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את כל מי שנאלץ מותירה התנהגות ההתאבדות של אדם צעיר היא מההתנהגויות האנושיות המורכבות ביותר, 

להעביר את הגנים שלנו הלאה,  היא להצליחרוב הפעולות שלנו מטרת . הרי ולא מביןכואב, מבולבל  להתמודד עמה

כדי לשמור על זאת כל ו –, לומדים, עובדים, פוגשים חברים, יוצרים ומקריבים אוכליםישנים,  אנחנו ;לדור הבא

 ןדחפים המושרשים בנו? מהמהצעירים הפועלים בדיוק ההפך יש אם כך, איך זה שועצמנו, להתקיים ולחיות. 

 להפסיק להתקיים?, בני נוער מחליטים לסיים את חייהם הסיבות שבעטיין

 לצערנו,אולם . מטפלים, חוקרים, ואנשי חינוך ורווחהב ושוב בקרב מהדהדות שועולות ושאלות אלו 

 התאבדות ממשיכה להיות מהגורמים המרכזיים למוות בקרב צעירים בעולם ובישראל. 

וטרגי הנובע אין גורם אחד שאחראי לה. זהו צעד סופי כי כי אין הסבר אחד ויחיד להתאבדות ולנו  עויד

מרכיבים ביולוגיים בתוכו עֵרב מ  חלקים ה-מעין פאזל רב ומשתנים שונים; יםבעיות רבות ומושפע מגורמים רבמ

, רגעיות, נקודתיותונסיבות  ממושכים , תהליכיםחשיבהומאפייני אישיות, מאפיינים שנלמדו מהסביבה וסגנון 

 . מהירות שבאו בהשעשויות לחלוף ב

אולם היום חמקמק. מורכב ואם גם  שיש הסבר, דמהנ, ולעתים פתיר-בלתיזה הוא פאזל נדמה כי לעתים 

 פעולות למניעת אובדנותמתרבות העדויות כי . בשנים האחרונות ברור לנו יותר מתמיד כי התאבדויות ניתן למנוע

את שיעורי  ות. תכניות מניעה, תכניות התערבות, דרכי איתור חדשות ושיטות טיפול ממוקדות מפחיתמניבות פרי

התאבדות של בני נוער אינה גזרת ש את העובדהההתאבדות בקרב צעירים בעולם. כל אלו מדגישים ביתר שאת 

 זה בהישג יד. ;חלום רחוקואין זה . אותה וצריך למנועאותה  ; אפשר למנועגורל

-אט הופךמתרחש בעולם מחלחל גם לישראל. לאחר שנים רבות של שתיקה, נושא ההתאבדות ההשינוי 

אך ניכר כי . יש עדיין כברת דרך ארוכה לעשות, בתקשורתנושא נוכח בתודעת הציבור, בקהילה האקדמית ול אט

הוקמה יחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות, קודמה . התחלות חדשות ומבטיחות לאחרונה מתרגשות עלינו

התכנית גם שלה העוסקים בנושא. מועצה לאומית למניעת התאבדויות והוקמו גופים שונים בתוך משרדי הממ

 ובכך התברכנו.  ,הלאומית למניעת התאבדויות יצאה לדרך

לאומיים -סף, כמו גם כנסים לאומיים ובין כל שנה מתנהלות בישראל סדנאות והכשרות לשומרי

אביב -צעדה שנתית המתרחשת כל שנה בחושך ברחובות תלמניעתה. הדרכים להמתמקדים בחקר האובדנות ו

בני נוער הנמצאים אתר גורמי סיכון ולשאול לסטודנטים ממסגרות שונות לומדים לציבור "לדבר על זה". קוראת 
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צמצום גשמת החזון: לעבר החשיבות -רבי יםצעד אלה הםחשש. בהם  מתעוררמחשבות אובדניות אם  בטיפולם על

 היקף ההתאבדויות בישראל. 

