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עמותת סה"ר הוקמה לפני 20 שנה כדי להעניק סיוע נפשי, אנונימי ומיידי לכל אדם במצוקה,
להפנותו לגורמי סיוע נוספים ולמנוע אובדנות. כדי להשיג את מטרותיה, מפעילה העמותה ערוצי

"קו חם" וערוצי סיוע נוספים ברשת, שבהם היא מזהה מצוקות רגשיות ומייצרת תקשורת אמפתית
פעילה תוך התייחסות למצוקה הייחודית של כל פונה.

 
בשנת 2020, מתנדבי סה"ר נתנו מענה ל-26,714 ילדים, בני נוער, מבוגרים ובני הגיל השלישי על

כל רצף המצוקות.
 

אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח מענה לאוכלוסיות חלשות, שבהן הנגישות לשירותי בריאות הנפש
נמוכה במיוחד ומקווים להרחבת שיתופי הפעולה עם גופים וארגונים ממשלתיים כדי לפעול יחד

למענם.
 

בשנת 2020, עם פרוץ משבר קורונה ובמהלכו, הצליחה לשמחתנו העמותה להרחיב את מגוון
השירותים שהיא מציעה לציבור הרחב. בחודש אפריל פתחנו קו תמיכה נפשית בשפה הערבית

באמצעות צ'אט, ראשון מסוגו בארץ, הנותן מענה לאוכלוסייה דוברת ערבית בישראל; הרחבנו את
שעות הפעילות במוקד המקוון בשפה העברית ל-16 שעות ביממה,  מהשעה 08:00 בבוקר ועד

חצות. בנוסף, זיהינו בעמותת סה"ר מצוקות שהחמירו בקרב כלל האוכלוסייה ובהן דכאון, בדידות,
חרדה, מחשבות אובדניות ואלימות במשפחה. כדי לשקף לקובעי מדיניות בישראל את מצב החוסן

הנפשי של האוכלוסייה וכדי לאפשר קבלת החלטות בזמן אמת, יצרנו את דו"ח "מדד החוסן הנפשי
של האוכלוסייה במדינת ישראל", הנותן תמונת מצב עדכנית על סוגי המצוקות הנפשיות בקרב

תושבי ישראל וההתמודדות עימן.
 

שיתוף פעולה ייחודי ויוצא דופן נרקם השנה עם כאן תאגיד השידור הישראלי, שבמהלכו פיתחנו,
יצרנו והפקנו הסכת (פודקאסט) שיעלה לאוויר בראשית 2021. בפרקי ההסכת משתתפים מיטב

המומחים בארץ בתחום בריאות הנפש אשר ינגישו לקהל הרחב ידע וכלים להתמודדות עם מצבי
משבר ומצוקות שונות. 

 
 

אנו רוצים להודות מקרב לב לצוות העובדות והעובדים של סה"ר, המתנדבות והמתנדבים המסורים
והמחויבים שנמצאים שם תמיד עבור הפונים לסה"ר ברגישות, חמלה והכלה; מתן מענה לפונים

במצוקה מעלה הרבה כאב וקושי אך גם לא מעט תקווה.  
 

בדו"ח שנתי זה תמצאו ניתוח הכולל מדדים המשקפים את החוסן הנפשי של אזרחי ישראל במהלך
משבר קורונה, מגמות עיקריות, כמו גם סיכום פעילות סה"ר בשנת 2020 והוקרה לשותפים

ותורמים. 
                                                                                         בברכת בריאות טובה, 

    
 

                                                                                            
מנכ"לית לוי יעל

ו נ ל ה  ת י י ה ש ה  נ ש ה ו  ז  | ת  י צ מ ת ב



 

מקסימום עשייה, מינימום הוצאות

26,7145
עובדים
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מתנדבים

פניות

0
משרדים

בהיעדר הוצאות תקורה משמעותיות, 

כל שקל מופנה להצלת חיים!
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שנת 2020 הייתה שנה יוצאת דופן בשל התפרצות
נגיף קורונה והתמודדות האוכלוסייה עם מצב משברי

שלא ידענו כמותו. שיעור האנשים שסבלו ממצוקה
נפשית גדל במאות אחוזים ויותר אנשים חיפשו מקורות
תמיכה וסיוע. בתקופות הסגר ועם בידוד כפוי, ובשילוב

מחסור עצום בשירותים בריאותיים וקהילתיים,
יותר אנשים פנו לקבלת סיוע במוקד המקוון של סה"ר

שהפך למוקד סיוע הכרחי ומציל חיים.

