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פתח דבר

ארגון הג'וינט הנכנס לשנת ה-100 לפעילותו, עוסק מאז הקמתו בתמיכה, סיוע וחיזוק אוכלוסיות מוחלשות: זקנים, 
ילדים ונוער בסיכון, עולים חדשים, נכים אנשים עם צרכים מיוחדים ללא הבדל דת - יהודים, ערבים דתיים חרדים 
וחילוניים ומכל רבדי החברה בישראל. הג'וינט פועל בשיתוף עם ממשלת ישראל, הרשויות המקומיות, ארגונים, גופים 
ועמותות בכל הארץ. ג'וינט ישראל יוזם, מתכנן, מפתח ומקדם פיתוח שירותים חברתיים, ויצירת תכניות ומודלים 

חדשניים לקהלי היעד שאיתם ולמענם הארגון פועל. 

במסגרת פעילותו של ג'וינט ישראל השתתפו נציגיו בוועדה הבין-משרדית שעסקה במניעת מקרי ההתאבדות 
בישראל ובפיתוח הפיילוט של התכנית הלאומית למניעת התאבדויות.

ההתאבדות היא תופעה מורכבת, קשה ועמוסת רגשות והתגייסות הג'וינט לנושא הייתה יוצאת דופן, שכן עד לשלב 
זה הארגון נמנע מלעסוק בנושא. בעקבות פנייתו של מנכ"ל משרד הבריאות חבר הג'וינט אל הצוות המקצועי במשרד 
הבריאות, בראשותם של המשנה למנכ"ל  ד"ר בועז לב והפסיכולוגית הארצית  ימימה גולדברג, ואל חברי הוועדה 

הבין-משרדית, להתמודד ביחד עם האתגר החשוב של צמצום התופעה בישראל.

הצוות המקצועי של ג'וינט ישראל פיתח תוך זמן קצר תכנית פיילוט שפעלה ברמה הארצית מול השירותים הממשלתיים 
הרלוונטיים ובישובים רחובות רמלה וכפר כנא.

בשלושת הישובים פעלה התכנית עם שלוש קבוצות שונות מקרב תושביהם: עולים, בני נוער וקשישים. הבחירה 
להתמקד בקבוצות אלה נעשתה בהלימה עם שלושת האגפים המקצועיים בג'וינט ישראל הפועלים עם האוכלוסיות 
האלה: אשל הפועלת למען הזקנים, שילוב עולים הפועל עם עולים ואשלים הפועלת למען ילדים ונוער בסיכון. בכך, 
ניתן היה לנצל את היתרון היחסי בעבודה עם האוכלוסיות הללו, תוך בחינת המודלים, ההכשרות והתכניות השונות 

לקבוצות  השונות בחברה.   

העבודה על התכנית הייתה ממוקדת ונמשכה זמן קצר באופן יחסי למורכבות התופעה. במהלך העבודה הופעלו  
ועדות משנה וצוותים מקצועיים, שעסקו בניתוח התופעה ובגיבוש דרכים חדשות להתמודדות איתה. בכל הצוותים 
למדו מהנעשה בארצות שונות בעולם והובא ידע מהשטח, מהאקדמיה, מהמחקר ומהניסיון של אנשי מקצוע רבים. 
הפעלת המערך כולו דרשה מחויבות, אחריות ומקצועיות שהתאפשרו בזכות אנשי מקצוע רבים מדיסציפלינות 

שונות, שהתגייסו לקידום הנושא, בראשותו של ליאור כרמל שריכז וניהל את תכנית הפיילוט. 

הסיכומים, ההערכות, המסקנות וההמלצות הנכללים בערכה זו מבוססים  על עבודה מעמיקה ורחבת היקף של צוות 
התכנית. מיטב החוקרים, המומחים, עובדים במשרדי הממשלה ובארגונים השונים שתרמו רבות לתכנית. עשייה 
זו מהווה בסיס ותשתית לתכנית לאומית כוללת, שתתרחב ותותאם לכל החברה הישראלית על קבוצותיה וגווניה, 

אשר תובל על ידי ממשלת ישראל.

בכך תמה אך לא נשלמה מלאכתנו. נמשיך גם בעתיד לפעול יחד בעשייה חברתית בישראל. 

איציק זהבי
מ"מ מנכ"ל אשלים

ג'וינט ישראל
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מבוא 

1. רקע 

מדי שנה מתאבדים במדינת ישראל כ-500 בני־אדם, כ־5000 בני־אדם נפצעים/נפגעים ומתאשפזים בבתי־חולים 
נִיֹות.  ָּ על רקע פגיעה פיזית, ועוד אלפי בני־אדם מדווחים על ניסיונות התאבדות או מחשבות אָבְד

על רקע זה, הקים משרד הבריאות לפני מספר שנים ועדה בין־משרדית לקידום תכניות לטיפול ולצמצום תופעת 
ההתאבדות במדינת ישראל. כחברים בוועדה נבחרו אנשי מקצוע מתחומי הפסיכיאטריה, הפסיכולוגיה, החינוך, 

הייעוץ, העבודה הסוציאלית והמִנהל. כמו כן, מיוצגים בוועדה גם משרדי הממשלה הרלוונטיים. 

מתוך כוונה לחולל בכל משרדי הממשלה שינוי אסטרטגי בהתייחסות ובטיפול בהתאבדות, החליטה הוועדה הבין־
משרדית לקדם תכנית לאומית רב־שנתית ורב־מערכתית. 

2. חזון התכנית הלאומית

הקמה של גוף/רשות/מִנהל או כל מסגרת אחרת האמונה על התמודדות וטיפול בכל נושא מניעת התאבדויות 
במדינת ישראל. לגוף זה תהיה הסמכות והיכולת להוביל תכניות ברמה ארצית ויישובית. לשם כך, תוקצה תקנה 
תקציבית ייעודית. עמידה ביעדי התכנית תגרום לירידה משמעותית במספר ניסיונות ההתאבדות ובמספר המתאבדים 
במדינת ישראל. כך, תימנה מדינת ישראל בשורה אחת עם המדינות המובילות בעולם בכל הפרמטרים למדידה 

ולהערכה המקובלים בתחום.

3. הפיילוט בתכנית

בהתאם להחלטת הוועדה הבין־משרדית, נערך פיילוט בטרם יוגשו לממשלת ישראל המלצות לתכנית לאומית.  

הפיילוט מכוון לבחון:
אסטרטגיות טיפוליות ומניעתיות המתאימות לחברה ולתרבות הישראלית. א. 

בחינה אפידמיולוגית של מספר המתאבדים וטיוב נתונים. ב. 
בניית מערך רצף טיפולי לאחר איתור אנשים עם פוטנציאל התאבדות ולאחר ניסיונות התאבדות. ג. 

ג’וינט ישראל על אגפיו נבחר על־ידי משרד הבריאות להוביל את תהליך הפיילוט לתכנית הלאומית. בתהליך הבנייה 
ויישום הפיילוט משתתפים: משרד הבריאות; ג’וינט ישראל - אשלים, אשל ואגף שילוב עולים; משרד החינוך; משרד 
הרווחה והשירותים החברתים; המשרד לקליטת העלייה; המשרד לאזרחים ותיקים; משרד התמ”ת; משרד הפנים; 
צה”ל; משטרת ישראל; שירות בתי־הסוהר; הביטוח הלאומי; הסוכנות היהודית; שירותי בריאות כללית; בתי־החולים 
)המרכז לבריאות־הנפש באר יעקב - נס ציונה, בית־החולים קפלן, בית־החולים אסף הרופא, בית־החולים העמק(; 
עמותת ער”ן; עמותת סה”ר; עמותת “בשביל החיים”; עיריית רמלה; עיריית רחובות והמועצה המקומית כפר־כנא. 

גופים אלו נרתמו לנושא ורואים עצמם שותפים פעילים בתכנית מערכתית, מקיפה וכוללת. 

4. ייעוד הפיילוט

ייעודו של הפיילוט הוא, לגבש המלצה אסטרטגית למשרד הבריאות ולממשלת ישראל להתמודדות ולטיפול רב־
מערכתי בנושא ההתאבדות במדינת ישראל. ההמלצה תכלול מטרות לצמצום תופעת ההתאבדות במדינת ישראל, 
תוך סימון אבני־דרך מעשיות הניתנות להשגה. בנוסף, ההמלצה תכלול אוכלוסיות יעד לטיפול, אסטרטגיות טיפוליות, 
אסטרטגיה ניהולית, הגדרת אחריות, הגדרת השותפים ותפקידם, הגדרת ממשקים בין־משרדיים, מחקרי עלות למשק 
ואָבְדן הכנסות בגין תופעת ההתאבדות, תקציב רצוי, וכל מה שיימצא לנכון. ההמלצה לממשלת ישראל תכלול גם 

מידע מהעולם ומידע על היקפי התופעה במדינת ישראל.

הוועדה החליטה לרכז מאמץ ולמקד את הפיילוט בשלושה קהלי יעד: 

• - בשיתוף אשלים. בני־נוער עד גיל 18	

, וכן יוצאי אתיופיה )אשר אינם  • זקנים - בשיתוף אשל. תושבי ערי הפיילוט: נשים מעל גיל 60, גברים מעל גיל 65	
עונים להגדרת עולים( מעל גיל 55.
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•עולים - בשיתוף אגף שילוב עולים. יוצאי חבר המדינות העצמאיות )להלן: יוצאי חמ”ע(, יוצאי אתיופיה וכו’ - בכל  	
הגילאים.

הוחלט להתמקד באוכלוסיות אלו לאור נתונים מהעולם שמצאו שהן נמצאות בסיכון גבוה להתאבדות.

5. מטרות התכנית בפיילוט

איתור יזום של זקנים, בני־נוער ועולים המצויים בסכנת התאבדות והפנייתם לאבחון רב־מערכתי ולרצף טיפולי,  א. 
במטרה למנוע ניסיון התאבדות.

שיפור הרצף הטיפולי בין המערכות לאחר ניסיון התאבדות של זקנים, עולים ובני־נוער, במטרה למנוע ניסיון  ב. 
חוזר וכדי לחזק את הקשרים בין המערכות השונות.

חיזוק יכולות ההתמודדות והחוסן הנפשי של בני־נוער ועולים עם משברים ומצוקות נפשיות. ג. 

6. יישובי הפיילוט

היישובים אשר נבחרו לבחינת תכנית הפיילוט הם: רחובות, רמלה וכפר־כנא. לצורך הפיילוט נעשה שימוש בנתוני 
הלמ”ס )מבנה דמוגרפי, גילאים, עולים חדשים, זמינות של שירותים בקהילה וכו’(,  ועל־סמך ניתוח סטטיסטי של 
נתונים אלו נבחרו הערים בהן רצוי להפעיל את הפיילוט. נבחרו יישובים בעלי רקע דמוגרפי מתאים, כלומר ערים 
המייצגות את כלל החברה בישראל, וערים בהן קיימים מוסדות וארגונים אשר נותנים שירותים ומעונינים לשתף 
פעולה. הערים שנבחרו הן: רחובות - ייצוגה של החברה היהודית; רמלה - ייצוגה של עיר מעורבת; וכפר־כנא - ייצוגה 

של חברה ערבית, על הקשיים המאפיינים אותה.

7. מקומו של הפיילוט היישובי בתכנית

הפיילוט היישובי נועד להפעיל ולבחון הלכה למעשה את האסטרטגיות שהומלצו בתכנית הלאומית, ומתוך כך 
לאשרר, לתמוך או להמליץ על שינוי ושיפור. 

תוצאות הפיילוט שיבוצע בהתאמה לתכנית זו יוגשו 
כהמלצה למשרד הבריאות ולממשלת ישראל, וישמשו 
לבניית התכנית הלאומית להתמודדות ולטיפול רב־

מערכתיים בנושא ההתאבדות במדינה.

על ההמלצה לכלול: 
לבחירת  והסבר  לטיפול  היעד  אוכלוסיות  א. 

האוכלוסיות
נתונים על אודות כלל תושבי העיר ב. 

אסטרטגיות טיפוליות ג. 
אסטרטגיה ניהולית ד. 

בין־ ממשקים  על  בדגש  ההפעלה,  מערך  ה. 
משרדיים

מיפוי השותפים והגדרת אחריותו של כל אחד  ו. 
מהם

יעדים וסדרי עדיפויות ז. 
תקציב ח. 

נושאים אחרים, כפי שיעלו ט. 

לפיכך, השלבים העיקריים בפיילוט הם:

גם  יצורפו להמלצות  במקביל לממצאי הפיילוט, 
ממשקים בין־משרדיים שנבנו, סיכומי דיונים, לקחים, 
מסקנות, תובנות, והחלטות שיופקו מתהליכים מקבילים 

ומדיוני מִנהלת התכנית והוועדה הבין־משרדית.
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8. מדדי הצלחה שנבדקו בתכנית הפיילוט

בטווח הארוך, מדדי ההצלחה של כל תכנית למניעת התאבדות הם ירידה משמעותית במספר הניסיונות ומספר 
ההתאבדויות שהסתיימו במוות. יחד עם זאת, לאור זאת שהפיילוט תוכנן לטווח קצר ואוכלוסיית היעד של התכנית 
מצומצמת אף היא, המדדים שנבדקו קשורים ישירות לביצוע האסטרטגיות השונות והיערכות המערכת לביצוע 

התכנית. הם כוללים:

עלייה במספר הפונים לקבלת סיוע. א. 

נִית: על־סמך שאלונים, אתרי אינטרנט וקווים חמים. ָּ איתור על־ידי שומרי־סף של התנהגות אָבְד ב. 

התמדתם של מטופלים בטיפול על־פי הצורך.    ג. 

אי־נשירה מטיפול במעבר בין מערכות והבטחת הרצף הטיפולי. ד. 

שיפור המודעות של כלל האוכלוסייה לגורמי ההתאבדות ולשירותים הניתנים למניעתה. ה. 

דיווח של בני־נוער ועולים על שיפור ביכולתם להתמודד עם מצוקות נפשיות. ו. 

עלייה בשביעות־הרצון, שיפור הביטחון המקצועי ושיפור ברמת הידע של בעלי המקצוע, הפרופסיות והשותפים  ז. 
לתכנית הפיילוט ושל שומרי־הסף המגוונים, לאחר שקיבלו הכשרות הן בנושא התאבדויות והן בכל הקשור 

למערך השירותים המקצועיים הניתנים במערכות השונות )כל אחד בהתאם לתפקידו(.

9. מקורות מידע לתכנית ומחקרים שנעשו במהלך התכנית
•נתונים אפידמיולוגים ממשרד הבריאות: 	

• 	http://www.health.gov.il/publicationsfiles/loss_2011.pdf
•מחקרי רקע על מצוקות נפשיות בהקשרים של הגירה.  	

•מחקרי רקע על תופעת ההתאבדות בקרב יוצאי אתיופיה וחמ”ע בישראל - במסגרת התכנית, בשיתוף המשרד  	
לקליטת העלייה.

•תכניות למניעת התאבדות בצה”ל, משרד החינוך, המשרד לקליטת העלייה, משרד התמ”ת, השב”ס והסוכנות  	
היהודית.

•תכניות לאומיות למניעת התאבדות בעולם: אירלנד, סקוטלנד וארצות־הברית. 	
• מחקרים מהארץ ומהעולם על אסטרטגיות למניעת התאבדות. 	

10. תהליך פיתוח הפיילוט

בהתאם להחלטת משרד הבריאות, המִנהלת והוועדה הבין־משרדית, הוקמו שש ועדות תשתית לתכנית:
ועדת פיתוח א. 

ועדת נוער ב. 
ועדת עולים ג. 
ועדת זקנים ד. 

ועדת הסברה ה. 
ועדת מחקר והערכה ו. 

בראשית דרכה, בנתה כל אחת מהוועדות את מתווה התכנית בהתאם לקהל היעד, לצרכים ולהגדרת המטרות 
שהותוו על־ידי מִנהלת התכנית. כל ועדה הקימה מספר צוותי משנה לפיתוח תכניות ו/או אסטרטגיות המתאימות 
לאחד מקהלי היעד של התכנית. לכתיבת התכנית שותפים למעלה מ־80 אנשי אקדמיה, רופאים, פסיכולוגים, עובדים 
סוציאליים, אנתרופולוגים, עובדי מדינה ממשרדי הממשלה השותפים, יועצים ארגוניים, אנשי פרסום, רכזים אקדמיים, 

חברי מִנהלת התכנית, חברי הוועדה הבין־משרדית, יועצים חינוכיים, עולים מחמ”ע ועולים מאתיופיה.
צוותי המשנה לפיתוח ולהתאמת האסטרטגיות לתכנית בפיילוט בישראל הם: 

צוות לכתיבת תכנית החוסן לנוער בבתי־הספר של משרד החינוך א. 
צוות לכתיבת תכנית החוסן לנוער במוסדות של משרד הרווחה ב. 

צוות להתאמת תכנית החוסן לבני־נוער ערבים ג. 
צוות לכתיבת תכנית החוסן לעולים במעבר ד. 
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צוות לכתיבת תכנית להכשרת שומרי־סף לנוער ה. 
צוות לכתיבת תכנית הכשרה למטפלי נוער יליד הארץ ו. 
צוות לכתיבת תכנית הכשרה למטפלים בנוער אתיופי ז. 

צוות לכתיבת תכנית הכשרה למטפלים בזקנים יוצאי חמ”ע ובכלל ח. 
צוות לכתיבת תכנית הכשרה למטפלים בעולים מאתיופיה ט. 

צוות לכתיבת תכנית הכשרה לשומרי־סף בני העדה האתיופית י. 
צוות לכתיבת תכנית הסברה לעולים מאתיופיה יא. 

צוות לכתיבת נוהלי העבודה והממשקים בין שירותי בריאות־הנפש, השירות הפסיכולוגי החינוכי ופקידי הסעד יב. 
צוות לכתיבת נוהלי העבודה והממשקים בין משרד הבריאות, החינוך, הרווחה והמשטרה יג. 

צוות לכתיבת מערך תמיכה טלפוני לזקנים בסכנת התאבדות יד. 
צוות מקצועי מייעץ לוועדת זקנים טו. 

צוות מחקר והערכה טז. 
צוות הסברה/פרסום יז. 

11. תהליכי ניהול וארגון במהלך בניית הפיילוט

לאור שלושת מרכיבי המניעה, קיים אתגר ארגוני המעמיד את שיתופי הפעולה בין המערכות השונות ובינן לבין עצמן 
כאבן יסוד להצלחת התכנית. שיתוף הפעולה בין משרדי הממשלה השונים צריך לבוא לידי ביטוי ברמת המטה של 
כל משרד, ברמת המחוז וברמת היישוב. יתרה מזו, בכל משרד ממשלתי ובכל הארגונים השותפים יש צורך לאפשר 
עבודה משותפת ואינטגרציה פנימית בין המטה והמחוז, עד לרמת היישוב. נושא זה ייבחן במהלך תכנית הפיילוט, 
ואם לא קיים סוג כזה של תיאום ותכלול, שהוא הכרחי מבחינה מערכתית, יוקצו הכלים והמשאבים על־ידי מִנהלת 
התכנית. מהלך זה ייבחן במשרדי הממשלה, בעיריות, ברשויות המקומיות, וכן בארגונים ובמוסדות שהתחייבו 

להתארגן, הן באופן עצמאי והן כחלק ממערכת כוללת, לקראת הפעלת תכנית הפיילוט.

12.אנשי מקצוע, תפקידים והכשרות מקצועיות בפיילוט

האסטרטגיות השונות אשר פעלו במהלך התכנית מחדדות את האחריות, הסמכות והמעורבות של מספר פרופסיות 
בתהליכים למניעת התאבדות אשר באו לידי ביטוי במהלך התכנית. לכל פרופסיה ישנה תרומה ייחודית המצטרפת 

לכלל התפקידים בתכנית. 

כדי לאפשר לכל פרופסיה, תחום או תפקיד הצלחה מרבית בתכנית, נמצא שיש צורך לחזק שלושה מרכיבים 
מקצועיים המשלימים זה את זה:

הגדרת התפקיד בתכנית מתוך כלל מרכיבי התכנית 1 .