יוצא הדופן של חברי עמותת "בשביל החיים", העמותה לתמיכה  םלא פועלוכל זה לא היה קורה ל

שנה על עשרה -מחמש במשפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבדות. חברי העמותה מתדפקים כבר יותר

להעלות למודעות  כדיימים שים לילות כהחלטות בישראל, ובמסירות מעוררת השתאות עו יקבלמדלתותיהם של 

  מהתאבדות.אחד עוד אדם ולו להציל  הנושא, ובכךחשיבות את 

 

לחקר האובדנות המדעי השנתי כנס ה ,"למנוע בכדי להבין"כנס מהלך הבלפני כשנה וחצי נהגה זה ספר לרעיון ה

במהלך הכנסים הרגשנו את הרוח המיוחדת הנושבת חברי ושותפי ד"ר סמי חמדאן. עם  , שאותו אני מובילבישראל

 רוח של אמונה, של תקווה ושל רצון עז ללמוד, להבין ולעשות מה שנדרש כדי למנוע אובדנות. –מהמשתתפים 

 כי צריךמאוד ואינו עדכני דיו. ניכר היה  דלהקיים בנושא בשפה העברית  חומרכי ההתחוור לנו  רצון זהנוכח ול

צעירים בטבר מהטיפול הניסיון הקליני המצואת  בעולם ובארץמן המחקר המעודכן שהצטבר לכנס את הידע 

 עמיק בתופעה טרגית זו. מטרתו להספר ש ולכתובאובדניים 

שהם  ,קלומק, ד"ר ירי גביעון ופרופ' אלן אפטר-יחד עם שותפיי וחבריי לכתיבת הספר, ד"ר ענת ברונשטיין

יף טיפולית בנושא אובדנות, יצאנו לדרך. השתדלנו מאוד להתייחס באופן מק-לעשייה המחקרית יגם שותפי

נושא מ שאלות הרבות העולותענות על השונים. ניסינו לה ההיבטיה השונים ושלביעל להתאבדות בקרב בני נוער, 

 ללא מענה. נותרו עדיין זה, אך אנחנו מאמינים ששאלות רבות 

ויאיר את יתרום להעלאת המודעות בנושא מניעת אובדנות "להאיר את הרי החושך" אנו מקווים שהספר 

ואת דרכי הטיפול בה של אובדנות  האבחוןו דרכי האיתוראת יאפשר להכיר עדר העיסוק בנושא, החשכה של הי

משאלתנו היא כי הספר יעניק רוח גבית . ובעיקר ישמש כמקור מידע מהימן, נגיש ובעל ערך מעשיולהעמיק בהן, 

ירים הנמצאים במשבר בהצלת חיים ובהתמודדות עם צעיום ולילה לכל אותם ארגונים ואנשים יקרים העוסקים 

 . בה הם חייםשוזקוקים ליד מושטת כדי להתמודד עם המציאות 

 

 מבנה הספר

בני נוער. כדי לעשות  בקרבאת היריעה בנושא אובדנות  הרחיב ככל האפשרלהיא המרכזית של ספר זה  תומטר

 החברתיים והסביבתיים, הביולוגיים, הפסיכולוגיים, ההתפתחותיים ההיבטים זאת השתדלנו להעמיק במכלול

 .  התאבדויותיכולים לסייע לנו למנוע אך גם ההמובילים להתאבדות, 

מורכבת של הידע העכשווי ו ולהציג תמונה רחבהודרכי הטיפול,  ההסברים, ניסינו להלך בספר בין הגישות

לחוקרים, כזו שתוכל לדבר בהכרח אקדמית, בנושא. ביקשנו להביא לקורא חומר עדכני בשפה נגישה ולא 

 חינוך ולקהל הרחב כאחד. לאנשי , למטפלים
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ושלושה שישה מדריכים להערכה ולטיפול פרקים,  עשר-תשעהוכולל  חלקים בחמישההספר מאורגן 

מורכבות ההגדרות של הוא פרק כללי העוסק בספר פרק הפותח את התיאורים של מסגרות סיוע בקהילה. ה

של התנהגות אובדנית ושל התאבדות בארץ ובעולם ואת  האפידמיולוגייםהמאפיינים את קר והתנהגות אובדנית וס

 צעירים.  המגמות הייחודיות לתופעת האובדנות בקרב

התבוננות תאורטית על גיל ההתבגרות ועל אובדנות בקרב בני נוער. של הספר מתמקד בהחלק הראשון 

התנהגות בין גיל ההתבגרות ובין את הקשר מציג תאוריות פסיכולוגיות שונות על גיל ההתבגרות ובוחן   2פרק 

, החל בראייה פסיכואנליטית ולהמשגתה תיהתנהגות אובדנת גישות תאורטיות להבנדן בהרחבה ב 3פרק אובדנית. 