פניות של אנשים במצוקה 

26,714
הצלות חיים

342

2020

150

מספר הפניות למוקד סה"ר

מתנדבים בקווי הסיוע

כל מתנדב נתן סיוע נפשי 
 

72%
גידול במספר הפניות

ב2020

אנשים במצוקה178

כל מתנדב נתן סיוע נפשי 
אנשים במצוקה129 
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ר ב ש מ ב ה  י י ס ו ל כ ו א

בשנת 2020 פגשו מתנדבות ומתנדבי סה"ר 26,714
אנשים במצוקה בערוצי הסיוע הדיגיטליים השונים.

 
האנשים שאותם פגשו מתנדבי סה"ר מדי יום ברחבי
הרשת התמודדו עם מגוון מצוקות החל ממצבי משבר
אישיים וארעיים ועד למצוקות מורכבות שהצריכו

הפניה לגורמי טיפול.
 

בעמותת סה"ר פועלים 200 מתנדבים ומתנדבות,
שמתוכם 150 פעילים בקווי הסיוע. נוסף להם,
מתנדבים בסה"ר 40 אנשי מקצוע מתחומי הטיפול
השונים ובהם פסיכיאטרים, פסיכולוגים ועובדים
סוציאליים המלווים ומדריכים כל העת את המתנדבים

הנותנים מענה בקווי הסיוע השונים.
 

כל ערוצי הסיוע הינם אנונימיים ומאפשרים לכל אדם
לפרוק את המצוקה שלו ולהיעזר באופן נגיש ומיידי 7

ימים בשבוע, 16 שעות ביום.
 

סה"ר פועלת כדי למנוע הדרדרות של מצבי מצוקה,
להקל על תחושות קשות ולהושיט עזרה, ובכך
מאפשרת התגברות על הקשיים והמצוקות,

התמודדות איתם ותקווה לחיים טובים יותר.

 
 

ת י ש פ נ ה  ק ו צ מ ב ם  י ש נ א

התפרצות נגיף הקורונה בישראל הביאה לעליה
דרמטית בביקוש לשירותי בריאות, טיפול וסיוע. אלה
עדיין זמנים מאתגרים. אנשים המומים מההשלכות של
המגפה על חייהם ומתמודדים עם מצבי דחק סביב
משפחה, עבודה, הישרדות כלכלית ובידוד חברתי.
עבור רבים, חוסר הוודאות הינו הקושי הגדול והוא

מקצין תחושות של לחץ, חרדה וקשיים רגשיים. 
 

החשש הממשי לעצמנו, ליקירינו ולסובבים אותנו
ערער והוביל למנעד רחב של התמודדויות  שביניהן

כעס, ייאוש ואובדן התקווה.
 

השימוש במרחב המקוון לטובת סיוע נפשי צבר
תאוצה, בייחוד לאור הזמינות והנגישות שהוא

מאפשר.

ו י ת ו כ ל ש ה ו ה  נ ו ר ו ק ה ר  ב ש מ



קו הצ'אט - הקו החם
מאז פרוץ משבר קורונה, זינקו הפניות לקווי הצ'אט של
סה"ר באופן דרמטי בהשוואה לשנים קודמות. בשל הריחוק
והבידוד החברתי, תקופות הסגר הכפויות וחוסר הוודאות
הרב, יותר אנשים נעזרו במגוון ערוצי הסיוע והשירותים
שהעניקה סה"ר ללא כל עלות; שירותים שהפכו לקריטיים
ומצילי חיים בימי שגרה ובמיוחד בתקופת משבר שהינו יוצא

דופן בעוצמתו.
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כמות פניות לקו הצ'אט של סה"ר 



70% מהפניות לקו הצ'אט של סה"ר
התקבלו מנשים ו-30% מגברים. 

עם זה, מבחינת מספר הפונים, נרשמה
עליה חדה במספר הפניות מגברים ביחס

לתקופה המקבילה אשתקד. 

גברים, שבעבר מיעטו לבקש סיוע מסיבות
תרבותיות וחברתיות ובשל מחסומים
פסיכולוגיים,  פנו השנה יותר לקבלת

מענה אנונימי, נגיש וזמין.