מתן ידע כללי בתחום מניעת התאבדות ומתן ידע ומיומנויות ספציפיות בהתאם לתחום האחריות, הסמכות  2 .
והגדרת התפקיד

חיזוק הכלים האישיים להתמודדות מקצועית עם התאבדות במסגרת התפקיד. 3

פרופסיות שקיבלו הכשרה במסגרת התכנית:

•פסיכיאטרים 	
•רופאי משפחה 	

•רופאי ילדים 	
•פסיכולוגים קליניים 	

•פסיכולוגים חינוכיים 	
•עובדים סוציאליים 	

•יועצים חינוכיים 	
•מטפלים פרא־רפואיים 	

• שומרי־סף	



  >> 11

התכנים בהכשרת הפרופסיות השונות

ראשי הפרקים והנושאים להכשרת הפרופסיות השונות הם דומים. מידת השונּות היא ברמת ההעמקה בכל נושא, 
אשר תלויה בהגדרת התפקיד, האחריות, והסמכות הטיפולית וההתערבותית של כל פרופסיה.

מתוך תפיסת הפיילוט, הבא לבחון בשלב ההכשרה גם את התכנים הרלוונטים לכל פרופסיה, הוחלט ליצור שונּות 
בין ההכשרות גם בגישות הטיפול שיילמדו. כך למשל, הוחלט שצוותי בריאות־הנפש שיוכשרו יתמקדו בטיפול בגישת 
CBT בלבד, בעוד צוותי בריאות־הנפש העוסקים בעולים לא ילמדו כלל את הטיפול בגישה הדינמית. שונּות זו באה 

גם מתוך התפיסה, שקיימת התאמה של גישות טיפוליות מסויימות לאוכלוסיות ספציפיות. 

להלן טבלה המפרטת את הנושאים השונים שהועברו בהכשרות, ומידת ההעמקה בכל נושא בהתאם לפרופסיה:

טבלה 1: דירוג מידת ההעמקה אשר ניתנה בנושא במסגרת ההכשרה

היכרות עם הנושא*, שליטה בסיסית בתוכן**, שליטה מלאה בתוכן***, שליטה מלאה ושימוש כמיומנות****

 
15 

 

 :סיהלפרופ בהתאם נושא בכל ההעמקה ומידת, בהכשרות שהועברו השונים הנושאים את המפרטת טבלה להלן

 

 ההכשרה במסגרת בנושא ניתנה אשר ההעמקה מידת דירוג: 1 טבלה
 

 ****כמיומנות ושימוש מלאה שליטה ,***בתוכן מלאה שליטה, **בתוכן בסיסית שליטה ,*הנושא עם היכרות

 נושא
צוותי 
 ןברה"

ילדים 
 ונוער

צוותי 
 ןברה"

 זקנים

צוותי 
 ה"ןבר

 עולים

צוותי 
רפואת 

 לדיםי

צוותי 
רפואת 
 משפחה

פסיכולוגים 
 חינוכיים

יועצות 
 חינוכיות

עו"סים 
 שומרי־סף רווחה

כללי
 

כולל  תכניתעם ה היכרות
 * * * * * * * * * הגורמים המעורבים בה

רקע ואפידמיולוגיה של 
 ** *** *** *** *** *** *** *** *** בישראל ובעולם התאבדויות

אורטיות על ינקודות מבט ת
  ** ** **   ** ** ** תאבדותה

זיהוי סימפטומים של מצוקה 
 **** **** **** **** **** **** **** **** **** תינבדָא

לעזרה  הפניהדיאלוג ראשוני ו
 **** **** ****  **** ****    ינבדָאשל אדם בסיכון 

הערכה קלינית של דיכאון 
וכלים  ונטייה להתאבדות

 להתאבדותלהערכת סיכון 
**** **** **** **** **** **** ** **  

היבטים חוקיים וקליניים של 
אשפוז, חזרה לקהילה לאחר 

 אשפוז
*** *** *** *** *** *** *** ***  

ונטייה טיפול תרופתי בדיכאון 
  * * * **** **** **** **** **** להתאבדות

נטייה בדיכאון ו דינמיטיפול 
  **  ****     **** להתאבדות

טיפול/כלים קוגניטיביים 
נטייה התנהגותיים בדיכאון ו

 CBT להתאבדות
**** **** ****   **** ** **  

  **  ****   ****  **** IPTבדיכאון  בין־אישיטיפול 
עקרונות הטיפול הקבוצתי 

       **** **** **** ייםָאבדנאנשים ב
ת במסגרת רב־מערכתיעבודה 

 **** **** **** **** **** **** **** **** **** פרויקטה
עיבוד רגשי של המפגש עם 

, הגברת התאבדותמוות ו
המסוגלות לעסוק בנושא 

 תיוהתאבדוה
**** **** **** **** **** **** **** **** *** 

האחריות האישית והמקצועית 
 **** **** **** **** **** **** **** **** **** של המשתתף בהכשרה
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 נושא
צוותי 
 ןברה"

ילדים 
 ונוער

צוותי 
 ןברה"

 זקנים

צוותי 
 ה"ןבר

 עולים

צוותי 
רפואת 

 לדיםי

צוותי 
רפואת 
 משפחה

פסיכולוגים 
 חינוכיים

יועצות 
 חינוכיות

עו"סים 
 שומרי־סף רווחה

נוער
 

חודיים של היבטים יי
 ** *** *** ***  ***   *** במתבגרים תיָאבדנהתנהגות 

קשר ועבודה עם הורים של 
   **** ****  ****   **** להתאבדותנוער בסיכון 

התערבות מערכתית 
טיפול להספר למניעה ו־בבית

   **** ****      יםינבדָא בני־נוערב
החוסן  תכניתעם  היכרות

 במשרד החינוך ועם חוזר
 **  *** ***      מנכ"ל

– תינבדָאהתנהגות אינטרנט ו
  ** **       גורמי סיכון וסיוע ברשת

ם
עולי

 

 היכרותפסיכיאטריה, ־אתנו
עם רקע ומאפייני התרבות של 

ושל יוצאי חמ"ע עולי 
גורמי סיכון וגורמים  .אתיופיה

 ת בעוליםינבדָאלהתנהגות 

*** *** **** *** *** ** ** *** ** 

ומנויות בטיפול מי
  **   *** *** **** *** *** תרבות־רגיש

דגשים בתקשורת ובטיפול 
, חמ"עתרבות (עולי ־רגיש

 אתיופים, ערבים)
**** **** **** *** *** **** **** **** ** 

ם
קני

ז
 

 כללי – מאפייני הגיל השלישי
 ***   ***   *** * 

אורח חיים: פעילות גופנית 
נטייה ן וותזונה והקשר לדיכאו

 ** **   ***   ***  ִזקנהב להתאבדות

: גורמי סיכון התאבדותו ִזקנה
 ** ***   ***   ***   תניבדָאוגורמים להתנהגות 

דגשים בתקשורת, איתור 
וטיפול בזקן בסיכון 

 ** **   ****   ****  להתאבדות
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פרק א'

האסטרטגיות שהופעלו במהלך הפיילוט

אסטרטגיות המניעה והטיפול אשר הופעלו בתכנית הפיילוט

האסטרטגיות המפורטות להלן הופעלו בשלב הפיילוט בהתאם להחלטת הוועדה הבין־משרדית והוועדות המקצועיות, 
ובהתאם לצרכים ולתרבות בישראל.

אפידמיולוגיה וטיוב נתונים  אסטרטגיה 1: 

במהלך הפיילוט נערך מחקר אפידמיולוגי שנעשה על־ידי המרכז לבקרת מחלות במשרד הבריאות, במטרה לבחון 
את המספר האמיתי של המתאבדים בישראל.

המחקר כלל שני חלקים:

•בדיקה וניתוח נתונים בהודעות הפטירה של מקרי מוות בהם סיבת המוות אינה ידועה. 	
•מחקר איכותני שנעשה על־ידי ראיונות עם משפחות שיקיריהן התאבדו. 	

תוצאות המחקר:

, שבהודעת הפטירה שלהם מוגדרת סיבת המוות כ”לא  • במחוז תל אביב נבדקו 1,440 מקרים משנת 2005	
ידועה” או כ”מוות עם כוונה לא ברורה”. מתוך המקרים הללו, נמצאו 22 מקרי התאבדות ודאיים, תשעה מקרים 
בהם יש סבירות גבוהה להתאבדות, ושישה מקרי חשד בינוני להתאבדות. מקרים אלה מתווספים ל-97 מקרי 

התאבדות שדווחו בשנה זו במחוז תל אביב. 

• של תושבי רמלה ורחובות, שלגביהם נקבע כי סיבת  במהלך הפיילוט נבדקו הודעות הפטירה משנת 2010	
המוות “לא ידועה” ו/או “סיבת המוות היא התאבדות”. נמצאו 11 מקרים ברחובות )מתוכם, רק חמישה רשומים 

כהתאבדות(, ושישה מקרים ברמלה )מתוכם, רק שלושה רשומים כהתאבדות(.  

•נמשך מחקר הראיונות עם בני משפחות המתאבדים. 	
• ברמלה  ו־2011	  2008-2009 ובשנים  2008 במחוז תל אביב,  מבוצעת בדיקת הודעות הפטירה משנת 

וברחובות. 

• ברמלה וברחובות. נערכת בדיקה רציפה של הודעות הפטירה משנת 2012	

תכניות חוסן אסטרטגיה 2:  

תכניות החוסן מיועדות לחיזוק החוסן הנפשי. בתכנית הלאומית נבנו שלוש גרסאות של תכניות חוסן: תכנית חוסן 
לנוער, תכנית חוסן לנוער במצוקה, תכנית חוסן לעולים ולאוכלוסיות במעבר.

תכנית חוסן לנוער  •
הועברה לתלמידים על־ידי: פסיכולוג מהשפ”ח ויועצים חינוכיים

משתתפי התכנית: 15-20 תלמידי כיתות ט’
משך התכנית: 16 שעות בשמונה מפגשים

תכנים בתכנית: תכנית “בוחרים חיים” מיועדת לחיזוק החוסן הנפשי של תלמידים, החל בגיל הרך ועד סוף שנות 
הלימודים, בכיתה י”ב. זוהי תכנית התפתחותית וספירלית, שמבוססת על  תהליך עקבי ושיטתי הבנוי באופן מדורג 
ומותאם להתפתחותם הרגשית של התלמידים לאורך השנים. המפגשים שמים דגש על פיתוח הבריאות־הנפשית, 

על חיזוק הכוחות, ועל הגדלת ארגז הכלים להתמודדות במצבי לחץ, מצוקה ומשבר. 

התכנית כוללת, כאמור, שמונה מפגשים:

משאבי התמודדות שלי - היכרות עם משאבי ההתמודדות האישיים והבנת דרכים לגיוסם וחיזוקם. 1 .
משהו משמח שקרה לי בקשר עם אדם משמעותי - הצגת הקשר עם אדם משמעותי כעוגן מרכזי להתמודדות  2 .

עם מצבי קושי ומשבר.
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דיכאון ואושר - הבנת זמניותם והפיכּותם של מצבים רגשיים - במטרה לחזק את הביטחון הבסיסי ואת תחושת  3 .
המסוגלות האישית.

קשיים במשפחה - הכרה במשפחה כמקור תמיכה עיקרי במצבי מצוקה, והבנת הקשיים שעלולים להיווצר  4 .
במסגרת המשפחתית.

התאבדות היא תוצאה של תהליך ממושך הניתן למניעה - שיח על הסיבות שמביאות ילדים ומתבגרים לחשוב  5 .
על התאבדות, לבצע ניסיון אָבדני, או לבצע התאבדות. העברת המסר שאפשר וצריך לדבר ולהיעזר.

המשך דיון בנושא מהמפגש הקודם. 6 .
מחשבות מכשילות והרסניות ואיזונן לכיוון בונה ומקדם - העלאת המודעות לתהליכי חשיבה שונים ולמידה של  7 .

דרכים לשלוט בהם ולכוונם.

יש אוזן קשבת - שימוש באינטרנט ככלי זמין לסיוע ולהעלאת סיכונים פוטנציאליים.  8 .

תכנית חוסן לנוער במצוקה  •

משתתפים בתכנית: 15 נערות בגילאי 15-17 בפנימיית צופיה שביבנה )נעשה ניסיון שלא צלח בפנימיית חב”ד 
שבקריית־מלאכי(

משך התכנית: תשעה מפגשים בני שעה וחצי

תכנים בתכנית: התכנית מבוססת על תכנית “בוחרים  חיים” ותכניה זהים לתכנית הקודמת, אם כי היא מועברת 
בתשעה מפגשים בני שעה וחצי כל אחד. המפגשים השמיני והתשיעי עוסקים בעולם הווירטואלי ובאלמנטים מזיקים 

או מחזקים באינטרנט. כמו כן, שמים המפגשים הללו דגש על פנייה לעזרה והכרת האמצעים הקיימים.

תכנית חוסן לעולים  •
התכנית כוונה לעולים חדשים צעירים אשר נמצאים באחריות הסוכנות היהודית, ולאלו הנמצאים במעברים )כגון 
חיילי צה”ל שהשתחררו על רקע נפשי(. נבחרה קבוצה של עולים צעירים בגילאי 17-30. קבוצה זו הורכבה מעולים 
הנמצאים במסגרת תכנית הקליטה באולפן קיבוץ נען )נעשה ניסיון להקים קבוצה שנייה המורכבת מחיילי צה”ל, 

עולים חדשים מרמלה־לוד שהשתחררו על רקע נפשי, אך מסיבות משפטיות צה”ל לא שיתף פעולה(.

משך התכנית: 30 שעות אקדמיות + שלוש שעות ייעוץ אישי לכל עולה

תכנים בתכנית: 

מפגש מספר 1: סדנת מעברים בין־תרבותיים

•העלייה לישראל והשוני התרבותי שמתלווה לכך, קשיים תרבותיים, פערי שפה.  	
•כניסה לנרטיב של העולים בנושא המעבר התרבותי. 	

•המפגש עם התרבות בישראל. 	
•התמודדות עם אי־ודאות והחיבור למה שעזבתי/ויתרתי. 	

מפגש מספר 2: מעבר/עלייה כפתח למשבר

•סיפור העלייה וההשתלבות החברתית: משברי הגירה, זהות, דת, תא משפחתי, תעסוקה וכלכלה. 	
•חיבור לתהליך ברמה עובדתית־חשיבתית, רגשית־תגובתית. 	

•זיהוי סימני מצוקה. 	
•הצגת מודל החוסן: “מה עזר לי?”; “אילו כלים עומדים לרשותי להתמודדות עם הקשיים?” 	

מפגש מספר 3: סדנאות משימתיות לצמצום תחושת המשבר - סדנת קבלת החלטות:

כיצד להתמודד עם קשיי העלייה וההחלטות המתבקשות בתחומים חברתיים, מקצועיים )לימודים, עבודה( והגיוס 
לצבא.

מפגש מספר 4: סדנאות משימתיות לצמצום תחושת המשבר - סדנת תעסוקה:

היכרות עם שוק העבודה בישראל - זכויות וחובות עובדים - תוך מתן דגש לנושאי עולים, תנאים סוציאליים, תלושי 
שכר וחוזי עבודה.

מפגש מספר 5: סדנאות משימתיות לצמצום תחושת המשבר - סדנת תעסוקה:

חיפוש עבודה - כתיבת קורות חיים, הכנה לראיון־עבודה וכלים לחיפוש עבודה.
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מפגש מספר 6:  סדנאות משימתיות לצמצום תחושת המשבר - סדנת התנהלות כלכלית נכונה: היכרות עם הזכויות 
הסוציאליות לעולים, ניהול כספים נכון )ניהול סל קליטה, ניהול חשבונות נכון(, תשלומי מִסים, חוזי התקשרות )חברות 

סלולר, בנקים וכדומה(, חוזי שכירות.

מפגש מספר 7: מפגש סיכום - פיתוח קבוצות חוסן:

עקרונות קבוצת חוסן כאמצעי להתמודדות עם משברים, סיכום פעילות ההכוון, היכרות עם גורמי הסיוע לעולים.

הסברה ומודעות הציבור  אסטרטגיה 3: 

קמפיין ההסברה מיועד לאוכלוסייה הכללית 

הקמפיין מיועד לאוכלוסיות בסיכון, וכולל בתוכו את שומרי־הסף. במסגרת קמפיין ההסברה ישנו שימוש באמצעי 
מדיה שונים )ראו תקליטור מצורף(:

שלטי חוצות בתחנות האוטובוסים ובלוחות המודעות באזורים ציבוריים )250 ברחובות ו-170. 1 ברמלה(.

סרטוני פרסומת בקולנוע ובפייסבוק )שני בתי־קולנוע ברחובות(. 2 .

עיתונים מקומיים )ברחובות: מקומון אחד; ברמלה: מקומון אחד(. 3 .

השימוש הוא מוגבל בכדי לשמור על מקומיות וכדי לא לצאת מגבולות אזור הפיילוט.

לאחר התייעצות עם מומחים ושימוש בקבוצות מיקוד, הקמפיין מכיל מסרים חזקים וברורים: כל אדם יכול להיות 
בסיכון וכל אדם יכול לפעול למניעה.

חזות הקמפיין:

כרזה בארבע שפות: עברית, ערבית, רוסית ואמהרית.

פריט חזותי )אימג’(: זוגות עיניים של אוכלוסיות מייצגות. מודגש ומובלט על־ידי חיתוך התמונה )Crop( ושימוש 
בצבע ניגודי.

גרפיקה: בכיתוב אדום, מובלט: חושש שיתאבד? התאבדות אפשר למנוע!

כיתוב משני בתוך עיגול: תתקשר, תציל חיים. 

בתחתית הפרסומים: מידע על מספרי ער”ן וכתובת לפניות באתר סה”ר באינטרנט )ראו: נספח א’(.

סרטון: 

מעבר על רקע שחור בין זוגות עיניים של אוכלוסייה מגוונת הכוללת: עולה חדש מחמ”ע, נער, עולה חדש מאתיופיה, 
אישה, איש זקן. 

קריינות משתנה בעברית, רוסית וערבית. הקריין אומר: “חושש שיתאבד? התאבדות אפשר למנוע. תתקשר, תציל 
חיים!”

הסברה באוכלוסייה האתיופית:

הועלתה הצגה באמהרית, אשר הוצגה 10 פעמים בפני 2,000 איש בני הקהילה האתיופית הבוגרת באזור הפיילוט. 
ההצגה נכתבה ובוימה על־ידי השחקן יוסי ואסה, ומשתתפים בה שישה שחקנים נוספים. היא עוסקת במשפחה 
אתיופית: אב, אם, שני בנים, ועוד אח שהתאבד. בתום ההצגה מתקיים דיון בהשתתפות הקהל, שחקן, פסיכיאטר 

ונציג הקהילה האתיופית.

סדנאות נלוות להצגה “שאריות של החיים שלו” תכנית הכשרת מנחים:

משתתפים: עובדים סוציאליים ומתורגמנים העובדים במרכזי הקליטה של הסוכנות היהודית והמנחים יחד קבוצות 
באופן שוטף.

זמן הכשרה: יומיים



16 <<

מבנה ההכשרה: 

•צפייה בהצגה. 	
•עיבוד העולה מההצגה במבנה זהה לזה שיתבקשו להעביר בקבוצה.  	

•שני זוגות משתתפים יעבירו התנסות של ההפעלה. הקבוצה והמנחים ייתנו משוב על אופן ההעברה וחוויותיהם  	
כמשתתפים.

במידת הצורך, תינתן למנחה הקבוצה שעבר את ההכשרה האפשרות להתייעץ,  לשתף ולהיעזר בגורם המקצועי 
שהכשיר אותו לאורך העברת המפגשים. 

בתום העברת הסדנה, על המנחה להעביר סיכום כתוב הכולל התרשמות כללית מהמפגשים, פירוט התכנים והסוגיות 
המרכזיות בכל מפגש, ונושאים להמשך טיפול או עיבוד.

מבנה כללי של המפגשים:

מתן מקום למשתתפים להתייחס באופן פתוח לתחושות ולמחשבות העולות בעקבות הצפייה בהצגה. 1 .
הזמנת המשתתפים להתייחס לסצנות מההצגה שנגעו/ריגשו/הכעיסו וכדומה, עוררו בהם סימני שאלה  2 .
והשפיעו עליהם. בתום דיון זה, על המשתתפים לבחור עד שלושה קטעים מתוך ההצגה בהם תיעשה התמקדות 

במסגרת הסדנה.

