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• Concentrate on MOH



“It’s not that I’m so smart; it’s that 

I stay with problems longer.”

(Albert Einstein)



“It’s not that I’m so stupid; it’s that 

I stay with problems shorter.”

(D. Trump)
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Jennifer S. Lerner

Risk Perception
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Jennifer S. Lerner

Risk Perception

Which results in more deaths on average in the 
United States?

• Flying vs. driving

• Homicide vs. suicide

• Nuclear power vs. coal power

• Shark attacks vs. mountain climbing

• Bicycles vs. terrorism

• Tornadoes vs. extreme heat

Slide 16



Jennifer S. Lerner

Risk Perception

• Flying vs. driving
– 1:75 in US

• Homicide vs. suicide
– 1:2 in US

• Nuclear power vs. coal 
power
– 1:1889 worldwide

• Shark attacks vs. mountain 
climbing
– 1:47 in US

• Bicycles vs. terrorism
– 8:1 in US

• Tornadoes vs. extreme heat
– 1:2 in US

Which results in more deaths on average?

Slide 17



?לא נכון/נכון
מספר המתעניינים באובדנות מוגבל•

יש עליה מתמדת באובדנות18-מאז המאה ה•

בעליה מתמדתשיעור האובדנות בישראל •

למנוע אובדנות עולה הרבה כסף•

•NSSIבהפרעת אישיות גבולית לא מביא לאובדנות

חינוך שומרי סף זו האסטרטגיה היעילה ביותר•

השקענו את רוב הכסף צריך לסייםכבראם•

ס בארץ"היא היחידה שתצליח בביYAMתוכנית •

ילדים דכאוניים מעדיפים מסך על בני אדם•
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Batty et al., Translational Psychiatry 2018
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בישראלנתוני אובדנות 

2017נובמבר עדכון

מרים אבורבה, ציונה חקלאי, נחמה גולדברגר
משרד הבריאות, אגף המידע 



אגף המידע

2004-2015, מספר התאבדויות

.של נשים73-של גברים ו269, התאבדויות342היו 2015בשנת 
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אגף המידע

5.7לירידה בשיעור 

2003-2015

נפש100,000-ל* לגילשיעור מתוקנן 
2009מתוקנן לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת *



אגף המידע

15-24ירידה במיוחד אצל בני נוער בגיל 

נפש100,000-לשיעור 
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אגף המידע

מספר התאבדויות בקרב בני נוער

.  עליה מדאיגהנמוך אבל נמצאה 15מספר מקרי ההתאבדות  מתחת לגיל 

.מספר המקרים יורד בשנים האחרונות, בשאר הגילאים

15-1819-2122-24מתחת לגיל 15

2000-20041288167124

2005-20091667154131

2010-2014244910797



גיל תחילת התנהגות אובדנית יורד

עולמי בעשור האחרון  10-14התאבדויות גילאי •

.  1.5אלף ל100ל0.5עלה מ

• Jobes BMJ 2012



אגף המידע

קשישים מסוכנים מצעירים

. נפש100,000-לשיעור 

.  ומעלה75השיעור הגבוה ביותר בקרב שני המגדרים נמצא בגיל 

.  65-74ובקרב נשים בגיל 45-64בקרב גברים בגיל , כ"אח
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אגף המידע

שיעור ההתאבדות בקרב עולים
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בקרב עולי אתיופיה השיעור  . מיהודים ואחרים ויורד לאחרונה
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אגף המידע

שיעור ההתאבדות בקרב עולים צעירים

לשעבר גבוה מ "בריהשל עולי 15-44השיעור בקרב זכרים בגיל 

השיעור  . בקרב עולי אתיופיה5.6מיהודים ואחרים ופי 3.0פי  

.יורד בכל הקבוצות

.ממוצע נע תלת שנתי, נפש100,000-ל** לגילשיעור מתוקנן 
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אגף המידע

התאבדותנסיונות 

השנים  בשש המתוקנן לגיל יציב יחסית ההתאבדות נסיונות שיעור 

.2010-2011אחרי עליה בשנים 2011-2016, האחרונות
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 10נפש בגיל 100,000-ל* לגילשיעור מתוקנן 

2009מתוקנן לאוכלוסייה הממוצעת בישראל בשנת *



אגף המידע

מקורות המידע

נתוני התאבדויות מבוססים על קובץ סיבות מוות שהלשכה  ❖

מקרי  .  מעדכנת על פי הודעות הפטירההמרכזית לסטטיסטיקה 

ICD-9-עם  אבחנות בסיבה יסודית לפי ההתאבדות מוגדרים 

.Y87.0, X60-X84של  ICD-10-וב, E950-E959של 

.יתכן שיש מקרי התאבדות נוספים שאינם מדווחים❖

רישום המקרים שהגיעו  התאבדות מבוססים על נסיונות נתוני ❖

לטיפול במחלקות לרפואה דחופה בבתי החולים לאשפוז כללי  

שנרשמה להם סיבת כניסה נסיון התאבדות או אבחנת התאבדות  

.  במחלקהבמהלך הביקור ( ICD-9-CMלפי )