סה"ר מעניקה סיוע נפשי לכלל
האוכלוסייה החל מילדים בני 10 ועד

למבוגרים לרבות בני הגיל השלישי. עד
פרוץ המשבר, מרבית הפונים לסה"ר היו

בני 14-50. בשנת 2020,  בעקבות
המשבר, החלו להגיע לסה"ר פניות

מהאוכלוסייה הבוגרת יותר בטווח הגילים
שבין 50-75. אפשר להסיק מכך כי

המצוקה בקרב קבוצת גיל זו התעצמה
באופן דרמטי ויש צורך בהפניית משאבים

נוספים לתמיכה וסיוע בה.

נשים

70.2%

גברים

29.8%

מאפייני גיל ומגדר

21-30
35.1%

14-17
20.4%

18-20
16.6%

31-40
15.3%

41-50
5.6%

51-75
4%

10-13
3%

מגדרגיל



02 |  Annual Report 2020 תמיכה נפשית בערבית
כדי לספק מענה הולם לחברה הערבית המתמודדים

עם מצוקה נפשית, הקמנו השנה קו חירום ייעודי

בשפה הערבית. הסיוע הינו רגיש-תרבות, ניתן

בשפה הערבית ובאופן שמאפשר שמירה על

אנונימיות והתגברות על מחסומי מרחק וניידות.

קהל היעד של הקו בערבית כולל את כל דוברי

הערבית בארץ הנמצאים במצוקה עקב משבר קורונה

והשפעותיו. בדומה לכלל הציבור, גם בקרב החברה

הערבית השלכות המגפה קשות ומרובות, וכוללות

אבטלה, מצוקה כלכלית, ריחוק, בדידות, וקושי

להתמודד עם אי וודאות ולמצוא מזור ותמיכה

במציאות חיים חדשה ומורכבת.

אחר

21.9%

בדידות

17.4%

חרדות

16.2%

דכאון

קשיים זוגיים14.7%

12.9%

קשיים משפחתיים

7.7%

קשיים כלכליים

4.7%

קשיים חברתיים

4.5%

מצוקות עיקריות בקו בערבית 2,395
פניות

מאפריל ועד דצמבר 

2020 



 135%
גידול במספר פניות עם תוכן אובדני

בקרב הגילאים 51-75

4,123 פניות
עם תוכן אובדני המהוות גידול 

של 35% ביחס ל-2019

 33.6%
מהפניות עם תוכן אובדני היו על רקע

של בדידות

אובדנות

05

העלייה במספר השיחות עם תוכן אובדני משקפת תמונת מצב עגומה. הגידול באחוז הפניות

האובדניות בקרב גיל 50 ומעלה יכול להצביע על המצוקה הכלכלית, האבטלה והשפעה גדולה

יותר של תקופת הסגר על אוכלוסייה בסיכון. התמודדות מתמשכת עם מנעד רחב של מצוקות

על הרצף הרגשי, הפיזי והנפשי הובילה למצב כמעט כאוטי. אנשים בקבוצות הגיל המבוגרות

איבדו עבודה; הריחוק הפיזי הפך לריחוק חברתי; אנשים נאלצו להתמודד עם אי וודאות ולעיתים

גם עם תחלואה; תחושת המחנק הציפה ומולה הצטמצמה תחושת המשמעות והפרודוקטיביות.

כל אלה ערערו והעצימו את הייאוש המצטבר, ובעקבותיו באו מחשבות על אובדן התקווה.

 

מחשבות אובדניות יעידו לא פעם על מצוקה בקצה הרצף; חוויה המדמה מערה חשוכה שאין

ממנה מוצא, קושי מול המחשבה שהמחר יביא איתו שוב את הכאב, הסבל, הסיזיפיות של החיים.

האדם האובדני ירגיש לרוב מובס, מותש, שקוף, לא ראוי, תקוע. הפחד מדחייה, מלהוות

נטל, לאכזב את הסביבה ואף להכאיב לה מונע פעמים רבות מהאדם המתמודד לשתף וכך הוא

נשאר לבד בבדידותו וכאבו. מרחבים שבהם יש אנונימיות מאפשרים פורקן, שיתוף, שיח 'בגובה

העיניים', מקום שבו אין בהלה או איום מול הכאב שעולה.