המנחה יקרין בכל פעם את אחד הקטעים שנבחרו מתוך ההצגה. בתום כל קטע יקיים המנחה דיון הכולל  3 .
שאלות כגון:

•מה אתם מרגישים/חושבים כשאתם רואים שוב את הקטע?  	
•מהם הקונפליטים המרכזיים שזיהיתם בקטע? 	

•מה עוררה בכם כל דמות בקטע? איזו דמות נגעה בכם? 	
•אם עכשיו אתם הם היועצים לדמות הזו, כיצד הייתם מייעצים לה לפעול? 	

•האם הקטע רלוונטי עבורכם, מּוכר או מפגיש אתכם עם חיי היום־יום? 	

המנחה יסכם את העולה מדברי המשתתפים, יתמקד במסרים של מתן תקווה, פתרון בעיות, מוסריות ההתאבדות   .4
ויכולת קבלת סיוע.

שני זוגות משתתפים יעבירו את אחת ההפעלות המוצעות להם )הפעלה בנושא “פתרון קונפליקטים במשפחה”   .5
והפעלה בנושא “אוזן קשבת ופנייה לעזרה”(. 

מערך סדנאות נלווה לעולים להצגה “שאריות של החיים שלו”:

כללי:

•הסדנאות יועברו לקבוצות משפחות ולקבוצות בני־נוער. מוצע מודל סדנאי אחד הכולל אדפטציות ודגשים  	
המותאמים לאוכלוסיית היעד.

•יתקיימו שניים-שלושה מפגשים, לשיקול דעתו של המנחה. משך כל מפגש: שעתיים אקדמיות.  	
•הסדנאות יועברו על־ידי המדריך המקומי בקבוצות פעילות קיימות. 	

•מדריכי הקבוצות יעברו הכשרה לשם למידת אופן העברת הסדנאות. 	
•במקרים חריגים בלבד יובא מנחה חיצוני לשם העברת המפגשים הנוגעים להצגה. 	

 . • בכל קבוצה יהיה מספר המשתתפים: 10-20	

•הקבוצות יועברו בשפה האמהרית או בעברית, בהתאם לאוכלוסיית היעד.  	

מטרת הסדנאות:

עיבוד רגשי של התכנים העולים מההצגה; מתן כלים לזיהוי מצוקות בעצמי ובאחר; שימוש נכון בגורמים המסייעים 
ופנייה לעזרה ולקבלת סיוע נפשי.

פעילות בנושא קשיים במשפחה1

א. הפעלה לבני־נוער בנושא קשיים במשפחה

1  סדנה זו לקוחה כמעט ככתבה וכלשונה מתוך חוברת “סדנה להתמודדות בגיל ההתבגרות” תשנ”א, ישראל אורבך וחנה בר יוסף.
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רציונל: המשפחה היא מקור האהבה והתמיכה המשמעותיים ביותר, אך לפעמים מתעוררות בעיות עם האנשים 
האהובים ביותר. הן עשויות להיות בעיות קשות ומכאיבות.

גיל ההתבגרות מאופיין בתהליכים של ספרציה ואינדיבידואציה. ההורים, שעד כה נתפסו ככול־יכולים וכמושלמים, חוזרים 
ל”ממדיהם הטבעיים” )צריך “לבעוט” בהם כדי להיפרד מהם(. ראייה מציאותית יותר של ההורים פותחת פתח להבנות חדשות 
עליהם, על אופיים, על מנהגיהם וכדומה. מעבר לתהליך ההתפתחותי הנורמטיבי, אצל מתבגרים רבים זהו שלב של אכזבה 
 מההורים. ההסתכלות החדשה על ההורים מאפשרת לראות בהם צדדים שונים, ולעתים התוצר של ראייה זו הוא כעס וכאבי לב.

סדנה זו נוגעת בקשייהם של המתבגרים הנובעים מההתנגשות עם ההורים בגיל זה.

מטרות:

•הצפת סוגי הבעיות והקונפליקטים האופייניים לגיל.  	
•פיתוח מודעות לרגשות האמביוולנטיים המתעוררים כלפי בני משפחה. 	

•פיתוח מודעות למורכבות ההקשר הכולל עם בני המשפחה, בו מתעוררים קונפליקטים שונים. 	
•לבחון דרכי התמודדות מגוונות. 	

ב. הפעלה למבוגרים בנושא תקשורת בתוך המשפחה:

שלב ראשון: חלוקת המשתתפים לשתי קבוצות. האחת - מבוגרים; והשנייה - משחקת את תפקיד הילדים.

שלב שני: בכל פעם, נציג אחד מכל קבוצה יושב מול נציג הקבוצה השנייה, והם מנהלים דיאלוג. תפקיד המנחה הוא 
לסייע בדיאלוג זה: תחילה, באופן אקטיבי כמגשר; ובהמשך, באופן משני ופסיבי יותר.

על המנחה להשתמש במונחים המתאימים להורים. למשל: אין להשתמש במושג “משולש”, אלא במושג “שלוש 
אבנים” ליצירת מעמד לבישול על האש. במידה שמתעוררת מבוכה בקבוצה בעקבות ההזמנה לשבת האחד מול השני 
ולדבר, על המנחה להיות יצירתי ב”תפירת החליפה” שמתאימה לקבוצה. למשל: להניח תיק ולבקש מהמשתתפים 
לדמיין שזהו הילד. בתום הדיאלוג, יש לסמן ולהדגיש את הנקודות שעלו - תוך מתן כלים לתקשורת פתוחה, רגשית 

וישירה יותר בין ההורה לילד.

פעילות בנושא דיאלוג מסייע ופנייה לעזרה: יש אוזן קשבת

רציונל
תחושת הבדידות מגבירה את תחושת הלחץ וחוסר המוצא במצבי מצוקה. חשיבה מוקדמת על הדמויות המשמשות 
אנשי אמון בסביבה הטבעית והיכרות עם שירותים מסייעים, כולל שירותים לפנייה אנונימית, עשויות לשמש מקור 

תמיכה במצבים קשים.

הסברה בכפר־כנא: 

חלוקתם לבני־נוער בבתי־ספר של חומרי הסברה המפנים בעת מצוקה לאתר האינטרנט של עמותת סה”ר. החומר 
שחולק הוא בשפה הערבית.  

איתור יזום  אסטרטגיה 4:  

באמצעות שאלונים

תכנית האיתור היזום נועדה לזהות אוכלוסייה המצויה בסיכון, בכדי להפנותה לטיפול נפשי מתאים.

איתור יזום בבתי־הספר נעשה באמצעות שאלונים:

1. שאלון CHS שנועד לאיתור במסגרת בית־הספר. תכנית זו נערכת במספר שלבים: בשלב הראשון, כל התלמידים 
עונים על שאלון כללי המתמקד בהערכת גורמי סיכון להתאבדות וקיומן של מחשבות והתנהגות אָבדנית. בשלב 
השני, תלמידים אשר ציונם בשאלון מצביע על סיכון להתאבדות ו/או הם מאותרים כסובלים מאחד מגורמי הסיכון, 

עוברים ריאיון קליני אצל פסיכולוג או מופנים לטיפול פסיכיאטר לפי הצורך.
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האיתור נעשה בשמונה שלבים:  

שלב 1: 
העברת הסכמה מדעת הכוללת הסבר על תכנית האיתור המקצועי.

שלב 2: 
הסבר קצר על השאלון, מטרת השאלון ואזכור טופס ההסכמה מדעת, על־ידי איש צוות המחקר/פסיכולוגית קלינית 

יחד עם יועצת בית־הספר. נוכחותה של יועצת בית־הספר היא מרכזית ביותר, כדמות משמעותית בבית־הספר.

שלב 3:
איסוף השאלונים וקידודם על־ידי איש צוות המחקר. העברת שמות התלמידים אשר אותרו על־ידי השאלון כנמצאים 

בסיכון לידי היועצת.

שלב 4:
שיחה עם התלמידים בכיתה על־ידי היועצת ואיש צוות המחקר )לגיבוי( -מקורות חוסן, התמודדות, שומרי־סף.

שלב 5: 
הבניית סדרי עדיפויות להתערבות היועצת.

שלב 6: 
קריאת התלמידים לבירור ראשוני אצל היועצת לגבי מצוקה נפשית, בהתאם לסדר העדיפויות שנקבע על־ידי 

הפסיכולוגית הקלינית.

שלב 7: 
א. שחרור התלמידים שהתברר שאינם בסיכון )למשל: אלה ש”סתם” מילאו את השאלון, אלה שלא הבינו את 

השאלות וכדומה(.

ב. יצירת קשר עם הורי התלמידים אשר לגביהם יש צורך בהערכה מעמיקה יותר על־ידי פסיכולוג. בשלב זה, ייעשה 
בירור עם ההורים לבדיקה אם התלמיד נמצא בטיפול. במידה שכך הוא הדבר, חובה ליצור קשר עם הגורם המטפל. 

בכל מקרה, תיערך הערכת מסוכנּות גם לתלמידים אלה.

באחריות הפסיכיאטר/פסיכולוג לעדכן את יועצת בית־הספר. 

שלב 8: 
)על־ פסיכיאטר  עם  התייעצות  תוך  להתאבדות,  סיכון  הערכת  לשם  חינוכי  פסיכולוג  על־ידי  קליני  ריאיון 
כולל  זה  הטיפול(.  )סוג  והיכן  לטיפול  התלמיד/ה  את  להפנות  יש  אם  יוחלט  התהליך,  בסיום  הצורך(.  פי 
האיתור.   ממצאי  על  להורים  לדווח  הפסיכיאטר/פסיכולוג  באחריות  בטיפול.  ונמצאים  שאותרו   תלמידים 

2. שאלון לאיתור יזום של זקנים הועבר באמצעות הביטוח הלאומי ועמותת על”ה.

האיתור נעשה בשישה שלבים:

שלב א’: הנחיות לבודק

•על הבודק לציין בפני הזקן שהסתיימה בדיקת היכולות, ולשאול אם הוא מוכן להשתתף בסקר לצורך שיפור  	
השירותים הנפשיים שניתנים לזקנים באיזור הפיילוט.

•במידה שהוא מסכים להשתתף - על הבודק להסביר לנבדק שעל־פי החוק עליו לחתום על טופס הסכמה,  	
להציג לו את הטופס ולהראות לו את מקום החתימה.

•על הבודק לציין בפני הנבדק שתוצאות הסקר הן אנונימיות. 	

שלב ב’: העברת השאלון

•השאלון מורכב משני חלקים: 	
•בחלק הראשון - שתי שאלות; ובחלק השני - תשע שאלות. 	

•על הבודק לשאול את הנבדק את שתי השאלות הראשונות. 	
•במקרה שהנבדק ענה בחיוב על אחת משתי השאלות - הבודק ממשיך לתשע השאלות הבאות. 	

•במקרה שהנבדק ענה בשלילה על שתי השאלות - מסתיים חלקו בסקר. 	
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שלב ג’: המשך השאלון

במקרה שהנבדק ענה תשובה חיובית על אחת משתי השאלות הראשונות:

על הבודק להסביר לנבדק שהוא ישאל אותו תשע שאלות, ושלכל שאלה יש ארבע תשובות אפשריות. על   •
הנבדק לענות באמצעות התשובה המתאימה הקרובה ביותר. 

לדוגמה: בשבועיים האחרונים הילדים התקשרו אליי:  

כמעט כל יום * יותר מחצי מהימים*  מספר ימים*  בכלל לא* 

לאחר שהנבדק הבין את מבנה השאלון, עובר הבודק לתשע השאלות הבאות.  •

על הבודק לסמן באופן ברור את תשובותיו של הנבדק, ולשים לב לסמן רק תשובה אחת.  •

שלב ד’: מילוי שלוש שאלות לבודק.

.XXX שלב ה’: שליחת השאלון לפקס מספר

שלב ו’:  החזרת השאלונים לביטוח הלאומי ברחובות. 

בבתי־חולים

•איתור קשישים שאושפזו במחלקות בית־החולים ושחלה הידרדרות במצבם התפקודי והם סובלים מדיכאון,  	
חרדה, עצבות ובלבול. האיתור נעשה על־ידי עובדת סוציאלית מבית־החולים על־פי חתך גיל/דוחות פסיכיאטריים 

לקשישים המאושפזים במחלקות מספר ימים.

•פנייה יזומה לקשישים הנמצאים בסיכון והצעת תכנית טיפול המתאימה לצורכיהם. 	
•התאמת תכנית טיפול שכוללת התערבות רגשית בזמן האשפוז, סיוע במיצוי זכויות במסגרת הקהילה )בטל”א,  	

קרנ”ש( ושיחות תמיכה טלפונית על־ידי ער”ן.

•תיווך עם שירותי ער”ן לקשישים שהביעו רצון להשתתף בתכנית. 	
•הכנת דוחות חודשיים - ריכוז נתוני המשתתפים בטבלה. 	

הכשרת שומרי־סף  אסטרטגיה 5: 

הכשרת שומרי־סף - נוער: מבתי־ספר, ומרשימת מוסדות חינוך בלתי־פורמלי. 

זמן ההכשרה: שלוש-שש שעות. הועברה על־ידי פסיכולוג קליני/עו”ס/יועצות חינוכיות.

תוכני ההכשרה:

•הצגת התכנית למניעת התאבדות 	
•הצגת תפקיד שומר־הסף 	

•הצגת תופעת ההתאבדות בקרב בני־נוער  	
•הצגת גורמי הסיכון להתאבדות בני־נוער  	
•עקרונות מנחים לעבודה עם נוער בסיכון: 	

כיצד נשאל את הנער/ה על מצוקתו/מצוקתה ועל התאבדות  -

כיצד לשכנע את הנער/ה לקבל עזרה  -

לאן נפנה את הנער/ה הזקוקים לעזרה?  -

•הדגמות וסימולציות של איתור נוער בסיכון אָבדני. למשל: איך לשוחח עם נער, איך להניע אותו לפעולה, איך  	
לשאול את השאלות, כיצד להניע אותו לפנות לעזרה, לאן להפנותו. 

•הצגת תרשימי זרימה לניהול סיכון אָבדני; נוהלי דיווח.   	

הכשרת שומרי־סף - זקנים:

זמן ההכשרה: שלוש-שש שעות. הועברה על־ידי פסיכולוג קליני/עו”ס.
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תוכני ההכשרה:

•הצגת הפרויקט למניעת התאבדות 	
•הצגת גורמי הסיכון בזִקנה 	

•התמודדות עם אנשים אובדניים וחולי  	
•הזדקנות כתהליך של אבל מתמשך 	

•אבחנה בין בריאות נפשית ופסיכופתולוגיה בזִקנה 	
•הבנת הקשר שבין הגוף והנפש וביטויו בדיכאון, היפוכונדריה, פרנויה והתנהגות אָבדנית 	

•הצגת תופעת ההתאבדות בקרב קשישים 	
•נתונים סטטיסטיים, גורמי סיכון להתאבדות אצל קשישים  	

•אפיוני המתאבדים, דפוסי התאבדות, סימני אזהרה 	
•דיון בסוגיית ההתאבדות בזִקנה 	

•שיתוף בחוויות אישיות ו/או מקצועיות 	
•הדגמות וסימולציות של איתור זקנים במצוקה. למשל: איך לשוחח עם זקן, איך להניע אותו לפעולה, איך לשאול  	

את שתי השאלות.

•הצגת מפת השירותים על־ידי נציגי האזור 	

הכשרת שומרי־סף - עולים מאתיופיה/עולים מחמ”ע

זמן ההכשרה: שלוש-שש שעות. הועברה על־ידי פסיכולוג קליני/עו”ס.

תוכני ההכשרה:

•הצגת התכנית למניעת התאבדות 	
•תפקיד שומר־הסף 	

•הצגת תופעת ההתאבדות בקרב יוצאי אתיופיה/חמ”ע 	
•הצגת גורמי הסיכון להתאבדות יוצאי אתיופיה/חמ”ע  	

•עקרונות מנחים לעבודה עם יוצאי אתיופיה/חמ”ע בסיכון: 	
•כיצד נשאל את האדם על מצוקתו ועל התאבדות 	

•כיצד לשכנע את האדם לקבל עזרה 	
•לאן נפנה את האנשים הזקוקים לעזרה - כולל הצגת מפת השירותים על־ידי נציגי האזור 	

•הדגמות וסימולציות של איתור יוצא אתיופיה/חמ”ע בסיכון אָבדני. למשל: איך לשוחח עמו, איך לשאול את  	
השאלות, כיצד להניע אותו לפנות לעזרה, לאן להפנותו.

•שיתוף בחוויות אישיות ו/או מקצועיות 	

קווים חמים )בטלפון ובאינטרנט( אסטרטגיה 6: 

מערכת הטלפוניה של עמותת ער”ן )עזרה רפואית נפשית( מנתבת את שיחות הלקוחות לפי פניות ולא לפי  1 .
אזור. משמעות הדבר היא, שכל מי שמתקשר מאזור הפיילוט יכול לקבל מענה מכל אחד מ־1,000 המתנדבים 

של ער”ן.

מתנדבי עמותת ער”ן מקבלים בכל שנה כ־4,000. 2 שיחות עם תוכן אָבדני.

הכשרת המתנדבים והדרכתם לאורך תקופת הפיילוט. 3 .
עמותת ער”ן התחייבה להעניק שירותים בארבע שפות: עברית, רוסית ,ערבית  ואמהרית.     4 .

תכנית תמיכה טלפונית לזקנים בדיכאון הניתנת על־ידי מתנדבי ער”ן אשר הוכשרו לכך ומלווים אותה מקצועית.  5 .
אופי השירות: 12 שיחות יזומות שבועיות הנמשכות 25-45 דקות בשפת הפונה )עברית/רוסית(. ההפניה נעשית 

על־ידי רופא/בריאות־הנפש/רווחה.

תמיכה ואיתור באינטרנט על־ידי מתנדבי עמותת סה”ר. בשתי שפות: עברית וערבית. 6 .
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טיפול והכשרת מטפלים  אסטרטגיה 7: 

מחקרים שונים שנערכו לאורך השנים בארץ ובעולם הראו, כי ישנם טיפולים המסייעים בהפחתת דיכאון ומצוקה 
אָבדנית. כך למשל, נמצא ששימוש בתרופות נגד דיכאון וטיפולים פסיכותרפיים ספציפיים )טיפול קוגניטיבי־התנהגותי 
וטיפול בין־אישי( יעילים בטיפול בבני־נוער הסובלים מדיכאון והביאו לצמצום ניסיונות התאבדות חוזרים, דיווח עצמי של 
דיכאון וחוסר־תקווה )Brent, in press, Brown et al., 2005(. גם בטיפול בקשישים נמצא שטיפול קוגניטיבי־התנהגותי, 
 )RELAPSE( יעילים בטיפול בדיכאון בזִקנה ובמניעת הידרדרות )DBT( ודיאלקטית )IPT( פסיכותרפיה בין־אישית
לדיכאון )Beyer, 2007(. בקרב אוכלוסיית הקשישים הושם דגש על איתור ואבחון, וכן על תפקידו המרכזי של רופא 
 Bruce et( המשפחה. זאת, מאחר ומרבית הקשישים שהתאבדו ביקרו אצל רופא ראשוני בחודשים שקדמו למותם
 Pearson &( שיפור היכולת לאבחון ולטיפול במסגרת זו נמצאה קריטית במניעת התאבדות בקשישים .)al., 2004

Brown, 2000(. תמונה דומה התקבלה גם במחקרים על טיפול ביוצאי חמ”ע. 

טרם נעשה מחקר הבוחן יעילות טיפול פסיכותרפי ביוצאי אתיופיה. אולם, ממצאי המחקרים של יונגמן ושוקד )2009( 
מצביעים על הצורך לעזור לגורמי הרפואה הראשונית לאבחן ולטפל בעצמם בילידי אתיופיה שסובלים ממצוקה 
נפשית, ועל הצורך בפיתוח תכניות להעלאת המודעות של יוצאי אתיופיה בנוגע לשירותי בריאות־הנפש האמבולטוריים 

ובהכשרת גורמי בריאות־הנפש למתן שירותים רגישי־תרבות.

