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 : השבוע למניעה ולטיפול באובדנות 26.11.19-21
 

 "צועדים בשביל החיים" ברחובות ת"א  -21.11.19

כנסת ישראל,   -"חייבים לדבר, אפשר למנוע התאבדויות" -26.11.19

 ירושלים

מבצעים  6000-בני אדם ומעל ל 500 -מדי שנה מתאבדים במדינת ישראל כ 

. מחקרים בעולם, לצד פיילוט  התאבדות המסתיימים בחדרי המיוןניסיונות 

שנערך בישראל, הראו כי פיתוח רצפים טיפוליים לגבי אנשים ובני נוער  

אובדניים במערכות החינוך, הרווחה והבריאות, עשוי להפחית בעשרות אחוזים  

 את מספר ההתאבדויות וניסיונות ההתאבדות.

השבוע למניעה ולטיפול באובדנות    החודש נקיים לראשונה בישראל את
להעלות את המודעות לתופעת ההתאבדות והדרכים לטיפול בה, לצד   שמטרתו 

קידומם של מהלכים אופרטיביים למניעה וטיפול ברמה הלאומית. במסגרת  
  –שמובילה העמותה, כשבמקביל אליהם  השבוע יתקיימו שני אירועים מרכזיים 
 אלו ממש ומסתיים בסוף דצמבר:  פרוייקט גיוס כספים שמתחיל בימים 

 "צועדים בשביל החיים" 

אביב תחת המסר  - "צועדים בשביל החיים" ברחובות תל השנה אנו 
מנת להדגיש כי תופעת  - עלול לקרות אצל כולנו", על זה– "התאבדות

אקונומי, מיקום גאוגרפי  - ההתאבדויות חוצה מיגזרים, גילאים, מצב סוציו

 והשכלה. 

וקוראים לכם לבוא ולהביא   להכפיל את מספר המשתתפים בצעדהאנו שואפים 
 עמכם את בני משפחתכם וחבריכם. 

גם השנה נצעד במסלול מעגלי ובתום הצעדה נקיים עצרת שתימשך כחצי  
 בהתאם לתנאי מזג האוויר.  - שעה

  500בשלב ההתכנסות נדליק נרות לזכר יקירנו שאינם, ובתום העצרת נפריח 
 אבדים מידי שנה רק בישראל. בלונים כמספר המת

, בכיכר התרבות 18:00, בשעה 21.11.19 -האירוע יתקיים ביום חמישי ה 

   אביב )שימו לב כי המיקום השתנה ועבר מבית אריאלה(.-)הבימה(, בתל
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 להרשמה כאן

 

 להרשמה כאן

  

 , אפשר למנוע התאבדויות!" חקיקהכנס "חייבים 

 בהתאבדויות נקיים ביום פעילות בכנסת. את סיום שבוע המניעה והטיפול 

היום יתחיל בדיונים בוועדת הכספים ובוועדת החוץ והביטחון )אליהם יש להירשם  

  אנו שואפים להקים את השדולה של חברי הכנסת הנוכחית. מראש(, ובסיומם

בו יקחו חלק חברי כנסת,   , נתכנס באודיטוריום לכנס13.00לאחר מכן, בשעה  
חקיקה   שפחות שיקיריהן התאבדו ואומנים. זאת במטרה לקדםאנשי מקצוע, מ

להקמת רשות לאומית למניעת אובדנות שתיתן מענה מקיף ויסודי ותפחית את  
 היקף מקרי ההתאבדות. 

אנו מבקשים להדגיש כי חשוב מאוד שהציבור הרחב יגיעו ויהיו נוכחים  
חברי  הנוכחות שלכם מעצימה את האירוע ומאפשרת שיח ישיר עם בכנס.

 הכנסת.

 

  

https://bishvilhahayim.formtitan.com/ft8fa7e8cd1544528901594_copy?fld20=7011v000000BYij#/
https://bishvilhahayim.formtitan.com/ft8fa7e8cd1544528901594_copy?fld20=7011v000000BYij#/
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, בכנסת ישראל, 13:00, בשעה 26.11.19  -האירוע יתקיים ביום שלישי ה
 (.12:30)יש להגיע לכנסת בשעה  ירושלים

 להרשמה כאן

  

 להרשמה כאן

  

https://bishvilhahayim.formtitan.com/registration#/
https://bishvilhahayim.formtitan.com/registration#/