התפלגות גילים - פניות עם תוכן אובדני

21-30
35.3%

10-17
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41-50
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51+
5.4%

לא מעוניין להמשיך לחיות. בשום צורה ובשום מצב. אני בחובות של 120,000 ש"ח.

ברור לי שאתאבד. אני רק חושב איך להיפרד מאשתי ומהבנות"



בעת האחרונה, בשל המצב, נרשמה עלייה חדה בפניות על רקע דיכאון ועצבות בקרב כל קבוצות הגיל.
בלטה במיוחד קבוצת הגיל של בני 50 ומעלה, שהחלה לפנות יותר למוקדי מצוקה ברשת. בקבוצת הגיל

הזאת היינו עדים לתחושת התלישות, הייאוש והעימות מול אתגרי החיים, כמו גם אובדן של עבודה
ומשמעות שנקטעה באיבה. הניתוק הכפוי הוביל בין היתר לתחושות של בדידות ולאות, חוסר רלוונטיות,

שעמום גובר, פחד להיות נטל, אובדן היציבות ואובדן השגרה המנחמת.
 

דיכאון היא מחלה שלה ביטויים רגשיים וגופניים רבים, וביניהם אי-שקט, הפרעות שינה, שינויים בתיאבון,
הזנחה גופנית ובאופן כללי חוסר בתחושת הנאה מהחיים. אנשים המתמודדים עם דיכאון לא ימהרו לשתף
את סביבתם, לעיתים בשל הבושה או הפחד מסטריאוטיפים ושיפוטיות, ואף מהמחשבה שאף אחד באמת

לא יכול להבין עם מה הם מתמודדים. וכך, נשארים רבים לבד מול הקושי. מנגד, דווקא הפנייה למרחב
וירטואלי אנונימי מאפשרת לשבור מחסומים ולצמצם את הפחד מחשיפה ומהצורך לרצות את הסביבה

הקרובה.

דכאון ועצבות קשה
 

 36.5%
מהפניות בקבוצת הגיל 51-65 

היו עם רקע של דכאון. 

4,047 פניות
גידול של 57% בהשוואה ל-2019

 

 
57%
stock maturity

38%
finance growth

אני מתה מבפנים. אני מרגישה

שאין לי אף אחד בעולם. אבל אני

חייבת להמשיך להיות "נורמלית". 

להמשיך כמו כולם. 

נגמרו לי הכוחות...

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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בדידות
 

31%
מהפניות בגילאי 18-20 היו על 

רקע של בדידות

4,663 פניות
גידול של 73% בהשוואה ל-2019

עם התפרצות המגפה והסגרים שהוטלו,נבלם תהליך יציאתם לעצמאות של בוגרים צעירים רבים.
אירועים משמעותיים, וביניהם סיום הלימודים בתיכון, שירות צבאי, פרידה מבית ההורים, הטיול
הגדול שאחרי הצבא – בוטלו או נדחו, והובילו צעירים רבים להרגיש בעל כורכם תלושים ממהלך

החיים שסומן עבורם, בודדים, מנותקים ולא שייכים.
 

תחושת הבדידות הינה סובייקטיבית. אין בה כדי להעיד בהכרח על הימצאותו של אדם לבד, אלא על
חיים שבהם חוויה ותחושה של היעדר יחסים חברתיים או כאלה שבהם יחסים חברתיים לקויים.
הבדידות יכולה לבעבע ולצמוח על קרקע שבה ישנן תחושות כמו: אני לא ראוי, אני מעמסה על

סביבתי, אני לא יצירתי או מעניין, אני עלוב ולא מובן, לא אוהבים אותי באמת; תחושת אלה ונוספות
יכולות להעיד על דיכוטומיה ופערי תפיסה של המציאות הסובייקטיבית מול זו האובייקטיבית.

 אני נורא בודד,  אני כל יום, כל היום,

 לבד עם עצמי בבית, אני מרגיש שאין לי 

אף אחד ושלאף אחד לא אכפת...

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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העלייה בכמות הפניות על רקע של אלימות, קשיים משפחתיים וקשיים על רקע זוגי סביב הסגר הראשון
יכולה להעיד על כך שללא הכנה מראש וללא כל התרעה רבים מצאו את עצמם כלואים בביתם עם

'הקרובים' להם, כשבבתים רבים האנשים הקרובים ביותר הם האיום הגדול ביותר. בבת אחת עלה מדד
הדחק הכלכלי, הרגשי ולעיתים גם הפיזי-בריאותי. סיר הלחץ שרבים מצאו את עצמם בתוכו חייב ליצר

שיח אחר, אינטימי, כן. במשפחות שבהן מלכתחילה לא מתנהל שיח כזה, שיח בגובה
העיניים, מתוך כבוד לקושי, מתוך רצון לתמוך, אזי הדרך להסלמה קצרה מאוד.

