצמך?
אם כן, נא לתאר:

כן / לאכן / לא
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יש לענות לגבי ניסיונות בפועל בלבד
תאריך הניסיון 

האחרון:

תאריך הניסיון 
החמור / הקטלני 

ביותר:

תאריך הניסיון 
הראשון / 
ההתחלתי:

תוצאה קטלנית בפועל / נזק רפואי:
0.  ללא נזק גופני או נזק גופני מזערי )כגון שריטות שטחיות(.

נזק גופני מועט )כגון דיבור ישנוני, כוויות מדרגה ראשונה, דימום קל, . 	
נקעים(.

נזק גופני בינוני; קיים צורך בהתערבות רפואית )כגון בהכרה, אך ישנוני.ת, . 	
תגובתיות מסוימת, כוויות מדרגה שנייה, דימום מכלי דם גדול(.

נזק גופני בינוני עד חמור; דרוש אשפוז, כנראה בטיפול נמרץ )כגון תרדמת . 	
עם החזרים תקינים, כוויות מדרגה שלישית בפחות מ- 0%	 של שטח הגוף, 

איבוד דם ניכר, אך עם להתאוששות, שברים חמורים(.
נזק גופני חמור; דרוש אשפוז ביחידה לטיפול נמרץ )כגון תרדמת ללא החזרים, . 4

כוויות מדרגה שלישית של יותר מ- 0%	 משטח הגוף, איבוד דם ניכר עם 
סימנים חיוניים בלתי יציבים, נזק רב לאזור גוף חיוני(. 

מוות. 5

הזן קוד

 

הזן קוד

 

הזן קוד

 

אפשרות של תוצאה קטלנית: יש לענות רק אם התוצאה הקטלנית 

בפועל = 0
אפשרות של תוצאה קטלנית כתוצאה מהניסיון בפועל ללא פגיעה גופנית )הדוגמאות 
הבאות, למרות שאין בהן למעשה פגיעה גופנית, יש בהן פוטנציאל קטלני רציני: 
שם/ה אקדח בפה ולחץ/ה על ההדק, אך האקדח לא ירה, לכן אין נזק רפואי; 

שכיבה על פסי רכבת עם רכבת מתקרבת, אך נסוג.ה בעצמו.ה לפני הדריסה(.

 0 = אין סבירות כי ההתנהגות תגרום לפגיעה.
 	 = סביר כי ההתנהגות תגרום לפגיעה, אך כנראה לא למוות.

	 = סביר כי ההתנהגות תגרום למוות למרות עזרה רפואית זמינה. 

הזן קוד

 

הזן קוד

 

הזן קוד
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הערכת סיכון עם - C-SSRS Triage indicators - נוער

הנחיות: סמן את כל גורמי הסיכון והחוסן הרלבנטיים. יש למלא לאחר ראיון עם הנער, סקירה של תיעוד רפואי ו/או 
התייעצות עם בני משפחה ו/או אנשי מקצוע אחרים.

C-SSRS אינדיקטורים של סיכון גבוה על פי *

ב-	 החודשים
במהלך כל התנהגות אובדנית )מתוך C-SSRS(האחרונים

מצב קליניהחיים

	  *

	  *

	  *

	  *

ניסיון התאבדות בפועל

ניסיון שסוכל

ניסיון שנזנח

פעולות הכנה/ מקדימות להתאבדות

	  

	  

	  

	  

חוסר תקווה  	

אפיזודה של דיכאון מגורי  	

אפיזודה ביפולרית  	

הזיות הפוקדות להרג עצמי  	

התנהגות אימפולסיבית משמעותית, חוסר שקט  	

שימוש או תלות בסמים, סיגריות  	

חוסר שקט או חרדה חמורה )סימפטומים של פאניקה(  	

כאב כרוני או מצב רפואי אקוטי אחר )hiv / aids, סרטן וכו׳(  	

תופס עצמו כנטל על המשפחה או אחרים  	

מחשבות על רצח אלים כלפי אחרים  	

	  distruptive התנהגות אגרסיבית

הסטוריה של התעללות מינית / גופנית או אלימות בזוגיות  	

אמצעי זמין להתאבדות )נשק, גלולות וכו׳(  	

פגיעה עצמית ללא כוונה אובדנית  	

הפרעות שינה  	

הפרעות אכילה  	

לא מקבל טיפול  	

אבחון פסיכיאטרי קודם או טיפול קודם  	

חסר תקווה או לא מרוצה מהטיפול  	

לא משתף פעולה עם הטיפול  	

מסרב או חש שאינו מסוגל להתחייב לתוכנית ביטחון  	

פחד ממוות בשל הכאב והסבל הכרוכים בכך  	

מאמין שהתאבדות אינה מוסרית, רוחניות גבוהה  	

מעורב בעבודה, בית ספר או ספורט  	

אחר, תאר.י:  	

מחשבות אובדניות )מתוך C-SSRS( סמן החמורות ביותר: 

	  

	  

	  

	  *

	  *

משאלה להיות מת )	(

מחשבות אובדניות )	(

מחשבות אובדניות עם שיטה )אך ללא תכנית ספציפית או 
כוונה לפעול( )	(

כוונה אובדנית )ללא תכנית ספציפית( )4(

כוונה אובדנית עם תוכנית ספציפית )5(

אירועים מפעילים: 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

אובדן שקרה לאחרונה או אירוע שלילי משמעותי )פרידה, 
מוות, גירושין וכו'(

תאר:        

         
חשיפה להתאבדות של חבר

משבר משמעתי )הרחקה מבית ספר, מאסר(

קורבן של בריונות, בריונות ברשת או אלימות בבית הספר

היעדרות או בריחה מבית ספר

מצב בטחוני קשה

גורמי סיכון הוריים / משפחתיים: 

	  

	  

	  

	  

הורה עם סימפטומים של הפרעה רגשית

הורים עם בעיות של הסתבכות עם החוק

הורים עם היסטוריה של התאבדות )במהלך כל החיים(

התקשרות לא טובה בין הורים וילדים

מזהה סיבות לחיות  	

אחריות לגבי אחרים, גר עם משפחה  	

רשת חברתית או משפחה תומכת  	

הישגים גבוהים בלימודים  	

תאר כל ניסיון אובדני, פגיעה עצמית או התנהגות אגרסיבית )תכלול תאריכים(:

היסטוריה טיפולית:

גורמי חוסן:
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MFQ - שאלון רגשות ומצב רוח - גרסה לילד

לא נכון
0

לעיתים
1

נכון
2

		0	. הרגשתי נורא או לא מאושר

		0	. לא נהניתי כלל משום דבר

		0	. הייתי פחות רעב/ה מבדרך כלל

		40. אכלתי יותר מבדרך כלל

		50. הרגשתי עייף/ה ופשוט ישבתי ולא עשיתי כלום

		60. זזתי והלכתי בצורה יותר איטית מבדרך כלל

		70. הייתי מאוד חסר/ת מנוחה

		80. הרגשתי שאני לא שווה יותר

		0	. האשמתי את עצמי בדברים שלא היו באשמתי

		00	. היה לי קשה לקבל החלטות.