לאור ממצאי המחקרים הללו ואחרים, עלה באופן ספציפי הצורך בהכשרת אנשי מקצוע לאבחון ולטיפול במניעת 
התאבדות. מאחר שלא נקבעה עד כה יעילותה של גישה טיפולית אחת ויחידה לטיפול בדיכאון ובהתנהגות אָבדנּית, 
הוכשרו המטפלים במגוון גישות. יחד עם זאת, בהכשרות מסויימות הושם דגש על גישה טיפולית ספציפית, מתוך 
הוכחת יעילותה לאוכלוסייה בעבר. כך למשל, בהכשרת צוותי בריאות־הנפש לטיפול בזקנים הושם דגש על טיפול 
קוגניטיבי־התנהגותי. בהכשרת מטפלים בנוער - עבודה עם ההורים ובית־הספר. בהכשרות למטפלים בעולים, 
הודגשו חשיבותו של טיפול רגיש־תרבות ומהותה של ההגירה כגורם דחק, מאפייניהם התרבותיים של עולי חמ”ע 

ואתיופיה ועוד.   

כמו כן, ישנה חשיבות מרובה למועד עריכת האבחון, התחלת הטיפול וזמינותו. במהלך הפיילוט הוספו אלפי שעות 
טיפול.

ההכשרות שהועברו בפיילוט כוללות:

1. הכשרת מטפלים בנוער אָבדני

משתתפים בהכשרה: פסיכולוגים קליניים, מתמחים בפסיכולוגיה קלינית שסיימו שנתיים בהתמחות לפחות, 
פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים קליניים. 

זמן הכשרה: 47 שעות אקדמיות + חמש שעות למטפלים בטיפול קבוצתי 

טבלה 2: תוכני ההכשרה )נוער אָבדני( על־פי נושאים:

תוכן ההרצאהזמן הרצאהמודולה

 I
הרצאות מבוא: 

התאבדות בילדים ונוער

•פרק א’: התאבדות בארץ ובעולם )שעתיים(8 שעות 	
•פרק ב’: היבטים ייחודיים של התאבדות בילדים ונוער  )שעתיים( 	

•פרק ג’: הערכה קלינית של התנהגות אָבדנּית )שעתיים( 	
•פרק ד’: טיפול תרופתי בהתנהגות אָבדנית, סוגיות של אבחנה ואבחנה מבדלת,  	

היבטים של אשפוז )שעתיים(   

II
שיטות טיפול בנוער 

אָבדני

• שעות(24 שעות פרק א’: הטיפול בשיטה הדינמית )8	
• שעות( פרק ב’: הטיפול הקוגנטיבי־התנהגותי )8	

• שעות( פרק ג’: הטיפול הבין־אישי )8	

III
היבטים תרבותיים 

בטיפול בנוער עולה

•  ש'(8 שעות פרק א’: דגשים לטיפול בנוער בסיכון להתאבדות ממוצא  ערבי )2.5	
• שעות(  דגשים לטיפול בנוער יוצא חמ”ע בסיכון להתאבדות )2.5	

• שעות(   דגשים לטיפול בנוער ממוצא אתיופי בסיכון להתאבדות )3	
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תוכן ההרצאהזמן הרצאהמודולה

IV
סיום טיפול בנוער 

אָבדני, המשך מעקב 
ועבודה עם גורמי סיוע

• תהליך סיום הטיפול בנוער      7 שעות 	relapse prevention :’פרק א
• שעות(               אָבדני והמשך מעקב )3	

•פרק ב’: עבודה עם ההורים ובית־הספר )שעתיים( 	
•פרק ג’: עבודה עם גורמי סיוע לנוער )שעתיים(  	

V
הנחיית קבוצות

עקרונות הטיפול הקבוצתי בנוער אָבדני* 5 שעות
* יועבר בהמשך רק למטפלים העוסקים בטיפול קבוצתי 

2. הכשרת מטפלים בזקנים

משתתפים בהכשרה: 

מטפלים: פסיכולוגים קליניים, מתמחים בפסיכולוגיה קלינית שסיימו שנתיים לפחות בהתמחות )התחייבות להמשך 
התמחות בתכנית(, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים קליניים. המשתתפים ייבחרו על־פי קריטריונים שייקבעו על־ידי 

   .)CBT או לכל הפחות עם נכונות ללימוד וטיפול ,CBTהוועדה )עדיפות למטפלים עם רקע ב־

מטפלים קבוצתיים: נוסף על הדרישות הנ”ל, עליהם להיות בעלי ניסיון )גם אם א־פורמלי( בטיפול קבוצתי. בנוסף, 
בהכשרה ישתתפו אחיות שעתידות להיות קו־מנחות בטיפולים הקבוצתיים.

מדריכים: חמישה-שישה אנשי מקצוע מטפלים עם ניסיון ב־CBT, ורצוי גם ידע כלשהו בזקנים.

זמן הכשרה: 46 שעות אקדמיות + חמש שעות להכשרה בטיפול קבוצתי. הכשרת הבסיס תיערך לאורך שישה 
מפגשים.

טבלה 3: תוכני ההכשרה )זקנים( על־פי נושאים:

תוכן ההרצאהזמן הרצאהמודולה

 I
סדנת פתיחה

עמדות אישיות ביחס לעולמו של הזקןשעתיים

 II
הרצאות מבוא 
גריאטרי כללי 

והתנהגות אָבדנית 
בזִקנה

•פרק א’: דמוגרפיה ותהליכי הזדקנות נורמטיביים  )שעתיים(13 שעות 	
•פרק ב’: השלכות פסיכולוגיות נורמטיביות של תהליכי ההזדקנות )שעתיים(  	

•פרק ג’: מאפייני תרבות והגירה )שעתיים( 	
• שעות(  פרק ד’: פסיכופתולוגיה והתאבדות בזִקנה )5	

• שעות( פרק ה’: סוגיות של טיפול תרופתי בזקנים )2	

 III
טיפול קוגניטיבי־ 

התנהגותי בזקנים 
אָבדניים

•  שעות( 21 שעות  פרק א’: רציונל הטיפול הקוגניטיבי־התנהגותי )1.5	
•פרק ב’: אבחון דיכאון, ריאיון מותאם לקשישים,  	

שעות( • הערכת מקרה, שאלוני הערכה - PAYKEL  ,PHQ־9  )1.5	
• )שעתיים( 	Psycho-education :’פרק ג

• שעות( פרק ד’: תכניות ביטחון, פתרון בעיות, מטרות טיפוליות,  )6.5	
 • פרק ה’: עקרונות טיפול קוגניטיבי ויישומם עם  קשישים דיכאוניים ואָבדניים )6.5	

שעות(
•פרק ו’: אינטגרציה של שלבי הטיפול, סיום טיפול והתמודדות עם קשיים בטיפול  	

)3 שעות(

IV
עבודה רב־

מערכתית בטיפול 
בזקנים

•חשיבות עבודה רב־מערכתית, כולל היכרות עם גורמי טיפול וסיוע לזקן3 שעות 	

V
הנחיית קבוצות

עקרונות הטיפול הקבוצתי בזקנים אָבדניים5 שעות
* יועבר בהמשך רק למטפלים העוסקים בטיפול קבוצתי
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3. הכשרת מטפלים בעולים 

משתתפים בהכשרה: פסיכולוגים קליניים, מתמחים בפסיכולוגיה קלינית שסיימו לפחות שנתיים בהתמחות, 
פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים.

זמן הכשרה: 47 שעות אקדמיות + חמש שעות למטפלים בטיפול קבוצתי.

טבלה 4: תוכני ההכשרה )עולים( על־פי נושאים:

תוכן ההרצאהזמן כוללמודולה

I
הרצאות מבוא

•פרק א’: מבוא להתנהגות אָבדנית: מונחי יסוד, אפידמיולוגיה בארץ ובעולם, תיאוריות של 5  שעות 	
התנהגות אָבדנית )דגש על אוכלוסיות עולים( )שעתיים(
• שעות( פרק ב’: זיהוי ביטויי מצוקה ואָבדנּות - כללי )1.5	

 • פרק ג’: אסטרטגיות למניעת התאבדות: מניעה ראשונית,  שניונית ושלישונית )1.5	
שעות( 

II
התאבדות בבני 

העדה האתיופית - 
אבחון והערכת סיכון

•פרק א’: רקע ומאפייני תרבות קהילת יוצאי אתיופיה - 8 שעות 	
•היסטוריה, סיפור העלייה וההשתלבות  בחברה הישראלית: משברי הגירה, זהות, דת, תא  	

משפחתי )1.5 שעות(
•פרק ב’: נתוני התאבדות אתיופים באתיופיה ובישראל, תפיסת ההתאבדות והפסיכיאטריה  	
בקרב יוצאי אתיופיה והשימוש בשירותי בריאות  ובריאות־הנפש באתיופיה )כולל רפואה  

מסורתית( ובישראל )שעה אחת(  
•פרק ג’: גורמי סיכון ואזהרה, ביטויי מצוקה והתנהגות אָבדנית ספציפיים לבני העדה  	

האתיופית )שעתיים(
•פרק ד’: פסיכופתולוגיה: דיכאון, חרדה וסומטיזציה באתיופים, סינדרומים אתנו־פסיכיאטריים,  	

סוגיות של אבחנה ואבחנה מבדלת )1.5 שעות(
•פרק ה’: דגשים בריאיון רגיש־תרבות והיכרות עם כלים  להערכת מצוקה נפשית וסיכון  	

אָבדני )שעתיים(

 III
התאבדות בעולי 

חמ”ע - אבחון 
והערכת סיכון 

•פרק א’: רקע ומאפייני תרבות עולי חמ”ע - היסטוריה, סיפור העלייה וההשתלבות בחברה 6 שעות 	
הישראלית: משברי הגירה, זהות, דת, תא משפחתי )שעתיים(

•פרק ב’: נתוני התאבדות בעולי חמ”ע )שעה אחת( 	
•פרק ג’: התאבדות בקרב עולי חמ”ע: גורמי סיכון וגורמים להתנהגות אָבדנית )שעה  	

אחת( 
•פרק ד’: ריאיון רגיש־תרבות ושאלוני הערכת דיכאון וסיכון  אָבדני בעברית וברוסית  	

)שעתיים(

IV
טיפול רגיש־תרבות 

בדיכאון ומצוקה 
אָבדנית בעולים

• שעות( 22 שעות פרק א’: טיפול בדיכאון לעולה - גישה בין־אישית IPTת)9	
• שעות(  פרק ב’: טיפול בהתאבדות לעולה - גישה קוגניטיבית־התנהגותית )9	

•פרק ג’: דיון בהתאמת הגישות הטיפוליות ובטיפול אינטגרטיבי  בעולה בדיכאון ו/או בסיכון  	
אָבדני )4 שעות(

V
היכרות עם גורמי 

סיוע לעולים בקהילה 
והבטחת רצף טיפולי

•היכרות עם גורמי סיוע לאוכלוסיות עולים, הבטחת רצף טיפולי2 שעות 	

VI
סדנה - המטפל 
ופחד המוות שלו

•סדנה המאפשרת העמקה ועיבוד המפגש האישי של המטפל עם נושא ההתאבדות3 שעות 	

 VII
סיכום

•סיכום ההכשרה - תוך מתן מקום להתייחסויות למבנה ההכשרה, יעילותה, וצורכיהם שעה אחת 	
העתידיים של המשתתפים בנושא אבחון וטיפול בהתאבדות
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4. הכשרת עובדי רווחה

משתתפים בהכשרה: עובדי רווחה בערים רמלה ורחובות, כפי שייקבע על־ידי גורמי רווחה והנהלת התכנית.

זמן הכשרה: הכשרה בסיסית לנושא ההתאבדות המיועדת לכלל עובדי הרווחה ברשויות המקומיות. סה”כ: 16 שעות. 
קורס מעמיק של 60 שעות אקדמיות )16 שעות הכשרה בסיסית + 44 שעות הכשרה מעמיקה( לעובדים המטפלים 

ישירות באוכלוסיות בסיכון.

טבלה 5: תוכני ההכשרה )עובדי רווחה( על־פי נושאים:

 
32 

 :נושאיםעל־פי  (עובדי רווחה) ההכשרה כניות: 5 טבלה

זמן  מודולה
 הערות תוכן ההרצאה כולל

I  
הרצאות 

 מבוא
9  

 שעות

 הלאומית למניעת תכניתעם ה היכרות  
 ) אחת (שעה התאבדות  

 רקע ואפידמיולוגיה: הגדרות יסוד בנושא 
        בישראלו  בעולם תאבדותה  
 )שעתיים(

  התאבדותהיבטים תיאורטיים של :  
 )שעתיים( התאבדותתיאוריות על   

  בדניתָאגורמי סיכון ואזהרה של התנהגות   
 )שעתיים(  

 ת, חששות ורתיעה  לעיבוד סטיגמו סדנה  
 בדניתָא התנהגות ממפגש עם   
  ) שעתיים(

הכשרה בסיסית 
שתועבר לכלל 

עובדי הרווחה. 
ההרצאות יועברו 

 .לכל המשתתפים
בקבוצות  סדנהה

 15של עד 
 משתתפים.  

II 
תשאול, 

שכנוע 
   הפניהו

7 
 שעות

 איך לשאול את האדם על מחשבות – תשאול 
   שאלות ישירות  – תוֹ בדניָא 
 )אחת ועקיפות (שעה 

 כיצד לשכנע אדם לקבל עזרה,  – שכנוע  
  התמודדות עם סירוב לקבל עזרה   
 )אחת (שעה 

 כיצד להפנות אדם, עבודה מערכתית  – היהפני  
  עם גורמי הסיוע והטיפול  כרותיהו 
  השונים והבטחת רצף טיפולי  
 שעתיים)( 

 דרכי  –?" "מה תאמר לנער העומד על הגג  
   ודדות ודיבוב במצבי סיכון התמ 
  אקוטיים ובמהלך ניסיון  בדניָא 
 )שעה אחת(התאבדות  

 שעתייםתרבות (־דגשים בתקשורת רגישת( 

הכשרה בסיסית 
שתועבר לכלל 
 עובדי הרווחה 

III 
איתור, 

 ,אבחון
הערכת 

סיכונים 
וטיפול 

בהתאבדות
בקרב 

 בני־נוער

24 
 שעות 

 גורמי : בני־נוערבקרב  התאבדותהתבגרות ו  
   בדניתָאסיכון וגורמים להתנהגות  
  שעות) 3( בני־נוערב 

  בדניָאאיתור ושיטות להערכת סיכון   
     בני־נוער, תקשורת עם בני־נוערב 
 שעות) 3( בדנייםָא 

 מניעים ודרכי  – בני־נוערפגיעות עצמיות ב  
 )שעתייםהתמודדות ( 

 בטים חוקיים יעם טיפול תרופתי, ה היכרות  
 )שעתייםיניים של אשפוז (וקל 

 עם שיטות טיפול פסיכותרפויטי  היכרות  
 )שעתיים( 

 ות רב־מערכתיעבודה עם ההורים ו  
  ספר ־ה, שפ"ח, ביתבריאות־הנפש( 
  בדנייםָא בני־נוערועוד) בטיפול ב 
 שעות) 3(

 גורמי סיכון  – התאבדותאינטרנט ו
 )שעתיים(  וסיוע ברשת 

 בנוער בדנית ָאהתנהגות בטים של יה
 )שעתיים( מהגר 

   דילמות בעבודת העו"ס: אחריות וגבולותיה  
 )שעתיים( 

 סדנה: התאבדותמפגש אישי עם מוות ו – סדנה  
  שעות) 3ת (דינמי

הכשרה לעובדי 
רווחה העוסקים 
בטיפול בילדים 

 ונוער 
 
 שעות) X 8ימים  3(

 

20 
 שעות) 20פרקטיקום ( – הדרכה על מקרים  שעות

ההדרכות 
טיקום) (פרק

יתקיימו לאחר 
כחלק  – ההכשרה

מההדרכות 
 במקום העבודה 
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IV 
איתור, 

 ,אבחון
הערכת 

סיכונים  
וטיפול 

התאבדותב
מנקודת 
 ־מבט רב

 תרבותית

24 
שעות 

)3 
ימים 

X 8 
 שעות)

 

  השלכות נורמטיביות ולא נורמטיביות של הגירה
  )שעתיים(

 רקע ומאפייני תרבות בני העדה האתיופית – 
בחברה  סיפור העלייה וההשתלבותהיסטוריה, 

הישראלית: משברי הגירה, זהות, דת, תא 
 )שעתייםמשפחתי (

  אתיופים באתיופיה  התאבדות בקרבנתוני
והפסיכיאטריה  התאבדותובישראל, תפיסת ה

רותי יבקרב יוצאי אתיופיה והשימוש בש
באתיופיה (כולל רפואה  ובריאות־הנפשבריאות 

    )שעתייםמסורתית) ובישראל (
  בקרב  בדניתָאגורמי סיכון וגורמים להתנהגות

  )עתייםשבני העדה האתיופית (
  בבני העדה,  בדניָאאיתור ושיטות להערכת סיכון

 )שעתייםתרבות (־תקשורת וטיפול רגיש
  היסטוריה,  – חמ"ערקע ומאפייני תרבות עולי

בחברה הישראלית:  סיפור העלייה וההשתלבות
משפחתי  משברי הגירה, זהות, דת, תא

  )שעתיים(
  התאבדות , תפיסת החמ"עעולי התאבדות נתוני

 )שעתיים(יוצאי חמ"ע והפסיכיאטריה בקרב 
  בעולי  בדניתָאגורמי סיכון וגורמים להתנהגות

 )שעתיים(חמ"ע 
  בעולי  בדניָאאיתור ושיטות להערכת סיכון

 )שעתייםתרבות (־תקשורת וטיפול רגישחמ"ע, 
  ולים: רופאים, ות בעבודה עם ערב־מערכתי

, משרד הביטוח הלאומי, בריאות־הנפש
הקליטה, עמותות וגורמי טיפול וסיוע 

 )שעתייםקהילתיים נוספים (
   דילמות בעבודת העו"ס: אחריות וגבולותיה

  )שעתיים(
 ה: סדנהתאבדותמפגש אישי עם מוות ו –ה סדנ 

  )שעתייםת (דינמי

הכשרה לעובדי 
רווחה העוסקים 

בטיפול בעולים 
ני העדה ובב

האתיופית 
 אוכלוסייהוב

 הערבית 
 

20 
 שעות) 20פרקטיקום  ( – הדרכה על מקרים  שעות

ההדרכות 
(פרקטיקום) 

יתקיימו לאחר 
כחלק  – ההכשרה

מההדרכות 
 במקום העבודה 

V 
איתור, 

 ,אבחון
הערכת 

סיכונים  
וטיפול 

התאבדותב
בקרב 
 זקנים

24 
 שעות 

 
 

 ברתי ח ,מאפייני הגיל השלישי: פסיכולוגי
 שעות)  3(יולוגי זופי

 גורמי סיכון וגורמים התאבדותו ִזקנה :
 בקרב זקנים  בדניתָאלהתנהגות 

 שעות) 3(
  בקשישים,  בדניָאאיתור ושיטות להערכת סיכון

 תקשורת עם קשישים 
 שעות) 3(

 עם הטיפול הפרמקולוגי לזקנים  היכרות
ים, תופעות לוואי, אינדיקציות לאשפוז יבדנָא
  )שעתיים(

  עם עקרונות הטיפול הפסיכולוגי היכרות CBT 
 , פרטני וקבוצתיבדנייםָאבזקנים 

   שעות) 3(
 בזקנים מהגרים  התנהגות אבדנית בטים של יה

 )שעתיים(
 ות בעבודה עם זקנים: רופאים, רב־מערכתי

, גורמי טיפול הביטוח הלאומי, בריאות־הנפש
  שעות) 3וסיוע קהילתיים (

 חריות וגבולותיה  דילמות בעבודת העו"ס: א
 )שעתיים(

 סדנה: התאבדותמפגש אישי עם מוות ו – סדנה 
  שעות) 3ת (דינמי

הכשרה לעובדי 
רווחה העוסקים 

 בטיפול בזקנים
 
 
 שעות) X 8ימים  3(
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5. הכשרת מטפלים בבתי־החולים אסף הרופא וקפלן

משתתפים בהכשרה: צוותים פסיכוסוציאליים של בית־החולים

זמן הכשרה: יומיים

תוכני הכשרה

יום הכשרה ראשון: רב־תרבותיות במניעה וטיפול בהתאבדות

•הצגת התכנית הלאומית למניעת התאבדות, שאלונים של התכנית.  	
•התאבדות בקהילה האתיופית: אפידמיולוגיה, גורמי סיכון ואזהרה, ביטויי מצוקה והתנהגות אָבדנּית ספציפיים  	

לבני העדה האתיופית, סינדרומים אתנו־פסיכיאטריים, סוגיות של אבחנה ואבחנה מבדלת.