 

אלימות במשפחה וקשיים משפחתים וזוגיים
 

275%
גידול בכמות הפניות על רקע של

אלימות במשפחה ביחס ל2019

(408 ב2020 לעומת 148 ב2019) 

3,949 פניות
על רקע של קשיים משפחתיים וזוגיים -

גידול של 54% ביחס ל-2019

לפני 3 חודשים בעלי הכה אותי. זו לא פעם

ראשונה. אני חושבת כל הזמן האם נכון

להיפרד ממנו ואז נזכרת שיש לנו ילדה קטנה

שלא מבינה מה קורה. מצד שני אני לא יכולה

לחוות ולראות את הילדה שלי גדלה בסביבה

כמו שאני חייה בה.

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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קשיים משפחתיים

קשיים זוגיים

אלימות במשפחה

סגר ראשון סגר שני



בתקופת הסגר הראשון, השני ואף השלישי, אנו עדים לגידול בפניות על רקע של הפרעות אכילה.
תקופות אלה של סגרים דחקו נערות רבות אל הקצה; מול תחושת השקיפות ההולכת וגוברת,

ההורים העסוקים, הניתוק החברתי והגלישה הרבה במרחב הווירטואלי - שבו תפיסת אידיאל היופי
לעיתים רבות לקויה - מצאו את עצמן נערות בגיל ההתבגרות המתמודדות עם דימוי עצמי לקוי,

פרפקציוניזם וצורך עז בהשתייכות, מפתחות הפרעות אכילה קשות.
 

הפרעות אכילה יכולות להתעורר בסביבתדחק, חו דרנות ומול הצורך בשליטה או אובדנה. הסיבות
להתעוררות ההפרעה הן רבות, ובתקופה שבה אדם נאלץ לשנות את אורח חייו באופן קיצוני הן

יכולות להתעורר ביתר שאת ובשל דרכי התמודדות לקויות מול תסכול, שנאה עצמית וביקורת
עצמית קיצונית.

הפרעות אכילה
 39%

מהפניות היו של נערות בקבוצת 

גיל 14-17

76%
גידול במספר הפניות על רקע של

הפרעות אכילה בהשוואה ל-2019

אנורקסיה זה סבל יום יומי. זה לא

לישון לילה כי הגוף שלך מורעב, זה

להרעיב את עצמך בכל יום מחדש ואם

אכלת לבכות או ללכת להקיא. 

זה שנאה עצמית 24/7.

סגר ראשון סגר שני סגר שלישי



העלייה במספר הפניות השנה על רקע של פגיעה עצמית יכולה להעיד על עוצמת הייאוש שמסתתרת
מאחוריה. כשמתבגר/ת או בוגר/ת צעיר/ה מרגיש/ה שאין לו/ה אוזן קשבת או זכות להביע כעס או
תחושות כמו חוסר אונים שאפיינו את העת האחרונה, כשתחושות של אפסיות, בדידות, לחץ ואף

שעמום מלוות יום יום - כל היום, צעירים יכולים לפנות ל'פתרונות' שגויים המספקים אשליה של שחרור
ושליטה. נוסף על כך, הגביר הבידוד את אפשרויות ההסתרה ואפשר לצעירים רבים 'להיעלם מתחת

לרדאר'.

פציעה עצמית היא דחף הרסני לוויסות הסערה הרגשית; בבסיס הפציעה העצמית נמצא איום של
פרידה, דחייה, אכזבה ותחושות של מתח עצום. הפציעה תתרחש כדי להכיל רגשות ומחשבות קשים
מנשוא שנחווים כחודרניים ולעיתים כדי להחזיר את תחושת השליטה על הכאב הבלתי נסבל. פציעה

עצמית יכולה להוות בין היתר סימן לדיכאון, דחק, פגיעות מיניות. הפנייה לעזרה במרחב מקוון
מצמצמת את השיפוטיות וההלקאה העצמית ומהווה מרחב שבו יש לגיטימציה לשתף.

