
המרכז האקדמי רופין והאקדמית תל אביב-יפו מתכבדים להזמינכם לכנס 

להבין בכדי למנוע 2 
הכנס המדעי לחקר האובדנות בישראל

יום שני, 26 במאי 2014, המרכז האקדמי רופין 

09:00-08:30 התכנסות ורישום

09:30-09:00 דברי פתיחה וברכות 
גב' יעל גרמן, שרת הבריאות   

פרופ' עדה זהר, דיקאן ביה"ס למדעי החברה והקהילה, המרכז האקדמי רופין   
פרופ' גיל זלצמן, יו"ר המועצה הלאומית למניעת התאבדויות  

ד"ר אבשלום אדרת, יו"ר עמותת "בשביל החיים"  
גב' דפני אסף - אמא של דורון אסף ז"ל   

11:00-9:30 מושב ראשון
מן המכבש: בחזית המחקר אודות קבוצות סיכון  

וטיפול באובדנות  
יו"ר המושב: ד"ר דוד גרין, מנהל מכון גרין לפסיכולוגיה מתקדמת  

● החידושים והאתגרים במחקר האובדנות 2014    
פרופ' אלן אפטר, מרכז שניידר לרפואת ילדים  

● טיפול קוגניטיבי-התנהגותי למניעת אובדנות בבני נוער    
ד"ר ענת ברונשטיין - קלומק, הבינתחומי הרצליה  

לישראל מהגרים  בקרב  ומצוקה  אובדנות  של  מאפיינים  ארצה":  באנו  "אנו   ●  
ד"ר רפי יונגמן, המרכז האקדמי רופין  

11:15-11:00 הפסקת קפה

12:45-11:15 מושב שני 
מחקרי הדור הבא: חוקרים צעירים מציגים מחקרים   

חדשניים בתחום  
יו"ר המושב: פרופ' עדה זוהר, המרכז האקדמי רופין  

● התוכנית למניעת אובדנות בצה"ל – ההצלחות והאתגרים   
ד"ר לוסיאן לאור, ראש מדור פסיכיאטריה, צה"ל  

● השפעתו של סרטן על אובדנות בקבוצות אתניות שונות    
ד"ר אורה נקש, המרכז הבינתחומי הרצליה  

● תגובות שיוצרות מציאות: עמדות כלפי התאבדות כפי שמשתקפות בטוקבקים  
(Talkbacks) לכתבות התאבדות ברשת  

גב' זהבה בנימין וגב' יעל ברקוביץ, המרכז האקדמי רופין  
● פציעה עצמית ללא כוונה אובדנית בקרב בני נוער   

גב' אורן רודב, המכללה האקדמית תל אביב יפו.    
● חשיבה אובדנית באוכלוסיות קליניות ולא קליניות: מודל ניבוי אינטגרטיבי השוואתי  

ד"ר ירי גביעון, אוניברסיטת בר אילן.   

13:45-12:45 הפסקת צהריים ומושב פוסטרים 
ע"ש פרופ' ישראל אור-בך  

(במסגרת המושב יחולק פרס לפוסטר המצטיין).  

15:15-13:45 מושב שלישי 
הערכת אובדנות וטיפול באובדנות - מחקר ופרקטיקה   

נפגשים.  
יו"ר המושב: פרופ' גיל זלצמן, המרכז לבריאות הנפש גהה ואוניברסיטת ת"א  

●  בדרך למניעת אובדנות: הגברת ההבנה ויכולת הניבוי של סיכון אובדני בעזרת   

 (Columbia-Suicide Severity Rating Scale) C-SSRS -ה  
פרופ' קלי פוזנר, אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק.  

● כאב עד כלות – טיפול פסיכיאטרי חדשני להתמודדות עם אובדנות    
פרופ' יורם יובל, מכון המוח לחקר רגשות, אוניברסיטת חיפה.  

● אובדנות במתבגרים - מהמחקר הביולוגי והפסיכולוגי ליישום הקליני   
פרופ' גיל זלצמן, המרכז לבריאות הנפש גהה ואוניברסיטת ת"א.  

16:00-15:15 פאנל מומחים  
ומניעה- מה למדנו ומהם איתור, הערכה, טיפול   

האתגרים העתידיים?  
פרופ' אלן אפטר,  פרופ' גיל זלצמן, אל"מ ד"ר אייל פרוכטר, פרופ' חגי חרמש, גב' דפני   

אסף, ד"ר סמי חמדאן, ד"ר יוסי לוי בלז.  
בתחילת הפאנל ייערך טקס הענקת מלגת המחקר השנתית ע"ש דורון אסף ז"ל  

בברכה
יו"ר הכנס (במשותף)

ד"ר סמי חמדאן
המכללה האקדמית ת"א- יפו

ד"ר יוסי לוי-בלז
המרכז האקדמי רופין

www.isrs.org.il :לפרטים והרשמה - אתר הכנס

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מותנית ברישום מראש

אולם הכנסים, המרכז האקדמי רופין

אתר האינטרנט הרשמי של הכנס
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