. • 	F־SRQ תפיסת בריאות-הנפש בקהילה האתיופית, שאלון “גריסרו”, שאלון

•הצגת אינטייק עם שחקן אתיופי + דיון. 	
•התאבדות ביוצאי חמ”ע: אפידמיולוגיה, גורמי סיכון וסימני אזהרה ספציפיים. 	

יום הכשרה שני: מניעה וטיפול בהתאבדות בקרב זקנים

•התאבדות בזִקנה - רקע ואפידמיולוגיה, סוגיות של אבחנה ואבחנה מבדלת.  	
•הצגת הקו היזום לאוכלוסיית הזקנים - ער”ן.  	

•סוגיות של טיפול נפשי באדם הזקן. 	
•זכויות שוות זהב - זכויות בריאות בגיל השלישי באלף השלישי )זהרה כהן - המשרד לאזרחים ותיקים(. 	

6. הכשרת מטפלים בבית־החולים העמק )דגש על אוכלוסייה ערבית(

משתתפים בהכשרה: פסיכולוגים קליניים, מתמחים בפסיכולוגיה קלינית שסיימו שנתיים לפחות בהתמחות, 
פסיכיאטרים ועובדים סוציאליים.

זמן ההכשרה: יומיים

תוכני ההכשרה

יום הכשרה ראשון: הרצאות מבוא 

•הצגת התכנית הלאומית למניעת התאבדות + שאלונים. 	
•דיכאון והתאבדות בנוער ממוצא ערבי: רקע ואפידמיולוגיה של דיכאון והתאבדות בגילאים השונים בארץ ובעולם,  	

תוך מתן דגש על ילדים ומתבגרים ממוצא ערבי.

•גורמי סיכון ספציפיים להתאבדות בני־נוער בכלל ונוער ממוצא ערבי בפרט )גורמים מעכבים ומזרזים, דיסטליים  	
ופרוקסימליים )זמינות אמצעים, אימפולסיביות, גורמים משפחתיים וגנטיים, התעללות, אלכוהול וסמים, דת 

ועוד(. 

• כיצד להעריך סיכון אָבדני בצעיר )ניסיון קודם, בחירת האמצעי  	:risk management הערכת סיכון להתאבדות
והמידע לגביו, כתיבת מכתב, ביצוע ניסיון במקום וזמן שלא יוכל להתגלות וכו’(. 
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20 
 שעות 

 פרקטיקום   – הדרכה על מקרים 
 שעות) 20(

ההדרכות 
(פרקטיקום) 

יתקיימו לאחר 
כחלק  – ההכשרה

מההדרכות 
 בודהבמקום הע

VI  
 סיכום

תוך מתן מקום להתייחסויות  – סיכום ההכשרה  שעה 1
רכיהם העתידיים ולמבנה ההכשרה, יעילותה, וצ

של המשתתפים בנושא איתור, אבחון וטיפול 
 התאבדותב

 ערך בפורום כללייי

 

 אסף הרופא וקפלן חוליםהבתי־הכשרת מטפלים ב .5
 ת־החוליםביצוותים פסיכוסוציאליים של  משתתפים בהכשרה:

 יומיים זמן הכשרה:
 כני הכשרהות

 ּותבדנָאתרבותיות במניעה וטיפול ב־רביום הכשרה ראשון: 

 תכניתהלאומית למניעת התאבדות, שאלונים של ה תכניתהצגת ה.  

 בקהילה האתיופית: אפידמיולוגיה, גורמי סיכון ואזהרה וביטויי מצוקה  ּותבדנָא
ים, סוגיות יפסיכיאטר־נדרומים אתנויית, סספציפיים לבני העדה האתיופ ּותבדנָאו

 .של אבחנה ואבחנה מבדלת

  שאלון ", גריסרו"בקהילה האתיופית, שאלון  בריאות־הנפשתפיסתSRQ־F. 

 דיון + הצגת אינטייק עם שחקן אתיופי. 

 אפידמיולוגיה, גורמי סיכון וסימני אזהרה ספציפיים חמ"ע:ביוצאי  ּותבדנָא. 
 

 בקרב זקנים ּותבדנָאטיפול בו מניעהיום הכשרה שני: 

 רקע ואפידמיולוגיה, סוגיות של אבחנה ואבחנה מבדלת – ִזקנהב ּותבדנָא.  

 ער"ן – ו היזום לאוכלוסיית הזקניםהצגת הק.  

 סוגיות של טיפול נפשי באדם הזקן. 
המשרד  – זכויות בריאות בגיל השלישי באלף השלישי (זהרה כהן – זכויות שוות זהב
 ם).לאזרחים ותיקי

 ערבית) אוכלוסייה(דגש על העמק  בית־החוליםהכשרת מטפלים ב .6
מתמחים בפסיכולוגיה קלינית שסיימו , פסיכולוגים קליניים משתתפים בהכשרה:

 .עובדים סוציאלייםו פסיכיאטרים, התמחותב לפחות שנתיים
 יומיים זמן ההכשרה:

 כני ההכשרהות
  הרצאות מבואיום הכשרה ראשון: 

 שאלונים + אומית למניעת התאבדותהל תכניתהצגת ה. 

 ּותבדנָאבנוער ממוצא ערבי: רקע ואפידמיולוגיה של דיכאון ו ּותבדנָאדיכאון ו 
 .ילדים ומתבגרים ממוצא ערביתוך מתן דגש על  ,בארץ ובעולםבגילאים השונים 

 בכלל ונוער ממוצא ערבי בפרט (גורמים  בני־נוער ּותבדנָאל ספציפיים גורמי סיכון
(זמינות אמצעים, אימפולסיביות,  ים ופרוקסימלייםיומזרזים, דיסטל מעכבים

  .גורמים משפחתיים וגנטיים, התעללות, אלכוהול וסמים, דת ועוד)

 ּותבדנָאהערכת סיכון ל risk management בצעיר  בדניָא: כיצד להעריך סיכון
במקום  ןניסיוקודם, בחירת האמצעי והמידע לגביו, כתיבת מכתב, ביצוע  ניסיון(

  ).וזמן שלא יוכל להתגלות וכו'

  הדרכה ליצירת קשר עם נער ממוצא ערבי בסיכון. כיצד לדובב, כיצד לשאול את
, כיצד להניע את הנער ומשפחתו לשתף פעולה עם טיפול. משחקי ָאבדנּותשאלות ה
  .תפקידים
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•הדרכה ליצירת קשר עם נער ממוצא ערבי בסיכון. כיצד לדובב, כיצד לשאול את השאלות כיצד להניע את הנער  	
ומשפחתו לשתף פעולה עם טיפול. משחקי תפקידים. 

•מתן סיוע נפשי באמצעות האינטרנט - סה”ר לנוער ממוצא ערבי. 	

יום הכשרה שני: עקרונות בטיפול קוגניטיבי־התנהגותי למניעת התאבדות ודיון בנושא התאמה לאוכלוסייה ממוצא 
ערבי 

•עקרונות יסוד בטיפול קוגניטיבי־התנהגותי בהתאבדות. 	
• לנוער ממוצא ערבי. 	CBT דיון באדפטציות של טיפול

•  בערבית לאיתור ילדים בסיכון, כיצד להעבירו ולמי. 	TEEN SCREEN היכרות עם שאלון

•סיכום ההשתלמות ומשוב. 	

7. הכשרת צוותים של מרפאות ראשוניות- קופת־חולים כללית

משתתפי ההכשרה: רופאים ואחיות

זמן ההכשרה: שלושה ימים

יום השתלמות ראשון: הרצאות מבוא

•שיחת פתיחה: עבודת הצוותים הרפואיים במסגרת התכנית הלאומית למניעת התאבדות - תיאום ציפיות הדדי,  	
מחקר הערכה של התכנית.

•הגדרת מקום צוותי הרפואה ועבודה עם גורמי טיפול וסיוע: תרשים זרימה לשם הבטחת רצף טיפולי ומניעת  	
נשירה מטיפול, נוהלי עבודה עם הפסיכיאטר המלווה במסגרת הפיילוט, נוהלי עבודה עם עו”ס מלווה במסגרת 

הפיילוט, היכרות עם גורמי רווחה וטיפול רלוונטיים )כולל מערך קבלת מידע, טלפונים וכתובות(.   

•רקע ואפידמיולוגיה: הגדרות יסוד בנושא התאבדּות, התאבדות בעולם ובישראל, היבטים של טיפול פרמקולוגי  	
והיבטים חוקיים וקליניים של אשפוז.

, כיצד להניע את  • 	PHQ דגשים בריאיון לאדם בסיכון להתאבדות: שפת גוף, שאלות מותאמות, שאלון הערכה
המטופל לשתף פעולה, למלא שאלון ולקבל עזרה.

יום השתלמות שני: התאבדות באוכלוסיות עולים

•התאבדות בעולי חמ”ע: גורמי סיכון וגורמים להתנהגות אָבדנית. 	
•הצגת אינטייק וטיפול בעולה מחמ”ע +דיון )שחקן(. 	

•תפיסת ההתאבדות והפסיכיאטריה בעולי אתיופיה. 	
•גורמי סיכון להתאבדות וביטויי מצוקה באתיופים.  	

•הצגת אינטייק וטיפול בעולה מאתיופיה + דיון. 	

יום השתלמות שלישי: התאבדות בזקנים

•התאבדות בזִקנה - רקע ואפידמיולוגיה, סוגיות של אבחנה ואבחנה מבדלת, סוגיות בטיפול תרופתי מותאם.  	
•הצגת אינטייק וטיפול באדם זקן + דיון. 	

•הקשר שבין תזונה לדיכאון והתאבדות בזִקנה. 	
•תרומתה של פעילות גופנית למניעת התאבדות ולטיפול בדיכאון בזִקנה. 	

•הצגת מערך המחקר המלווה את התכנית. 	

8. הכשרת שב”ס

משתתפים בהכשרה: עו”סים של השב”ס

זמן ההכשרה: חמישה מפגשים בני שש שעות + מפגש אחד בן שלוש שעות

תוכני ההכשרה
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יום השתלמות ראשון: הרצאות מבוא

•שיחת פתיחה: הצגת ההכשרה והתכנית הלאומית למניעת התאבדות. 	
•התאבדות באסירים: מושגי יסוד, רקע ואפידמיולוגיה. 	

•גורמי סיכון להתאבדות באסירים. 	
•סדנאות פתיחה: מפגש אישי ומקצועי עם נושא ההתאבדות, תיאום ציפיות והעלאת צרכים. 	

יום השתלמות שני: הערכה קלינית 

•זיהוי סימני מצוקה והערכה קלינית באסירים. 	
. • מבוא: טיפול תרופתי בדיכאון והתאבדות, פסיכופתולוגיה והתאבדות, הפרעות בציר 2	

•סדנאות: יישום זיהוי סימני מצוקה וריאיון קליני במקרה של אסיר בסיכון אָבדני + עיבוד הקשיים והשאלות  	
העולות.

יום השתלמות שלישי: עקרונות קוגניטיבים התנהגותיים למניעה וטיפול קצר־מועד בהתאבדות

•עקרונות קוגניטיבים התנהגותיים למניעה וטיפול קצר־מועד בהתאבדות. 	
•סדנאות: למידה של עקרונות הטיפול דרך הצגת מקרה שיציגו המשתתפים, מתן מקום לקשיים, שאלות,  	

שיתוף.  

יום השתלמות רביעי: היבטים תרבותיים באבחון וטיפול ביוצאי אתיופיה

•היבטים ייחודיים באבחון וטיפול למניעת התאבדות ביוצאי חמ”ע. 	
•היבטים ייחודיים באבחון וטיפול למניעת התאבדות ביוצאי אתיופיה. 	

•סדנאות: יישום הנלמד דרך מקרה של אסיר עולה שיוצג על־ידי המשתתפים. 	

יום השתלמות חמישי: התאבדות בבני־נוער וניהול מקרה התאבדות במסגרת בית־הסוהר

•היבטים ייחודיים בהתאבדות בבני־נוער. 	
•ניהול מקרה התאבדות במסגרת בית־הסוהר - נהלים פורמליים ושילובם בטיפול הקליני השוטף. 	

•סדנאות מסכמות: כולל אינטגרציה תיאורטית, רגשית ומעשית של ההכשרה. סיכום ומשוב של ההכשרה.  	

יום השתלמות שישי: סדנת מעקב

9. הכשרת יועצות ברמלה וברחובות במקביל, נבנתה תכנית דומה ליועצות בכפר־כנא

משתתפים בהכשרה: 25 יועצות מרמלה ומרחובות

זמן ההכשרה: 12 מפגשים. סה”כ: 60 שעות

תוכני ההכשרה

מפגש ראשון: 

•מבוא לנושא ההתאבדות. 	
•מתן מידע על התכנית הלאומית, מטרות ומחּויָבּות היועצות המשתתפות בתכנית, סדנת מיתוסים והפרכת דעות  	

קדומות בנושא התאבדות.

מפגש שני:

•התערבות טיפולית והכשרת היועצות למסוגלות לערוך שיחה עם נער/ה אָבדני/ת/במצוקה חריפה, היכרות  	
עם CBT  והקניית כלים לוויסות רגשי.

מפגש שלישי: 

•תכנית החוסן - היכרות, דגשים ורציונל. 	
•סקירת ספרות בנושא התאבדות - העמקת ידע תיאורטי. 	

•דילמות בעבודת היועצת על־פי חוזר מנכ”ל, סדנת חיבור אישי, תכנית שומרי־סף, היכרות ויישום בבית־ 	
הספר. 
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מפגש רביעי:

•פגיעות עצמיות - מניעים לכך וכיצד להגיב ולהתמודד אתן - ניתוחי מקרה. 	

•היכרות עם מחשבות מכשילות. 	

מפגש חמישי:

•רב־תרבותיות, תכניות ייחודיות לאוכלוסיות שונות, התמודדות מערכת החינוך עם רב־תרבותיות. 	
•הגירה - משמעויות, מצבי סיכון ודרכי התמודדות - תוך התייחסות לתפקידו ומקומו של בית־הספר בהקשר  	

זה.

מפגש שישי: 

•התאבדות בגיל ההתבגרות - מאפיינים, גורמי סיכון וסיוע. 	
•שיחה עם נער/ה אָבדני - משחק תפקידים. 	

מפגש שביעי:

• - שומר־הסף בשיחה עם נער במצוקה חריפה/אָבדני. 	CBT  המשך היכרות ותרגול

מפגש שמיני:

•אשפוז וחזרה לקהילה, קליטה מחדש בבית־הספר - משמעויות, מאפיינים והתארגנות מערכתית. 	

מפגש תשיעי:

•הערכת הסיכון האָבדני - התייחסות להפניות בתי־הספר להערכת וקליטת תלמידים לאחר ההערכה. 	

•קשר ועבודה עם הורים, ליווי ומעקב ארוכי־טווח. 	

מפגש עשירי:

•אינטרנט והתאבדות - גורמי סיכון וסיוע ברשת. 	

•היכרות עם הסרט המלווה את התכנית, סיוע לחבר במצוקה. 	

מפגש אחד־עשר:

•התארגנות בית־ספרית במקרה של התאבדות, צל”ח )צוות לשעת חירום( בית־ספרי, סימולציה על אירוע  	
התאבדות.

מפגש שניים־עשר:

•מעברים במערכת החינוך - השפעות והתייחסות בית־הספר בתקופות מעבר -היבטים מערכתיים, ארגוניים  	
ופרטניים.

10. הכשרת מנחי קבוצות טיפוליות לזקנים בדיכאון ו/או בסיכון אָבדני

משתתפים בהכשרה: עובדי משען: עובדים סוציאליים קליניים ואחיות בעלי ניסיון )גם אם א־פורמלי( בטיפול קבוצתי. 
.CBTישנה עדיפות למטפלים עם רקע ב־

זמן הכשרה: ארבעה ימים

הדרכה: בתום תכנית ההכשרה הנחו במקום עבודתם משתתפי ההכשרה קבוצות לזקנים. מנחים אלה קבלו הדרכה 
על־ידי מרצות ההכשרה לאורך תקופת הנחיית הקבוצות לזקנים. ההדרכה למנחי הקבוצות התקיימה אחת לשבועיים 

בקבוצות של עד עשרה משתתפים. בסך הכול, עד שמונה מפגשי הדרכה של שעתיים אקדמיות בכל מפגש. 

מבנה ההכשרה:

יום הכשרה ראשון: הרצאות מבוא - פסיכוגריאטריה 

•סדנה: עמדות וחוויות אישיות ומקצועיות ביחס לעולמו הנפשי של הזקן.  	
•מצוקה נפשית, דיכאון והתאבדות בזִקנה. 	
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•סימני אזהרה, סימפטומים ואבחון.  	

יום הכשרה שני: הנחיית קבוצות לזקנים הסובלים מדיכאון 

•מבוא להנחיית קבוצות תמיכה לזקנים דיכאוניים. 	
•גיבוש קבוצה ויצירת מערכת יחסי גומלין ועזרה הדדית בין חברי הקבוצות. 	

•קשיים, מכשולים ודילמות בהנחיית קבוצה לזקנים דיכאוניים. 	
•סדנה: חוויות והתנסויות בהנחיית קבוצות תמיכה לזקנים.  	

יום הכשרה שלישי: מבוא לטיפול קוגניטיבי־התנהגותי בזקנים דיכאוניים ואָבדניים 

•מבוא לטיפול קוגניטיבי התנהגותי בזקנים דיכאונייים ואָבדניים. 	
•הקניית מיומנויות התמודדות בשעת משבר )כולל תכנית ביטחון(.   	

•הצגת מודל פתרון בעיות. 	
•תרגול פעיל של הנלמד. 	

יום הכשרה רביעי: כלים קוגניטיביים־התנהגותיים בטיפול קבוצתי בזקנים דיכאוניים ואָבדניים 

•כלים קוגניטיביים־התנהגותיים בטיפול קבוצתי בזקנים דיכאוניים ואָבדניים: זיהוי מחשבות לא רציונליות, “ערכת  	
תקווה”.

•אקטיבציה התנהגותית ככלי לטיפול בזקנים דיכאוניים ואָבדניים. 	
•תרגול הכלים שנלמדו. 	

11. ביקורי בית אצל זקנים אָבדניים

העובדים הסוציאליים הקהילתיים בלשכות הרווחה העירוניות נתקלים מעת לעת בזקנים אשר מדווחים על רצונם 
לשים קץ לחייהם.

על־פי דיווחיהם של העובדים הסוציאליים הקהילתיים, הזקנים הללו מסרבים לרוב לצאת ולקבל סיוע ממרפאות 
בריאות־הנפש, כך שידם של העובדים קצרה מלסייע ולעזור. לפיכך, כחלק מהפיילוט ובתיאום עם מנהלת המחלקה 
לזקנים באגף הרווחה בעיריית רחובות, יצאה עובדת סוציאלית של המרפאה לבריאות־הנפש לביקורי בית בקרב 

זקנים בעלי נטיות אָבדניֹות. 

להלן תיאור התהליך:

העובדת הסוציאלית קיבלה לידה רשימה של 12 זקנים אָבדניים. מתוכם, נוצר קשר ראשוני עם שמונה. מתוך שמונה 
אלה, נפגשה העובדת הסוציאלית באופן קבוע עם שלושה. נמצא, כי שניים מהם החלו לקבל שירותים מפסיכיאטר 
במרפאה לבריאות־הנפש. אחת מהן סירבה לכל קשר, ועם שניים לא ניתן היה להמשיך התקשרות עקב סיבות 

בריאותיות.

