*** *** Save the Date

להבין בכדי למנוע 3
הכנס המדעי לחקר האובדנות בישראל 2015
יום שני 4 ,במאי  ,2015המכללה האקדמית תל אביב-יפו
בתאריך ה 4-במאי  2015ייערך הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל.
הכנס של השנה יעמוד בסימן "גשר מהמחקר למניעה בפועל".
במסגרת הכנס נפנה זרקור לידע מחקרי חדשני שיאפשר שיפור בתהליכי איתור ,הערכה ,טיפול
ומניעה מעשית של אובדנות בישראל .במוקד הכנס יעמדו מחקרים בעלי גוון יישומי והשלכות
יישומיות למניעת אובדנות ,כמו גם עשייה המחקרית במסגרת התוכנית הלאומית למניעת
התאבדות שיצאה לדרך השנה.
אורח מיוחד של הכנס יהיה פרופ' דיוויד ברנט ( )David Brentמאוניברסיטת פיטסבורג,
ארה"ב .פרופ' ברנט הינו אחד המומחים הגדולים בעולם בנושאים של דיכאון ,אובדנות
והתערבויות טיפוליות בקרב אובדניים .פרופ' ברנט פיתח פרוטוקולים רבים לטיפול בצעירים
בסיכון אובדני.

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

קול קורא להצגה בכנס
חוקרים המעוניינים להציג מחקרים בכנס (בהרצאה/פוסטר)
מוזמנים לשלוח פרטים ותקציר המחקר למייל של הכנס
Suicide.convention@gmail.com
בברכה
יו"ר הכנס

ד"ר יוסי לוי בלז

ד"ר סמי חמדאן

המרכז האקדמי רופין

המכללה האקדמית ת"א -יפו

תוכנית הכנס (לו"ז מפורט יפורסם בהמשך)
מושב ראשון  :גשר מהמחקר למניעה בפועל  -מניעת אובדנות בישראל .2015

מושב שני – מושבים מקבילים :
 .1התוכנית הלאומית למניעת התאבדות  .2מחקרי יישום בקהילה.
הפסקת צהריים כולל מושב פוסטרים של מחקרים על אובדנות בישראל.
מושב שלישי :מחקרי הדור הבא -חוקרים צעירים מציגים מחקרים חדשניים בתחום.
מושב רביעי :מומחים חושבים טיפול ומניעת אובדנות -סיעור מוחות וניתוחי מקרה.

תאריך הכנס

יום שני ה 4-במאי  ,2015בשעות 16:00 - 09:00
המכללה האקדמית תל אביב יפו
החזון שלנו הינו יצירת קרקע פורייה שתאפשר דיאלוג וקשרי עבודה בין חוקרים,
מטפלים ,אנשי חינוך וקובעי מדיניות.
יחד נוכל לנסות להעמיק את יכולותינו לאיתור ,הערכה וטיפול של אלו שנמצאים
במשבר אובדני וזקוקים לעזרה.
נתראה בכנס!
ד"ר יוסי לוי בלז וד"ר סמי חמדאן