הגישות להבנת  וסוקר את האובדנות נמצאת בבסיסהמתמקד בחוויית הכאב הנפשי  4פרק . בת ימינווכלה בראייה 

 ההמשגות השונות לתופעה זו. את  היווצרות של כאב נפשי וכן

מהם השני של הספר מתמקד בגורמי סיכון להתאבדות. ששת הפרקים בחלק זה מוקדשים כל אחד  וחלק

, ואילו פרק הפרעות נפשלו ותסיכון הקשורים לפסיכופתולוגיהגורמי מתאר את  5פרק . מתחום אחרלגורמי סיכון 

 סיכון מתמקד בגורמי 7פרק . אים התנהגות אובדנית והתאבדותהמנב גורמי סיכון פסיכולוגיים שוניםמציג  6

 מגבירים את הסיכון להתנהגות אובדניתההפרקים הבאים בחלק זה מתמקדים במאפיינים שונים . ביולוגיים

בוחן  9פרק אובדנות. אפשרית של  תבשרמעצמית, תופעה חריפה כשלעצמה, ו-עוסק בפגיעה 8פרק . ולהתאבדות

 10פרק  .הן בעולם והן בישראל –קבוצת סיכון לאובדנות בקרב צעירים  – בדנית בקרב מהגריםאת ההתנהגות האו

מצביע על דרכי סיקור במדיה הישנה ובמדיה החדשה שם במוקד את הקשר בין תקשורת ובין התאבדות; הוא 

  ומציע דרכים נכונות יותר לסיקור בתקשורת.  להוביל לעלייה בשיעורי האובדנות באוכלוסיות שונות ותעלולה

 11פרק  מניעה של התנהגות אובדנית בקרב צעירים.בטיפול ובשל הספר מתמקד בהערכה,  השלישי החלק

מציג  12ומציע כלים מעשיים לעשות זאת. פרק  סיכון אובדני בקרב צעירים יךהדרכים היעילות להעראת קר וס

 13כי הן יעילות. פרק את האסטרטגיות שנמצא  ומדגישדות בקרב צעירים למניעת התאבשנוסו בעולם שיטות 

הפרק , 14פרק למניעת התאבדות בקרב מתבגרים. התורמות ביותר מתמקד בסקירה של דרכי הטיפול העכשוויות 

 יםעם חוויות המטפלוגם להיפגש  ומאפשר לשמוע את קולם האובדנייםמפנה זרקור למטופלים  ,האחרון בחלק זה

 צבים חריפים אלו.  במ

חלקו הרביעי של הספר עוסק בשאירי ההתאבדות; אותם בני משפחה וחברים שיקיריהם התאבדו. פרק 

מפנה זרקור להתמודדותם של שאירי ההתאבדות עם האובדן, המלּווה מלבד בכאב המתלווה למותו של כל  15

אישי של דפני, שבתה מביא את סיפורה ה 16אהוב גם בסל גדוש ברגשות אשמה, ומציג את דרכי הטיפול בהם. פרק 

דורון התאבדה בעת שירותה הצבאי, והיא כותבת בו ברגישות רבה על ההתמודדות שלה, על תובנותיה ועל פועלה 

 בנושא מניעת התאבדות. 

עוסק  17פרק חברה הישראלית. בשל הספר עוסק בהיבטים של אובדנות בני נוער  חמישיהחלק ה

קברניטי תכנית  18בפרק . אחר הפרופיל של נער אובדני במערכת זוומנסה להתחקות  באובדנות במערכת החינוך
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מתאר מנהלה בפרקו האחרון של הספר . יה המוצלחותאת עיקרי התכנית ואת תוצאות סוקרים צה"לבהמניעה 

כנית ואת התהליכים שנדרשו בישראל את השלבים שעברה התהראשון של התכנית הלאומית למניעת התאבדות 

נכון לסוף שנת  התכניתמצב שך מתארת ראש היחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות את , ובהמיישמהלכדי 

 , תיאור מלא אופטימיות ותקווה.2015

איך מזהים  – שאלות מעשיות ובוערותשנועדו לענות על מדריכים וכלים שימושיים תמצאו  בסוף הספר

חוששים שהוא  הםההורים להתמודד עם ילד שעל איך ? הודעה אובדנית ברשת יםפוגשכשמה לעשות  ?נער בסיכון

, מקור ידע ממוקד לנושאים חשובים כגון איך לדבר עם מתבגר על אובדנות וכן מדריכים שנועדו לשמשאובדני? 

