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  בשביל החיים
  עמותה לתמיכה במשפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבדויות

  

בכל שנה מעל , בנוסף .בני אדם 055-כבכל שנה מתאבדים במדינת ישראל 
 . החולים עקב ניסיונות התאבדותלחדרי מיון בבתי  פוניםאיש  0555

אי נוחות  ,קיים מעין קשר שתיקה, ות רבים אחרים בעולםכמו מקומ, בישראל
ייתכן ושתיקתה של התקשורת בנושא קשורה . המנעות מעיסוק בנושאו

להגברת התופעה ולאו דוקא קשורתי בנושא מביא עצם העיסוק התלמיתוס כי 
 בעשור האחרוןשנערכו שונים במחקרים  ךה הופרהזמיתוס ה. לצמצומה

 . ומוכיחים כי הדיון בתופעת האובדנות אינו מגביר אובדנות
ההתאבדויות בצורה גלויה  בנושא מעיסוקברתיעת התקשורת  בכדי לדון

מפגש  יתקיים, ופתוחה ולהבין את תפקיד התקשורת בהגברת המודעות לנושא
י משפחתם של בנאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ו, בין אנשי תקשורת

המפגש יאפשר מתן במה לאנשי תקשורת שונים להביע את עמדתם  .מתאבדים
בעניין העיסוק בנושא קונטרוברסיאלי זה ולמשפחות את עמדתן בעניין 

 . חשיפת סיפורם האישי הכואב בתקשורת

התכנסות

.ומידע בכנסת מנהלת המרכז למחקר, שירלי אברמי ר"ד – מנחת הכנס

" בשביל החיים"ר עמותת "ר אבשלום אדרת יו"ד –דברי פתיחה 

 אשת טלויזיה , יוצרת, צופית גרנט וביניהם תקשורתאנשי  פאנל מקצועי

 פרשן , עורך ראשי של ישראל דיפנס, עמיר רפופורט, "אנוש"ונשיאת עמותת            
                          . המרכז האקדמי רופין, פסיכולוג קליני, בלז-ר יוסי לוי"דו, "מעריב"צבאי            

 .צ"עם רזי ברקאי בגל" מה בוער"עורכת התכנית , נורית קנטי           
         מנהל חטיבת ילדים ונוער ומחלקת יום , גיל זלצמן' פרופהפסיכיאטר :מנחה           
    חבר הועדה הבינמשרדית למניעת , "גהה"לנוער במרכז לבריאות הנפש            
 .בדויותהתא           

 

 אורנה בן דור על יצירת הסדרה יוצרת הקולנוע והטלויזיה הרצאתה של 

 ."מנשואכשהכאב גדול"           
 

 הפסקה

     : מחברת הספר, ר שירלי אברמי"חיית דנבה, פאנל משפחות שיקירהם התאבדו

 "השפעת התאבדות על בני המשפחה -אחרון מכתבו ילבין "           
 

                         כבוד השופטת בדימוס דליה דורנר עלר מועצת העיתונות "יוהרצאתה של 

 .בדיווח העיתונאי על התאבדויותהמגבלות           
 

דברי סיכום ונעילת הכנס


