
להבין בכדי למנוע 2
הכנס המדעי לחקר האובדנות בישראל

יום שני, 26 במאי 2014, המרכז האקדמי רופין 

מיליון איש מתאבדים מידי שנה בעולם, מהם יותר מ- 
טראגית  תופעה  על  יודעים  אנחנו  מה  בישראל.   400
וכאובה זו? איך ניתן למנוע? כיצד ניתן לטפל באנשים 
הפגיעים לאובדנות כמו גם בשאירי התאבדות? מה ניתן 

לעשות בכדי להציל חיים?
 

השני  המדעי  הכנס  ייערך   2014 במאי  ה-26  בתאריך 
לחקר האובדנות בישראל. הכנס של השנה יעמוד בסימן 
וטיפול באובדנות בקרב קבוצות סיכון.  הערכת אובדנות 

במסגרת הכנס תתקיים הרצאה מיוחדת של פרופ' קלי 
להערכת  המרכז  מנהלת   (Dr. Kelly Posner) פוזנר 

יום שני ה-26 במאי 2014, בשעות 09:00 - 16:00
באולם הכנסים, המרכז האקדמי רופין

בין המרצים שישתתפו בכנס :
פרופ' קלי פוזנר, פרופ' אלן אפטר, פרופ' גיל זלצמן, פרופ' חגי חרמש, ד"ר ענת ברונשטיין-קלומק, 

ד"ר רפי יונגמן, ד"ר יוסי לוי-בלז, ד"ר סמי חמדאן.

למשלוח תקציר לשם הצגת מחקר בכנס (בהרצאה או בפוסטר) 
אנא שילחו פרטים למייל הכנס 
Suicide.convention@gmail.com 

תוכנית הכנס (לו"ז מפורט של הכנס יפורסם בהמשך)

מושב ראשון: מן המכבש: מחקריים חדשים – קבוצות סיכון וטיפול באובדנות

מושב שני: מחקרי הדור הבא- חוקרים צעירים מציגים מחקרים חדשניים בתחום.

הפסקת צהריים כולל תצוגת פוסטרים של חוקרים בתחום.

מושב שלישי: הערכת אובדנות וטיפול באובדנות – מחקר ופרקטיקה נפגשים.

מושב רביעי: פאנל מומחים: איתור, הערכה, טיפול, מניעה- אינטגרציה ויישום?

בברכה
יו"ר הכנס (במשותף)

ד"ר סמי חמדאן
המכללה האקדמית ת"א- יפו

ד"ר יוסי לוי-בלז
המרכז האקדמי רופין

ארה"ב,  יורק,  בניו  קולומביה  באוניברסיטת  אובדנות 
אובדנית  התנהגות  של  לנושאים  עולמית  ומומחית 
הכלי  של  פיתוחו  את  הובילה  פוזנר  פרופ'  ודיכאון. 
 ,C-SSRS ה-  אובדנות,  להערכת  בעולם  ביותר  המתוקף 
שהוכתר כשינוי המשמעותי ביותר בהבנת התחום בשנים 

האחרונות. 

כמו בשנה שעברה, החזון שלנו הינו יצירת קרקע פורייה 
ליצירת דיאלוג וקשרי עבודה בין חוקרים, מטפלים, אנשי 
חינוך וקובעי מדיניות, ויחד לנסות להעמיק את יכולותינו 
במשבר  שנמצאים  אלו  של  וטיפול  הערכה  לאיתור, 

אובדני וזקוקים לעזרה. 
 

אנו מזמינים אנשי בריאות הנפש, אנשי חינוך וסטודנטים מכל 
המסגרות לקחת חלק בכנס ומקווים כי הוא ימשיך ויסייע 
להעמקת ההבנה, המניעה והטיפול של התנהגות אובדנית בישראל. 

 SAVE
 THE
DATE