בנוסף, במסגרת העבודה היום־יומית, פנו העובדים הסוציאליים הקהילתיים להתייעצות עם העובדת הסוציאלית של 
בריאות־הנפש לגבי שבעה זקנים נוספים. במסגרת ההתייעצות, היא הנחתה כיצד לאמת אם הזקנים אָבדניים ואם 
יש ממש באמירותיהם לפגוע בעצמם. היא תיווכה ביניהם ובין המרפאה לבריאות־הנפש, ובמידת הצורך, הנחתה 

את בני המשפחה כיצד לנהוג.

מחקר ההערכה

הפיילוט היישובי, על כל משתתפיו ורכיביו, מלווה במחקר ובהערכה. לעורכי המחקר הוגדרו המטרות הבאות:  

בחינת יעילות הפעלת הפרויקט ברמה מערכתית )שיתוף פעולה בין גופים, רצף טיפולי, מעקב אחר מטופלים  א. 
וכו’(.

בחינת יעילות תהליך ההכשרה וההדרכה במסגרת הפרויקט )שומרי־סף, הכשרת מנחים, הכשרה לטיפול  ב. 
ממוקד בהתאבדות, הכשרה לניהול מקרה התאבדות ויצירת רצף טיפולי וכו’(.

בחינת מידת האפקטיביות של האסטרטגיות השונות במניעת התאבדות. ג. 

בחינת מידת ההתאמה של האסטרטגיות לקבוצות שונות )עולים, ערבים(. ד. 
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שיטת ביצוע המחקר

תכנית מניעה - “בוחרים בחיים” נבחנה במערך מחקר “לפני/אחרי” עם קבוצת השוואה. הועברו שאלונים לתלמידים 
בתחילת שנת הלימודים תשע”א, וכחודש וחצי לאחר סיום מפגשי התכנית. מערך המחקר יאפשר לבחון את תרומת 
התכנית, את מידת האפקטיביות של ההסברה שבוצעה במהלך שנת הלימודים, ובנוסף, לתת אומדן להיקף התופעה 

של התנהגויות אָבדניֹות.

איתור יזום

התלמידים שעברו איתור יזום הוערכו על־ידי היועצת באופן בלתי תלוי. כך, ניתן לדעת על תלמידים שאותרו )על־ידי 
השאלון( מבלי שהמערכת ידעה עליהם, ועל תלמידים בעלי פוטנציאל סיכון )על־פי היועצת( שלא אותרו. תוצאות 

האיתור אִפשרו לנו לדעת את היקף אזעקות־השווא לעומת האיתור הנכון.

הכשרות מקצועיות והשתלמויות לשומרי־סף

ייבדקו במערך “לפני/אחרי”, מערך שיאפשר לבחון את הצורך בהכשרה )בשלב “לפני”( ואת השיפור שחל )אם חל( 
בעקבות ההכשרה )בשלב “אחרי”(. לגבי שומרי־סף בית־ספריים, אפשר גם לדעת את המודעות להסברה בנושא 

ואת תרומתה.

היקף התופעה של התנהגות אָבדנית

•בקרב תלמידים נבדק היקף התופעה דרך השאלונים. בנוסף, ינותחו גם קובצי נתונים של פרופ’ אפטר )בתי־ 	
ספר של התמ”ת( וייעשה ניסיון להגיע לקבוצות נוספות.

•בנוסף, נבחן הנושא בקרב אוכלוסיית הקשישים )דרך מעריכות הביטוח הלאומי ומתנדבות על”ה(. 	
•נאספים נתונים אובייקטיביים על היקף תלמידים ומבוגרים עם התנהגות אָבדנית במסגרות הטיפול השונות. 	

צריכת תרופות נגד דיכאון

נבדקו דרך קובצי נתונים של “שירותי בריאות כללית” לגבי מטופלים ברחובות וברמלה. נערכה השוואה לגבי היקף 
מתן תרופות מסוג זה בין רופאים שעברו הכשרה מקצועית וכאלו שלא עברו הכשרה זו.

יעילות הפעלת הפרויקט ברמה מערכתית

הנושא ייבחן דרך ראיונות עומק עם בעלי תפקידים רלוונטיים, ודרך מעקב אחר זרימת מידע על מטופלים בין גופים 
רלוונטיים.

המבנה הסכמטי של המחקר

טבלה 6: המבנה הסכמטי של מחקר הפיילוט

מספר 
מטופלים/ 

מאותרים על 
רקע אָבדני

שאלון 
“לפני”

קבוצות 
חוסן

שאלון 
“אחרי”

קבוצות הסברה
חוסן

שאלון 
“אחרי”

מספר 
מטופלים/ 

מאותרים על 
רקע אָבדני

PPקבוצות פיילוט

־־PPPPחוסן א’

PPP־־Pחוסן ב’

־־PP־Pללא מעורבות א’

P־P־־Pהסברה א’

PPקבוצות השוואה 

־־־P־Pכיתות ט’ ו־י’ )א(

P־־־־Pכיתות ט’ ו־י’ )ב(
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פרק ב'

התהליכים הארגוניים בפיילוט

הבנת התהליכים ויישומם במהלך תכנית הפיילוט יוצקים תוכן מעשי ואינטגרציה בין שלוש רמות המניעה, אסטרטגיות 
המניעה והטיפול, המערכות המעורבות בכל שלבי האיתור, הפניה לאבחון והטיפול לסוגיו לאוכלוסיית היעד של 
תכנית הפיילוט, תוך התחשבות בנוהלי העבודה המקובלים בכל מערכת )חוזרי מנכ”ל וכו’( וההמלצות הארגוניות, 

כפי שפותחו במהלך בניית התכנית. 

תהליכים ארגוניים לקראת הפעלת הפיילוט

בתכנית התחוללו מספר תהליכים ארגוניים:

איתור המערכות הראויות להשתבץ בתהליך, גיוס מערכות אלו לתכנית הפיילוט, הגדרת צורכי כל מערכת   .1
בנפרד ובהשקה למערכות האחרות.

תהליך אינטגרציה בין המערכות השונות לאחר הבנת הצרכים השונים, במטרה לחזק את נקודות ההשקה בין   .2
המערכות ובינן לבין עצמן בהתאם לצורכי קהלי היעד השונים, על־מנת להביא למקסימום את השגת יעדי תכנית 

הפיילוט.

פעילות להבטחת הרצף הטיפולי של האדם האָבדני מרגע האיתור הראשוני ו/או השחרור מבית־החולים ו/או   .3
החשש לניסיון האָבדני, ועד קבלת הטיפול המקיף.

בכל תהליך יש לבחון ארבע רמות, כמתואר בתרשים להלן:

רמה ארצית - בה שותפים נציגי מטות משרדי ממשלה, ארגונים ציבוריים, עמותות ואחרים. א. 

רמה מחוזית - בה שותפים נציגי נפות, מחוזות וארגונים. ב. 

רמה יישובית - בה שותפים נציגי יחידות הקצה של כל הגופים, אשר מספקות את השירותים השונים: מחלקות  ג. 
שונות ברשות, מוסדות חינוך, מרפאות, וכו’.

רמת הארגון - אינטגרציה בין המערכות השונות באותו הארגון )לדוגמה, במשרד החינוך: שפ”י, מחוזות, בתי־ ד. 
ספר(.
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תרשים 2: תהליכים ורמות פעולה

תהליך האינטגרציה בין המערכות השונות 

תהליך של אינטגרציה בין המערכות השונות נועד לחזק את נקודות ההשקה בין המערכות ובינן לבין עצמן, בהתאם 
לצרכים השונים של הארגונים השונים.

התכנית פועלת בשני מישורים מקבילים המשלימים זה את זה. מישור אחד נוגע לרמת הפרט, בעוד המישור השני 
נוגע לרמת המערכות והקשר ביניהן. ברמת הפרט, המטרה היא מתן מענה הולם לצרכיו, לתרבותו ולתנאים בהם 
הוא פועל. ברמת המערכות, המטרה היא בנייה ושיפור תהליכים מערכתיים מורכבים האמורים לפעול בתיאום מלא, 
במטרה לתת מענה ייחודי מותאם לצרכיו של היחיד. יש הכרח ביצירת רשת המורכבת ממרב הגורמים הפועלים 

בתחום. הפעילות במישור המערכתי מכוונת ליצירת רשת מסוג זה.

על־מנת לטייב את תהליך האינטגרציה בין המערכות השונות, בכדי לחזק את נקודות ההשקה הפנים והחוץ ארגוניות 
בהתאם לצרכים השונים - יש צורך, ראשית, להגדיר את צורכי הארגונים והמשרדים הלוקחים חלק בתכנית. ברמת 
הפרט, ניתן לומר שכלל המעורבים מעוניינים במענה מהיר, רציף ומקצועי לכל אדם נזקק לאורך כל התהליך 
והמעברים בין הגורמים על הרצף )ועל כן, יפורטו בהמשך( בהתאם לאוכלוסיות השונות, תהליכי האיתור והאבחון. 
בכל שלב במעבר בין המערכות יצוין איש הקשר, שהוא מנהל המקרה )CASE MANAGER(. מנהל המקרה )עו”ס 
או פסיכולוג בבית־החולים( מניע את התהליך - החל מבית־החולים, הרווחה, ועד למרפאה הראשונית או בריאות־

הנפש. ברמת המערכת של כל ארגון, על כל ארגון למנות איש קשר לתכנית אשר יעורב במהלכה ובפרטיה, והוא 
זה אשר ינחה את הארגון בהתייעצות ובהנחיית מִנהלת התכנית לפעולה. על כל איש קשר לקיים רישום מסודר של 
הפניות ותיעוד מהלך הטיפול. במידה שנעשתה הפניה בהמשך הרצף, ייעשה מעקב אחת לפרק זמן סביר בהתאם 

למקרה )באחריות אנשי הקשר להעביר את התיעוד למִנהלת התכנית(.

• הנחות היסוד שעומדות בבסיס תכנון וניתוח אסטרטגיות הפעולה בתכנית הפיילוט: 	

האדם האָבדני נמצא באופן אקראי בכל מקום, אך ישנם מקומות שההסתברות שהוא יימצא  בהם היא גדולה   .1
יותר )זקנים ועולים: בקופות־החולים; בני־נוער: בבתי־ספר וכו’(.
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ישנם בני־אדם הנמצאים בהסתברות גבוהה יותר להיות בסכנת התאבדות )לדוגמה: מי שביצע ניסיון התאבדות   .2
בעבר, מי שבמשפחתו התרחש אירוע אָבדני בעבר, ועוד משתנים בהתאם לקהלי היעד(.

המוטיבציות של האדם האָבדני להגיע לטיפול הן ירודות בדרך כלל, ויש צורך להניעו להגיע לטיפול באמצעות   .3
.Reaching Out  - יצירת קשר אישי או עם אחר משמעותי

כדי שהתהליכים השונים )אבחון, איתור והטיפול( יהיו אפקטיביים, הם צריכים להיות מותאמי גיל, תרבות   .4
ושפה.

המעברים של האדם האָבדני בין המוסדות והמערכות השונות הם נקודות חולשה ברצף הטיפולי, ויש צורך   .5
לסייע בידו בין המעברים.

הדיאלוג בין המערכות השותפות וההתייעצות ההדדית של הגורמים מהווים מפתח להצלחה מעשית של   .6
התהליכים השונים ומתן טיפול כולל לאדם האָבדני.

לכל אדם סביר יש פוטנציאל להיות שומר־סף, ובתנאים מסוימים ביכולתו לזהות התנהגות אָבדנית או חשודה   .7
ככזו.

• עקרונות ונהלים לניתוח ותכנון: 	

חוזר ראש מִנהל רפואה בנושא “ניסיונות התאבדות - התערבות, טיפול, שמירה מיוחדת ודיווח בבית־החולים   .1
הכללי/הפסיכיאטרי”, מתאריך 10 בספטמבר, 2009. 

חוזר מנכ”ל משרד החינוך “דרכי פעולה לאחר איתור של התנהגות אָבדנית ו/או ניסיונות התאבדות במערכת   .2
החינוך”, מתאריך 1 בדצמבר, 2004.

חוזר מנכ”ל משרד החינוך “דרכי פעולה בבית־הספר לאחר מקרי התאבדות או ניסיון התאבדות”, מתאריך 1   .3
בדצמבר, 2004.

מסקנות הוועדה המשותפת למשרד הבריאות, משרד החינוך, עמותת סה”ר, משטרת ישראל ומשרד הרווחה,   .4
בנוגע לאיתור בני־נוער בסכנת התאבדות ברשת האינטרנט )מסקנות ועדת ממשקים, 2008(.

מסקנות מדיוני ועדות התכנית הלאומית למניעת התאבדות.   .5

משרדי הממשלה, ארגונים שותפים, ותפקידם בתכנית

משרד הבריאות - מוביל את התכנית באחריותה של הפסיכולוגית הארצית. הובלת התכנית ברמה הרעיונית,   .1
המקצועית, התקציבית והמיניסטריאלית. זו הזרוע החולשת על כל המתנהל בתכנית ברמת אסטרטגיות איתור, 
אבחון וטיפול, והמאפשרת נגישות למידע ולמערכות בתוך המשרד ובמשרדי הממשלה והעמותות השונות למען 

התכנית. וכן: 

•בתי־חולים כלליים - אחראים על טיפול פיזי ונפשי; אחראים על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות  	
שומרי־סף; אחראים על הכשרת שומרי־סף; מבטיחים רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע 

בתרשימים(.

•מרכזים לבריאות־הנפש - אחראים על טיפול נפשי; אחראים על הכשרה לאנשי מקצוע ולשומרי־סף ועל  	
הנגשת שירותי המרכז לכלל האוכלוסייה; אחראים על אבחון מותאם אוכלוסייה לצורך הערכת סיכון 

וצמצום והחזרה של התופעה.

טיפול  תכנית  תכנון  האָבדני;  באדם  טיפולי  רצף  הבטחת   - לבריאות־הנפש   קהילתיות  •מרפאות  	
המפנה  הגורם  ואינטגרציה עם הרשות המקומית,  עירוב  שילוב,  תוך  לכל אדם,  אישית  מותאמת 
דרך  וטופל  שהופנה  מקרה  בכל  וטיפול  תיעוד  מעקב,  מקרה;  בכל  בתהליך  המעורבים  וכל 
המודעות  והעלאת  הסברה  האוכלוסייה;  לכלל  המרפאה  שירותי  הנגשת  המקומית;  המערכת 
 בקרב אנשי מקצוע והציבור הנעזר בשירותי המרפאות; ביצוע הערכת סיכון מותאמת אוכלוסייה.

ג’וינט ישראל - שותף בהובלת הפיילוט; אחראי על אינטגרציה בין המערכות השונות; אחראי על אנשי הקשר   .2
בכל נקודות ההשקה והמפגש של הפיילוט )אם הם אינם קיימים, באחריותו להתריע על כך ולהוסיפם בהתאם 
לצורך(; אחראי על איסוף הנתונים מהרשויות השונות ומהמוסדות המעורבים במסגרת הפיילוט לגבי האנשים 
האָבדניים, או לאחר ניסיון התאבדות, אשר הופנו וטופלו במערכות השונות; אחראי על כל האדמיניסטרציה 
בתכנית )חוברות הכשרה, דפי מידע, טלפונים חיוניים וכו’(; אחראי על ההסברה והעלאת המודעות לנושא בכלל 
האוכלוסייה; אחראי, בשיתוף והנחיית משרד הבריאות ובשיתוף שאר משרדי הממשלה והעמותות, על פיתוח 
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אסטרטגיות איתור אבחון וטיפול, כמו הכשרת אנשי מקצוע ושומרי־סף, פיתוח שאלונים מותאמים לאוכלוסיות 
שונות; מקדם הנגשת שירותים לכלל האוכלוסייה ולאוכלוסייה בסיכון בפרט. כל זאת, נעשה באמצעות מנהל 

תכנית הפיילוט.

משרד החינוך - אחראי על גילוי מוקדם, איתור וטיפול בתוך מערכת החינוך הפורמלית והבלתי־פורמלית, כולל   .3
הקצאת שעות לצוותים השונים, אִפשור הכשרה לאנשי המערכת )כולל הכשרת שומרי־סף בתוך צוותי בית־

הספר(, הדרכה ולמידה בנושא לצורך העצמה של אנשי החינוך כמובילי תהליך בתוך בית־הספר; אחראי על 
הקשר עם הרשות המקומית המעורבת; אחראי על התיעוד והמעקב במקרים שהופנו על־ידי מערכת החינוך; 
אחראי על הסברה במערכת החינוך; פועל להנגשת שירותי מערכת החינוך לכלל האוכלוסייה ולבני־נוער בפרט; 

אחראי על העברת תכניות חוסן ושאלונים לאיתור מוקדם.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים - אחראי על גילוי מוקדם, אבחון, איתור וטיפול במערכת הרווחה לאוכלוסיות   .4
השונות בכלל השירותים הניתנים על־ידו; אחראי לתיעוד ומעקב במקרים שהופנו על־ידי הרווחה; אחראי על 
הנגשת שירותי המשרד לכלל האוכלוסייה ולאוכלוסייה בסיכון בפרט; אחראי על הכשרת אנשי מקצוע ושומרי־

סף; אחראי למתן טיפול פסיכוסוציאלי בכדי לצמצם ולמנוע חזרת התופעה; אחראי על הסברה והעלאת המודעות 
בקרב כלל האוכלוסייה הפונה לקבלת שירות ברווחה; אחראי על ביצוע הערכת סיכון המותאמת לאוכלוסייה 

שבטיפולו.

משרד התמ”ת - אחראי על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות שומרי־סף; אחראי על הכשרת שומרי־סף;   .5
אחראי להבטחת רצף טיפולי לאחר אבחון, איתור וגילוי מוקדם; נותן מסגרות להפעלת תכניות חוסן; אחראי על 

הסברה והעלאת מודעות במסגרותיו ופעולותיו המגוונות.

המשרד לקליטת העלייה - אחראי על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות שומרי־סף; אחראי על הכשרת   .6
שומרי־סף, הבטחת רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע בתרשימים(; נותן מסגרות להפעלת התכנית 

באמצעות פרויקט חוסן; אחראי על הסברה והעלאת המודעות בקרב עובדיו והנזקקים לשירותיו.

המשרד לאזרחים ותיקים - אחראי על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות שומרי־סף; אחראי על הכשרת   .7
שומרי־סף, הבטחת רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע בתרשימים(; אחראי על הסברה והעלאת 

המודעות בקרב עובדיו והנזקקים לשירותיו.

המשרד לביטחון הפנים - אחראי על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות שומרי־סף; אחראי על הכשרת   .8
שומרי־סף, הבטחת רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע בתרשימים(

משטרת ישראל - אחראית לגילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות שומרי־סף; אחראית על הכשרת שומרי־  .9
סף, הבטחת רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע בתרשימים(; אחראית להנגשת שירותיה לכלל 

האוכלוסייה ולאוכלוסייה בסיכון בפרט.

צה”ל - אחראי על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות שומרי־סף; אחראי על הכשרת שומרי־סף, הבטחת   .10
רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע בתרשימים(; נותן מסגרות להפעלת התכנית באמצעות פרויקט 

חוסן; אחראי על הסברה והעלאת המודעות בקרב חייליו והנזקקים לשירותיו.

שירות בתי־הסוהר - אחראי על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות אנשי מקצוע רלוונטים ושומרי־סף   .11
לאוכלוסייה שבהשגחתו/שבפיקוחו; אחראי על הכשרת שומרי־סף, מבטיח רצף טיפולי בתוך מסגרתו או מחוצה 
לה באדם המאותר, או לאחר מעשה אָבדני; נותן מסגרת להפעלת תכניות חוסן; אחראי על הסברה והעלאת 

המודעות בקרב עובדיו לתופעה והיבטיה השונים.

הסוכנות היהודית - אחראית על גילוי מוקדם, איתור והפניה באמצעות שומרי־סף; אחראית על הכשרת שומרי־  .12
סף, הבטחת רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע בתרשימים(; נותנת מסגרות להפעלת התכנית 

באמצעות פרויקט חוסן; אחראית על הסברה והעלאת המודעות בקרב עובדיה והנזקקים לשירותיה.
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13.  עמותת סה”ר, עמותת ער”ן - אחראיות על גילוי מוקדם, איתור ותמיכה באמצעות אינטרנט וקווים חמים; אחראיות 
על הכשרת אנשי המקצוע, הבטחת רצף טיפולי ומעקב לגורם המקבל )כפי שמופיע בתרשימים(; אחראיות על 

הנגשת שירותיהן לכלל האוכלוסייה.