		0		. הרגשתי רוגז וכעס על הורי

		0		. הרגשתי שמתחשק לי לדבר פחות מבדרך כלל

		0		. דיברתי בצורה יותר איטית מבדרך כלל

		40	. בכיתי הרבה

		50	. חשבתי שאין שום דבר טוב שמחכה לי בעתיד

		60	. חשבתי שאין סיבה לחיות

		70	. חשבתי על מוות

		80	. חשבתי שלמשפחה שלי עדיף בלעדי

		0		. חשבתי להרוג את עצמי

		00	. לא רציתי לראות את החברים שלי

		0		. היה לי קשה להתרכז בדברים

		0		. חשבתי שדברים רעים יקרו לי

		0		. שנאתי את עצמי

		40	. הרגשתי שאני בן אדם רע

		50	. חשבתי שאני נראה מכוער

		60	. דאגתי מכאבים בגוף

		70	. הרגשתי בודד

		80	. חשבתי שאף אחד לא באמת אוהב אותי

		0		. לא היה לי בכלל כיף בבית הספר

		00	. חשבתי שאני אף פעם לא אהיה טוב/ה כמו ילדים אחרים

		0		. הרגשתי שכל מה שעשיתי היה לא טוב

		0		. לא ישנתי טוב כמו שאני ישן/ה בדרך כלל

		0		. ישנתי הרבה יותר מבדרך כלל

שמך:     גיל:    מין:   

אנא סמן/י בטבלה את האמירה שהכי מתארת אותך בשבועיים האחרונים. 



23

JR - SIQ שאלון מחשבות אובדניות למתבגרים

מס׳ נבדק:  

בשאלון שלפנייך רשומים משפטים המתארים מחשבות שיש לאנשים לפעמים. אנא קרא/י על המשפט וציין/י אלו מהמחשבות 
הללו עברו בראשך בחודש האחרון. אנא הקף/י בעיגול את הריבוע המתאים לתשובה המתארת בצורה הטובה ביותר את תדירות 

מחשבותייך הנ״ל. שים/י לב שאת מסמנת תשובה ליד כל משפט. 
זכור/י! אין תשובות נכונות או לא נכונות.

 כמעט
כל יום

מס׳ 
פעמים 
בשבוע

בערך 
פעם 

בשבוע

מס׳ 
פעמים 
בחודש

בערך 
פעם

בחודש

היו לי מחשבות 
כאלו בעבר 

אך לא בחודש 
האחרון

אף פעם 
לא היו לי 
מחשבות 
כאלו למות

			7654	. חשבתי שעדיף אם לא הייתי בחיים

			7654	. חשבתי להרוג את עצמי

			7654	. חשבתי איך אהרוג את עצמי

			47654. חשבתי מתי אהרוג את עצמי

			57654. חשבתי על אנשים שמתים

			67654. חשבתי על המוות

			77654. חשבתי על מה לכתוב במכתב התאבדות

			87654. חשבתי על כתיבת צוואה

			7654	. חשבתי לספר לאנשים שאני מתכנן להרוג את עצמי

			07654	. חשבתי על איך האנשים ירגישו אם אהרוג את עצמי

			7654		 חשבתי ״הלוואי והייתי מתה״

			7654		. חשבתי שאם אהרוג את עצמי זה יפתור את הבעיות שלי

			7654		. חשבתי שלאחרים יהיה הרבה יותר טוב אם אמות

			47654	. חשבתי: ״הלוואי ולא הייתי נולדת״

			57654	. חשבתי שלאף אחד לא אכפת אם אני חיה או מתה
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ארבע רמות סיכון
Rodd, Joiner & Rajab, 2001

רמת
חומרה

המלצותסימפטומים

לא קיים
סיכון

אין מחשבות אובדניות שניתן לזהות, אין היסטוריה 
של ניסיונות התאבדות. מעט גורמי סיכון. 

דיון עם התלמיד על אסטרטגיות התמודדות 
בשעת מצוקה, ופניה לקבלת תמיכה סביבתית.

נמוכה

מחשבות אובדניות בתדירות, עוצמה ומשך נמוכים 
יחסית; ללא תוכניות להתאבדות, או כוונה. דיספוריה/
סימפטומים פסיכיאטריים ברמה מתונה, שליטה 
עצמית טובה, מעט גורמי סיכון והימצאותם של 

גורמים מגנים.

דיון עם התלמיד על הכוחות כמו שליטה עצמית 
ופנייה לקבלת עזרה כאשר עולות מחשבות 

אובדניות כולל האפשרות לפניה למיון.

בינונית

מחשבות אובדניות בתדירות גבוהה יחסית, עם 
עוצמה ומשך נמוכים יחסית; מחשבות ספציפיות, 
אך ללא כוונת ביצוע מעשית. שליטה עצמית טובה, 
דיספוריה/סימפטומים פסיכיאטריים ברמה מוגבלת, 

מספר גורמי סיכון, והימצאותם של גורמים מגנים

הערכה  לטיפול,  הפנייה  מפגשים,  הגברת 
פסיכיאטרית, עירוב בני משפחה, יצירת מערכות 

תמיכה 4	 שעות ביממה.

חמורה

מחשבות אובדניות בתדירות, עוצמה ומשך גבוהים; 
תוכניות ספציפיות, ללא כוונה סובייקטיבית אך עם 
סימנים אובייקטיבים לכוונה )כמו זמינות לאמצעים, 
קטלניות האמצעים(. עדות לקושי בשליטה עצמית. 
דיספוריה/סימפטומים חמורים. גורמי סיכון רבים, 

ומעט אם בכלל גורמים מגנים.

אפשרות  כולל  דחופה  פסיכיאטרית  הערכה 
לאשפוז, ליווי ומעקב צמוד.

