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1.1

הרציונל–הצורךוהפתרון
מצוקות נפשיות של ניצולי שואה והשפעות פסיכו-חברתיות על בני משפחתם

בישראל חיים היום כ 210 -אלף ניצולי שואה (מעגל ראשון וכן מעגל שני) .אם לוקחים בחשבון גם את בני משפחתם
ובמיוחד את בני הדור השני ,מדובר בכמיליון איש המושפעים מהשואה .לפי מחקרי מעקב שונים ,רבים מהניצולים
סובלים מתופעות של הפרעה פוסט-טראומטית )PTSD ( ,תגובות אבל ממושכות ,בעיות שינה ומצבי חרדה .כמו כן
קיימת תופעת ההעברה הבין-דורית של טראומות ההורים.
בנוסף לטראומות מהעבר ,רוב הניצולים מתמודדים גם עם השינויים עקב הזִקנה :אבדן ,צמצום משאבים כלכליים,
נפשיים וחברתיים ,בדידות וירידה בתפקוד .שינויים אלו מחריפים את ההפרעה הפוסט-טראומטית בזִקנה ומגדילים את
מספר הניצולים הקשישים הזקוקים לתמיכה נפשית וחברתית.
הפרויקט המוצע ייתן מענה ייחודי וראשון מסוגו בנגישות ובזמינות לניצולי השואה ,בני משפחתם ובני הדור השני
ניסיוננו מלמד כי מעבר לקו לזקן בער"ן הממוקד בקשיים האופייניים לזקנה ולהזדקנות ,קיים צורך להבנות קו נפרד
המוקד בקשיים הרגשיים של ניצולי שואה ובני משפחתם .קו ער" ן לניצולי השואה ולבני משפחתם ייתן מענה המותאם
לקשיים ולצרכים הייחודיים של אוכלוסיית היעד ,תוך מתן לגיטימציה לפנייה כמיצוי זכות לגיטימית והורדת החשש
להיעזר בשירות מתן סיוע רגשי.
1.2

.

הצורך הבלתי ממומש בסיוע רגשי זמין

המצוקות הרגשיות של ניצולי שואה ,בני משפחתם והדור השני ,הנן בעלות השלכות שליליות רחבות היקף על הפרט,
בני משפחתו  ,סביבתו והחברה הישראלית כולה .מצוקות אלה מחייבות את קיומם של שירותי תמיכה וסיוע רגשיים,
זמינים ונגישים ,אשר ימלאו תפקיד מרכזי בהתמודדות עם בעיה חברתית זו .בהמשך יוצגו היבטים שונים של הגשת
סיוע רגשי טלפוני ויפורטו המאפיינים והיתרונות שבהגשת הסיוע המוצע ע"י עמותת ער"ן.
3.1

יתרונות ייחודיים לסיוע טלפוני

התכונות של התקשורת הטלפונית עשויות לעודד קבוצות מסוימות של פונים להשתמש בה לשם קבלת עזרה נפשית.
הנגישות הגבוהה של יצירת הקשר עשויה להתאים לצרכים של אנשים זקנים ובעלי מגבלות בריאות וניידות  ,שחשוב
להם לוודא שהעזרה שהם זקוקים לה נמצאת בהישג יד; לאנשים בעלי מטען רגשי של כאב ומצוקה ,קל יותר לבטא את
רגשותיהם בסביבה הבטוחה של התקשורת הטלפונית מאשר שיחה פנים אל פנים.
המחסום הנפשי בפני מפגש ישיר עם העוזר הוא לעתים כל כך חזק ,עד כי אנשים בוחרים להימנע מפנייה כזו על אף
הסבל שנגרם להם בשל הבעיה שהם סובלים ממנה .הניסיון שהצטבר בער"ן מלמד כי במקרים רבים הפונים מייחסים
את ההחלטה שלהם לפנות לעזרה לאפשרות לשמור על האנונימיות.
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מאפייניהשרות

