
שלום רב,
רצינו להכיר לך את עמותת  בשביל החיים - עמותה התנדבותית אשר שמה לה למטרה להתמודד עם 
על-  2000 בשנת  הוקמה  העמותה  התאבדו.  שיקיריהן  במשפחות  בישראל ולתמוך  תופעת ההתאבדות 

ופועלת במספר רב של  ידי אנשי מקצוע ומשפחות שחוו את הטראומה של התאבדות בן/בת משפחה, 
ברמה  תופעת ההתאבדות  הישנות  מנת לצמצם את  ועל  השכולות  למשפחות  לסייע  מנת  על  אפיקים 

הלאומית ככל שניתן.

בכל שנה מתאבדים כ-500 אנשים בישראל. זה כמעט פי שניים ממספר ההרוגים בתאונות הדרכים, אך 
רובנו לא מודעים לכך. סביב נושא האובדנות יש השתקה רבה, מתוך חשיבה מוטעית כי דיבור על הנושא 

יגדיל את ההסתברות לאובדנות, כאשר מחקרים מוכיחים בדיוק ההיפך.

אנחנו חייבים להתמודד עם הנושא. נדרש שיח פתוח ואותנטי, ללא חשש וללא מורא. ההשתקה שהייתה 
מקובלת עד היום גבתה מחיר יקר של הרבה אנשים שלא הבינו שיש דרך אחרת ושהסביבה שלהם לא 

הייתה מודעת לכך שהם בסכנה אובדנית.

נורות  וכוללת: הכרת  וחצי,  נושא האובדנות, אשר אורכת כשעה  כן, אנו מציעים הרצאת חשיפה על  על 
אדומות וסימני מצוקה, הפרכת מיתוסים, הצגת נתונים סטטיסטיים, שבירת קשר השתיקה, שילוב סיפור 

אישי של בן/בת משפחה וכן מתן כלים כיצד לנהוג במקרה של חשש לאובדנות.

כל המחקרים וכל הניסיון של עשר השנים האחרונות שבהן הופעלו תכניות דומות במקומות שונים בעולם 
נזק  כל  נגרם  שלא  רק  לא  ואחראית.  רצינית  בצורה  הנושא  על  מדברים  כאשר  “הדבקה”  שאין  מראים 
)בניגוד למיתוסים שעדיין רווחים בהרבה מקומות, כולל בתקשורת( אלא שזו הדרך להציל חיים. המשובים 
שאנחנו מקבלים מההרצאות שאנחנו מעבירים מעידים על כך שרבים מבינים לעומק את הנושא, מפנימים 

את חשיבות השיח ומקבלים תחושה שאכן אפשר למנוע!

עמותה לתמיכה במשפחות 
שיקירהן התאבדו ולמניעת התאבדות

אובדנות בישראלהצעה להזמנת הרצאה בנושא: 

Bishvil.hahayim@gmail.com   |  054-8808803 לפרטים נוספים:  ספיר – 

חייבים לדבר על זה!ניתן למנוע התאבדויות!

www.path-to -l i fe.org  

מטרת ההרצאה הינה לקבל כלים לבצע איתור ראשוני של אנשים בסיכון אובדני, היכרות עם גורמי 
והפחתת  עזרה  קבלת  לצורך  במצוקה  אנשים  עם  אפקטיבית  ותקשורת  השונים  והסיוע  הטיפול 
המניעה  באסטרטגיות  שבשימוש  מראים  המחקרים  האובדנית.  המצוקה  נושא  סביב  הסטיגמה 

הנכונות ניתן להציל 20-40% מהמתאבדים.


