המרכז האקדמי רופין והאקדמית תל אביב-יפו
מתכבדים להזמינכם לכנס

להבין בכדי למנוע 4
הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל
יום שני 9 ,במאי  ,2016המרכז האקדמי רופין

 09:00-08:30התכנסות ורישום
 09:30-09:00דברי פתיחה וברכות
דברי פתיחה  -ד"ר יוסי לוי בלז וד"ר סמי חמדאן
פרופ' ארנון אפק ,המשנה למנכ"ל משרד הבריאות
פרופ' שוש ארד ,נשיאת המרכז האקדמי רופין
פרופ' גיל זלצמן ,יו"ר המועצה הלאומית למניעת התאבדויות
ד"ר אבשלום אדרת ,יו"ר עמותת "בשביל החיים"
נועה קרן ברכה ,אחות של אסף ז"ל

 11:00-9:30מושב ראשון:
מחזית המחקר לחזית המניעה
יו"ר המושב :פרופ' אבי וויצמן ,המרכז לבריאות הנפש גהה
זרקור לעתיד  -הצגה קצרצרה של מחקר הנמצא בצעדיו הראשונים

חידושים בתחום מניעת אובדנות ממבט על
פרופ' אלן אפטר ,מרכז שניידר לרפואת ילדים והמרכז האקדמי רופין
Suicide can be prevented:
Strategies in suicide prevention with the focus on youth

)התאבדות ניתנת למניעה :אסטרגטיות מניעה עם דגש על בני נוער(
פרופ' דנוטה ווסרמן ,מכון קרולינסקה ,שוודיה

 11:15-11:00הפסקת קפה
 12:25-11:15מושב שני:
מניעת אובדנות בפועל – התבוננות רחבה מרובת גישות
יו"ר המושב :פרופ' אורי אבירם ,ביה״ס למדעי החברה והקהילה ,המרכז האקדמי רופין
זרקור לעתיד  -הצגה קצרצרה של מחקר הנמצא בצעדיו הראשונים

אסטרטגיות למניעת אובדנות -מה באמת עובד?
פרופ' גיל זלצמן ,המרכז לבריאות הנפש גהה ואוניברסיטת ת"א

יש תקווה -טיפולים פסיכולוגים למניעת אובדנות
פרופ' ענת ברונשטיין-קלומק ,הבינתחומי הרצליה

הטיפול התרופתי באובדנות  -מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול
פרופ' יורם יובל ,מכון המוח לחקר רגשות ,אוניברסיטת חיפה

 13:00-12:25הפסקת צהריים ומושב פוסטרים
ע"ש פרופ' ישראל אור-בך )במסגרת המושב יחולק פרס לפוסטר המצטיין(

 13:20-13:00כיתת אמן-
להכיר מקרוב את פורצי הדרך במחקר האובדנות בישראל
פרופ' אלן אפטר משוחח על התהליכים והרעיונות שהובילו לתגליותיו
המשמעותיות בתחום .השיחה תתמקד בסיפורים שמאחורי המחקרים.
יראיין :ד"ר יוסי לוי בלז.

 14:20-13:20מושב שלישי:
מחקרי הדור הבא:
חוקרים צעירים מציגים מחקרים חדשניים בתחום.
יו"ר המושב :פרופ' יצחק לבב ,אוניברסיטת חיפה
זרקור לעתיד  -הצגה קצרצרה של מחקר הנמצא בצעדיו הראשונים

צעקה של כאב :מחקר קהילה על התנהגויות פגיעה עצמית לא אובדנית
ערבה בן חיים ,המרכז האקדמי רופין

מיהו החייל שיתאבד במהלך שירותו הצבאי? – מאפיינים של החייל
המתאבד בצבא הישראלי בין השנים 2012-1992
גאיה תומר ,חיל הרפואה ,צה"ל

אובדנות בבית הספר התיכון :מיהן האוכלוסיות בסיכון מוגבר?
ד"ר ג'וי בנטוב ,המסלול האקדמי המכללה למנהל ,ראשל"צ

דיכאון ,שינה ואובדנות בקרב אימהות טריות
דנה לירן ,האקדמית תל אביב-יפו

אובדנות חוצת מגזרים? על הקשר בין בריונות ברשת ,דיכאון ואובדנות
רב תלמידי יהודים וערבים בישראל
מיטל גרימלנד ,אוניברסיטת תל אביב

 14:30-14:20הפסקה קצרה
 14:30 -15:30פאנל מומחים
בעקבות הספר "להאיר את הרי החושך":
מניעת אובדנות בקרב אוכלוסיות בסיכון
)בני נוער ,חיילים ,עולים ,ערבים ,להט"בים ,אסירים ,מיעוטים(

יו"ר המושב:

פרופ'

גיל זלצמן ,המרכז לבריאות הנפש גהה ואוניברסיטת ת"א

פרופ' ענת ברונשטיין-קלומק ,פרופ' אורה נקש ,ד"ר איל פרוכטר ,ד"ר חנה בר יוסף,
ד"ר טלינה וינוקור ,ד"ר סנדרין בורשטיין-ליפסיקס ,ד"ר סמי חמדאן.
בתחילת הפאנל ייערך טקס הענקת מלגת המחקר השנתית ע"ש דורון אסף ז"ל
לפרטים והרשמה  -אתר הכנסwww.isrs.org.il :

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,אך מותנית ברישום מראש
אולם הכנסים ,המרכז האקדמי רופין

בברכה
יו"ר הכנס )במשותף(

ד"ר יוסי לוי בלז

ד"ר סמי חמדאן

המרכז האקדמי רופין

האקדמית ת"א -יפו

אתר האינטרנט הרשמי של הכנס
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