
 

כיצד לסייע לאדם הנמצא   –שיחה מסייעת 

 במצב לחץ וחירום

 סובוביץשרי 

 מפגש שני –מסע 



 

ר שירי "מצגת זו מבוססת על חומר של ד

 דניאלס

 .ר.עזרה ראשונה נפשית בטלפון ע –ן "ער



 
 מרכיבי הסיוע ומטרותיו

 בקהילה לשירותים והפניה ,מידע מתן, איסוף מידע 

 

 רגשית עזרה, הכלה ,תמיכה , הקשבה 

 

 ויסות עצמי ראשוני של פונים במצבי חרדה 

 

סיוע לאדם בגיוס כוחות 

 

 



 

 זיהוי ראשוני של סימני מצוקה נפשית

אי שקט ומתח  , מצב רוח ירוד•
תחושת ריקנות  , חרדה, פנימי

כעס  , והיעדר משמעות
 ותוקפנות

תחום  
 רגשי

קושי  , בלבול, טווח ריכוז נמוך•
,  בתהליכי קבלת החלטות

 פסימיות ודימוי עצמי נמוך
תחום  

 קוגניטיבי

אנרגיות דלות ורמת פעילות  •
לרבות הימנעות  , נמוכה

ממעורבות חברתית  
 והתנתקות מן הסביבה

תחום  
 התנהגותי

שינויים , הפרעות שינה•
תשישות ותלונות  , בתיאבון

 חוזרות על כאבים שונים
תחום  
 גופני



  –יוצר 
אילן  

 נפתלי  
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 תגובה ראשונה לאירוע מלחיץ



  –יוצר 
אילן  

 נפתלי  

 ?מה עזר



 

 מבנה של שיחה מסייעת

 פתיחה1.
 מיועדת ליצירת קשר עם האדם

 גוף השיחה. 2
 ויסות עצמי וגיוס כוחות על פי הצורך, מיועד לאיסוף מידע

 סיום השיחה. 3
 פרידה, עידוד וחיזוק הפרט, מיועד להדגשת נקודות מרכזיות



 
המטרה המרכזית של פתיחת השיחה הנה ליצור אווירה של 

 קרבה רגשית ויחס של אמון בין המסייע לבין הפונה

יחשוף באופן  , בתנאים אלה הפונה יגלה פתיחות רבה יותר

 מלא את המידע המעניין אותנו על מנת לסייע לו

  בתנאים של קרבה ואמון הפונה יהיה פתוח יתר להקשיב

לשקול אותם באופן רציונאלי ולהחליט כיצד  , למסרים שלנו

 להשתמש בהם

 

 פתיחת השיחה



 

 איסוף מידע –גוף השיחה 

אופי הבעיה 
 שמעסיקה את האדם

 ?  באיזה תחום הבעיה•

 ?  כמה זמן היא נמשכת•

 ? מהי חריפותה בעיניו•

התמודדות האדם  
 עם הבעיה

 ?כיצד התמודד עד כה•

האם נעזר בגורמים מקצועיים •
 ?ולא מקצועיים

איך הוא מעריך את כוחותיו  •
 ?להתמודד עם הבעיה

איזה ציפיות יש לו מן •
 ?השיחה

ההקשר בו נמצא 
 האדם

 גיל•

 מצב משפחתי•

 עיסוק•

 משאבי התמיכה שיש לו•



 
 

 חשדן שאינו מספק מידע –קליטת הסגנון האישי של הפונה  ,

 'מציף במידע וכו, פתוח וזורם

 

 אתה  , איתךאני " –העברת מסרים של אמפתיה ותמיכה רגשית

 ..."לא לבד

 

מה שאתה בעצם  " –שימוש בשיקופים , חזרה על דברי האדם

 ..."נראה כי אתה מרגיש ש", ..." אומר זה ש

 

 מה לדעתך יכול לעזור לך: "שאלות פתוחות –הצגת שאלות..?" 