פציעה עצמית
 

52%
מהפניות היו בקבוצת הגיל  14-20 

39%
גידול במספר הפניות  בקבוצת הגיל

14-20 לעומת 2019

פגעתי בעצמי לפני שבוע כי רבתי עם

אמא שלי. עשיתי את זה עכשיו שוב כי

אין לי עם מי לדבר או לפנות אליו וזה

סוג של הדרך שלי להוציא את

הכעסים למרות שאני יודעת שזאת

דרך מסוכנת.

2019 2020
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כמות הפניות על רקע פציעה עצמית בקבוצת הגיל 14-20



השנה, נשים רבות המתמודדות עם פגיעה מינית או איום מתמשך בסביבתן הקרובה, מצאו את
עצמן כלואות בביתן מבלי שתהיה להן יכולת להתרחק ולהתנתק. חומרת הפגיעה נבעה גם

בשל העדר מקורות תמיכה, החשש לשתף, הניתוק החברתי וצמצום משאבי החוסן  שביניהם
תחושת משמעות ומסוגלות. בתקופות בידוד ובשל חוסר היכולת להימלט מהאדם הפוגע, עלה

הפוטנציאל לשחזור הטראומה ולהופעתם של זיכרונות שהתעוררו בשל  "טריגר". 
 

אנו מעריכים כי הסגרים והבידוד הכפוי העצימו את תחושת אובדן השליטה והתלות הגבוהה,
וכי השיח במרחב אנונימי איפשר להביא את הכאב ללא פילטר, ללא בושה וללא החשש להיות

חשופה ופגיעה.

טראומה מינית
 

43%
מהפניות היו בקרב קבוצת 

הגיל 21-30

25%
גידול במספר הפניות על רקע של

טראומה מינית בהשוואה ל-2019

רק רוצה לשתף ולא להיות לבד...פתאום לא

מוצאת את המילים...אבל עולה תמונה. 

אני רועדת, כאובה ועומדת להקיא. 

קצת מרגישה כמו אז...

ינואר פברואר מרץ אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר דצמבר
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סיירת סה"ר מנטרת את הרשת באופן יזום באמצעות טכנולוגיה ייעודית, ומציעה עזרה לילדים
ובני נוער המביעים מצוקה ברשת. בשנת 2020, מתנדבי סה"ר ניטרו כ-40,000 הודעות

מצוקה ברשת והציעו עזרה ל-7,621 אנשים, רובם ילדים ובני נוער במצוקה קשה.

נאנסתי לפני כמה ימים...אני מראה לכולם שהכל

בסדר ואני מחייכת. מבפנים פשוט בא לי לצרוח

ולספר למישהו אבל אני לא אעשה את זה.

ר " ה ס ת  ר י י ס
ניטור הודעות מצוקה ברשת ומתן סיוע נפשי ברשתות החברתיות בזמן אמת

כפי שאפשר לראות לאורך השנים, יותר ויותר ילדים, בני נוער וצעירים מביעים את
מצוקותיהם באופן פומבי וגלוי ברשתות החברתיות. אם נאתר את מצוקתם ברשתות

החברתיות מוקדם, נסייע ונפנה לגורמי טיפול מתאימים נוכל למנוע התפתחות למצוקות
קשות הרבה יותר. ממצאים אלה מראים את החשיבות הגורלית של ניטור ושקלול מדדי

המצוקה הנפשית ברשת ולפעול בהתאם.
 

2016 2017 2018 2019 2020
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224%

7,621

3,390

2,367
1,639

952

גידול במספר האנשים
שקיבלו סיוע על ידי

מתנדבי סה"ר



אובדנות

35% 23%

26% 28%

אלימות במשפחה

ת ו י ת ר ב ח ה ת  ו ת ש ר ב ת  ו י ש פ נ ת  ו ק ו צ מ

ללא מסגרת חינוכית יציבה ובשל בידוד חברתי וחוסר וודאות תהומי, בני הנוער והצעירים
סבלו השנה יותר מדיכאון, חרדות, בדידות, קשיים על רקע משפחתי ואלימות במשפחה.
השנה, בתקופת משבר יוצאת דופן, סיר הלחץ המשפחתי היה גדול מנשוא והיינו עדים
לעליה ניכרת בביטויי מצוקה ברשת סביב קשיים בתוך המשפחה ואף אלימות; מצוקות על

רקע של חרדה מהלא נודע ותכנים אובדניים עם סכנה ממשית לחיי אדם.