מתנדבי ער"ן ,יעניקו לניצולי שואה ,בני משפחתם ובני הדור השני שירותי תמיכה ומידע  24שעות ביממה ,שבעה ימים
בשבוע.
בנוסף ,ער" ן תבצע שיחות יזומות שבועיות לניצולי שואה המעוניינים בכך ,במסגרת תכנית מובנית לתמיכה טלפונית
מוגבלת בזמן .בעת הצורך ,תתבצע הפנייה להמשך טיפול של כלל גופי הטיפול המוסדיים והקהילתיים במדינת ישראל.
באמצעות הקשר הטלפוני עם ער" ן יוכלו יותר ניצולי שואה ובני משפחה להיות מודעים לשירותי עמך וכן יהיה באפשרותם
ליהנות מסיוע רגשי תומך ואמפתי גם באזורים מרוחקים מהמרכז בהם לא קיימים מועדונים ומספר גורמי הטיפול
מצומצם.
השירותיינתן בשלושה תחומיםמרכזיים:




ייעוץ  -מתן תמיכה רגשית :הפונים זוכים לאוזן קשבת ,עידוד ,הרגעה והנעה לחשיבה על דרכי התמודדות
אפשריים עם הקושי.
מתן מידע אודות שירותים ייעודיים עבור ניצולי שואה וחיבורם לקהילה ולפעילויות חברתיות המקנות תחושת
משמעות ושייכות.
הפניה לגורמי סיוע מקצועיים במצבי מצוקה חריפה וסיכון.

הפרויקט המוצע הינו מורכב ורחב היקף וכולל שיתוף פעולה עם אנשי מקצוע המתמחים בתחום וכן הטמעה של
תהליכים ,דפוסי עבודה ונהלים באמצעות הכשרת המתנדבים ,תוך ליווי מקצועי שוטף.
הקו הייעודי של ער" ן לניצולי שואה ובני משפחתם הנו ייחודי וראשוני במטרתו המקיפה למתן שירותי תמיכה רגשית
טלפונית .במסגרת הפרויקט יתקיים שיתוף פעולה עם עמותת עמך ועם עמותת אלה  .שיתוף הפעולה יכלול תהליכי
הכשרה משותפים וכן הפניית פונים בקו לשירותים המקצועיים שמספקים הגופים המטפלים בניצולי השואה  .אין בנמצא
שירות דומה הן בהיקפו והן בזמינותו.
3

אוכלוסייתהיעד–מאפייניםוקריטריוניםלקבלהלתוכנית

השרות המוצע מיועד לשרת את כלל אוכלוסיית ניצולי השואה ,בני משפחתם ובני הדור השני במדינת ישראל .השרות
יהיה כלל ארצי ועל אזורי ויהיה זמין ונגיש לכלל רבדי אוכלוסיית היעד .השרות מיועד לאוכלוסיה דוברת עברית ,אנגלית
ורוסית ויינתן לכל פונה בשפתו .הסיוע ניתן לכל אדם אשר רואה עצמו מתמודד עם קושי ומצוקה רגשית ,אינו מותנה
ואינו דורש הזדהות.
 1.3קבוצות בסיכון
כחלק מהסיוע והתמיכה הרגשיים ,יתבצע איתור וזיהוי של פרטים המצויים בסיכון לרבות סיכון אובדני והפנייתם לקבלת
עזרה מקצועית.
2.3

דרכי פנייה לקבלת הסיוע
 .1פנייה ישירה לסיוע של ניצול שואה או בן משפחתו או בני הדור השני.
 .2פנייה יזומה של מתנדבי ער" ן לניצולי שואה או בני משפחה מעוניינים לסדרה של  12שיחות יזומות של תמיכה
רגשית באמצעות מתנדב קבוע .הפניות עשויות להתקבל בשיתוף משרד הרווחה ,משרד הגמלאים ,מרכז
הארגונים ,מוקדי מיצוי זכויות ועוד.
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 .3המלצה והפניה של גורמים קהילתיים שונים המטפלים באוכלוסיית היעד  :עמותת עמך ,לשכות הרווחה ,בטל"א
ומשרדים נוספים.
4

מטרות,יעדיםומדדיהצלחה
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הקלת ההצפה הרגשית והעומס הנפשי .
חיזוק תחושת הערך והביטחון העצמי .העצמת אמונת הפרט ביכולת ההתמודדות שלו ונטיעת תחושת מסוגלות.
הקנית אסטרטגיות התמודדות מושכלת עם המצוקה הרגשית והקשיים.
סיוע לבני המשפחה לתמוך בפרט ולהתמודד עם הפגיעה האפשרית באקלים ובחוסן המשפחתי.
זיהוי סימני מצוקה וסיכון והפנייה לעזרה מקצועית מתאימה בעת הצורך.

