
    
 

 "להבין בכדי למנוע"
 הראשון למחקר בנושא התנהגות אובדנית הישראלי הכנס

  יפו-תל אביב המכללה האקדמית, 0202מאי ב 02יום שני, 

 
בישראל. מה אנחנו יודעים על תופעה  022 -מידי שנה בעולם, מהם יותר ממיליון איש מתאבדים 

באנשים הפגיעים לאובדנות כמו גם  כיצד ניתן לטפלכאובה זו? איך ניתן למנוע? טראגית ו

 לעשות בכדי להציל חיים? ניתןמה  ?בשאירי התאבדות

  

אודות תופעת  שיתמקד במחקר מסוגו כנס ראשון בישראל ייערך 0202 מאיב 02-הבתאריך 

 הקשורות להתמודדות עם תופעת ההתאבדות בישראל מרכזיותהאובדנות. הכנס יעסוק בסוגיות 

בעלי שם עולמי בתחום האובדנות לצד ישראלים חוקרים של ופרויקטים ויוצגו בו מחקרים 

 .בתחום שניים של חוקרים צעיריםדמחקרים ח

 

 המניעה וההתמודדותפועלים בתחום האנשים את כל ה יאגדאשר מטרתנו היא ייסוד כינוס שנתי 

למפגש בו יוצגו הישגים מחקריים  -חוקרים, אנשי בריאות הנפש ואנשי חינוך  -אובדנות עם

 . ובתחומים נלווים כגון דיכאון וכאב נפשי בנושא אובדנות וגישות טיפוליות עדכניות

 

וקשרי עבודה בין חוקרים, מטפלים,  ליצירת דיאלוג הפורייקרקע  החזון שלנו הוא כי הכנס יהווה

 יםשנמצא של אלולאיתור, הערכה וטיפול  , ויחד נעמיק את יכולותינווקובעי מדיניות אנשי חינוך

 לעזרה.  יםבמשבר אובדני וזקוק

 

 

מכל וסטודנטים  אנשי חינוך, אנו מזמינים אנשי בריאות הנפש

יסייע להעמקת ההבנה  הוא ומקווים כי בכנסהמסגרות לקחת חלק 

 ודרכי המניעה והטיפול של התנהגות אובדנית בישראל.

 

 

 בברכה

 יו"ר הכנס )במשותף(
 

 בלז-ד"ר יוסי לוי ד"ר סמי חמדאן

 המרכז האקדמי רופין יפו -ת"א המכללה האקדמית

  



    
 

 

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

 ברכות והתכנסות
 

  .מחזית המאבק באובדנותחדשים מחקריים  ממצאים:  מושב ראשון
 

 .פרקטיקה ומחקר -מהשדה  חידושים:  מושב שני
 

 .פוסטרים של חוקרים צעירים בתחום תצוגתכולל  הפסקת צהריים
 

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

 כיוונים עתידיים? -בין מחקר, מניעה וטיפול  האינטגרציה: על מומחיםפאנל : מושב רביעי

 

 תאריך הכנס

 01:22 - 20:22 בשעות ,0202מאי ב 02-היום שני 

 אביב יפו.-תל מכללה האקדמית, הבאודיטוריום ווסטון

 :בין המרצים שישתתפו בכנס 

 קליינפלד,   -ד"ר איבון מנסבךפרופ' אלן אפטר, פרופ' גיל זלצמן, פרופ' חגי חרמש, 

 ד"ר סנדרין בורשטיין ועודגל, -ד"ר שי חןקלומק, -ענת ברונשטייןר ד"

 

 
 בתחום האובדנות והכאב הנפשיהאגודה הלאומית למחקר 

, שמטרתה עידוד והכאב הנפשי למחקר בתחום האובדנותהלאומית בכנס נייסד את האגודה 

אגודה אנו מתכננים הוצאת ניוזלטר תקופתי והעמקת המחקר בנושאים אלו בארץ. במסגרת ה

בתחום מחקריים  בפרויקטיםשיסכם את פעילות המחקר בארץ ויאפשר עדכון אנשי המחקר 

 בישראל. האובדנות 

 

 

 פרטים אודות הכנסול להרשמה מוקדמת

 תקציר לשם הצגת פוסטר בכנס  למשלוח

Suicide.convention@gmail.com 

 

 ברישום מוקדם יתמותנהכניסה ללא תשלום אך 
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