דכאוןחרדות

% גידול בתקופות סגר
הנוכחות והפעילות של סה"ר ברחבי הרשת וברשתות החברתיות איפשרה לנו לבחון את
שיעור הגידול במצוקה בתקופות של סגר ובידוד חברתי אל מול החודשים שבהם לא היו
סגרים ובידוד כפוי. הנתונים מלמדים כי הגידול במצוקות קשות בתקופות הסגר היה

בשיעור  ניכר.



אנו חיים בסביבה משתנה ודינמית, במרחבים שבהם יש ממשק הדוק בין העולם "האמיתי" לבין העולם
"ברשת". בין המציאות הפיזית לבין זו הווירטואלית. כדי שנוכל לפעול בהצלחה בעולם שמשתנה

ומתפתח כל העת יש חשיבות רבה לבצע תהליכי מדידה והערכה של פעילות העמותה. 
 

כדי להכיר טוב יותר את הצרכים של הפונים אלינו ולהיות בשיפור מתמיד של השירות שאותו אנו
מעניקים לציבור, שילבנו גם השנה תהליכי מדידה והערכה בארגון. כדי למדוד ולהעריך את פעילות
המתנדבים וכן את שביעות הרצון של הפונים אלינו ממגוון שירותי הסיוע, ביצענו גם במהלך 2020

סקרים הנוגעים לתחומי הפעילות השונים של העמותה.
 

בשנת 2021 נמשיך לפעול כדי להשתפר, במיוחד לאור אירוע משמעותי ויוצא דופן כמו משבר קורונה,
ונפעל להטמעת המסקנות שיעלו כדי לצמוח, להתפתח וליצור השפעה חברתית משמעותית ורחבה

בשדה שבו אנו פועלים.
 
 

מדידה והערכה

73%87%

87% מהפונים ציינו שיפנו אל
סה"ר שוב בעת הצורך

73% מהפונים העידו שהרגישו
תחושת הקלה בסיום שיחה עם

מתנדב או מתנדבת סה"ר



אתם מדהימים. המון פעמים

עצרו אותי כאן מלפגוע

בעצמי ובאמת אתם עוזרים

לי כאן המון. 

הגעתי לצ'אט שלכם והמתנדבים

שלכם עוזרים לי כל פעם מחדש

בדרך הכי טובה שאפשר. 

כשאגדל ארצה להתנדב אצלכם

בעצמי כדי לעזור לנערים ונערות

במצוקה - כמו שאני עכשיו.

אני הרבה יותר בסדר

כרגע. אני מנחש שזה

היה רגע חולף. הפוסט

שהעליתם שמציע

לקרוא לפני שעושים

דברים פזיזים אולי

הציל את חיי...

בזכותכם אני סוף

סוף אלך לאבחון

ואקבל טיפול. 

תודה לכם

הרגשתי אותך

כאן איתי

בכאב שלי. 

תודה



 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות:
במסגרת ציון היום למניעת אובדנות -
התוכנית הלאומית לאובדנות, מעקב

ועדת שירותי בריאות הנפש בזמן משבר
קורונה: היבטים ביישום התוכנית

הלאומית למניעת התאבדויות והיבטים
ברפורמה להעברת האחריות הביטוחית

בבריאות הנפש

 

ועדת המדע והטכנולוגיה: אמצעים
טכנולוגיים להגנה על ילדים ונוער

ברשת, לאור השימוש המוגבר בתקופת
קורונה|

הוועדה המיוחדת לעניין נגיף הקורונה
החדש: מערך בריאות הנפש והמשך

תפעול מערך הפסיכולוגיה הציבורית,
לאור משבר הקורונה

השדולה למניעת אובדנות: טיפול
באובדנות ומניעת אובדנות.

 

 

 

 

 

 

 
פועלים להקמת רשות לאומית למניעת אובדנות

סה"ר שותפה, עם ארגונים נוספים ובהובלת עמותת "בשביל החיים", בפעילות להקמת  רשות למניעת

אובדנות באמצעות חקיקה. הקמת רשות שכזו משמעה כי המדינה מכירה בתופעת ההתאבדות הרחבה,

לוקחת אחריות ומאפשרת תהליך יסודי, מעמיק וארוך טווח שאינו תלוי בשינויי ממשלות וחילופי תפקידים.

