
להבין כדי למנוע 6
הכנס המדעי השנתי לחקר האובדנות בישראל 2018

28 במאי 2018, המרכז האקדמי רופין

המרכז האקדמי רופין והאקדמית תל-אביב-יפו 

שמחים להזמינכם לכנס

08:30-09:00 התכנסות ורישום
09:00-09:30 דברי פתיחה וברכות

דברי פתיחה - ד"ר יוסי לוי בלז וד"ר סמי חמדאן 

ח"כ יעקב מרגי - יו"ר וועדת החינוך ויו"ר השדולה למניעת אובדנות בכנסת

פרופ' גליה צבר - נשיאת המרכז האקדמי רופין

פרופ' גיל זלצמן - יו"ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות

קשת בר ידין - רכזת תמיכה, עמותת "בשביל החיים"

09:30-11:00 מושב ראשון
חידושים ותובנות בשדה המחקר והטיפול באובדנות

יו"ר המושב: פרופ' אלן אפטר, מרכז שניידר לרפואת ילדים והמרכז לחקר האובדנות 
והכאב הנפשי, המרכז האקדמי רופין. 

מניעת אובדנות בישראל: אתגרים, חסמים וטעויות חשיבה
פרופ' גיל זלצמן, יו"ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות, מנהל בי"ח גהה והנשיא 

 international Association for Suicide Research- IASR -הנבחר של ה

התערבויות טיפוליות למניעת אובדנות בקרב תלמידי בית ספר
הבינתחומי  המרכז  לפסיכולוגיה,  המחלקה  ברונשטיין-קלומק,  ענת  פרופ' 

והמחלקה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, אוניברסיטת קולומביה

מה למדנו מ-15 שנות מחקר אודות התנהגות אובדנית חמורה מבחינה 
רפואית?

למדעי  והמחלקה  הנפשי  והכאב  האובדנות  לחקר  המרכז  בלז,  לוי  יוסי  ד"ר 

ההתנהגות, המרכז האקדמי רופין

11:00-11:15 הפסקת קפה
11:15-12:00 מושב שני 

יישומים מגובי מחקר למניעת אובדנות – מבט רב תחומי
יו"ר המושב: פרופ' יורם יובל, האגף לרפואת המוח, בית החולים הדסה עין כרם, 

האוניברסיטה העברית 

ואובדנות  פסיכופתולוגיה  על  והשלכותיה  מוסרית  פציעה  ובוכים:  יורים 
בקרב לוחמים משוחררים 

ד"ר גדי זרח, המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת אריאל

"לא להפיל את המקל": ממצאים ראשוניים אודות תהליך בניית רצף טיפול 
לאנשים שבצעו ניסיון אובדני קשה 

גיל רביב, סגן מנהל מערך בריאות הנפש, מאוחדת

"התשמע קולי": נוכחות חינוכית רגשית- נקודת מבטם של מורים על תפקידם 
הייחודי במניעת התאבדות 

רחל אברהם וד"ר אלה שראל, היחידה להתמודדות עם מצבי לחץ ומשבר ומניעת 
אובדנות, שפ"י, משרד החינוך

12:00-12:20 כיתת אמן 
להכיר מקרוב את פורצי הדרך במחקר האובדנות בישראל

פרופ' יצחק לבב - על התהליכים, הרעיונות והסיפורים שמאחורי תגליותיו 

המשמעותיות בתחום מניעת אובדנות. יראיין: ד"ר יוסי לוי בלז

 12:20-13:00
הפסקת צהריים ומושב פוסטרים ע"ש פרופ' ישראל אור-בך 

(במסגרת המושב יחולק פרס לפוסטר המצטיין)

13:00-14:00 מושב שלישי 
מחקרי הדור הבא: חוקרים צעירים מציגים מחקרים חדשים בתחום

המונית,  טראומה  לחקר  מצוינות  מרכז  ראש  סולומון,  זהבה  פרופ'  המושב:  יו"ר 
ביה"ס לעו"ס, אוניברסיטת תל אביב 

"בין כאב לצמיחה״: התמודדות צוותים חינוכיים-טיפוליים עם התאבדות   •
תלמיד בבית ספר. 

ד"ר נועה טייך פייר, אגף ייעוץ, שרות פסיכולוגי חינוכי, משרד החינוך  

"יוצאים לשאלה": התנהגות אובדנית וגורמי הסיכון לה בקרב יוצאים   •
בשאלה מהמגזר החרדי.

אלעד שלו, האקדמית תל אביב יפו  

"קהילה בסיכון"- מודל פסיכולוגי אינטגרטיבי לניבוי התנהגות אובדנית   •
בקרב להט"בים בישראל. 

דני פלג, המגמה הקלינית, המרכז האקדמי רופין  

•  דיכאון ואימפולסיביות בקרב חיילי צה״ל שהתאבדו – מחקר בשיטת 
'ניתוח פסיכולוגי לאחר המוות'.

ד"ר אסף יעקבי, מרפאת בריאות הנפש לילדים ונוער, בית חולים איכילוב  

•  בין אובדן בן עקב התאבדות בצבא לאובדן בן עקב פעילות מבצעית: 
הדומה והשונה בחוויית השכול ההורי.

פארה אדלמן, אוניברסיטת חיפה  

14:00-14:10 הפסקה קצרה

 14:10-15:00
פרופ' דיוויד קלונסקי, אוניברסיטת בריטיש קולומביה, קנדה

גישות חדשות להבנה ומניעת אובדנות: 
התיאוריה התלת שלבית של קלונסקי

New Approaches for Understanding and Preventing Suicide: 

The Three-Step Theory of Suicide and the Ideation-to-Action Framework

15:00-16:00- מושב רביעי 
התערבויות לא קליניות למניעת אובדנות- התפתחויות עדכניות 

מהשטח במגוון אפיקים 
והמחלקה  הבינתחומי  המרכז  ברונשטיין-קלומק,  ענת  פרופ'  המושב:  יו"ר 

לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר, אוניברסיטת קולומביה

מתדיינים:
פרופ' דני חמיאל, מרכז חוסן ע'ש כהן האריס תל אביב והמרכז הבינתחומי 

ד"ר יוכי סימן טוב, היחידה להתמודדות במצבי לחץ ומשבר, שפ"י, משרד החינוך 

סא"ל ד"ר לוסיאן טצה-לאור, מחלקת בריאות הנפש, חיל הרפואה, צה״ל

אילן גזית, תנועת המחנות העולים ומועצת תנועות הנוער
מרים באר, תוכנית יחד, שפ"ח ירושלים

מיטל גרימלנד, היחידה למניעת אובדנות, משרד הבריאות 

במסגרת המושב יתקיים טקס הענקת מלגת המחקר השנתית ע"ש דורון אסף ז"ל

בברכה
יו"ר הכנס (במשותף)

ד"ר יוסי לוי בלז
המרכז האקדמי רופין

לפרטים והרשמה  - אתר הכנס:

w w w . i s r s . o r g . i l

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, אך מחייבת רישום מראש

ד"ר סמי חמדאן
האקדמית ת"א- יפו

ד"ר יוסי לוי בלז
המרכז האקדמי רופין

http://www.isrs.org.il