מיתוסים שהתנפצו  
מספר המתעניינים באובדנות מוגבל•

יש עליה מתמדת באובדנות18-מאז המאה ה•

בעליה מתמדתשיעור האובדנות בישראל •

למנוע אובדנות עולה הרבה כסף•

•NSSIבהפרעת אישיות גבולית לא מביא לאובדנות

חינוך שומרי סף זו האסטרטגיה היעילה ביותר•

השקענו את רוב הכסף צריך לסייםכבראם•

ס בארץ"היא היחידה שתצליח בביYAMתוכנית •

ילדים דכאוניים מעדיפים מסך על בני אדם•



Limiting pack size of analgesics  

(Paracetamol & Salicilates) 16/9/98

Hawton et al., BMJ, 2004

• Deaths lower by 22%

• Non fatal OD lowered by 29%

• Liver transplant reduced by 30%

• Some shift to ibuprofen (not fatal)



אובדנות עולה יותר ממחיר המניעה

1. Human/intangible costs

2. Direct costs

3. Indirect costs

:הבאותההערכותגובשו,לנוהזמיניםהנתוניםמהערכת

בשנה₪מליון100האובדנותתופעתשלהישירותהעלויות1.

₪מיליארד2.5האובדנותתופעתשלהעקיפותהעלויות2.

בשנה

(הבריאותמשרדסירקיססיבילכלכלניתבאדיבות)



Average cost of youth suicide =$2,884,426

Kinchin et al.The Cost of Youth Suicide in Australia. Int J Environ 
Res Public Health. 2018;15(4)
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הספקטרום האובדני
suicide attempt =A self injury with at least partial intent to die

ideationמחשבה אובדנית •

suicide attemptאובדני נסיון•

(aborted)מופסק נסיון•

disrupted))מופרע נסיון•

((completedהתאבדות •

__________________________

•NSSI=non suicidal self injury

(Posner K. et al, 2011)



NSSI during adolescence predicts 

later Suicide Attempts (HR=2)

NSSI during both before and after 18 years old 

predicts earlier SA in mood  disorder subjects



Cumulative probability of repeated self-harm during the 365 days after 
a self-harm event of adolescents and young adults. 

Mark Olfson et al. Pediatrics 2018;141

©2018 by American Academy of Pediatrics



Cumulative probability of suicide during the 365 days after a self-harm 
event of adolescents and young adults. 

Mark Olfson et al. Pediatrics 2018;141

©2018 by American Academy of Pediatrics



The Blue Wale 



הלוייתן הכחול
הוא משחק רשת הנפוץ באמצעות  "לוויתן כחול"•

."Vkontakte"הפייסבוק הרוסי 

ודורש ממשתפיו  , המשחק נערך בקבוצה סגורה•

ע"כולל פג, להשלים שורה של משימות קיצוניות

נדרשים לצפות במשך ימים שלמים בסרטי אימה•

4:20להתעורר בכל בוקר בשעה •



הלוייתן הכחול
.  בהמשך נדרשים לחתוך את עצמם בסכינים•

מי שמגיע לשלב הסופי במשחק , ימים50לאחר •

.  נדרש לשים קץ לחייו

על המשתתפים במשחק לתעד את עצמם צולחים  •

ורק אז יקבלו את ההוראות לשלבים  , את השלבים
.הבאים ממנהל הקבוצה
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Mann, J., Apter, A., Bertolote, J., & et al. (2005). Suicide prevention strategies: A systematic review. 

JAMA, 294(16), 2064-2074. 





Lancet Psychiatry 2016



Experts in suicide research from all 
over Europe.