במהלך השנה, הכנו מצע משותף עם עמותת ער"ן ויחידת המשא ומתן של המשטרה, שמטרתו לפרט

בתוכנית לטווח של 5 שנים את הצרכים של הקווים החמים הפועלים למניעת אובדנות בארץ.

פועלים לשינוי חברתי
עמותת סה"ר פועלת מאז יום הקמתה למניעה של אובדנות בישראל. לצד הפעלת ערוצי סיוע לציבור
הרחב, העמותה חברה ב"מועצה הלאומית למניעת אובדנות" ושותפה פעילה להמלצות הניתנות

למשרדי הממשלה בנושא.

במהלך 2020 סה"ר פעלה לשינוי מדיניות והשתתפה בועדות הכנסת השונות כדי להוביל שינוי:



סה"ר היא עמותה שכל שירותיה ניתנים ללא תשלום על-ידי מתנדבים בלבד. המתנדבים בסה"ר הם
המשאב החשוב ביותר בארגון ותחום ההתנדבות בסה"ר הוא ליבת העשייה שלנו. אנו עוסקים בפיתוח,

בגיוס, בהכשרה ובליווי של המתנדבים בעמותה, הן ברמה המקצועית, הן ברמה החברתית-אישית.
 

בשנת 2020 פעלו בסה"ר 200 מתנדבים. 150 מהם הם מתנדבים הפעילים מדי שבוע בערוצי הסיוע
השונים, בעוד שלעמותה מתנדבים נוספים הלוקחים חלק בצוותי הכשרה, פיתוח ויישום של התוכנית

השנתית של העמותה.
 

מתנדבים מחו"ל

40
אנשי מקצוע 

מתחום הטיפול

       בכל משמרת מחדש, ממלאת אותי ההרגשה  

שהבחירה להתנדב בסה"ר היא ההחלטה הכי

טובה שעשיתי בשנים האחרונות. מדהים אותי

בכל פעם מחדש כמה פונים מודים בסוף שיחה,

באמת מעריכים, באמת מרגישים שקיבלו מענה

לצורך שלהם, לקושי, ללבד שהיו בתוכו קודם...

התנדבות וקהילה

10%4
הכשרות בשנה

200
מתנדבים

אחרי שעה של שיחה היא הסכימה לשתף

את אמא שלה. זה היה הרגע הכי משמעותי

שלי עד כה בהתנדבות. ידעתי שעזרתי לה

לקבל החלטה גורלית. שכעת בזכותי היא

כבר לא לבד עם חוויה כל כך קשה.



מאז הקמתה פועלת עמותת סה"ר ברשת ומעניקה שירותים באמצעים דיגיטליים, ועל כן כיום
יש לנו בסיס נתונים רחב המאפשר ניתוחים מגוונים בתחום בריאות הנפש. המטרה העיקרית
שלנו היא לתמוך באנשים במצוקה וכל שימוש שאנו עושים בנתונים שברשותנו משרת מטרה זו.
כדי לשפר את איכות השירות שלנו ולהשיג את המטרה העיקרית של תמיכה באנשים במצוקה,
אנו משתמשים בנתונים באופן פנימי. נוסף על כך, אנו מאפשרים שימוש בנתונים גם באופן
חיצוני ומשתפים מידע עם חוקרים בתחומי בריאות הנפש ובתחומים של טכנולוגיה ובינה
מלאכותית. שיתוף מידע למטרות מחקר ופיתוח יאפשר לנו לתת סיוע איכותי ויעיל יותר ובכך

להגדיל את מספר האנשים המקבלים מאיתנו עזרה.
 
 
 

מחקר ופיתוח

הרחבת מערך

התמיכה

שיתופי פעולה

שיפור וייעול

השירות

עם חוקרים ואקדמיה



סה"ר בתקשורת

 
מעלים את המודעות 

להתמודדות עם מצוקות נפשיות



ם י פ ת ו ש



sahar.org.il

לתרומות:

סה"ר - סיוע והקשבה ברשת

בנק הפועלים, סניף 630, חשבון 85315

https://www.facebook.com/
saharhelponline/

כנסו לאתר

עקבו אחרינו בפייסבוק 

support@sahar.org.il

כתבו לנו

לעמותה פטור ממס לפי סעיף 46א' לפקודת המס

http://www.sahar.org.il/
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