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 ההרצאה היום
 

 ?מאיפה התחלנו•

 העבודה המערכתית•

 ההכשרות כתהליך•

 הערכת סיכון ראשונית כנקודת פתיחה לטיפול  •

 טיפולים פסיכולוגים למניעת אובדנות במתבגרים•

 אוכלוסיות מיוחדות  , תרבותיות, התאמות התפתחותיות•

 תקוות לעתיד•

 



 תודה גדולה

 המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר לפסיכולוגיה•

 ד שושי הרץ"משרד הבריאות בהובלת עו -יחידה למניעת אובדנות•

 גיל זלצמן' המועצה הלאומית למניעת אובדנות בהובלת פרופ•

 ר שי חן גל"משרד הכלכלה בהובלת ד•

 ר אבשלום אדרת"עמותת בשביל החיים בהובלת ד•

מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל בהובלת  , מחלקה לרפואה פסיכולוגית•
 סילבנה פניג' אלן אפטר ופרופ' פרופ

 ר ועדת שנת שירות"יו -אילן גזית, מועצת תנועות הנוער•

 מחלקה לפסיכאטריה של הילד והמתבגר באוניברסיטת קולומביה•

 ב"ארה, התוכנית למניעת אובדנות של מדינת ניו יורק•

 

 



 י"לשפבמיוחד תודה 
 היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ וחרום

 (ר מזל מנחם"ד)יעל שחר •

 :רכזים•
 מחוז דרום -יזהר שער•
 מחוז ירושליים -ר דבי כהן"ד•
 אברהמי מחוז מרכז -דקלה וינמן•
 מחוז חיפה -אודי פרידמן•
 מחוז צפון -מיכאל יעקובי•
 מחוז תל אביב -עפרה אלרועי•

 

 :המדריכים הקליניים•
 גארי דאיימונד' פרופ•
  גולן שחר' פרופ•
 ר יוסי לוי בלז"ד•
 ר חנה בר יוסף"ד•

 ר יוכי סימן טוב"ד•

 חנה שדמי•

 ר חוה פרידמן"ד•

 רחל אברהם•

 ריבה שכטר•

 ר אלה שראל"ד•

 



 ?מאיפה התחלנו

 יועצים ופסיכולוגים חינוכיים מאז ומתמיד התמודדו עם הנושא•

 ן"אובדנות היתה מועברת לברה -כהכללה•

 ?מה הרצף הטיפולי הנכון? דיון מתמשך מי צריך לטפל•

זיהוי מקרים בסיכון לא גבוה שניתן   -מעבר למודל של התערבות מונעת•
 ח"לטפל בשפ

 ח"קביעת קריטריונים לטיפול בשפ•

ל  "הכשרות ליעוץ לשאול את השאלה ולהקפיד על חוזר מנכ -יועצים•
 בעבודה עם חדרי מורים והורים

 הכשרת מכשירים -פסיכולוגים•

 



 עבודה מערכתית
 בתוך המערכת•

 ?שיחת יעוץ ראשונית? מי עושה מה -יועצים ופסיכולוגים•
   -עבודה עם מורים•

 תלמידה שמתקשרת למורה באמצע הלילה ואומרת שרוצה לברוח מהבית ולהתאבד•
 תלמיד חטיבת ביניים שחוזר לבית הספר לאחר אשפוז פסיכאטרי על רקע אובדני•

 ילד בסיכון שמפסיק להגיע לבית הספר -עבודה עם הורים•
 הפחתת המנעות•

 

 בין המערכות•
 בניה של רצפים טיפוליים•
 בין משרדית -פלטפורמה של עבודה עם משרד הבריאות•
 ועדות היגוי -נוצרו מבנים לעבודה משותפת•
 חינוך פורמלי ובלתי פורמלי•
 דיוק העברת מידע בין בית ספר למיון שופר -קופות חולים/קשר בין מנהל שפח ומנהל ברהן•
 בעקבות פידבק מהשדה -יום עיון: סילבנה פניג' פרופ -דוגמא•

 

 נעשה הרבה מאד ויש עוד הרבה מאד לעשות  



תהליכי ההכשרה והעבודה של פסיכולוגים ומדריכים של  
 היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ וחרום

חשיפה בת יומיים משותפת ליועצים ולפסיכולוגים לתכנים בנושא תופעת  
 בניני האומה, בית החייל -האובדנות ומניעתה

 

 מדריכות ברחבי הארץ•
 משמשות כמתאמות של פעולות מערכת החינוך ברשויות שנכנסו לתכנית  •