רמת הסיכון האובדני במהלך טיפול.  עלאיך לבצע תשאול ו מהם הכללים לסיקור נכון של התאבדות בתקשורת

שלוש העמותות המרכזיות  –למניעת אובדנות בקהילה המרכזיות ת הסיוע כמו כן, כללנו תיאור של מסגרו

 בשביל החיים, ער"ן וסה"ר.   -הפועלות בנושא

טיפול בהמובילים את הגישה המעשית ישראלים מדריכים ותיאורים אלו נכתבו כולם בידי מומחים 

 ידי ראשי העמותות הפעילות בתחום. ב וכןובמניעתה באובדנות בקרב צעירים 

 

 תודות

ההתלהבות והרוח החיובית שלהם תרמו יודעים עד כמה להם לא בטוח שכל האנשים הנפלאים שהתודה מגיעה 

 להם מעומק הלב על תרומתם. רוצה להודות אני , ולמציאותמרעיון להפיכת הספר 

ד"ר קלומק, -ד"ר ענת ברונשטיין –ולעריכתו  הספר ת, שותפיי לכתיבועמיתיי חבריילבראש ובראשונה, 

יחד. התוצאה היא במעמיקה שעשינו המקיפה והעבודה על האמיצה והחברות העל  – ירי גביעון ופרופ' אלן אפטר

פרי שיתוף פעולה פורה, חשיבה יצירתית והרבה מאוד השקעה. תודה אישית מקרב לב לפרופ' אפטר, מורי בתחום 

 ועל ההשראה הבלתי נגמרת.   הסיוע, על הליווי על ,עשרה שנים-כבר יותר מחמשהאובדנות 

לתרום מהידע שלהם, על התגייסותם המהירה והמלאה  נכונותםהפרקים והמדריכים על  תודה לכל כותבי

ה רבה פעילותולספר ועל  דברי הפתיחההברוכה לספר. תודה מיוחדת לפרופ' גיל זלצמן על כתיבת  תםועל תרומ

 השונים.  בתפקידיולמניעת אובדנות 

ע אובדנות בישראל, ולד"ר אבשלום ויום למנממסייעים יוהלאנשי העמותות והארגונים תודה מקרב לב 

 .העמותותשתיארו בספר את פעילות על ולעדי להב אדרת, לד"ר שירי דניאלס 

ם ועל התודה לחברים ולשותפים לדרך מעמותת "בשביל החיים" על העשייה מעוררת ההתפעלות של

 . אתהדבקות במטרה החשובה הז

של הכנס המדעי השנתי "להבין בכדי , ובהובלה ארגוןתכנון, בב על השותפותהיקר לד"ר סמי חמדאן תודה 

 .למנוע"



 התנהגות אובדנית בקרב בני נוער -להאיר את הרי החושך

 

גורמי  עלנו השונים יית למניעת התאבדות על תמיכתם המתמשכת במחקרנתודה לאנשי העמותה האמריק

 תמיכה בשאירי התאבדות.  לעסיכון בקרב בני נוער וצעירים ישראלים ו

ד"ר רפי יונגמן מהמחלקה למדעי לד"ר חמוטל קריינר ולפרופ' אייל גמליאל, לתודה לפרופ' עדה זהר, 

 לספר.  תמיכתם ועל תרומתםההתנהגות במרכז האקדמי רופין על 

השנים, על  במשךלב לחברתי הטובה דפני אסף על השותפות בעשייה למניעת אובדנות  קרבתודה מ

 ת נותנת לכל מי שעוסק במניעת אובדנות. החברות האמיצה ועל ההשראה שא

 . במגוון מישורים כה רבות מהם למדנושמשפחותיהם לתודה למתבגרים ו

שהייתה הרבה יותר מכך ותרמה מחשיבתה המקורית,  ,של הספר ןתודה רבה לרותם רז, עורכת הלשו

 ליד לרוח הספר. שתתאים כמו כפפה בדרך למקד ו , מהסקרנות ומהיכולת לארגן, לסדרשלה מהידע הרב

ובמיוחד לאיתן, לגל ולדנית על האמונה בספר ועל שאפשרו את  ,תודה להוצאת פרובוק ולאנשי הצוות

 הפיכת כתב היד לספר מודפס.

, על האהבה, התמיכה והמתיקות האין סופית. תודה לילה, דריה ומורילמיטל ול –ולבסוף, תודה למשפחתי

 לתי לבקש. . על שאתם המשפחה שלי. יותר מזה לא יכו

 

 

 ד"ר יוסי לוי בלז

 קיבוץ המעפיל

 2016מרץ 

 