חמורה מאוד

מחשבות אובדניות בתדירות, עוצמה ומשך גבוהים; 
לקושי  עדות  ברורה.  וכוונה  ספציפיות  תוכניות 
בשליטה עצמית, דיספוריה/ סימפטומים חמורים. 

גורמי סיכון רבים, ומעט אם בכלל גורמים מגנים.

אפשרות  כולל  דחופה  פסיכיאטרית  הערכה 
לאשפוז, ליווי ומעקב צמוד.

ASSESSMENT OF SUICIDALITY
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	 . 
	 . 
	 . 

	 . 
	 . 
	 . 

	 . 
	 . 
	 . 

אנשים שיכולים לעזור לי בהסחה / תמיכה חברתית:

	 . 
	 . 
	 . 

מבוגרים מהם אני יכול לבקש עזרה:

	 . 
	 . 
	 . 

אנשי מקצוע שאפשר לבקש מהם עזרה:

שם המטפל  	  

טלפון  	  

מיון  	  

כתובת  	  

טלפון  	  

דרכים ליצור 
סביבה בטוחה

זיהוי סימני 
אזהרה

אסטרטגיות 
פנימיות

אסטרטגיות 
חיצוניות

אסטרטגיות 
חיצוניות

תוכנית הביטחון שלי
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טופס דיווח ומעקב על אירוע אובדני

פגיעה עצמית לא אובדנית / אמירה אובדנית / התנהגות סיכונית / נסיון אובדני ראשון / נסיון אובדני חוזר / 

אחר:   

 גורמי מצוקה: חברתי / משפחתי / לימודי / קשב וריכוז וויסות / אהבה נכזבת / זהות מינית / רקע נפשי /

אחר:  
אפשר לסמן יותר מאחד. אנא צייני מה הטריגר הישיר לאירוע(

סיכום התערבות ראשונית:

הערכת אובדנות ראשונית במסגרת ביה"ס: לא בוצע / בוצע, על ידי: צוות חינוכי / יועצת/ פסיכולוגית בי"ס /
אחר:    

הערכת אובדנות מלאה במסגרת השפ"ח: לא בוצע/ בוצע

תכנית בטחון: לא בוצעה / בוצעה

רמת מסוכנות, ע"פ ג'וינר )1-5(:    

המלצות להמשך

הפניה לפסיכיאטר: לא / כן
לצורך - הערכה דחופה )מיון( / הערכת סיכון משלימה )תוך עד 	7 שעות(/ הערכה פסיכיאטרית כללית )לא דחוף(.

ההמלצה לא בוצעה/ בוצעה.

 הפניה לטיפול: לא/ כן
 לצורך - טיפול מערכתי/ טיפול מערכתי + טיפול פסיכולוגי בשפ"ח / טיפול מערכתי + טיפול פסיכולוגי ברה"נ / 

 אחר:    
ההמלצה לא בוצעה / בוצעה.

 הפניה למעורבות רווחה: לא / כן.
ההמלצה לא בוצעה / בוצעה.

*לטופס זה יש לצרף סיכום הערכת המסוכנות

גורם מפנה:
צוות בי״ס/ הורים/ אחר:

 

תאריך אירוע:

 

שם הילד: 

מס׳ ת.ז.: 

גיל: 

ז/נ

גן/ בי״ס יסודי/ חט״ב/ תיכון

בי״ס )סמל מוסד(:  

נוער/  קידום  מיוחד/  חינוך  רגיל/   חינוך 
לא במסדרת

נולד: בארץ/ בחו״ל

שנת עליה: 

הורים: נשואים/ גרושים/ חד הורי

טלפון להתקשרות:

 

שמות הורים:

 

 

מוכר בשפ״ח: כן/ לא

טופל בעבר: כן/ לא

מחוז:     שפ״ח:    פסיכולוג מדווח:  
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הפורום למניעת אובדנות -השרות הפסיכולוגי-חינוכי ירושלים
הנחיות לכתיבת הערכת סיכון אובדני

פרטים אישיים: )שם, ת.ז., תאריך לידה, מסגרת חינוכית, כתה, טלפון של ההורים( . 	

ההערכה מבוססת על: שיחה עם הצוות / הורים / הילד / שאלונים    / אחר:    . 	

תאריך ההערכה:    . 	

סיבת הפניה . 4

תיאור ההתנהגות האובדנית שהובילה לפניה - האם מדובר באמירות אובדניות, פגיעה עצמית לא אובדנית, קביעת תוכנית 	  
התאבדות, ניסיון התאבדות קל )שאי-אפשר למות ממנו אבל הייתה כוונה ולו חלקית למות( או ניסיון התאבדות חמור. מתי, 

או לפני כמה זמן, ההתנהגות ארעה.

טריגר/ים - מה הוביל לאירוע, ככל שידוע )ריב, כישלון, פרידה...(.	  

סימני אזהרה )בזמן האחרון, אם ידועים - למשל כתיבת הודעות פרידה, הצהרות על חוסר טעם בחיים, ירידה בתפקוד 	  
לימודי, אפתיה פתאומית או להיפך אי שקט מוגבר, שינויים בהרגלי אכילה או שינה, הפסקת פעילות חברתית, שינוי קיצוני 

במצב הרוח וכיו"ב(.

רקע קצר, רק מה שרלוונטי. ניתן להתייחס לרקע משפחתי, התפתחותי וחינוכי; כולל התייחסות לטראומות, מעברים, מחלות, . 5
שכול וכו'. יש להתייחס לאבחנות קודמות ידועות )בעיקר להערכות פסיכיאטריות אך גם לליקויי-למידה והפרעת קשב וריכוז, 

בעיות התנהגות, קשיים קוגניטיביים(.

שיחה עם הילד תשובות הילד לתשאול הישיר של המעריך בנושאים הבאים: מחשבות אובדניות )תכיפות ועוצמה(, התנהגות . 6
אובדנית, ניסיונות קודמים, תוכנית עכשווית, אם אי פעם פגע בעצמו, מה הוביל לאירוע, מה קיווה שיקרה כתוצאה מכך וכו'. 

אפשר לכלול כאן את המידע הנוסף שמתקבל מהסביבה )הורים או ביה"ס(. 