 ליווי מקצועי ליועצות לאורך היממה על מקרים של תלמידים בסיכון אובדני•

 מדריכות את היועצות בהכשרות שומרי סף •

פ עם הפסיכולוגים החינוכיים ברשות וגורמים מקצועיים רלבנטיים  "נעשה בשת•
 .נוספים

 פאנל מאוחר יותר היום -הוגדלה הפעילות של שיח ישיר עם תלמידים -תכניות חוסן•

 

 



 הכשרות לפסיכולוגים
 מכשירי מכשירים•

 :תהליך של שנים•

 

 הערכת סיכון 

 הערכה ראשונית•

 שימוש בכלים•

 תוכנית בטחון•

 טיפול

•CBT-SP 

•ABFT 

•IPT-A 

הדרכה תחת 
 הדרכה

 מערך ארצי•

 רב תרבותי•

 קבוצות הדרכה 92•

 קבוצות הדרכה על הדרכה ברחבי הארץ 13•



 הכשרה מלאה לפסיכולוגים חינוכיים

 + ימי הכשרה הפזורים במשך קרוב לשנה  6•

 שעות  30השתתפות בקבוצת הדרכה למשך •

 התחייבות לקבלת מקרים להערכת סיכון וטיפול תחת הדרכה  •

 כתיבת עבודה הכוללת תיאור מקרה•

 קבלת תעודה•

 

 בירור מקרים המופנים והתערבות מערכתית  1.

 הערכות סיכון פרטניות2.

 טיפול פסיכולוגי.  3



 העבודה בבתי הספר
 -מעטפת פסיכולוגית לילד המופנה: 1רמה 

ח לבירור מקרה עלה באופן ניכר עם כניסת הרשויות  "מספר הפניות לשפ•
 לתוכנית הלאומית

 בירור מקרה  וליווי לאורך זמן: המהות•

 הוריו והצוות החינוכי, הילד: מקבלי השרות•

 ?מה זה כולל•
•intake – קבלת מקרה 
 מורה ולצוות בית הספר: קונסולטציה לגורם המפנה•
 קונסולטציה להורים•
 ליווי המקרה בבית הספר  •
 ישיבה בין מקצועית עם הורים וצוות חינוכי•
 (במקרים בהם מסתמנת התנגדות להפנייה)התערבות ישירה עם התלמיד והוריו •
 חינוכית ורשת ביטחון -בניית תוכנית התערבות פסיכו •
 ניהול מעקב•

 
 שעות בממוצע למקרה 4

 ז"פניות בתשע 3000כ



+  מעטפת פסיכולוגית לילד מופנה  - 2רמה 
 הערכת סיכון אובדני ובניית תוכנית בטחון

 בממוצע לילד' ש 4: מעטפת פסיכולוגית: פעולות•

 

 'ש 3: הדרכת הורים ראשונית ובניית תוכנית בטחון , הערכת סיכון •

 

 שעות בממוצע למקרה 7

 ז"הערכות סיכון בתשע 1268



הערכת + מעטפת פסיכולוגית לילד פונה : 3רמה 
 טיפול פסיכולוגי+ סיכון ובניית תוכנית ביטחון 

 

 (  משעות תקן)שעות בממוצע  4: מעטפת פסיכולוגית. 1

 שעות   3: הדרכת הורים ראשונית ובניית תוכנית בטחון , הערכת סיכון . 2

 שעות   15: טיפול פסיכולוגי והדרכת הורים. 3

 

 
 שעות בממוצע למקרה 22

 התערבויות  525



  

  

  

  

  

  

  

   

  

 הכשרות

 שנים שנים קהל יעד פעולות במסגרת משרד החינוך

    2015-2016 2016-2017 

,  פסיכולוגים חינוכיים, יועצים חשיפה בת יומיים לאובדנות ומניעתה

 ס"סים בבתי"עו, תרפיסטים

1700 2,000 

י מדריכות  "ע)הכשרת אנשי חינוך כשומרי סף 

 (ויועצות

 3,880 2986 צוותי מורים ומנהלים

פעימה ראשונה ושנייה בשתי  ) 320 פסיכולוגים חינוכיים הכשרה מלאה של פסיכולוגים

 (הכשרות

300 

 הכשרה ייעודית לתחום המערכתי  

  

 280   פסיכולוגים חינוכיים

 1793 1362 תלמידים בסיכון לאובדנות תלמידים -הערכות סיכון   פעולות ברשויות ובבתי ספר

 525 404 תלמידים בסיכון לאובדנות טיפול לתלמידים

 1986   מורים, הורים התערבויות מערכתיות של פסיכולוגים

פעולות תיאום  + 24/7ליווי והדרכה 

 ברשויות

י מדריכות היחידה לצוותי ניהול  "הדרכה וליווי ע

 תיאום פעולות חינוך ברשויות+ ויועצים

 3,707 3,950 צוותי חינוך+ יועצים וצוותי ניהול



 הערכת סיכון ראשונית 
 כנקודת פתיחה לטיפול וכתהליך

 תהליך מערכתי בבית הספר לפני הערכת הסיכון•

 