מרכיבייישוםהתכנית

העקרונות המנחים את פעילותה של ער"ן ייושמו בתוכנית המוצעת ,תוך יציקת התכנים הייחודיים לקשיים ולמצוקות
הרגשיות המאפיינות את אוכלוסיית ניצולי השואה  ,בני משפחתם ובני הדור השני  .להלן יפורטו התכנים המרכזיים
ותהליכי היישום.

תכנים מרכזיים

5.1






5.2

מתן לגיטימציה לתגובות הלחץ ,החרדה ,הכעס והתסכול של הפונים והעברת המסר כי תגובות אלה הן טבעיות
ומתאימות למצב משברי ופיתוח שיחה היוצרת העצמה.
בד בבד עם מתן לגיטימציה לביטוי רגשי ועיבוד תהליך המשבר ,מתן סיוע בקבלת החלטות ובדיקת אלטרנטיבות
שונות.
לאפשר לפונים ולבני משפחתם לספר על מחשבותיהם ,רגשותיהם והתנהגויותיהם בתנאי אנונימיות וסודיות
ובאווירת אמון.
הקשבה לניצולי שואה המרגישים צורך מיידי לשתף בהצפה של זיכרונות טראומטיים מהעבר ,שמתחזקים מעת
לעת.
עזרה בהפניית הניצולים הזקוקים לייעוץ וטיפול למרכזים מתמחים ,הנמצאים בקרבת מקום מגוריהם.
הדרכה והטמעה

הבנייה והטמעה של תוכנית הדרכה מקיפה ,מותאמת תוכן לאלף מתנדבי הארגון בשילוב מומחים ,בתחום ההתמודדות
עם בעיות המאפיינות ניצולי שואה ובני משפחתם .ההכשרה תכלול בין היתר את הנושאים הבאים:
 oברמת הפרט
 oהכרת ההיסטוריה של השואה
 oטראומה והשלכותיה
 oאובדן ואבל
 oמצוקות נפשיות אופייניות של ניצולי שואה
 oהתמודדות של ניצולי שואה עם הזקנה
 oהשלכות על המערכת המשפחתית
 oהעברה הבין  -דורית
 oדור השני והקשר עם דור הניצולים
 oהתמודדות עם מחלה ומוות של הניצולים
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 oהקניית נהלי ותהליכי עבודה ייעודיים לקו
 oהכרות עם שירותים קהילתיים וציבוריים
 oהכרות עם תהליכי הדיווח והמשוב במערכת הממוחשבת
 oהיכרות עם תהליכי ונהלי העבודה הייחודיים לקו
 oאתיקה מקצועית ושמירת סודיות

תהליכי ההכשרה

5.3

6



הכשרת מומחי תוכן בתוך הארגון.



כתיבה והפצה של חומרי הדרכה ייעודיים הכוללים חומר תיאורטי ויישומי.



שילוב מערכי הדרכה מקוונים בפלטפורמה הארגונית הקיימת.



התנעת הפרויקט ביום עיון מרוכז ,לכלל מתנדבי הארגון .עריכת הכשרות מקצועיות כלל ארציות לרבות הטמעת
המערך המקצועי במערכת ההכשרות השוטפות של הארגון המבוצעות מדי שנה בימי עיון ,סדנאות וקבוצות דיון,
במטרה לסייע למתנדבים במתן שרות מקצועי ואיכותי לפונים.



שילוב מודל התמיכה ב ניצולי שואה  ,בני משפחתם ובני הדור השני כחלק אינטגראלי מקורס ההכשרה הער "ני
למתנדבים חדשים.



רענון תקופתי לצורך היענות מיטבית לצרכים העולים מהעבודה בקו הסיוע ,קשיים ,כשלים ותהליכי משוב,
הקניית תכנים חדשים ובמידת הצורך הטמעת דפוסי פעילות חדשים.

משובומדידתהפעילות


יצירת תהליכי משוב וסופרוויז' ן פרטניים וקבוצתיים לעיבוד רגשי ושיפור מיומנויות סיוע.