גורמי סיכון ניסיון אובדני קודם, קושי בשיתוף רגשי, הימשכות הכוונה האובדנית, נגישות אמצעים קטלניים, שימוש בסמים . 7
ובאלכוהול, הפרעה פסיכיאטרית אחת או יותר, מצב של חרדה, אי-שקט או בלבול, כאב נפשי בלתי נסבל, אלימות, מצב פסיכוטי, 
חשיבה תבניתית ונוקשה, בריונות, בלבול בזהות המינית, גורמים הקשורים במשפחה כגון התעללות, דיכאון אחד ההורים, 

גירושין, נשירה מבי"ס וכו'.

גורמי חוסן מזהה סיבות לחיות בהווה או בעתיד, אופטימיות, אחריות כלפי אחרים, רשת חברתית או משפחתית תומכת, פחד . 8
מהמוות, אמונה כי התאבדות אינה מוסרית, מחויבות, תוכניות לעתיד, היסטוריה של התמודדות עם קשיים, שיתוף פעולה 

עם המעריך, יכולת להתבטא רגשית ונכונות לקבל עזרה, יכולת לפתור בעיות, חוש הומור וכו'.

סיכום הערכה, כולל:. 	

הערכה ע"ס כל הנ"ל והתרשמותו האישית-מקצועית של הפסיכולוג במהלך המפגש )התרשמות המבוססת גם על מסרים 	  
בלתי מילוליים ותחושות שהועברו אליו(, וקביעת דרגת סיכון לפי ג'ויינר. 

התייחסות לתכנית ביטחון שנעשתה במהלך ההערכה )גם אם היתה קצרה(.	  

המלצות להמשך:	  

א. המלצות מיידיות או דחופות )הפניה לפסיכיאטר / למיון, דיווח, אחר(.	  

ב. המלצות נוספות להמשך.	  

התייחסות לתגובת הילד וההורים לסיכום ההערכה ולהמלצות.	  
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הערכת סיכון אובדנית בגיל הצעיר )גן עד כתה ג'(

קווים מנחים להתערבות מתוך מאמרה של ד״ר דבי כהן
סיכון אובדני אצל ילדים צעירים )גן עד כיתה ג'( 

א. אותות אזהרה 

גיל הצעיר כמו בגיל ההתבגרות, ההתנהגות האובדנית הינה תוצאה של תהליך ממושך של התקרבות הדרגתית אל התאבדות 
ממש. בכדי לעצור תהליך הרסני זה, המבוגרים המשמעותיים )הורים, צוות חינוכי, צוות מקצועי, אחרים( צריכים להיות ערים 

לאותות האזהרה הבאים המעלים חשד לסיכון אובדני ולפעול בהתאם:

התנהגותי:

התנהגויות של פגיעה עצמית לא אובדנית	  

התנהגות מסכנת )כניסה לכביש סואן, טיפוס למקומות גבוהים(	  

ניסיונות אובדניים קודמים	  

חלוקה של חפצים אישיים לחברים ובני משפחה	  

השארת ציור/ מכתב/ הודעה בו מרמז על רצונו למות	  

מרבה להיעדר מביה"ס	  

הופעה מוזנחת	  

הפרעות בשינה ובאכילה	  

קוגנטיבי:

עיסוק כפייתי בנושא המוות	  

מחשבות אובדניות- פסיביות, אקטיביות, כוונה אובדנית, שיטה ותוכנית	  

ירידה בתפקוד הלימודי	  

ירידה בריכוז	  

חשיבה נוקשה/ צרה ומצומצמת	  

בלבול	  

חברתי:

מסתגר בבית	  

נסיגה בתפקוד חברתי	  

רגשי:

דכדוך	  

חרדה	  

חוסר אונים	  

חוסר תקווה/ ייאוש/ תחושת מלכוד	  

כעס	  

מחשבות שליליות לגבי עצמי, רגשות אשמה, תחושה שהוא לא רצוי ומיותר בעולם	  
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ב. המלצות לגבי התאמת התהליך למאפייני הילד הצעיר 

שלב א׳: תשאול ההורים

 מטרת הפגישה היא לקבל רקע על הילד הכולל אירועים חשובים בעברו של הילד, תיאור התפקוד של הילד בשגרה בבית 	  
ובביה"ס וכן תשאול לגבי שינויים שחלו לאחרונה בתפקודו של הילד

חשוב לתשאל את ההורים לגבי המאפיינים האישיותיים של הילד )לדוגמא, תגובה לתסכול, נטיה לאימפולסיביות(, דפוסי 	  
הקשר של הילד במשפחה ובחברה וכן על שינויים בהתנהגות של הילד שהתרחשו במקביל להופעת החשד לסיכון אובדני 

)שינויים בדפוסי אכילה, שינה, משחק, ירידה בתפקוד הלימודי, כאבים פיזיים לא מוסברים(.

 חשוב לברר עם הורי הילד האם קרה לאחרונה משהו בסביבתו של הילד המסביר את השינוי הנצפה במצב רוחו? כמו כן יש 	  
לברר אם הילד נחשף באופן ישיר או עקיף לטראומה או למוות בסביבתו הקרובה וכן האם יש פסיכופתלוגיה במשפחה.

 בנוסף, כדאי לשאול את ההורים האם יש אחרים בסביבתו של הילד המשתמשים באמירות אובדניות אותם הילד יכול לחקות.	  

 חשוב לשאול גם לגבי נטייה של הילד לבצע מעשים מסוכנים )לדוגמא, טיפוס על מקומות גבוהים, ריצה לכביש סואן(, שכן 	  
התנהגויות אובדניות בגיל צעיר מתוייגים לעיתים קרובות על ידי הסביבה כתאונות.

 יש להדגיש בפני ההורים את חשיבות ההשגחה על הילד, בהתאם לרמת הסיכון. כמו-כן יש לבדוק האם יש צעדים מיידיים 	  
שיש לנקוט להגבלת הנגישות של הילד להתנהגות מסכנת )לדוגמא, התקנת סורגים על חלונות בקומה גבוהה, נעילת מרפסת, 

הוצאה של כלי נשק וכדורים מהבית(.

 מומלץ לברר את העמדה של ההורים ביחס לאמירה האובדנית או להתנהגות האובדנית של ילדם ולהדגיש בפני ההורים את 	  
הרגישות הרבה של הילד לתגובה הרגשית שלהם. מומלץ לחשוב יחד עם ההורה על קיום שיחה עם הילד בנושא באווירה רגועה 

ולא שיפוטית. 

 מומלץ שההורים יסבירו לילד שהם הולכים לקחת אותו לפגישה עם פסיכולוג שידבר איתו על הנושא. חשוב שההורים יעודדו 	  
את הילד לשוחח בפתיחות עם המטפל. 

