
   

האקדמית תל-אביב-יפו והמרכז האקדמי רופין 
מזמינים אתכם לכנס: 

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

20 במאי 2013, 09:00-16:00
האקדמית תל-אביב-יפו

להרשמה

תכנית הכנס:
08:45-09:00  התכנסות ורישום

09:00-09:30  דברי פתיחה וברכות
   ד"ר בעז לב, משנה למנכ"ל משרד הבריאות

   פרופ' חנן פרנק, דקן ביה"ס למדעי ההתנהגות, האקדמית תל-אביב-יפו
   פרופ' משה קוטלר, יו"ר המועצה הלאומית לבריאות הנפש, מנהל המרכז הרפואי לבריאות הנפש באר יעקב

   ד"ר אבשלום אדרת, יו"ר עמותת "בשביל החיים"
   גב' דבי צפתי, אמא של ליאור ז"ל

מושב ראשון  ממצאים מחקריים חדשים מחזית המאבק באובדנות
09:30-10:45   יו"ר המושב: פרופ' יצחק לבב, אוניברסיטת חיפה

   "להציל את הנוער מסף תהום": איתור מקרים ומניעה של התאבדויות בקרב בני נוער
   פרופ' אלן אפטר, מרכז שניידר לרפואת ילדים

  אוטופסיה פסיכולוגית של צעירים שהתאבדו בתיכונים
   פרופ' גיל זלצמן, אוניברסיטת ת"א ובי"ח גהה

   גב' יוכי סימן טוב, אוניברסיטת בר אילן ומשרד החינוך
  מניעת אובדנות בצה"ל: סיכום שבע שנות התוכנית ומבט על אתגרי העתיד

   אל"מ ד"ר אייל פרוכטר, ראש מחלקת בריאות הנפש וסא"ל ד"ר קרן גינת, ראש ענף קליני, צה"ל
  הפסקת קפה

מושב שני                  חידושים מהשדה פרקטיקה ומחקר
11:00-12:20   יו"ר המושב:  פרופ' אלן אפטר, מרכז שניידר לרפואת ילדים

  בריונות ברשת ואובדנות: סיפור מורכב
   ד"ר ענת ברונשטיין-קלומק, המרכז הבין תחומי הרצליה,

   גב' מיטל גרימלנד, אוניברסיטת תל אביב
   תוצאות מחקר הערכה של תוכנית למניעת אובדנות בבתי הספר של משרד התמ"ת

   ד"ר שי חן-גל, פסיכולוג ראשי של בתי הספר של משרד התמ"ת
   גב' זהבה ספיר, מפקחת ארצית על צוותים טיפוליים, משרד התמ"ת

  מחשבות וניסיונות אובדניות בקרב מתבגרים שעברו הטרדה מינית
   ד"ר אילנה פרבשטיין, ביה"ח זיו, צפת 

   ד"ר איבון מנסבך קליינפלד, אגף לשירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות 
   ניסיונות התאבדות בקרב מהגרים - מחקר אירופאי רב מוקדי 

   ד"ר סנדרין בורשטיין, אוניברסיטת קרולינסקה ומרכז שניידר לרפואת ילדים
  הפסקת צהריים ובמקביל -

   מושב פוסטרים של חוקרים צעירים ע"ש פרופ' ישראל אור-בך

מושב שלישי  מחקרי "הדור הבא": חוקרים צעירים מציגים מחקרים חדשניים בתחום
13:10-14:25  יו"ר המושב: פרופ' עדה זוהר, המרכז האקדמי רופין

  התנהגות אובדנית בקרב פדויי שבי ממלחמת יום הכיפורים : ממצאי מחקר אורך
   ד"ר גדי זרח, אוניברסיטת אריאל

  עמדות וידע של מורים אודות התאבדות מתבגרים
   גב' ניצן חסון, האקדמית תל-אביב- יפו

  "האם קונבנציונליות מונעת אובדנות?" בחינת התיאוריה של ג'סור על אובדנות בבני נוער
   ד"ר דנה פלדמן, מרכז שניידר לרפואת ילדים

  סיקור מקרי התאבדות על ידי העיתונות בישראל – פערים בין הרצוי והמצוי 
   גב' עפרי דניאל וגב' ליאור טל, המרכז האקדמי רופין

  תרומת חווית התמלכדות (Entrapment) על סיכון אובדני בקרב חיילים
   ד"ר לאה שלף, חיל האוויר, צה"ל 

   הפסקת קפה

14:40-15:10   הרצאה מיוחדת:
    מצילו של האובייקט לטיפול תרופתי באובדנות

   פרופ' יורם יובל, מכון המוח לחקר רגשות, אוניברסיטת חיפה

מושב רביעי                פאנל מומחים - האינטגרציה בין מחקר ובין איתור, מניעה וטיפול
15:10-16:00  משתתפים: פרופ' אלן אפטר, פרופ' חגי חרמש, גב' ימימה גולדברג, ד"ר ענת ברונשטיין-קלומק,  

   ד"ר סמי חמדאן וד"ר יוסי לוי בלז

ד"ר סמי חמדאן
 האקדמית תל-אביב-יפו 

Suicide.convention@gmail.com :לפרטים נוספים
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית ברישום מראש

האקדמית ת"א-יפו, רח' חבר הלאומים 10, יפו. חנייה בחניון האקדמית ללא תשלום

            ( פרסים יוענקו לפוסטרים המצטיינים)

ד"ר יוסי לוי בלז
המרכז האקדמי רופין 

בברכה,
יו"ר הכנס