עירייה/רשות מקומית - שיתוף פעולה עם הפעלת התכנית ביישוב; הקצאת שעות, כח־אדם ומשאבים בהתאם   .14
לתכנית; הכשרת שומרי־סף לעובדים השונים בעירייה על כלל מוסדותיה, אגפיה ושלוחותיה )מוקד עירוני, מזכירות 
באגף כספים, עמותה אשר נותנת שירות לעירייה וכו’(; אחראית על הנגשת שירותיה לכלל האוכלוסייה; אחראית 

להסברה והעלאת המודעות בקרב עובדי הרשות ותושביה.

המסגרות השונות לאבחון, איתור וטיפול בהתאם לאוכלוסיית היעד

מסגרת ארגונית לאבחון, איתור וטיפול בזקנים

רופאי המשפחה וצוותי המרפאות הראשוניות יהוו גורם אליו יפנו שומרי־הסף והזקנים עצמם בנוגע לאוכלוסיית 
הזקנים. לעזרת הצוותים הראשוניים יועמד מומחה מבריאות־הנפש שיהווה גורם להתייעצות במקרה הצורך. ישנה 
חשיבות רבה בתקשורת סדירה ורציפה בין הגורמים השונים המטפלים בזקנים ובריכוז הנושא אצל המרפאות 

הראשוניות, תוך תמיכה וליווי מתמיד על־ידי גורמי בריאות־הנפש המומחים לנושא. 

תרשים 3: מערך ארגוני  פיילוט זקנים
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מסגרת ארגונית לאבחון, איתור וטיפול ביוצאי אתיופיה

רופאי המשפחה וצוותי המרפאות הראשוניות יהוו גורם אליו יפנו שומרי־הסף ובני הקהילה האתיופית עצמם בנוגע 
לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה. לעזרת הצוותים הראשוניים יועמד מומחה מבריאות־הנפש שיהווה גורם להתייעצות 
במקרה הצורך. ישנה חשיבות רבה בתקשורת סדירה ורציפה בין הגורמים השונים המטפלים באתיופים ובריכוז 

הנושא אצל המרפאות הראשוניות, תוך תמיכה וליווי מתמיד על־ידי גורמי בריאות-הנפש המומחים לנושא.

תרשים 4: מערך ארגוני - פיילוט עולים מאתיופיה
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מסגרת ארגונית לאבחון, איתור וטיפול בנוער

המוסד החינוכי )פורמלי או בלתי־פורמלי( יהווה גורם אליו יפנו שומרי־הסף ובני־הנוער עצמם בנוגע לאוכלוסיית 
הנוער. מרכז התחום במוסד החינוכי יפנה במידת הצורך לשפ”ח. כגיבוי לשפ”ח, יועמד מומחה מבריאות־הנפש 
שיהווה גורם להתייעצות במקרה הצורך. ישנה חשיבות רבה בתקשורת סדירה ורציפה בין הגורמים השונים המטפלים 

בבני־נוער וחשיבות בריכוז הנושא במוסד החינוכי, תוך תמיכה וליווי מתמיד על־ידי גורמי שפ”ח ובריאות־הנפש.

תרשים 5: מערך ארגוני - פיילוט נוער

** בתהליך הטיפול בבני־נוער נוסף בשלב הראשוני תהליך חיזוק הכוחות הפנימיים באמצעות תכניות החוסן

הבטחת רצף טיפולי של האדם האָבדני מרגע האיתור הראשוני

יש להבטיח את הרצף הטיפולי מרגע האיתור הראשוני של האדם בסיכון אָבדני ו/או השחרור מבית־החולים לאחר 
הניסיון האָבדני, ועד קבלת הטיפול המקיף:

תהליך זה נחלק לשני חלקים מרכזיים:

רצף טיפולי לגבי אדם שאותר על־ידי אחת המערכות כנמצא בסכנה להתאבדות. 1 .

רצף טיפולי לגבי אדם שעשה ניסיון אָבדני לאחר שחרורו מבית־החולים, במטרה להבטיח המשך טיפול  2 .
בקהילה.

רצף טיפולי במקרה של אדם שאותר כמצוי בסיכון למעשה אָבדני

רצף טיפולי כללי: בהתאם לאסטרטגיות השונות ולמרכיבי המניעה הראשונית )בתרשים שומרי־הסף הם במניעה 
השניונית(, שומרי־הסף בכל קהלי היעד הם המניעים את התכנית במקרה הבודד. שומרי־הסף אמורים לאתר את 
האדם בעל הפוטנציאל האָבדני ולהניעו לפנות לאבחון, ולאור תוצאות האבחון להתחיל ברצף טיפולי. לאור חשיבות 

אבחון טיפול בדיכאון קשה ועם סיכון להתאבדות
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מיקומו של שומר־הסף בתהליך, אסור ששומר־הסף יישאר בודד במערכה. שומרי־הסף צריכים לדעת לאן להפנות ו/
או להוביל ו/או ללוות את האדם המצוי בסכנה אָבדנית, ולהעביר את הטיפול בו לאחֵר משמעותי בזמן סביר. לשומר־

הסף צריך שיהיו אנשי קשר להתייעצות, להתלבטות, לתמיכה, ובמקרה הצורך - לקבלת החלטות. על כן, דרוש רצף 
ארגוני ברור )אשר מפורט להלן( שיעמוד לרשותם של שומרי־הסף.

בכל מסגרת בה יוכשרו שומרי־סף יהיה בעל תפקיד שירכז את נושא האָבדנּות ואליו יפנה שומר־הסף. בעל  1 .
התפקיד יהיה, בדרך כלל, בעל פרופסיה מקצועית שאמורה לקחת את האחריות משומר־הסף ולקבל החלטות 
על המשך התהליך )לדוגמה: בבתי־ספר, במרכז קהילתי(. שומרי־הסף יִפנו לבעל התפקיד המרכז להתייעצות 
או יַפנו את האדם עם החשד להתאבדות. בעל התפקיד יקבע אם ימשיך בתהליך האבחון ויקבל החלטה לגבי 
המשך הטיפול. בדומה לשלב של שומר־הסף, בעל התפקיד במערכה ילּווה ויגובה על־ידי בעל מקצוע עם 
הכשרה בנושא התאבדות, אשר יהיה מסוגל לייעץ לגבי המשך התהליך. במקרה הצורך, הם יקבלו החלטות 

באופן משותף. 

במידה שנקבע כי ישנו חשד סביר להתאבדות, יישלח האדם בסיכון לגורם מוסמך לביצוע אבחון והערכת  2 .
מסוכנות )שפ”ח במקרה נוער, עו”ס, רופא ילדים ומשפחה, או גורם בריאות־הנפש(. במקרה שהאדם לא הגיע 
לאבחון - על המאבחן או מי מטעמו לנסות ליצור עמו קשר, לפחות פעמיים. אם לא נענתה פנייתו, עליו ליצור 
קשר עם הגורם ממנו נשלח האדם בעל הסיכון להתאבדות ולהתריע שהאדם לא הגיע לאבחון. על גורם מפנה 

זה להמשיך ולנסות לשכנע את האדם הנמצא בסיכון לפנות לגורם טיפולי.

במקרה שאדם בעל פוטנציאל להתאבדות הגיע לאבחון ונמצא שהוא אכן בסיכון להתאבדות - הוא יקבל טיפול  3 .
בהתאם לאבחון ולהערכת הסיכון. בכל שלבי הטיפול, באחריות המטפל להניע את המטופל להגיע לטיפול. 
במידה שאינו מגיע לטיפול - על המטפל/מאבחן לנסות וליצור עמו קשר, לפחות פעמיים, בטלפון או באמצעי 
אחר. במקרה של נוער, במידה שהנער לא הגיע לטיפול - על המטפל ליצור קשר עם האפוטרופוס החוקי, או 

עם אחֵר משמעותי, במטרה להחזירו למסלול טיפולי. 

תהליכים מרכזיים בטיפול במקרה של חשש לניסיון אָבדני

תרשים 6: רצף טיפולי כללי למקרה בודד
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רצף טיפולי בזקנים ועולים 

הנחת העבודה בתכנית גורסת, כי כשמדובר באוכלוסיית עולים וזקנים, רופא המשפחה מהווה הן פרופסיה מקצועית 
והן “אחֵר משמעותי” לקהל היעד. במקרה שהזקן או העולה מטופלים באגף הרווחה, יש לראות בעובד הסוציאלי “אחֵר 
משמעותי” גם כן. לכן, במקרה של עולים וזקנים - שומרי־הסף יפנו את האדם בסיכון לרופא המשפחה. במרפאת 
קופת־חולים תיערך למטופל הערכת סיכון ראשונית, ובהתאם לשיקול דעתו המקצועית של הרופא יוחלט על המשך 
הטיפול. המשך הטיפול יכול להיות, למשל, המשך טיפול ומעקב אצל רופא המשפחה, הפניה לעו”ס רווחה, הפניה 

לטיפול במרפאת בריאות־הנפש וכדומה.

יש לשים לב לכך, שהערכת סיכון להתאבדות לוקחת לרוב זמן רב יותר מזמן הטיפול המקובל המוקצה לאבחון 
וטיפול בתופעות אחרות ברפואה הציבורית!

תרשים 7: רצף טיפולי כללי למקרה בודד 

סכנת
התאבדות
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רצף טיפולי בילדים ובני־נוער- חינוך פורמלי )בתי־הספר* נכתב בתיאום עם משרד החינוך(

הנחת היסוד בתכנית גורסת, כי כשמדובר באוכלוסיית ילדים ונוער, המוסד החינוכי - בית־הספר או הפנימייה - 
מהווה מקום מרכזי ומשמעותי בחייהם של בני־הנוער. ולכן, כל מוסדות החינוך צריכים להיערך כמי שנמצאים 

בראש הרצף הטיפולי: 
בכל מוסדות החינוך יוכשרו אנשי הסגל הפדגוגי ואנשי המנהלה להיות שומרי־סף.   .1

בכל מוסד חינוכי יוכשרו מספר יועצים חינוכיים ו/או עובדים סוציאליים שירכזו את הנושא ויהיו אנשי הקשר והתמיכה   .2
לשומרי־הסף מצד אחד, ומי שמנהל את התהליכים במקרה הצורך מצד שני. 

בכל מקרה אָבדני יפעל צוות בית־הספר בהתאם לחוזר מנכ”ל.  .3
בטיפול בנער/ה אָבדני/ת מומלץ לקיים דיון רב־מקצועי הכולל את מנהל בית־הספר, יועץ, פסיכולוג, נציג רווחה   .4

ופסיכיאטר. 
בכל שלב בו יש סירוב של ההורים/התלמיד להערכת מסוכנּות או לקבלת טיפול - יש לדווח לפקיד סעד.  .5

על צוות בית־הספר לשמור על קשר קבוע עם הגורמים המטפלים, ההורים והנער/ה - מומלץ שיועצת בית־  .6
הספר תנהל את המעקב.

בכל שלב בתהליך ניתן להתייעץ עם גורם בריאות־הנפש.  .7

במרבית היישובים פועל בחסות משותפת של משרד החינוך והרשות המקומית שירות פסיכולוגי ייעוצי )שפ”ח(. 
במערכות החינוך של משרד הרווחה והתמ”ת ישנם מערכות פסיכו־סוציאליות שמלוות באופן שוטף את המוסדות 
בהתאם. לאחר הכשרה מקצועית, יקבלו מערכות אלו ילדים ובני־נוער שהיועצים והעובדים הסוציאליים סבורים 
שיש מקום לערוך לגביהם הערכת סיכון להתאבדות, ובהתאם לתוצאות האבחון יקבעו הגורמים המעריכים את 

המשך הטיפול. 

תרשים 8: רצף טיפולי בנוער - חינוך פורמאלי
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רצף טיפולי - מערכות חוץ בית־ספריות  )תנועות נוער/מתנ”סים, קהילה וכו’(

תרשים 9: תהליך רצף טיפולי בפיילוט נוער במערכות חוץ בית־ספריות
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רצפים טיפוליים במקרה של אדם שעשה ניסיון התאבדות

כאשר אדם שוחרר מבית־החולים לאחר ניסיון התאבדות, באחריות נציג בית־החולים ליידע את הפסיכיאטר המחוזי 
ואת משרד הבריאות ולקבוע תור להמשך טיפול בריאות־הנפש בקהילה. כל זאת, כאשר המטופל ויתר על סודיות 
רפואית. נציג בית־החולים גם מחּויָב בביצוע מעקב הגעה לטיפול המרפאה הראשונית ו/או בבריאות־הנפש במשך 

שתי פניות )בהתאם לחוזר מִנהל רפואה, ספטמבר 2009(. 

תרשים 10: רצף טיפולי לאחר ניסיון התאבדות ושיחרור מבית חולים כללי

כאשר אדם שוחרר מבית־החולים לאחר ניסיון התאבדות ואין הסכמה להפניה להמשך טיפול אצל גורם בקהילה  
ו/או אין מקורות תמיכה, ישנו נוהל לקטין ונוהל לבגיר.  

במקרה של קטין, תועבר האחריות לפקיד סעד להמשך טיפול ומעקב. 

במקרה של בגיר, יופנה האדם לשירותי בריאות־הנפש/הרווחה להמשך טיפול. במידה שלא פנה, לא ניתן בשלב 
זה לחייבו בקבלת טיפול.
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פרק ג'

התכנית הלאומית ביישובי הפיילוט

בפרק זה נתייחס לנתונים ברמת היישוב. הכוונה היא, לפירוט בעלי התפקידים השונים ההכרחיים בכל יישוב בו 
מופעלת התכנית - ההכשרות שעליהם לקבל, סדר הזמנים לפעילות מול הרשויות השונות בתוך היישוב, התהליכים 
הנדרשים על־מנת לתפעל את התכנית מרגע ההצטרפות ועד לרגע המוכנּות לקליטת הפניה הראשונה, כולל לוח 

זמנים. הפיילוט פעל בישובים: רמלה, רחובות וכפר־כנא.

מסגרות עבודה ביישוב 

במסגרת ההיערכות להפעלת התכנית בוצעו הצעדים הבאים:

נערכו פגישות עם ראשי הרשויות, מנהלי אגפי החינוך והרווחה ברשות המקומית, מנהלי מוסדות מערכות הבריאות, 
החינוך והרווחה. 

נערכה פגישה בין נציגי כל המערכות, לצורך העמקת ההיכרות ההדדית ויצירת דפוסים לשיתוף פעולה.

נערך מיפוי מקיף של כל שומרי־הסף בארגונים שביכולתם לשמש בתפקיד זה.

נערך מיון שומרי־הסף על־פי קהלי יעד: נוער, זקנים, עולים מאתיופיה.

נערך מיפוי התכניות הפועלות ביישוב.

נערכה פגישה בין נציגי התכניות, לצורך העמקת ההיכרות ההדדית ויצירת אינטגרציה ביניהם. 

במקביל, הוקמו ופעלו הצוותים הבאים:

בכל יישוב הוקמו ועדות היגוי נוער וועדת היגוי ועולים וזקנים שפעלו יחד. מדי פעם, התקיימו פגישות ייחודיות לפי 
קהלי יעד.

א. ועדת היגוי יישובית 
•חברים בצוות: נציגי הארגונים, נציגי המחוז ומשרדי הממשלה, המִנהל הארצי של התכנית. 	

•מרכז: מנהל אגף חינוך/רווחה )במינויו של ראש העיר(. 	
•תפקיד: אישור תכנית עבודה שנתית, אישור מסגרת תקציב, מעקב ובקרה מערכתיים. 	

•תדירות פגישות: אחת לארבעה חודשים. 	

ב. ועדת היגוי נוער
•חברים בצוות: רכז יישובי, רכז משרד החינוך, צוות בתי־הספר, מנהל חינוך, מנהל רווחה, עובד בריאות־הנפש  	

ילדים ונוער/מנהל המרפאה.

ג. ועדת היגוי זקנים ועולים
•חברים בצוות: רכז יישובי, מנהל מרפאה לבריאות־הנפש, מנהלי מרפאות כלליות, מתאמים מארגונים שותפים  	

)ער”ן, סה”ר, על”ה(, מתאם מהביטוח הלאומי.

ד. צוות התערבות והתייעצות נוער
•חברים בצוות: רכז יישובי, רכז משרד החינוך, מנהל החינוך, מנהל רווחה, איש בריאות־הנפש ילדים ונוער,  	

ובהתאם למקרים המובאים לדיון. תפקיד הצוות:
- היכרות עם כל הגורמים והשותפים.

- ניתוח נקודות ההשקה בין המערכות במקרה של חשש ו/או ניסיון התאבדות.  
- ניתוח תרשים הזרימה של חשש ובחינת הכלים העומדים לרשות המערכות השונות.

•תדירות פגישות: צוותים אלה פעלו באופן קבוע. 	
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הפעולות בהן התכנית סייעה במימון

התכנית סייעה במימון הפעולות הבאות:

•הכשרות מקצועיות 	
•שכר הרכזים היישוביים 	

•שעות טיפול 	
•מחקר מלווה 	

•שומרי־סף 	
•פעולות הסברה 	

•הפעלת קווים חמים ואינטרנט 	
•לוגיסטיקה 	

התנגדויות שנלקחו בחשבון בעת בניית הפעלת התכנית ביישוב

שיתוף הפעולה הרב־ממדי )ארגוני, מקצועי, כלכלי( עליו מתבססת התכנית הלאומית אינו מצב רווח בקרב מרבית 
הארגונים, ולעתים אף יוצר התנגדויות. יחד עם זאת, ההשקעה הנדרשת בו מצדיקה את המאמץ. 

מחקרים על ארגונים מחזקים גישה זו וטוענים, שכאשר מספר גופים/ארגונים פועלים במקביל באותו מרחב פעולה 
ובאופן בלתי תלוי זה בזה, הם משיגים את מטרותיהם בפחות יעילות. לעומת זאת, אילו היו פועלים ביתר שיתוף 
פעולה, יכלו להשיג את מטרותיהם ביתר יעילות )Cnaan, 1991(. גם מחקר על מדיניות הרשות למלחמה בסמים 
הראה, ששיתוף פעולה הביא למהפכה חשיבתית ולפריצת דרך בהתמודדות עם בעיות מניעה, טיפול ושיקום. )בר־

המבורגר, 1995(. 

גופים ואנשי מקצוע הפועלים להגברת שיתוף הפעולה והתיאום ביניהם, מבלי לבטל את  הקיום העצמאי של כל 
אחד מהם, צריכים להיות מודעים לכך שהמשימה אינה פשוטה כלל ועיקר. העיסוק המתמיד )המודע והלא מודע( 
של הארגון בשמירה על הגבולות, הטריטוריה, המשאבים והעצמאות, הופך את נושא התיאום ושיתוף הפעולה לרגיש 
ומאיים. לפיכך, כניסה לשיתוף פעולה והתמדה בו מחייבים קיומם של מספר תנאים הכרחיים, שהמשותף להם הוא 

ההכרה בתרומתם של תהליכי ההידברות והתיאום ברמת הארגון הבודד. 

התנאים ההכרחיים לשיתוף פעולה הם: מטרות משותפות, משאבים משלימים, מנגנונים יעילים של תיאום, בקרה 
ופיקוח על ביצוע, הסדרי התקשרות ותקשורת, והיעדר מניעים אישיים.  

לחלופין, יכולה הסביבה הארגונית לכפות תיאום ושיתוף פעולה בין ארגונים, בעיקר באמצעות גופים המספקים משאבים 
הכרחיים לקיום. גופים אלה יכולים להתנות תמיכה או מתן משאבים בוויתור מסוים על עצמאות ארגונית.

התנגדויות שהתגלו במהלך התכנית:

קושי כללי והימנעות מפעילות בנושאי התאבדות. 1 .
חוסר אמון בין מערכת החינוך, בריאות־הנפש, הרווחה וקופות־החולים. 2 .

ָּדי על־ידי מערכת החינוך. התניית כל פעולה בתכנית בעורף טיפולי ברה”ני מִי 3 .
חוסר רצון של מרפאות ראשוניות לערוך איתור אקטיבי באמצעות שינויים. 4 .