 לאחר שלב תשאול הילד המטפל יקיים שיחת משוב עם ההורים בו הוא יגיד להם מה רמת הסיכון הראשונית המוערכת ויתן 	  
המלצות ברורות לגבי המשך התהליך ההערכה /טיפול. חשוב שינתן להורים דו"ח מסכם כתוב קצר שההורים יכולים להראות 

ע"פ רצונם למערכת החינוכית או לצורך המשך תהליך הערכה )פסיכיאטר( או טיפול.

שלב ב׳: תשאול הילד

יש לקבל הסכמה כתובה של ההורים לביצוע הערכת הסיכון. 	  

סטינג - מומלץ לנסות לנהל לפחות חלק מהשיחה עם הילד, ללא הוריו. יחד עם זאת, במקרים רבים, ישנה סבירות רבה יותר 	  
להשגת שיתוף פעולה מצידו של הילד אם יש בחדר לפחות בהתחלת השיחה דמות מוכרת.

מומלץ להשתמש במשחק כאמצעי ליצירת שיח )לדוגמא בובות( ניתן להשתמש במד האובדנות לגיל צעיר )רצ"ב( ולבקש 	  
מהילד לבחור איזו אימוג'י מתאים להרגשה שלו. 

 תוכן השיחה - מומלץ להתחיל בשאלות כלליות )איך קוראים לך? בן כמה אתה? מה אתה אוהב/ לא אוהב בביה"ס? מה אתה 	  
אוהב לעשות בשעות אחה"צ?( ובהדרגה להתקדם לדיון על תחומי קונפליקט בהתאם לידוע על הילד ועד לדיון ספציפי על 
האירוע שהעלה חשד אובדני. במידה והילד לא העלה בעצמו את האירוע יש להעלות אותו בצורה מפורשת. חשוב להבין את 
האירוע מנקודת מבטו של הילד )מה גרם לך להגיד שאתה רוצה למות? למה התכוונת כשאמרת שאתה רוצה למות? האם רצית 
לא לחיות יותר? מה אתה חושב שיקרה לך אחרי שתמות?(. לאחר ההתייחסות לאירוע הספציפי חשוב לברר עם הילד אם היו 
מחשבות אובדניות פסיביות או אקטיביות, כוונות אובדניות או ניסיונות אובדניים בעבר. חשוב שהמטפל ישתמש במושגים 
המובנים לילד ויבדוק לאורך השיחה שהילד אכן עוקב אחרי מה שנאמר ומבין את השאלות שנשאל ואת מה שנאמר בשיחה 
)לדוגמא, 'האם חשבת לעשות לעצמך משהו כדי שתמות?', במקום- 'האם חשבת להתאבד?'(. באמצעות משחק, המטפל יכול 
לעיתים קרובות לשאול את השאלות שרצה לשאול בתחום האובדנות בגוף שלישי כחלק מהמשחק )למה הבובה עצובה? על מה 
הבובה חושבת?(. לעיתים לאחר שהנושא עלה כחלק ממשחק ניתן לנסות ולשאול את הילד שאלות ישירות יותר המתייחסות 

לנושא )האם גם את הרגשת כמו שהבובה מרגישה?(. 

 חשוב לברר האם הילד מבין את מושג המוות )'מה קורה אחרי שמתים?', 'האם אתה חושב שאדם שמת יכול לחזור להיות חי?'(. 	  
במקרים בהם ההבנה של המוות הינה חלקית, חשוב להוסיף הסבר פסיכו-חינוכי תואם גיל המתמקד בכך שהמוות הוא מוחלט 
וסופי )"כשמתים הלב מפסיק לפעול, אי אפשר להרגיש/ לראות/ ללכת/ לאכול.. אחרי שמתים אי אפשר לחזור ולחיות אף פעם"(. 

במקרה בו השיחה נעשית לאחר ניסיון אובדני, חשוב לשאול את הילד מה הוא חשב שיקרה לו אם הוא יעשה את מה שהוא 	  
עשה. ילדים צעירים יבצעו פעמים רבות ניסיונות שאינם גורמים לנזק ממשי אבל בתשאול הם יספרו שחשבו שימותו ממעשה זה. 
לדוגמא, לשים כרית על הראש, לעצור נשימה למספר שניות. רמת הקטלניות של הניסיון נקבעת על פי הכוונה הסובייקטיבית 

של הילד ולא על פי רמת הקטלניות בפועל. 
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ג. שבע הנחיות פרקטיות להערכת סיכון אובדני עם ילדים צעירים 

 יש לסיים את הפגישה עם תכנית בטחון. יש לבנות את התכנית יחד עם הילד. תכנית הבטחון מתייחסת לצמצום נגישות 	  
לאמצעים מסוכנים )מה אפשר לעשות כדי שהסביבה שלי תהיה יותר בטוחה?(, זיהוי סימני מצוקה/ מצבי סכנה )מתי בד"כ 
לא טוב לי?(, אסטרטגיות הרגעה פנימיות )מה אני יכול לעשות כדי להרגיע את עצמי?(, אסטרטגיות הרגעה חיצוניות )חברים/ 
מבוגרים שיכולים לעזור לי להרגע(, גורמים אליהם ניתן לפנות במקרה של סכנה ודרכי התקשרות. מומלץ בסיום מילוי התכנית 
לבקש מהילד להקיף בעיגול את הדברים שחושב שבאמת יעשה כאשר יהיה נסער. התכנית מהווה צעד ראשון בעבודה עם 
הילד על מניעת אובדנות וכן נותנת למטפל מידע נוסף על משאבים פנימיים וחיצוניים העומדים לרשות הילד. חובה לשתף את 

ההורים בתכנית הבטחון ולהציע לילד לקחת את התכנית איתו ולהשתמש בו במקרה הצורך. 

