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ד"ר יוסי לוי בלז               
המרכז האקדמי רופין

ד"ר סמי חמדאן
האקדמית תל-אביב-יפו

בברכה,
יו"ר הכנס )במשותף(

האקדמית תל-אביב-יפו והמרכז האקדמי רופין 
שמחים לארח אתכם בכנס 

להבין כדי 
למנוע 5

הכנס המדעי לחקר האובדנות בישראל 2017
15 במאי 2017, האקדמית תל-אביב-יפו

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

דברי פתיחה – ד"ר יוסי לוי בלז וד"ר סמי חמדאן   
ח״כ יפעת שאשא ביטון - יו"ר הוועדה המיוחדת לזכויות הילד   

פרופ' שלמה בידרמן - נשיא האקדמית תל-אביב-יפו   
פרופ' גיל זלצמן - יו"ר המועצה הלאומית למניעת התאבדות   

ד"ר אבשלום אדרת - יו"ר עמותת בשביל החיים   
גב' ימימה גולדברג - הפסיכולוגית הארצית של משרד הבריאות   

מושב ראשון:  11:00-9:30
מניעת אובדנות בקבוצות סיכון -    

מהלכה למעשה   
יו"ר המושב: פרופ' אבשלום אליצור, המכון הישראלי למחקר מתקדם    

• מחקר בהתנהגות אובדנית מודל 2017. לאן הגענו ולאן    
אנחנו הולכים? פרופ' גיל זלצמן, המרכז לבריאות הנפש גהה    

ואוניברסיטת ת"א    
• לא רק מתחת לפנס - התנהגויות סיכון כמבשרות אובדנות     

בקרב מתבגרים ד"ר סמי חמדאן, האקדמית תל-אביב-יפו     
• תהליכי התמודדות וצמיחה בקרב שארי התאבדות – חלום    

או מציאות? ד"ר יוסי לוי בלז, מרכז רופין לחקר האובדנות    
והכאב הנפשי, המרכז האקדמי רופין   

הפסקת קפה  11:15-11:00
מושב שני:  12:25-11:15 

מחקרי הדור הבא: חוקרים צעירים מציגים    
מחקרים חדשניים בתחום    

יו"ר המושב: פרופ' יורם יובל, האגף לרפואת המוח,    
בית החולים הדסה עין כרם והפקולטה לרפואה,    

האוניברסיטה העברית בירושלים   

    • "על החיים ועל המוות" - האם עוצמת האובדנות של
מטופל משפיעה על המוכנות של אנשי בריאות הנפש    

לטפל בו? אור דוד, המרכז האקדמי רופין   
• "לו רק יכול הקירות )בפייסבוק( לדבר": האם ניתן לאתר     

מצוקה ולטפל בבני נוער ברשת החברתית? יעקוב אופיר,    
האוניברסיטה העברית   

• "ערים בלילה"- על קשיי שינה, התמכרות לאינטרנט     
ואובדנות דניאל לוי, האקדמית תל-אביב-יפו   

• סטיגמה בקרב שאירי התאבדות - מה ידוע ועד כמה זה    
מסוכן? שרית אבישר, המרכז האקדמי רופין   

• משבר זהות בקרב צעירים בני הקהילה האתיופית -    
מהו הקשר להתנהגות אובדנית? בר ארדיטי ותום אלבו,    

האקדמית תל-אביב-יפו.   

13:00-12:25 הפסקת צהריים ומושב פוסטרים    
ע"ש פרופ' ישראל אור-בך    

)במסגרת המושב יחולק פרס לפוסטר המצטיין(.   

13:20-13:00 כיתת אמן    
להכיר מקרוב את פורצי הדרך במחקר    

האובדנות בישראל   
פרופ' גיל זלצמן - על התהליכים, הרעיונות והסיפורים    

שמאחורי תגליותיו המשמעותיות בתחום מניעת אובדנות.    
יראיין: ד"ר סמי חמדאן.    

מושב שלישי:  14:20-13:20 
מהמעבדה אל הקליניקה   

יו"ר המושב: פרופ' אלן אפטר, מרכז רופין לחקר האובדנות    
והכאב הנפשי, המרכז האקדמי רופין    

Lab to Clinic: Using our knowledge to advance 
evidence - based and best suicide prevention 
practices/Prof. Beth Brodsky, Columbia 
University, New York.

  

 

מהמעבדה אל הקליניקה: שימוש בידע לקידום מעשי של    
מניעת אובדנות מגובה מחקר - פרופ' בת' ברודצקי,    

אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק   

הפסקת קצרה  14:30-14:20
מושב רביעי:  14:30-15:30 

יוצאים אל השטח - אתגרים ביישום ידע     
מחקרי לטיפול ולחינוך   

יו"ר המושב: ד"ר יוסי לוי בלז, מרכז רופין לחקר    
האובדנות והכאב הנפשי, המרכז האקדמי רופין   

מתדיינים:     
פרופ' אלן אפטר, מרכז רופין לחקר האובדנות והכאב הנפשי,    

המרכז האקדמי רופין   
הצגת מקרה של טיפול בנער אובדני:  ד״ר עדי קראוס    

בוחבוט, השירות הפסיכולוגי-חינוכי מודיעין   
ד"ר ירי גביעון, ראש המגמה הקלינית של הילד, אוניברסיטת    

בר אילן   
גב' יעל שחר, רכזת ארצית למניעת אובדנות, שפ"י   

ד"ר סנדרין בורשטיין- ליפסיקס, החוג לבריאות נפש קהילתית    
אוניברסיטת חיפה   

גב' כרמית סלע, מנהלת מיתרים מחוז צפון: מרכז סיוע    
למשפחות שכולות על רקע התאבדות.   

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

קטע סיום – מר יוסי וויס, אבא של דרור, עמותת בשביל החיים   