 הערכה פסיכולוגית ראשונית•

 גורמי סיכון•

 גורמי חוסן•

•C-SSRS 

 כחלק מהערכת סיכון -תוכנית בטחון•

 כתיבת הפניה•

 



 תוכנית בטחון

 ?יודע לזהות מתי צריך להשתמש בתוכנית בטחון•

 

 ?קיימות אסטרטגיות התמודדות פנימיות•

 

האם יש רשת תמיכה מחוץ   ?קיימות אסטרטגיות התמודדות חיצוניות•
 ?לבית ספר

 

 ?קיימות מוכנות לפניה למקורות עזרה דחופים•



 הרצף הטיפולי

 בעדכון -ל"חוזר מנכ•

מתכנסת  -ועדה בין מקצועית שבית הספר עובד לפיה סביב ארועים שונים•
בעקבות אירוע חירום ספציפי או סביב תלמיד מדאיג באופן כללי והיא מורכבת  

 :מ
 יועץ•
 פסיכולוג•
 מנהל•
 (מורה מקצועי אם יש צורך) מחנך•
 (במידת הצורך) פקידת סעד/רווחה•

 

 (משרדי החינוך והבריאות)ח "מסמך קריטריונים לטיפול בשפ•

 משרד הבריאות•

 אתגרים -משרד הרווחה•

 

 תלמיד

 חינוך

 רווחה בריאות



 ח"קריטריונים לטיפול בשפ

 :התלמיד
 אינו בעל מחשבות אובדניות חמורות באיכותן•

 תוכנית לבצע מעשה אובדני או ניסיון אובדני בעבר, אין כוונה מידית להתאבדות•

 ח"משתף פעולה עם הטיפול בשפ•

 אינו בעל הפרעה פסיכיאטרית מאובחנת  •

 או להשגיח עליו/קיימת מערכת תמיכה משפחתית אשר יכולה לעזור לטיפול ו•

 

 :הפסיכולוג
מדריך או פסיכולוג במחצית השנייה של ההתמחות שהתנסה  / פסיכולוג מומחה•

 .  בחמישה טיפולים לפחות

בהתנהגות אובדנית ובטיפול של בני , בעל הכשרה עדכנית בפסיכופתולוגיה•
 נוערקבלת  הדרכה  על המקרים בהתאם לתוואי התוכנית

 



 טיפולים למניעת אובדנות במתבגרים

Cognitive Behavioral 
Therapy (CBT-SP) 

Attachment 
Based 
Family 

Therapy 
(ABFT) 

Problem Solving 
Therapy 

Dialectical 
Behavioral 
Therapy 
(DBT-A) 

• Diamond, et al., 2010; Stanley et al., 2009; Speckens, A., & Hawton, 2005; Rathus & Miller, 2002 



 טיפול בסימפטומים של דכאון

Interpersonal 
Psychotherapy 

(IPT-A) 

PHARMACOTHERAPY CBT 



 גורמים משותפים

 הקשר הטיפולי

מיקוד  
במניעת  
 אובדנות

הערכת  
 אובדנות

נקודתית  
 ומתמשכת

עבודה עם  
 ההורים

עבודה עם  
 בית הספר

אמפתיה  
למשאלת  

 המוות

 מתן תקווה



ABFT- Prof. Gary Diamond- over the 
last two years 

• Two 3-day trainings:   
• The first day included a few hundred psychologists  
• Days 2 -3 included approximately 30 psychologists -receiving bi-weekly 

supervision.   

• After the first year, a subgroup of 10 felt like they were ready to 
give supervision   

• They are now supervising the 30 psychologists who completed the 
second 3-day training 

• They give those psychologist bi-weekly supervision  

• Gary continues to give the original group of 30 psychologists 
supervision on supervision (or supervision on their on cases for 
those who were not yet ready to supervise) 

 



 קבוצות הדרכה נוספות

 ממוקדות במניעת אובדנות -מספר קבוצות אינטגרטיביות•

 IPTקבוצות יעודיות ל 2•

 
 גארי דיאמונד' פרופ•

  גולן שחר' פרופ•

 ר יוסי לוי בלז"ד•

 ר חנה בר יוסף"ד•

 

 חלק מההדרכות מתבצעות אונליין•

 



 משרד הכלכלה

אגף הכשרה מקצועית במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים  •
 למניעת אובדנות בקרב תלמידי בתי הספר המקצועיים בישראל

איתור יזום המבוסס על דיווח עצמי לגבי קיומן של מחשבות והתנהגויות  •
אובדניות וכן סימנים נוספים של מצוקה נפשית מתבצע בתחילת כל שנת  