פיתוח והפעלת מערך מחקרי שילווה וינתר את יעילות השירות ושביעות הרצון ממנו תוך פילוח הפונים  ,מאפייני
הפניות ותדירותן ובתיעוד כלל השיחות.



אפיון ובניית דו"ח ייעודי תקופתי שיכלול פילוח הפניות לקו הייעודי ומאפייניהם.



הבניית תהליכי בקרה ומשוב ברמת ההנהלה לצורך הפקת לקחים ושיפור השירות בהתאם לדוחות המחקר
וניתוח תוכן של תיעוד השיחות.

מדדים להשגת תוצאות:

6.1

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

היקף הצריכה של עזרה ראשונה נפשית טלפונית בקרב ניצולי שואה ובני משפחתם.
שביעות רצון ניצולי השואה ובני משפחתם משרות ער"ן.
היקף ההתערבויות בשיחות חירום ,מניעת מצבי סיכון ואבדנות.
הערכה סובייקטיבית של המתנדבים לגבי מידת התועלת של השיחות.
האיכות המקצועית של המתנדבים בביצוע השיחות.
שיעור ההפניות של ניצולי שואה ובני משפחתם לגורמים קהילתיים ולסיוע מקצועי.
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הצוותהמובילאתהשרות

השרות המוצע יתבסס על מערך ניהולי ומקצועי וישען על שדרה ניהולית בכל הסניפים ,תוך שילוב בעלי מקצוע
המתמחים בנושא.
ניהולמקצועיוריכוזהפרויקט :ד"ר שירי דניאלס ,מנהלת המקצועית של ער"ן ,פרופ' יצחק גילת מנהל תחום המחקר
ופיתוח שירותים ,פרופ' חיים קנובלר (פסיכאטר) מומחה לתחום הטיפול בניצולי שואה.
8

ייחודיות ער"ןבתחוםהגשתסיוערגשי,באמצעותהטלפון











ניסיון של  40שנים בהגשת עזרה ראשונה נפשית לאזרחי מדינת ישראל בתקופות שגרה וחרום כאחד.
 ,בניגוד לשירותים המוקמים אד-הוק
ער"ן משמשת מקור סיוע אמין ומוכר אשר מהווה כתובת טבעית לפניה עבור רבים
ודורשים יצירת מודעות ונכונות לפניה בעת שגרה וחירום.
ניסיון ייחודי ומיומנויות סיוע לאוכלוסיות ספציפיות (נוער ,חיילים וזקנים).
תשתית ניהולית הכוללת :שדרת ניהול לוגיסטי וניהול מקצועי בתחום העזרה הראשונה הנפשית .הארגון מספק למתנדבים
את ההכוונה ,התמיכה והלווי המקצועיים באמצעות מנהלי סניפים מקצועיים ומנוסים ומנהלת מקצועית כלל ארצית.
לער"ן פריסה ארצית בשניים עשר סניפים ושלוחות ברחבי הארץ (כרמיאל ,חיפה ,נהלל ,חדרה ,נתניה ,כפר סבא ,ת"א,
ירושלים ,ראשל"צ ,נצרת  ,באר שבע ,מכללת תל חי וסניף אינטרנט).
לער"ן  1,000מתנדבים פעילים בעלי מחויבות גבוהה מאד.
זמינות :מענה ער"ן ניתן  24שעות 7 ,ימים בשבוע לרבות לילות ,שבתות וחגים.
לער"ן מערך הכשרה פורמאלי סניפי וארצי הנותן מענה למגוון נושאים ותופעות עימם מתמודדת החברה הישראלית לרבות
התמודדות עם התנהגויות מסכנות ,התמודדות עם לחצים ,טראומה ומשבר.
מתנדבי ער"ן עוברים מיון קפדני וקורס הכשרה ממושך ומובנה עם קבלתם .כחלק מהשתלמותם המקצועית ,המתנדבים
מוכשרים לסיוע בהתערבות בעת מצוקה ומשבר.
ער"ן הינה מהגופים המייסדים של הקואליציה הישראלית לטראומה ,במסגרתה מבצעת ער"ן הכשרות לגופים מובילים
במדינת ישראל בנושאי התמודדות עם חרום לאומי ,התמודדות עם חרדה ומשבר ,שכול ,פסיכו-טראומה ו .PTSD

עמוד  5מתוך 5