 לאחרונה נעשו מספר ניסיונות להתאמה של השאלונים הקיימים לילדים בגיל צעיר )לדוגמא, שאלון קולומביה לגיל צעיר 	  
C-SSRS(. ניתן לעשות שימוש בתרגום של שאלון זה )רצ"ב( ודומיו. במידה ועולה חשד לדיכאון ניתן גם להשתמש בשאלון 

 .)MFQ ( דיכאון לילדים

מרכזיות ההורים ומבוגרים נוספים בתהליך הערכת הסיכון. מאחר ובגיל צעיר ישנו קושי משמעותי לקבל מידע כולל על מצב . 	
הילד באמצעות תשאול ישיר וכן מאחר והורי הילד מהווים מרכיב מהותי בסביבתו של הילד, חשוב עד מאוד שההורים יקחו 
חלק מרכזי בתהליך ההערכה והטיפול. חשוב שתהליך ההערכה יכלול איסוף נתונים ממבוגרים בסביבתו של הילד על התנהגותו, 
כולל אירועים שנראו כתאונות וכן איסוף נתונים לגבי סביבת הילד. בנוסף, חשוב לשאול לגבי דיכאון או אובדנות במשפחה 

המצומצמת והמורחבת וכן לגבי אירועים בעברו של הילד, כגון טראומה קודמת

יצירת סביבה המעודדת קשר של אמון. סביר שילד צעיר יתקשה לתת אמון בגורם המקצועי המבצע את ההתערבות ולשתף . 	

פעולה בתהליך. מסיבה זו, רצוי שההורה יהיה בחדר עם הילד בזמן ההערכה. במקרה והדבר אינו אפשרי, מומלץ לשקול מעורבות 
של אדם אחר המוכר לילד בתהליך הטיפול וההערכה )לדוגמא, גננת, מורה, יועצת(. כמו כן, מומלץ לבצע את ההתערבות באווירה 
נעימה, לדוגמא בחדר טיפול עם משחקים ומומלץ לאפשר זמן ליצירת קשר של אמון בין הילד ובין הגורם המבצע את ההתערבות. 

במהלך השיחה חשוב להרגיע את הילד ולהבהיר לו שיש ילדים רבים שלפעמים מרגישים כמו שהוא מרגיש ושניתן לעזור לו.

קיום השיחה באווירה רגועה. לעיתים האמירה האובדנית נאמרת בסערת רגשות. מומלץ בתחילה להרגיע את הילד ורק לאחר . 	
מכן לקיים את השיחה. חשוב שעד שהילד ירגע הוא יהיה בהשגחה של מבוגר.

תוכן פגישת ההערכה עם הילד: דיבור ישיר ועקיף על מוות, אובדנות, דיכאון ואימפולסיביות. במשחק אפשר לדבר על נושא . 4
מוות )לדוגמא, מה יקרה לבובה אחרי שהיא תמות?(, אובדנות ודיכאון דרך דמויות משחקיות )בובה, חבר(. מומלץ שהמשחק 
יכלול מרכיבים מובנים המתייחסים לנושאים העומדים על הפרק. המשחק מאפשר הרחקה המסייעת למאבחן ולילד להתייחס 
לנושא זה בצורה מרוחקת ומוגנת יותר. לאחר המשחק, חשוב לחבר את התכנים שעלו למציאות הגלויה והמדוברת ולהתייחס 
באופן ישיר לאירוע שבעקבותיו הילד הגיע להערכה וכן לתכניות להמשך התערבות. מומלץ לכלול מרכיב של נרמול הרגשות 

הקשים איתם הילד מתמודד )"הרבה ילדים מרגישים לפעמים מאוד עצובים ואפילו חושבים שהיו רוצים למות"(.

הוספת מרכיב פסיכו-חינוכי להתערבות. חשוב להבהיר לילד שמוות הוא סופי. כלומר, שכאשר מתים הגוף מפסיק לתפקד . 5
ולא יחזור לתפקד. מומלץ להוסיף אמירה ברורה שאני מאוד דואגת לו ולא רוצה שהוא ימות או יפגע בעצמו.

בניית תכנית בטחון. מומלץ לסיים את תהליך ההערכה בבניה משותפת של תכנית בטחון הכוללת התייחסות להרחקת אמצעים . 6
מסוכנים )במידה והילד העלה שיטה ספציפית יש להתייחס לשיטה זו. במידה ולא, יש להתייחס לזמינות של אמצעים מסכנים 
כגון חלון גבוה ללא סורג, כלי נשק, תרופות, חומרי ניקוי( ואסטרטגיות הרגעה פנימיות וחיצוניות. חשוב לבדוק שלילד יש 

מבוגרים זמינים אליהם הוא מרגיש שהוא יכול לפנות כאשר הוא נמצא במצוקה. בשלב זה ניתן גם לתרגל יחד עם הילד והוריו 
אסטרטגיות שונות להרגעה ולוויסות )כגון, ספירה, נשימות והסחת דעת(. וכן את כל החלקים הבינאישיים.

המשך מעקב ישיר ועקיף אחר התפקוד של הילד. חשוב להמשיך לאסוף מידע מהילד עצמו ומאחרים בסביבתו, לאחר סיום . 7
ההתערבות, גם במקרים בהם הוחלט שאין סכנה אובדנית מיידית. חשוב להמשיך לעקוב אחר כלל התפקוד של הילד )לימודי, 

רגשי, התנהגותי וחברתי(. חשוב לזכור שהדגש בהערכת סיכון של ילדים הינה על הישנות של אמירות אובדניות לאורך זמן 
ולא על אמירה חד פעמית.
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תוכנית ביטחון לגיל הצעיר

תוכנית הביטחון של:  

	 . 
	 . 
	 . 

	 . 
	 .  
	 .  

	 . 
	 . 
	 .  

	 . 
	 . 
	 .  

	 . 
	 . 
	 .  

שם היועצת:                       מספר טלפון:                     

שם המטפל:                       מספר טלפון:                     

) מיון:                              מספר טלפון:                     (

מה אפשר לעשות 
כדי שהסביבה 

שלי תתהיה יותר 
בטוחה?

 מתי בדרך כלל
לא טוב לי?

 מה אני יכול
לעשות כדילהרגיע 

את עצמי?

חברים שיכולים 
לעזור לי להרגע:

מבוגרים שיכולים 
לעזור לי להרגע:

אנשי מקצוע שאני 
יכול/ה לבקש מהם 

עזרה:
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מד אובדנות לגיל הצעיר

אנא סמן/י בטבלה איך את/ה מרגיש/ה היום

1
קצת שמח וקצת 

עצוב

2
עצוב

אני...

3
 עצוב מאוד

4
כ״כ עצוב שאני לא 
רוצה לחיות יותר

5
כ״כ עצוב שאני 

רוצה למות

0
רגוע ושמח

אני...