 
 

 גורמים המקדמים קשר עם אדם הנמצא במצוקה



 
פוגעים ברגשות הפרט   –מאשימים וביקורתיים , ביטויים שיפוטיים

אתה  : "וחוסמים חשיפה אישית מחשש לנזיפה  או הענשה

אתה חסר ", ..."לא ניסית מספיק", ..."אתה מתעצל", ..."טועה

 "אחריות

מונעים מהאדם להוביל חשיבה    -הוראות ופתרונות ,מתן עצות 

ולבדוק פתרונות אפשריים בעצמו ומשדרים חוסר אמון ביכולת  

, "אתה חייב", " אתה צריך: "האדם להתמודד ולפתור את בעיותיו

 ..."מדוע אינך", ..."אני במקומך הייתי"

יצירת רגשות אשם   , מביאים לעמדת התגוננות –הטפת מוסר

אדם אחראי  ", ..."היית צריך: "ומשדרים חוסר אמון וחוסר הערכה

 ..."היה

  -הרגעה תוך הימנעות מהתייחסות לדברי האדם ותחושותיו  

,  ..."יהיה בסדר", ..."אין מה לדאוג: "משדר חוסר הבנה ומתסכל

 ,..."בוא נחליף נושא"

המסיטות את  , הפגזה של שאלות המתפרשות כחקירה -"  חקירה"

 "?מי", "?איך", "?למה: "המוקד מהחוויה של הדובר ורגשותיו

 !  אל תשפוט

  !אל תייעץ

 !  אל תטיף

אל תמנע 

   !מהתמודדות

 !  אל תחקור

 !אל תעשה

 חסמי תקשורת או ממה להימנע   10 



,  גורמים לתחושת חוסר הערכה וחוסר ערך –ציניות ולעג , ביטויים פטרוניים 

לא פלא  :  "פוגעים בדימוי העצמי ולעיתים מעודדים תגובה תוקפנית

 ..."שניכשלת

, כן: "מעוררים רגשי נחיתות והתנגדות להקשבה –כניסה לויכוח או איום 

 ..."אתה תצטער על כך ש", ..."אני אומר לך למה אתה טועה", ..."אבל

, ..."נו: "משדרים חוסר אכפתיות והיעדר זמינות –ביטויי חוסר סובלנות 

 ..."  את זה כבר אמרת "

:  מעורר תחושת איום ותסכול –ניתוח יתר או אבחון חד ממדי של האדם 

 ..."אתה לא מתכוון לזה", "אתה פשוט מבולבל", " הבעיה שלך היא "

מעצימה את תחושת הבדידות של הפרט   -הסטת מוקד השיחה לעצמך  

 ..."זה קרה גם לי כש: "ומשדרת חוסר קבלה והיעדר תמיכה

   !אל תתנשא

 !  אל תתווכח

המנע מביטוי  

   !חוסר סבלנות

   !אל תנתח

אל תשים את  

 !  עצמך במרכז

 !אל תעשה

 חסמי תקשורת או ממה להימנע   10 



 
שיחה בין פונה בין מסייע מהווה חוויה רגשית עבור . סגירת החוויה הרגשית( 1)

כלומר לסיים  , ומעצם טבעה של חוויה רגשית היא יוצרת לחץ לסגור אותה, שניהם
 .  סיום מסודר מאפשר להיפרד מן החוויה ולעבור הלאה.  אותה באופן מסודר

 סיום השיחה



 

 א"ק ל"שיחה מסייעת על פי מודל מר
 שרייבר -ר דויד סרוואן "ד, להקשיב באמצעות הלב   



 
 יעדים

  הקלת ההצפה הרגשית

 והעומס הנפשי בזמן משבר

 חיזוק תחושת הערך והביטחון

העצמת אמונת הפרט  . העצמי

ביכולת ההתמודדות שלו 

 .ונטיעת תחושת מסוגלות

  זיהוי סימני מצוקה וסיכון

  יה לעזרה מקצועיתיהפנו

 .מתאימה בעת הצורך

 מיומנויות סיוע
לשתף  ": לספר את הסיפור שלו"הזמנת הפונה •

 בחוויה 

 ויסות  ועיגון בגוף•

היעדר שיפוטיות : תמיכה רגשית ואמפתיה•

 וביקורת

תגובה  : מתן לגיטימציה לרגשות ונרמול החוויה•

 נורמאלית למצב לא נורמאלי

עידוד לגיוס מקורות תמיכה בסביבה ובעת הצורך  •

 לפנות לסיוע מקצועי

 מעבר מהקונקרטי לעולם הרגש, מתן מידע•

הפעלה  , משאבים אישיים וסביבתיים: זיהוי עוגנים•

 בחינת הצלחות בעבר, בשאלות

 בחינת אלטרנטיבות להתמודדות•

הערכת סיכון והפניה  , זיהוי מצבי מצוקה חריפה•

 לגורמי המקצוע
 

 

 

 

 עזרה ראשונה נפשית



 


