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מזהים סימנים למצוקה
נפשית ולדיכאון?

פנו כבר עכשיו לקבלת תמיכה וייעוץ,
גם אם מדובר במצוקה של אדם אחר:

רופא/ת המשפחה
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מצוקה
נפשית
אפשר לצאת מזה

אגף שירותים חברתיים | אגף החינוך היחידה למניעת אובדנות



בתקופה משברית, 
הדיכאון יכול להזדחל 

לאטו.

חשוב להכיר את 
מאפייניו, לזהות אותו 

על עצמנו או על 
היקרים/ות לנו ולפנות 

לקבלת עזרה 
מקצועית מיידית.

מה עלול לעורר דיכאון?
נסיבות חיים מורכבות ומשבר פתאומי, 

כגון: אובדן אדם יקר, פרידה זוגית או 
פירוק המשפחה, בעיות בריאות, אובדן 
עבודה ושינוי לרעה במצב הכלכלי וכל 

מצב משברי בחיים, העלול לעורר 
מצוקה רגשית.

מה חווה אדם
במצוקה קשה?

כאב נפשי או פיזי, ייאוש וחוויה של 
בדידות, חוסר אונים וחוסר משמעות, 

היעדר אנרגיה, עניין והנאה, חוסר ערך, 
חוסר תקווה, מחשבות טורדניות 

שליליות, בושה ואשמה, מחשבות 
אובדניות, חווית אין מוצא ורצון להפסיק 

את הכאב בכל מחיר. 

מה חווה אדם עם 
מצוקה אובדנית?

אדם עם מצוקה אובדנית רוצה דבר 
אחד - שהכאב ייפסק בכל מחיר.

הוא מתקשה לזהות דרכים אחרות 
להתמודדות.

מה עושים
במקרה של
דגל אדום? 

אין להשאיר את האדם לבד

יש להתייעץ עם אנשי מקצוע

יש להרחיק אמצעים קטלניים
(תרופות, נשק וכו׳)

איך מזהים אדם
במצוקה קשה?

שינויים קיצוניים במצב הרוח,  •
התפרצויות זעם ועצב עמוק  

שינוי בתיאבון ובמשקל  •

הפרעות שינה, חוסר אנרגיה  •
או חוסר מנוחה  

שימוש מוגבר בחומרים ממכרים  •

הסתגרות והתבודדות חברתית    •

דיבור על מוות, ישיר או עקיף  •

כיצד מסייעים לאדם 
במצוקה קשה?

מקשיבים ללא שיפוטיות ומכירים בכאב  •

שואלים ישירות - האם חשבת להרוג   •
את עצמך? האם יש לך תכנית   

לעשות את זה?  מענה על השאלות   
יבהיר את גודל המצוקה והסכנה  

לא מצליחים – בקשו ממי שמסוגל  

מציעים תמיכה ותקווה   •

משכנעים ומפנים לעזרה מקצועית  •

פונים להתייעצות עם איש מקצוע  •

איך מזהים סכנה 
ממשית לאובדנות?

חל שינוי משמעותי לרעה בתפקוד  •

חל שינוי קיצוני/ מהיר/מפתיע לטובה   •
אצל אדם מדוכא ללא סיבה ממשית  

אגירת חומרים או חפצים מסוכנים  •

ניסיון התאבדות קודם   •

טקסי פרידה: חלוקת מתנות, מסירת   •
רכוש אישי, הכנת צוואה, סגירת פינות  
(תשלום חשבונות, ארגון חפצים ועוד).  

התנהגות פרועה, רשלנית ו/או מסוכנת  •

תשובה חיובית לשתי השאלות   •
הישירות – יש מחשבות על התאבדות   

ותוכנית להוצאתן לפועל  

כדאי לדעת

דיכאון הוא בר טיפול ואפשר לצאת מזה  •
חשוב להכיר את סימני האזהרה למצוקה אובדנית   •

דיכאון שאינו מאובחן עלול להביא לאובדנות  •