בדיקת גבולות האחריות למניעת התאבדות בין המערכות השונות והפרופסיות השונות, בעיקר עובדים סוציאלים  5 .
ברווחה ורופאים ראשוניים.

לוח זמנים להטמעה ולביצוע הפיילוט

תהליך הטמעת הפיילוט ברשויות המקומיות נחלק לשני חלקים: הכנה לפיילוט וביצוע הפיילוט.

הכנה לפיילוט כוללת:
אוריינטציה של המנהלים השונים  .1

קביעת אופי ואופן השותפות  .2
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קביעת נהלים פנימיים ונוהלי עבודה עם שותפים  .3
הכשרות והכנות  .4

ביצוע הפיילוט כולל:
יישום אסטרטגיות  .1

הפניית מטופלים למערכות השונות  .2
טיפול באוכלוסיות יעד  .3

ישנם שישה צירים מרכזיים שלאורכם מתנהל הפיילוט, משלב ההכנה ועד לשלב הביצוע:

רשות מקומית )כולל אגף חינוך, רווחה וקליטה(, בתי־ספר, קופות־חולים, בתי־חולים, בריאות־הנפש וגורמים 
נוספים.
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אבני הדרך

אבני הדרך לבניית ששת הצירים הללו, משלב ההכנה לשלב הביצוע, כוללים:

טבלה 7: אבני הדרך
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 וגורמיםבריאות־הנפש , בתי־חולים, חולים־קופות, ספר־בתי), הוקליט רווחה, חינוך אגף כולל( מקומית רשות

 .נוספים

 

 הדרך אבני
 :כוללים ,משלב ההכנה לשלב הביצוע ,הללו הצירים ששת לבנייתאבני הדרך 

 : אבני הדרך7 טבלה

 חודשים) 14־(כבריאות־הנפש 
 18–17 16–15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2–1 אבני דרך/חודשים

פגישה עם מנהל המערך 
– ציונה־נס בריאות־הנפשל

 יעקב־באר

         

סגן מנהל  – מינוי רפרנט
/מנהל המערך בית־החולים

 הקהילתי

         

הקמת צוות היגוי עם 
 בריאות־הנפש מרפאות 

         

עבודה פנימית  תכניתבניית 
 ועם שותפים

         

הכשרת צוותים רפואיים 
סוציאליים (עולים, ־ופסיכו

 נוער וזקנים)

         

          תחילת פיילוט
כניסה לעבודה של עו"סים 

רחובות, רמלה  במרפאות
 לודו

         

תחילת עבודה של פסיכיאטר 
 תכניתילדים כיועץ ל

         

 חודשים) חמישהרשות מקומית (כ
 18–17 16–15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2–1 אבני דרך/חודשים

          פגישה עם ראש הרשות
אגף חינוך,  נהליפגישה עם מ

רווחה ו/או קליטה כדי לבנות 
 תהליך עבודה

         

          שוביימינוי רכז י
דיון ועדת היגוי וקביעת צוותי 

 משנה
         

(קביעת  תוצאות ועדת משנה
עבודה פנימיים ועם  נוהלי

 שותפים)

         

          
 חודשים) 18־(כבתי־ספר

 18–17 16–15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2–1 אבני דרך/חודשים
בפני פורום  תכניתחשיפת ה

 םנהלימ
         

          לפיילוט בתי־ספרבחירת 
גיוס פסיכולוגים חינוכיים 
 ויועצות חינוכיות להכשרה

         

          הכשרות
בתי־הספר  הלינפגישה עם מ
פיילוט ובניית ב המשתתפים

 ספר־עבודה לכל בית תכנית

         

עבודה  תכניתגיבוש/סיום בניית 
 תכניות, שומרי־סף(הכשרת 

תרשים  + חוסן ואיתור יזום
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מטרות הפיילוט והמדדים להצלחתו
מטרותיו של הפיילוט והמדדים להצלחתו נגזרים מהתכנית הלאומית ומדדי הצלחתה, כפי שפורטו בפרק הקודם. לפיכך, מעבר 

למפורט במסמכי התכנית הלאומית, מטרותיו של הפיילוט יהיו:

א. ביצוע הוראות התכנית

ב. תיעוד הממצאים

ג. הפקת לקחים מתהליך הביצוע

 ד. גיבוש המלצה כמפורט לעיל
64 

עבודה  = זרימה להפניות
ת במקרה של רב־מערכתי

 ים)יבדנָא בני־נוער
          תחילת הפיילוט

 2011יוני          סיום הפיילוט
          

 חודשים) 12־חולים (כ־הקופות
 18–17 16–15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2–1 אבני דרך/חודשים

יה בכתב לשותפות ארצית יפנ
 קופת־חוליםעם 

         

 מהנהלת הקופה קבלת אישור
   קופת־חוליםעם לשותפות 

         

דיון עם הנהלת מחוז צפון 
ת מחוז מרכז וקביעת והנהל
 תכניתעבודה, חשיפת ה נוהלי

 ומהוכד

         

 קופת־חוליםמינוי רכז מטעם 
 ורפרנטים מקצועיים

         

עבודה לקופה  תכניתבניית 
 ושותפים לקופה

         

          תחילת הכשרת רופאי משפחה
תחילת הפיילוט בתשע 

 מרפאות
         

          וטמחקר לפייל תכניתבניית 
פגישה בכל מרפאה שותפה עם 

נציגי הקופה, פסיכיאטר של 
, עו"ס של בריאות־הנפש
 – , נציג של ער"ןבריאות־הנפש

 נהליםלצורך הטמעת ה
 המשותפים

         

 2011יוני          סיום פיילוט
 

 חודשים) 18־(כ בתי־חולים
 18–17 16–15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2–1 אבני דרך/חודשים

          בית־החוליםפגישה עם הנהלת 
 נוהליעבודה ו תכניותבניית 

 עבודה עם שותפים
         

הכשרות צוותים 
 יםיסוציאל־פסיכו

         

          בתי־החוליםמינוי מתאם טיפול ב
 חודשים) שלושהגופים נוספים (כ

 18–17 16–15 14–13 12–11 10–9 8–7 6–5 4–3 2–1 אבני דרך/חודשים
פגישה עם מנהל המוסד 

וקביעת מועד  תכנית(חשיפת ה
קביעת  + להכשרה וקהל יעד

עבודה במקרה  נוהלירפרנט ו
 )חירום

         

          הכשרה בפועל
 

 

 להצלחתו והמדדים הפיילוט מטרות
 בפרק שפורטו כפי, הצלחתה ומדדי הלאומית תכניתמה יםנגזר להצלחתו והמדדים הפיילוט של מטרותיו

 :יהיו הפיילוט של מטרותיו, הלאומית תכניתה במסמכי למפורט מעבר, לפיכך. הקודם
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מבנה ארגוני של הפיילוט ביישוב

תרשים 11: המבנה הארגוני של הפיילוט בישוב

 פסיכולוגית ארצית מטעם משרד הבריאות
 

 וינט'ראש התכנית מטעם הג

 ִמנהלת התכנית

 מתאמי משרדי ממשלה  
 )משטרה, קליטה, חינוך, רווחה(

מטות הארגונים השותפים  
 )  ר"סה, ן"ער, סוכנות, וינט'ג(
 

 הנהלות ברשויות המקומיות

 מסגרות העבודה ביישוב

 
 צוות היגוי נוער

 

 צוות היגוי עולים

 

 צוות היגוי קשישים

 

מנהל  
 התכנית

רכז יישובי  
 רחובות

רכז יישובי  
 רמלה

 כפר־כנא

רכז  
 הכשרות

מתאם 
 לוגיסטי

רכזים  
 אקדמיים

 מתאמים בארגונים

 שירותי בריאות כללית  
 מרפאות ובתי־חולים

 בריאות־נפש

 בתי־ספר
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תפקידים בפיילוט היישובי והגדרות תפקיד

תפקיד מנהל התכנית ברמה הארצית

•תיאום מערך העבודה עם נציגי משרדי הממשלה והמוסדות השותפים ברמת המטה 	
•הנגשת חומרים מקצועיים שפותחו בוועדות השונות 	

•אחריות כוללת על תקציב התכנית וניהולו 	
•גיוס כוח־אדם לתכנית ותיאום העסקתו במערכות השונות 	

•העברת דיווחים למשרד הבריאות, לג’וינט ולמִנהלת התכנית 	
•תיעוד מקצועי של תהליך הפיילוט 	

•תיאום בין המערכות וחברת המחקר, בשותפות עם הרכז המקומי 	
•הכשרת וחניכת הרכז היישובי בתפקידו 	

היקף משרה: 20% בכל יישוב

תפקיד הרכז היישובי

הרכז היישובי ישמש ציר לפעולות התכנית ביישוב. תפקידיו יהיו:

•ריכוז צוות ההיגוי העירוני 	
•ריכוז התכנית הלאומית למניעת התאבדות ביישוב )למעט הפעילות הפנים־ארגונית של הגופים השותפים( 	

•ריכוז וליווי עבודת הצוותים העירוניים 	
•יצירת רשתות קשר ותקשורת בין הגורמים השותפים לתכנית ברמת היישוב 	

•עבודה בתיאום עם פקיד הסעד 	
•עבודה בשותפות עם מרכזת התכנית ממשרד החינוך 	

•עבודה בתיאום עם רופא המחוז או הנפה ועם קופת־חולים 	
•הפצת חומרי הסברה 	

•סיוע במיפוי העירוני של שומרי־הסף  	
•עבודה עם ראשי ארגוני העולים, הזקנים והחינוך הבלתי־פורמלי 	

•ארגון ההכשרות לשומרי־סף בכל מערכות הזקנים, העולים והחינוך הבלתי־פורמלי 	
•קישור בין הביטוח הלאומי, קופת־החולים והרווחה 	

•אחריות על הדרכות לשומרי־סף 	
•ליווי עבודת החוקרים 	

•ייעוץ לשומרי־סף בעת התלבטות 	

היקף משרה: עד 40% )תלוי בגודל אוכלוסיית היעד המעורבת בתכנית(

תפקיד רכז התכנית מטעם משרד החינוך

•תיאום התכנית בתוך מערכת משרד החינוך, שפ”י, על־יסודי, יסודי וכו’ 	
•בחירת בתי־הספר לפיילוט - בשותפות הרשות המקומית 	

•הכנת תכנית ההכשרה ליועצים החינוכיים וניהול ההשתלמות 	

תפקיד רכז הכשרות

•עבודה מול הרפרנטים מכל המוסדות המפעילים את תכנית ההכשרות 	
•עבודה מול הרכזות האקדמיות - נוער, זקנים ועולים 	

•איסוף תכניות ההכשרה ואישורן על־ידי הפסיכולוגית הארצית  	
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•הכנת חוברות לתכנית 	
•הכנת המרצים - בתיאום עם מרכזי ההכשרות לפי תחום 	

•אינטגרציה אקדמית בין התכניות 	
•תיאום מערך המשתלמים בין המוסדות 	

היקף משרה: לפי שעה

תפקיד מתאם לוגיסטי

•ניהול כלכלי של ההכשרות 	
•תיאום כלכלי עם המוסדות השותפים תקציבית לתכנית 	

•הוצאת הזמנות עבודה ותשלומים למרצים 	
•תיאום לוגיסטי של מקום ההכשרות - בתיאום עם רכזי ההכשרות 	

•קבלת אישורים לגמול השתלמות להכשרות - באישור הפסיכולוגית הארצית ותוך שיתוף פעולה עם רכזי  	
ההכשרות ממשרדי הממשלה השונים 

•הפקת חוברות סיכום  	

היקף משרה: לפי שעה

מתאמי התכנית במרפאות הקהילתיות לבריאות־הנפש 

•תיאום בין המרפאה לכלל הגורמים בקהילה המעורבים בתכנית 	
•מעקב, ליווי ותיעוד כל מקרה המגיע לטיפול/אבחון/התייעצות במסגרת התכנית 	

•יצירת קשר ושמירה על רצף טיפולי במעבר בין המסגרות בכל מקרה בו הייתה מעורבות של מי   מהמרפאה 	
•כפיפות מקצועית למנהל המרפאה בתיאום עם מִנהלת התכנית 	

•דיווח על המקרים למִנהלת התכנית 	
•קיום קשר רציף עם מִנהלת התכנית 	

תפקיד מתאמי התכנית מטעם משרדי הממשלה והמוסדות הארציים 

משרד הבריאות, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד התמ”ת, המרכז לבריאות־הנפש, משרד הקליטה, עמותת 
ער”ן, עמותת סה”ר וקופת־חולים מינו בעלי תפקיד ממטה המשרד לשמש כאנשי קשר לתכנית. תפקיד אנשי הקשר 

הוא:

•ניהול האינטגרציה בין המערכות השונות במשרד הקשורות לתכנית 	
•אישור מקצועי לתכניות השונות הקשורות למשרד 	

•תיאום מערך העברת התקציבים לתכנית 	
•קיום קשר שוטף עם מנהל התכנית  	

מתאמי תכנית הפיילוט בישובים השונים

כל מוסד שותף, בהתאם לרשימה הנ”ל, בחר נציג מטעמו שישמש מתאם לתכנית הפיילוט. תפקידו של המתאם 
הוא הטמעת התכנית במוסד אותו הוא מייצג. מבצעי תפקיד המתאם בכל מוסד בפיילוט היו כדלקמן: 

•משרד הבריאות וג’וינט ישראל - מנהל התכנית והרכז היישובי 	
•לשכת הרופא הנפתי - האחות הראשית 	
•מרפאות בריאות־הנפש - עובד סוציאלי 	

•בתי־החולים - עובד סוציאלי 	
•מרפאות קופת־חולים - עובד סוציאלי מחוזי, הנהלת המחוז ומנהלי מרפאות 	

•משרד החינוך - מדריכת שפ”י 	
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•משרד הרווחה - נציג מחוז 	
•משרד התמ”ת - פסיכולוג  	

• אגפי הרשות המקומית - מנהלת המחלקה ל”על־יסודי”, עובדת סוציאלית קהילתית, מנהלת השירותים לזקן 	
•בתי־ספר שותפים - יועצות חינוכיות 	

•מוסדות חינוך בלתי־פורמלי - נציגים מקומיים של הארגונים: העמותות למען הזקן, העמותות למען העולים  	
ועוד

סיכום אסטרטגיות המניעה כפי שבוצעו במסגרת הפיילוט

אסטרטגיות מניעה בפירוט לפי יישובי הפיילוט:

טבלה 8: אסטרטגיות מניעה - פירוט לפי יישובי הפיילוט:

אסטרטגיית 
המניעה

כפר־כנארחובותרמלהסך כל המשתתפים

הכשרת 
שומרי־סף

הוכשרו כ-1,000 איש 
לפי הפירוט:

22 הכשרות בבתי־ספר 
- 600 משתתפים

22 הכשרות לזקנים, 
עולים ובני־נוער בחינוך 

הבלתי־פורמלי - 400 
משתתפים

בתי־ספר, נוער:
ארבעה בתי־ספר +

חמישה מוסדות בלתי־
פורמליים )באים במגע עם 

 כ-3,000 תלמידים( 

זקנים ועולים:
נעשתה במוסדות הבאים: 

מוקדי קליטה, פאקט, 
מתאמות איידס, מנהיגות 

קהילתית, רופאי משפחה, 
עו”ס

בתי־ספר, נוער:
שלושה בתי־ספר +

חמישה מוסדות בלתי־
פורמליים )באים במגע 
 עם כ-3,000 תלמידים(

זקנים ועולים:
נעשתה במוסדות 

הבאים: מוקדי קליטה, 
פאקט, מתאמות איידס, 

רופאי משפחה, מנהיגות 
קהילתית, עו”ס, חברות 

שמירה

בתי־ספר, 
נוער:

שלושה בתי־ספר 
+ ארבעה מוסדות 
בלתי־פורמליים  

)באים במגע 
עם כ-2,300 

 תלמידים( 

נוער בבתי־ספר: 370 תכניות חוסן
תלמידים של משרד 

החינוך
נוער בפנימיות: 12 

תלמידים
עולים: 20 משתתפים 

השוהים באולפן, 
באחריות הסוכנות 

היהודית

נוער:
ארבע כיתות )כ-100 

תלמידים(

נוער:
שתי כיתות )כ-50 

תלמידים(

נוער:
שלוש כיתות

 )כ-75 תלמידים(

איתור יזום 
שאלונים
בעברית, 

ערבית 
ורוסית

נוער:
145 תלמידים
זקנים ועולים:

מעריכות הביטוח 
הלאומי, עמותת על”ה 

ורופאי משפחה - 
מעבירים שאלונים  

החל מדצמבר 2010

נוער:
שתי כיתות 

)כ-30 תלמידים( 
לא נעשה שימוש נרחב  על־

ידי רופאי המשפחה

נוער:
כיתה אחת

 )כ-15 תלמידים( 
לא נעשה שימוש נרחב 
על־ידי רופאי המשפחה

נוער:
שלוש כיתות

 )כ-100 
תלמידים(
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אסטרטגיית 
המניעה

כפר־כנארחובותרמלהסך כל המשתתפים

הכשרות 
מטפלים

15צוותי בריאות־הנפש
ועוד 30 משתתפים 

ממרפאות נוספות

15

העמק - 30קפלן - 25אסף הרופא - 25בתי־חולים

5שירות פסיכולוגי חינוכי
ועוד 10 משפ”ח בערים 

אחרות

101

303515מרפאות ראשוניות

2515 )יחד עם רחובות(יועצות חינוכיות

תוספות 
לשעות 
הטיפול

מטפל נוער בריאות־הנפש - מטפלים
20 ש”ש 

פסיכולוגים חינוכיים - 10 
ש”ש

מטפל בריאות־הנפש לעולים 
- 4 ש”ש

מטפל בריאות־הנפש לזקנים 
- 10 ש”ש

מטפל בריאות־הנפש 
נוער ומבוגרים - 20 ש”ש

מטפל נוער - 8 
ש”ש

5 שעות חודשיות10 שעות חודשיות10 שעות חודשיותפסיכיאטרים

בית־החולים אסף הרופא - 2 מתאמי טיפול
ש”ש

מרפאה לבריאות־הנפש - 2 
ש”ש

בית־החולים קפלן - 2 
ש”ש

מרפאה לבריאות־הנפש 
- 2 ש”ש

עובד סוציאלי 
מטעם הרווחה -

2 ש”ש

אסטרטגיות מניעה שהופעלו ברמה המערכתית:

אסטרטגיות המניעה נבנו כך שיתאימו ליישום ברמה ארצית, ללא תלות במאפייני יישוב ספציפי. יחד עם זאת, בשלב 
הפיילוט יושמו אסטרטגיות אלו ביישובי הפיילוט בלבד. שלוש אסטרטגיות המניעה שהופעלו הן:

הסברה - קמפיין לתקופה של שלושה שבועות )החל ב-20/2/11(

•הוכן תשדיר לטלוויזיה, לאינטרנט ולבתי־הקולנוע 	
•עוצבו כרזות ומודעות לעיתונות ושלטי חוצות 	

• הצגה באמהרית מוצגת ברמלה וברחובות, החל במאי 2011	

קווים חמים ואינטרנט וקווים חמים לזקנים 

• משתתפים בוצעו הכשרות למתנדבי ער”ן: 400	

• מתנדבים לדוברי ערבית הכשרה למתנדבי עמותת סה”ר: 30 מתנדבים לדוברי עברית ו-10	

• מתנדבים הכשרה למפעילי הקו החם לזקן: 10	

בניית מערך רצף טיפולי

בתי־ בתי־החולים הכלליים,  בין:  בין המערכות המחזק את הקשר  טיפולי  רצף  נבנה  הפיילוט  יישובי  בכל 
רווחה. ושפ”ח,  החינוך  מערכת  בריאות־הנפש,  מרפאות  ראשוניות,  מרפאות  הפסיכיאטריים,   החולים 
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אסטרטגיות מניעה שהופעלו ברמה המערכתית ושטרם הסתיים המחקר לגביהן:

•ביקורי בית לזקנים אָבדניים 	
•קבוצות תמיכה לזקנים אָבדניים  	

•מערך איתור בבתי־חולים לזקנים 	
•תחנות ייעוץ לבריאות־הנפש במוקדי קליטה 	

המחקר הסתיים במאי, 2012.
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