1
קצת שמח וקצת 

כועס/עצבני

2
כועס/עצבני

3
 כועס/עצבני 

מאוד

4
כ״כ כועס/עצבני  

שאני לא רוצה 
לחיות יותר

5
כ״כ כועס/עצבני 

שאני רוצה 
למות

0
רגוע ושמח

2 1
קצת שמח 
וקצת עצוב

אני...

6
כ״כ מדוכא 

שאני לא 
רוצה לחיות 

יותר

7
כ״כ מדוכא 
שאני רוצה 

למות

3
עצוב

45
מדוכא ואין 

לי חשק 
לכלום

8
רוצה למות, 

וחשבתי 
איך למות

10
ניסיתי לפגוע 

בעצמי

9
תכננתי 
לפגוע 
בעצמי

0
רגוע ושמח

2 1
קצת שמח 
וקצת כועס/

עצבני

אני...

6
כ״כ כועס 
שאני לא 

רוצה לחיות 
יותר

7
כ״כ כועס 

שאני רוצה 
למות

3
כועס/עצבני

45
כועס/עצבני 

מאוד

8
רוצה למות, 

וחשבתי 
איך למות

10
ניסיתי לפגוע 

בעצמי

9
תכננתי 
לפגוע 
בעצמי

0
רגוע ושמח
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תדריך: מהלך שיחה ראשונה בכיתות לאחר אירוע אובדני
מתוך האתר של שפ"ינט

התדריך מתייחס למהלך שיחה ראשונה בכיתות לאחר התנהגות אובדנית של תלמיד.ה בכיתה, בשכבה, בביה״ס. התנהגות 
אובדנית יכולה להיות אמירה או ניסיון, שהשפיעו על הסביבה ונדרשת התערבות מתווכת.

מהלך השיחה

פתיחה
"כולנו נאלצים לפעמים להתמודד עם מצבים קשים ואפילו קשים מאוד, המערבים תחושות של ייאוש, חוסר מוצא ושבהם נדמה 
לנו, שאין שום פיתרון לבעיה שלנו. מדובר במצבים, העלולים לגרום לאנשים לחשוב שהכול אבוד ואפילו שאין כל טעם לחיים וכד'. 

האם אתם מכירים מצבים כאלה?"

שלב ראשון: מהו מצב קשה וקשה במיוחד?

נותנים לתלמידים להעלות מגוון מצבים קשים וקשים מאוד, על פי השיפוט שלהם.

למנחה:

בשלב זה, חשוב לתת לדברים להעלות ולא לחשוש לשהות בשיח סביב המצבים הקשים. סביר להניח, שיועלו מצבי קושי, החל מלחץ . 	
במבחן ועד לאובדן אדם אהוב. לאור עובדה זו, יש מקום לומר להסביר, שמצב לחץ, ביסודו, הוא עניין של פרשנות סובייקטיבית, 
המבוססת על התנסויות אישיות של כל אחד מאיתנו לאורך חייו ועל מערכת התמיכה החברתית והמשפחתית שיש לנו. זו הסיבה 
שההגדרה של מהו מצב קשה או קשה במיוחד, איננה דבר מוחלט ואיננה זהה אצל כולם. עם זאת, ישנם מצבים שבאופן אובייקטיבי 

הם קשים לכולנו, בעיקר מצבים הכרוכים במוות ואובדן.

אפשר להתעכב על הרגשות הדומיננטיים במצבים מסוג זה, שהם, בדרך כלל: הייאוש, הבושה, האשמה. הכעס, חוסר האונים... 	  
מעבר למתן לגיטימציה לרגשות אלה, חשוב לנרמל אותם בכך, שנדגיש, שהם בלתי נמנעים במצבים מסוג זה וכולנו חווים אותם 
בצורה זו או אחרת והשאלה היא, לפיכך, כיצד אנחנו יכולים לזהות את הרגשות שיש לנו ובו-זמנית להתמודד ולהתגבר על הקושי. 

תוך כדי השיחה יש להעביר לתלמידים מסרים בונים ומחזקים בהתאם למה שהם מעלים, לדוגמא: "כשאנשים נמצאים במצב . 	
לחץ הם נוטים לחשוב במונחים של שחור / לבן הכול או לא כלום וזה עלול להוביל אותם למחשבות קיצוניות ותחושות של 
אין מוצא, אך חשוב לזכור, שתמיד יש יותר מפיתרון אחד לכל בעיה ובעזרת אחרים ניתן לראות זאת טוב יותר. או: אנשים 
הנמצאים במצוקה חושבים, לעיתים, שאף אחד לא יכול להבין אותם ושאין סיכוי שיוכלו לעזור להם ולכן אינם מבקשים עזרה, 
אף כי הם מאוד זקוקים לה ומאוד רוצים לקבל אותה. זו הסיבה, שדרושה ערנות ורגישות לאנשים סביבנו, בצד מוכנות להקשיב, 
לעזור ולסייע. או: בהקשר זה יש להדגיש שדיווח למבוגר על מצוקה של חבר.ה זו אינה הלשנה ובוודאי לא בגידה אלא אקט של 
אכפתיות וחברות אמיתית.מסרים נוספים ניתן למצוא בדף ה"מסרים בוני חוסן" וניתן, כמובן, להוסיף עוד מסרים בהתאם 

לדיון המתפתח בכיתה.

שלב שני: ההתמודדות והחבירה לכוחות )כדאי לרשום על הלוח את הכוחות והמשאבים שעולים(.

 מה יכול לעזור? אילו דרכים פתוחות בפנינו כדי להתגבר?
 או - כיצד התגברנו על אירועים קשים בעבר? מה עזר לנו אז? 

או - כיצד אפשר לעזור לחבר.ה שחווה אירוע קשה? 
למנחה:

ההמשגה של הדרכים, הכוחות והמשאבים שהתלמידים מעלים נעשית על פי מודל "גשר מאחד" של מולי להד. )הסבר למודל . 	
ניתן למצוא באתר(.

אפשר לבקש מהתלמידים לכתוב על פתק נפרד כל דרך ואז "לערבב" בקופסה ולחלק מחדש לתלמידים ואז לשאול אותם אם . 	
מה שנפל בחלקם אומנם יעיל? סייע להם במקרה כלשהו? או לא? אפשר גם ליצור תיבת מגר של דרכי התמודדות ובכל פעם 
להוציא "דרך" אחת ולבחון אותה על ידי בדיקת היתרונות והחסרונות שלה. )ניתן לחשוב על כיווני רעיונות נוספים שבהם ניתן 

להשתמש בחומר שעלה בכיתה…(

שלב שלישי: עשייה
אפשר לבקש מהכיתה רעיונות לעשייה: "מה כדאי לעשות, ככיתה כדי שנרגיש יותר טוב?" תפקידים שיתנו לתלמידים הרגשה 
של משמעות ושל שליטה. אלו פעולות ניתן לתכנן כדי להגביר מודעות לנושאים שבהם עסקנו? למשל: להיכנס לכיתות נמוכות 

יותר וללמד אותם את המודל או ליצור תערוכה עם מסרים מסוימים וכד'..

