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  ותויעמותה לתמיכה במשפחות שיקיריהן התאבדו ולמניעת התאבד

 
  כשתמות, משהו ממך בי, משהו ממך בי..."

 . ימות איתך, ימות איתך
 

  כי כולנו, כן כולנו
  כולנו רקמה אנושית אחת חיה

  ואם אחד מאתנו
  הולך מעמנו

  - משהו מת בנו
 ו.תאומשהו, נשאר 

  אם נדע, איך להרגיע, איך להרגיע
 . את האיבה, אם רק נדע

 
  ()אם נדע להשקיטאם נדע, אם נדע להשקיט את זעמנו 

 . על אף עלבוננו, לומר סליחה
  ה".אם נדע להתחיל מהתחל

 " רקמה אנושית אחת)מתוך "
 (מוטי המר: מילים ולחן

 "נסדקשבעולם  ומשמעות יצירה" בנושאיעסוק השנה כנס המשפחות 

 .מתוך כאב ובמציאת משמעות לאחר האובדן השנולד ההכנס יעסוק ביציר

                      בכנס ישולבו הרצאות וסיפורים על דרכי התמודדות עם האובדן ועל המעבר לחיות עם הכאב 

באודיטוריום הקריה האקדמית , 18:40-81:44שעות  1084, בנובמבר 81, כ"ה בחשון, הכנס יתקיים ביום שלישי

 , קריית אונו )מצ"ב מפה(אונו קריית, 1רחבת לורדייל לייקס פינת רחוב צה"ל אונו. כתובת: 

 הכנס: תכנית

  התכנסות וכיבוד קל 11:20-14.81   

 גב' נועה ברכה –מנחת הכנס  וקרהוה דברי פתיחה 11.30-11.20

                                                                                                      ד"ר אבשלום אדרת                                                                                      –יו"ר העמותה                                                                                                         

  ד"ר יוסי לוי בלז /"כנגד כל הסיכויים? על צמיחה ממשבר בקרב שאירי התאבדות" 03.11-11.10   

    הנהלת העמותהמר יוסי וייס, חבר               - סיפורים אישיים   20.10-11.10                                       

 לוי, מייסדת עמותת "דרייב"-גב' עדי כהן                                                                       
  מר אלכס בן ארי, משורר ומרצה                                        

 ובהשתתפות: ,וחבר הנהלה קליני מומחה סי לוי בלז, פסיכולוגבהנחיית ד"ר יונל אפ 21.80-20.10   

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

                    וחבר הנהלה.                           

 הנהל מרכז פיינברג לחקר הילד והמחלקה לרפואמ -פרופ' אלן אפטר 

  .במרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל פסיכולוגית                         

 חבר הנהלה.                         

 וחברת הנהלה. פסיכולוגית קלינית מומחית  – מאיה יוהן ברקד"ר 

 נעילת הכנס  21:81-21.80   

או היכנס לקישור  כאן לכנס נא להקישלהרשמה  ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אך נדרשת הרשמה מראש.

http://tinyurl.com/ln57shl 
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 הנחיות להגעה:

התחנה  – 154קו ; קיראון-ביבהתחנה המרכזית בתל א – 54ו ; יהוד-רידינג – 15קו ; קיראון )רימון(-רידינג – 11קו תחבורה ציבורית: 

 אור יהודה )צומת סביון(-פתח תקווה – 65קו ; קיראון-המרכזית הישנה בתל אביב
 

 וחנייה ברחובות הסמוכים. רחבת לורדייל לייקסרחבת חנייה חופשית בחניה: 

 

 

 לפקודה( 85)לעמותה אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף  תרומות לפעילות העמותה יתקבלו בשמחה:

  משפחותבכנס  -באמצעות שיקים או מזומן 

 באתר האינטרנט "ישראל תורמת":   – באמצעות כרטיס אשראיhttps://www.israeltoremet.org/amuta/580357911 
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