• United Kingdom

• Sweden

• The Netherlands

• Ireland

• Italy

• Czech Republic

• Hungary

• France

• Spain

• Germany

• Romania

• Israel

The European Unified Suicide Prevention Platform (EUSPP) l Leiden 12-14/2/201550



The European Unified Suicide Prevention Platform (EUSPP) l Leiden 12-14/2/201551

Classification of evidence



The European Unified 

Suicide Prevention Platform 

(EUSPP)



The European Unified Suicide Prevention Platform (EUSPP) l Leiden 12-14/2/201553



Results

1797 studies were identified including:

23 systematic reviews, 

12 meta-analyses, 

40 randomized controlled trials (RCTs), 

67 cohort trials, 

22 ecological or population-based



Healthcare approaches

Public Health approaches

Restriction of 
Access to 
lethal means

School-based
universal prevention

Gatekeeper training

Media training

Internet based interventions

Helplines

Treatment of depression
(Pharmacotherapy and psychotherapy)
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Jennifer S. Lerner
Slide 57



Jennifer S. Lerner

Sunk cost: any past cost that has already been incurred and 
cannot be recovered, regardless of future outcomes

Why do we fall into the sunk cost bias?

Sunk Cost Bias

We fear failing and 
looking foolish We lose sight of our underlying goals

We become attached 
to our commitments

We want to make the 
investment worth our while

We want to avoid realizing our loss
and feeling regret

Slide 58

We fear conflict



Jennifer S. Lerner

Do you recognize these feelings?

Slide 59



Jennifer S. Lerner

• Build an culture of agile, evidence-based rational 
decision making

– Require expected value calculations and 
quantitative evaluations for all options

– Red Team…

Shields From Sunk Cost Bias

Slide 60
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Wasserman D. et al, Lancet 2016

N=12000, YAM* program for students not teachers.

*Youth Awareness of Mental illness



Results- School based 
interventions

School-based awareness programs have been 
shown to reduce suicide attempts (odds ratio 
[OR] 0·45, 95% CI 0·24–0·85;p=0·014) and 
suicidal ideation (0·5, 0·27–0·92; p=0·025). 



YAM  (Youth Aware of Mental Health) 
הנה תכנית מבוססת מחקרית לקידום בריאות   YAMתכנית •

.  נפשית ומניעת התאבדויות בקרב מתבגרים

ואוניברסיטת  ( שבדיה)בסטוקהולם קרולינסקהפ במכון "שת•
(.  ב"ארה)יורק -קולומביה בניו

.  במסגרת בית הספר14-16מיודעת לצעירים בגילאי •

הפחתת התנהגויות סיכון וקידום אורח  . 1: מטרות התכנית•
ידי בני  -עידוד פנייה לקבלת עזרה והפנייה על. 2. חיים בריא

.  קבוצת השווים לעזרה

:מרכיבי התכנית•

המספק מרחב בטוח לבחינת  , שיח מונחה בין המתבגרים. 1•
התנהגויות  , משברים, לחץ)נושאים הקשורים לבריאות נפשית 

(.דיכאון והתאבדות, בריונות, סיכון

התייחסות למתבגרים עצמם כאל מומחים בנושא הבריאות  . 2•
הנפשית שלהם

,  שימוש במשחק תפקידים לבחון דרכים לפתרון בעיות. 3•
.דרכים לתמיכה בחבר הזקוק לעזרה או לקבלת עזרה בעצמם



?איך עושים תקליט בכסית על כוסית

(.  stakeholders) 1.5.1התכנסות של כל בעלי העניין 1.

©©בני נוער באירופהYAM"-11000"הצגת2.

.כיתות16פיילוט ב-"בוחרים בחיים"הצגת 3.

.  כישורי חיים ופוסט טראומה-"חוסן"הצגת תוכנית 4.

.דיון עניני ואמיתי•

ץהארבכל"בחייםבוחרים"תוכניתעלללכתאחדהמלצה פה•



מיתוסים שהתנפצו  
מספר המתעניינים באובדנות מוגבל•

יש עליה מתמדת באובדנות18-מאז המאה ה•

בעליה מתמדתשיעור האובדנות בישראל •

למנוע אובדנות עולה הרבה כסף•

•NSSIבהפרעת אישיות גבולית לא מביא לאובדנות

חינוך שומרי סף זו האסטרטגיה היעילה ביותר•

השקענו את רוב הכסף צריך לסייםכבראם•

ס בארץ"היא היחידה שתצליח בביYAMתוכנית •

ילדים דכאוניים מעדיפים מסך על בני אדם•



Social media and suicidal behavior
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לסיכום◼



?לא נכון/נכון
מספר המתעניינים באובדנות מוגבל•

יש עליה מתמדת באובדנות18-מאז המאה ה•

בעליה מתמדתשיעור האובדנות בישראל •

למנוע אובדנות עולה הרבה כסף•

•NSSIבהפרעת אישיות גבולית לא מביא לאובדנות

חינוך שומרי סף זו האסטרטגיה היעילה ביותר•

השקענו את רוב הכסף צריך לסייםכבראם•

ס בארץ"היא היחידה שתצליח בביYAMתוכנית •

ילדים דכאוניים מעדיפים מסך על בני אדם•
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