בשביל החיים
עמותה לתמיכה במשפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבדויות

בכל שנה מתאבדים במדינת ישראל כ 055-בני אדם .בנוסף ,בכל שנה מעל
 0555איש פונים לחדרי מיון בבתי החולים עקב ניסיונות התאבדות.
בישראל ,כמו מקומות רבים אחרים בעולם ,קיים מעין קשר שתיקה ,אי נוחות
והמנעות מעיסוק בנושא .ייתכן ושתיקתה של התקשורת בנושא קשורה
למיתוס כי עצם העיסוק התקשורתי בנושא מביא להגברת התופעה ולאו דוקא
לצמצומה .המיתוס הזה הופרך במחקרים שונים שנערכו בעשור האחרון
ומוכיחים כי הדיון בתופעת האובדנות אינו מגביר אובדנות.
בכדי לדון ברתיעת התקשורת מעיסוק בנושא ההתאבדויות בצורה גלויה
ופתוחה ולהבין את תפקיד התקשורת בהגברת המודעות לנושא ,יתקיים מפגש
בין אנשי תקשורת ,אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ובני משפחתם של
מתאבדים .המפגש יאפשר מתן במה לאנשי תקשורת שונים להביע את עמדתם
בעניין העיסוק בנושא קונטרוברסיאלי זה ולמשפחות את עמדתן בעניין
חשיפת סיפורם האישי הכואב בתקשורת.
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