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 הזמנה לכנס משפחות

 בנושא

 "להיות אח של מתאבד"

קץ לסובבים אותו: -היום כבר ברור לכל, כי מי שמתאבד אולי גואל את עצמו מייסוריו, אבל פותח פתח לייסורי אין

השכנים; ובעצם כל מי שהכיר אותו. אנחנו חשים עצב ויגון, כעס בני המשפחה, הקרובה והרחוקה; החברים; 

ורגשי אשמה. ובתוך כל הסבל הנסתר הזה, נדמה שיש קבוצה אחת שהסבל שלה אף נסתר יותר: האחים 

והאחיות של מי שהתאבד. את כנס המשפחות השנה נקדיש להם, לקשיים שעמם הם מתמודדים, אבל גם 

 להחלמה, לשיקום ולתקווה.

 המשפחות השנה יעסוק בהתמודדות הקשורה באחים של המתאבד.  כנס

 ת"א. 6, באולם "ענבל" במרכז סוזן דלל, רח' יחיאלי 13:21-33:11שעות  3112במרץ  11יום ראשון, כח' אדר, 

 

 תוכנית הכנס:

   התכנסות וכיבוד קל 13:21-13:91   

 החיים"ברכה, חברת הנהלה, עמותת "בשביל -מנחת הכנס: נועה קרן

 ברכות 13:91-31:11   

 , יו"ר עמותת "בשביל החיים"ד"ר אבשלום אדרת - דברי פתיחה

 "להיות אח של מתאבד"                    הרצאה בנושא:  31:11-31:09                                    

בעל תואר שני בעו"ס אוניברסיטת חיפה, כתב תזה  22בן   רועי אופנבכר

 בנושא "להיות אח של מתאבד".

        

 פנל לדיון בנושא 31:09-31:09   

  גההלמבוגרים, בי"ח  מנהל מרפאת בריאות הנפש  – פרופ' חגי חרמש

 חבר הנהלת העמותה                            

 פסיכולוגית קלינית מומחית   – מאיה יוהן ברקר "ד

 העמותהבהנהלת  חברה                                

המרכז  ,פסיכולוגית קלינית, ביה״ס לפסיכולוגיה – ענת ברונשטיין קלומקר "ד

 הבינתחומי הרצליה ורפואה פסיכולוגית, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

 .עו"ס ומנחה קבוצות תמיכה בעמותה – צבי גבעולי

 סיום הכנס 31:09-33:11   
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 הנחיות להגעה:

 האוטובוס המגיעים למסוף כרמלית בתל אביב: כל קווי תחבורה ציבורית

 דקות. 11-כבמרחק הליכה של שניהם  –יה י, ליד בית התעשחניון המרדאו  (מנשיה) חניון מתחם התחנה :חניה

 

 

 

 :לפעילות העמותה יתקבלו בשמחהתרומות 
 (לפקודה 06ין תרומות לפי סעיף ילענ עמותה אישור מס הכנסהל)

  בכנס -שיקים או מזומן באמצעות  

 ישראל תורמת"באתר האינטרנט   – אשראי סבאמצעות כרטי:" 

https://www.israeltoremet.org/amuta/580357911 

 

 

 

 

http://www.path-to-life.org/
http://www.path-to-life.org/
https://www.israeltoremet.org/amuta/580357911
https://www.israeltoremet.org/amuta/580357911


 

life.org-to-www.path  3מתוך  2 עמוד   

      03-9640222 

  בשביל החיים

  ותויעמותה לתמיכה במשפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבד

 

 משפחות לכנס טופס הרשמה

 "להיות אח של מתאבד"

 3102במרץ  01   

 

 לכבוד: פזית משולם

                 190-0010012טל': 

 pathpazit@gmail.com דוא"ל:

  

 

 

 מאשר/ת את השתתפותי ביום העיון

 המשתתף:_____________________________________שם 

 שם ארגון:________________________________________

 תפקיד:__________________________________________

 טלפון :__________________________________________

 טלפון נייד: _______________________________________

 ______________________________________כתובת:____

 דואר אלקטרוני: ____________________________________

 

 

 ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך נדרשת הרשמה מראש. 
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