יום חמישי ,כ"ח באדר תשע"ב
 22במארס 2012
בשעות 18:30-13:30
באולם 70
במכללת סמינר הקיבוצים

מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
השרות הפסיכולוגי ייעוצי

אובדנות ילדים ונוער – איתור סימני מצוקה

בשנים האחרונות ,מספר הילדים ובני הנוער המבצעים ניסיונות ומעשים אובדניים הולך וגדל .התאבדות וניסיונות אובדניים של ילדים ,בני נוער
וחיילים ,מעוררים תחושות של החמצה ויגון עמוק .הם מחייבים התערבות מניעתית ,בהגברת המודעות לאיתור ילדים ובני נוער במצוקה  -בבתי הספר,
בצבא ,בתנועות הנוער ועל ידי ההורים ,ובמתן סיוע בטיפול באובדנות .על פי נתוני משרד הבריאות ,בישראל מתאבדים כ 400-אנשים בשנה; שיעור
ההתאבדויות בפועל גבוה בהרבה ,אך חלק מהמקרים אינו מדווח .כשישית מההתאבדויות הינן בגילאי  .24-15הכנס "לא מדברים על זה  ,"2012 -יעסוק
בשאלה :האם ניתן לאתר סימני מצוקה ואובדנות בקרב ילדים ונוער ,וכיצד לעזור להורים לעזור לילדיהם.

תוכנית הכנס:
 14:00-13:30התכנסות וכיבוד קל

 14:15-14:00ברכות
דברי פתיחה  -ד"ר אבשלום אדרת ,עמותת "בשביל החיים"
וראש התוכנית "ניהול וארגון מערכות חינוך" לתואר שני בסמינר הקיבוצים

 15:00-14:15הרצאה בנושא" :הם לא אומרים כלום -...התמודדות הורים עם מצוקה אובדנית"
ד"ר מאיה יוהן-ברק ,פסיכולוגית קלינית מומחית ,מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל
 16:30-15:00פאנל אנשי מקצוע:
גב' ימימה גולדברג ,פסיכולוגית ארצית של משרד הבריאות ואחראית על נושא מניעת התאבדות
גב' אריאלה שקד ,פיקוח על הייעוץ מחוז מרכז ,שירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) משרד החינוך
גב' רנדה מונייר ,מדריכה ביחידה להתמודדות במצבי לחץ ומשבר ,מגזר ערבי ,מחוז צפון ,משרד החינוך
ד"ר יניב סאיסקי ,פסיכיאטר ילדים ונוער ,המרכז לבריאות הנפש באר יעקב-נס ציונה ושירות בתי הסוהר
מר חיים בדש ,מנהל אגף החינוך והנוער ,עיריית רחובות
מנחת הפאנל :גב' נועה טייד-פייר ,מ"מ מנהלת היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר,
שרות פסיכולוגי ייעוצי (שפ"י) ,משרד החינוך

 17:00-16:30הפסקה וכיבוד קל
 18:15-17:00פאנל בני משפחה שיקיריהם התאבדו
מנחה הפאנל :ניר בן צבי ,עמותת "בשביל החיים"
 18:30-18:15סיכום יום העיון
מנחת הכנס:
ד"ר שירלי אברמי ,מנהלת מרכז המחקר והמידע בכנסת
וחברת הנהלת עמותת "בשביל החיים"

לפרטים נוספים:
ד"ר אבשלום אדרתadereta@netvision.net.il | 052-4809850 ,
ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אולם מותנית בהרשמה
מוקדמת במייל gili_sha@smkb.ac.il :או טל'03-6901216 :
חניה בתשלום במקום 18 :ש"ח
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