לסיכום: 
המורה יאמר לתלמידים ש"נשוב ונדבר על הנושא בזמן הקרוב ותינתן אפשרות לשתף ולשמוע אחד את השני במרחק זמן מסוים״.

כותבות המסמך:
רחל אברהם ונעמי מוזס

מדריכות ארציות ביחידה למצבי לחץ וחירום שפ"י, משרד החינוך
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בכל שיחה עם נער או נערה,  ילד או ילדה, כדאי להיות קשובים לכל התבטאות שלהם,  הן מבחינת ה-"מה" שנאמר והן מבחינת 
ה"איך" שהדברים נאמרים.

כל אמירה כזו "מקפלת" בתוכה תפיסת עולם ודפוסי התמודדות,  המעצבים בסופו של דבר את חייו של הילד/ה והנער/ה. 

כדאי לראות בכך הזדמנות טבעית להתערבות מחזקת ומעודדת באמצעות העברת מסרים מקדמי חוסן שמסייעים בבניית כוחות נפש 
פנימיים. למסרים הללו יש את  היכולת "להצטבר" ולהוות גורם משמעותי  ש"יטה את הכף" לכיוון של התמודדות טובה ונכונה יותר.

להלן שורה של מסרים שיכולים לחזק את החוסן הנפשי 

אפשר להתעכב.	  

 לכל בעיה יש יותר מפיתרון אחד!	  

 מצב לחץ מביא אותנו לחשיבה נוקשה, מכלילה ו"מתבצרת". כדאי "לספור עד עשר" וגם לבחון דברים מ"עיניים של אחרים".	  

 מצבים בחיים הם זמניים והפיכים, גם מצב המצוקה הקשה ביותר. המוות הוא סופי.	  

 אי וודאות עלולה לגרום לחרדה ובלבול ולעיתים היא בלתי נמנעת, אך זהו מצב זמני!	  

 ניתן להתאמן על חשיבה אופטימית על ידי -היפוך משפטים :  מייאוש לתקווה.	  

 אל תמנעו מהקשבה לחבר/ה ומהתעניינות - שאלו והתעניינו!	  

 התמודדות טובה מבוססת על תפיסת המשבר  באופן מאוזן ונכון. )פרופורציה, פרספקטיבה, אלטרנטיבה ואמונה(.	  

 ניתן למנוע מהלך של התאבדות.	  

 מי שסובל רוצה שיסייעו לו ויצילו אותו!	  

 הכירו  את סימני המצוקה! ידע מציל חיים!	  

 אל תתעלמו!	  

 דעו, שדיווח על מצוקת חבר איננה "הלשנה" אלא הצלת חיים ובתור שכזאת, היא בבחינת חברות אמיתית ואכפתיות.	  

 זכרו, שפניה לעזרה היא עדות לכוח נפשי של הפונה ולא לחולשה!	  

 אל תישארו לבד עם הכאב, שתפו חברים ומבוגרים.	  

 זכרו שתמיד יש מי שמוכן להקשיב, לשמוע ולסייע.  	  

 הכירו את מקורות הסיוע בביה"ס, מחוץ לביה"ס, במשפחה, בחברה,  )יועצת, פסיכולוגית, משל"ט, אתר סהר, הקו הפתוח, 	  
ער"ן, נוער עונה לנוער...(.

 נתינה לאחר היא נתינה לעצמך – יש לכך כוח מחסן ומעודד.	  

 הקדישו זמן לבניית "חלום אישי " וטפחו אותו.	  

 דברים שיכולים לעזור

 אוזן קשבת. 	  
 חבר/ה תומכ/ת.	  
 קבוצת השתייכות ותחושת שייכות.	  
 אמונה,  תקווה וחלום.	  
 מודל מוצלח להתמודדות.	  
 הארת הבעיה מנקודות מבט מפתיעות.	  
 דמות משמעותית,  שמסייעת.	  
 ראיית - "צעד צעד",  )כנגד "ראיית על"(.	  
 עזרה מקצועית.	  
 הסחות דעת.	  
 פעילויות ועשייה.	  
 נתינה לאחר.	  
 סביבה תומכת שמשדרת אמון באדם וביכולת להתגבר.	  

מסרים בוני חוסן
מתוך האתר של שפ"ינט
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מדריכות יועצות למניעת אובדנות מטעם שפ"י בירושלים: 	  

אוסנת כליף )ממלכתי( 7	5	7	8-	05	  

הילה חברוני )ממ״ד( 	8		050-857	  

שלומית שני )חינוך מיוחד( 	4	0			-	05	  

מירי בינדר )חרדים( 0			050-87	  

ער"ן 	0		 )גם ברשת(	  

אוזן קשבת )אגודת יד ביד( מוקד חירום טלפוני לתמיכה נפשית 			04	6-	0	  

  	sahar.org.il סהר - סיוע והקשבה ברשת

מש"ה - מילים שעושות הבדל – קהילה מצילת חיים 		8777	-	05	  

משל"ט - מרכז שליטה של המשטרה )אירוע חירום( 08888	5-	0	  

מרכז סיוע אמותת "אלה" - עזרה למשפחות אחרי התאבדות בירושלים 			0		6-	0	  

מרכז סיוע "בשביל החיים" - עמותה המספקת עזרה למשפחות אחרי התאבדות 			640	-	0	  

מחלקה פסיכיאטרית הדסה עין כרם 48	6776-	0	  

היחידה להתערבות במשבר, המחלקה הפסיכיאטרית לילד ומתבגר, הדסה עין כרם 48	6776-	0	  

במקרים דחופים ביותר אפשר להפנות למיון:	  

חדר מיון הדסה 6776555-	0	  

חדר מיון איתנים 			570-	0	  

מרים באר - רכזת פורום אובדנות, שפ"ח ירושלים 004	88	-050	  

רשימת תפקידים וטלפונים באירוע אובדני