 לימודים  

 תלמידים המאותרים כבסיכון מופנים לבדיקה קלינית•

מערך פסיכולוגי בבתי הספר   -ספרית-מיושם מודל של פסיכותרפיה בית•
 הנותן מענה טיפולי לילדים בסיכון אובדני

מאז שהחל יישומן של תוכניות המניעה בתי הספר חלה ירידה כללית של •
 והתנהגות אובדניתבשכיחות מחשבות  30%-24%בין 



 התאמות גילאיות

 יצאה לדרך -ועדה לגילאים הצעירים•

 (מירי קרן), דורית, ר חנה בר יוסף"ד, ריבה שכטר, ר דבי כהן"ד, יעל שחר•

 חוסר בנתונים•

 התאמת הערכות•

 התאמת הטיפול•

 



 הערכת סיכון בילדים צעירים
CSSRS- Pediatric/Cognitively Impaired  

?האם אי פעם חשבת על לעשות לעצמך משהו כדי שלא תהיה חי יותר  

?האם עשית משהו כדי להרוג את עצמך או כדי שלא תהיה חי יותר  

?האם ניסית לגרום לעצמך לא להיות בחיים יותר___________, כאשר   

 

 

• Have you thought about doing something to make yourself not 
alive anymore 

• Did you ever do anything to try to kill yourself or to make your self 
not alive? 

• When you _______, were you trying to make yourself not alive? 

 

 

 



 תכנית ביטחון מותאמת לגיל צעיר



הנחיות פרקטיות להערכת סיכון עם ילדים צעירים 
 :עם אמירות בעלות גוון אובדני

 .מרכזיות ההורים ומבוגרים נוספים בתהליך הערכת הסיכון• 

 .  יצירת סביבה המעודדת קשר של אמון•
 להרגיע•
 לאפשר לשחק•
 .  לאפשר להורה להיות בחדר עם הילד בזמן ההערכה•

דיכאון  , אובדנות, דיבור ישיר ועקיף על מוות: תוכן פגישת ההערכה עם הילד•
 ואימפולסיביות במשחק  

 .  מומלץ לסיים את ההתערבות בבניה משותפת של תכנית בטחון•

   .הילד מבין את מושג המוותכיצד . התאמת השאלונים •

 .  חשוב להבהיר לילד שמוות הוא סופי. חינוכי להתערבות-הוספת מרכיב פסיכו•

חשוב להמשיך לאסוף מידע  . המשך מעקב ישיר ועקיף אחר התפקוד של הילד•
גם במקרים בהם הוחלט , לאחר סיום ההתערבות, מהילד עצמו ומאחרים בסביבתו

 .  שאין סכנה אובדנית מיידית



 התאמות לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים

 :דומאות•
 תלמידים עם לקויות למידה•
 תלמידים על הספקטרום•
 בתי ספר פוסט אשפוזיים•

• The assessment of suicidality in those with ID covers similar 
content to what is assessed in the general population. 

• Communication impairments that make obtaining such 
information difficult 
• using visual aids, comfort objects 
• explaining procedures clearly 
• involving caregivers as much as possible 



 התאמות תרבותיות

 תדריכים וחומרים רלוונטים תורגמו לערבית•

 קבוצות הדרכה במגזרים השונים•

 צוותי חשיבה על המגזרים השונים•

 מזרח ירושלים•

•WHO 

 

•-/WHO206417/10665http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/
1&isAllowed=y&ua=8ara.pdf?sequence=-16.2-MER-MSD 
 

 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/206417/WHO-MSD-MER-16.2-ara.pdf?sequence=8&isAllowed=y&ua=1




 תקוות לעתיד

 לשדרג התאמות•

 : מחקר•
 נתונים על הגילאים הצעירים•

 חשוב ביותר -הערכה•

  Big Data מערכת ממוחשבת •

 הכנסת טיפולים נוספים•

 הגדלת מערך המדריכים•

 שיפור הרצפים הטיפוליים•

 מוקדמת יותר מניעה•

 

 

 

 



Safety plan app 

Franklin, J. et al. (2016). A brief mobile app reduces nonsuicidal and suicidal self-injury:  

Evidence from three randomized controlled trials. Journal Of Consulting And Clinical Psychology, 84(6), 544-557 





Colleges and Universities 

• Jed foundation- Jed campus 

• 4 years program 

 

• Comprehensive approach (SPRC) 
• Promote social networks and connectedness 

• Improve access to mental health services (on and off campus) 

• Identify and assist students who are at risk for suicide 

• Be prepared to respond when a suicide occurs 

 



 תודה רבה
bkanat@idc.ac.il 


