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09:30-09:00 - דברי פתיחה וברכות )מליאה(

דברי פתיחה: ד"ר סמי חמדאן ופרופ' יוסי לוי בלז, יו"ר הכנס
ברכות:  

• פרופ' דרור וורמן | נשיא המכללה האקדמית של תל אביב יפו 
• פרופ' גליה צבר | נשיאת המרכז האקדמי רופין

• פרופ' גיל זלצמן | יו"ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות

11:00-09:30 - מושב ראשון )מליאה( מניעת אובדנות בישראל בצל הקורונה

"מניעת אובדנות בישראל- איפה אנחנו ולאן אנחנו הולכים?" - פרופ' גיל זלצמן | יו"ר המועצה 
הלאומית למניעת התאבדות 

מצוקה נפשית וסיכון אובדני בקרב סטודנטים בתקופת הקורונה - ד"ר סמי חמדאן | ראש 
המגמה לפסיכולוגיה חינוכית, האקדמית תל אביב יפו

לא טוב היות האדם לבדו - השלכות הקורונה על בדידות והקשר לאובדנות בישראל 2021 - 
פרופ' יוסי לוי בלז | ראש המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי, 

המרכז האקדמי רופין

11:15-11:00- הפסקה

 12:45-11:15 מושב שני )שלושה מושבים מקבילים( מבט מקרוב:
אוכלוסיות בסיכון אובדני )פירוט ההרצאות בעמוד הבא(

ילדים ובני נוער/ יו"ר המושב: ד"ר ירי גביעון, אוניברסיטת בר אילן
מזדקנים וזקנים/ יו"ר המושב: ד"ר דניאלה איזנברג, המרכז האקדמי רופין

בני משפחה שיקיריהם התאבדו: ד"ר מאיה יוהן-ברק, עמותת בשביל החיים ומרכז שניידר 
לרפואת ילדים. 

13:15-12:45 הפסקה ומושב פוסטרים

14:45-13:15 מושב שלישי )שלושה מושבים מקבילים(: מבט מקרוב: 
ניהול סיכון אובדני וסוגיות טיפוליות )פירוט ההרצאות בעמוד הבא(

ניהול סיכון אובדני/יו"ר המושב – ד"ר שירה ברזילי, מרכז שניידר לרפואת ילדים. 
פסיכותרפיה במצבים אובדניים/יו"ר המושב- ד"ר שרון זיו-ביימן, מנהלת מכון מפרשים, 

האקדמית תל אביב יפו
סיכון אובדני בתקופת הקורונה/ יו"ר המושב – ד"ר ג'וי בנטוב, אוניברסיטת חיפה והמכללה 

למנהל.

15:00-14:45 מושב רביעי

סיכום ומבט לעתיד - ד"ר סמי חמדאן, פרופ' אלן אפטר ופרופ' יוסי לוי בלז

מושב שני )שלושה מושבים מקבילים(: מבט מקרוב: אוכלוסיות בסיכון אובדני

ילדים ובני נוער/ יו"ר המושב: ד"ר ירי גביעון, אוניברסיטת בר אילן

מושב שלישי )שלושה מושבים מקבילים(: מבט מקרוב: ניהול סיכון 
אובדני וסוגיות טיפוליות

ניהול סיכון אובדני/יו"ר המושב | ד"ר שירה ברזילי, מרכז שניידר לרפואת ילדים. 
סינדרום המשבר האובדני | ד"ר שירה ברזילי, המרכז הרפואי שניידר, וביה"ח הר סיני, ניו 	 

יורק
נכונות של מטפלים לטפל במבוגרים ומתבגרים אובדניים | ד"ר ירי גביעון, אוניברסיטת בר-	 

אילן, מרכז וויניקוט בישראל, התכנית לפסיכותרפיה- "מפגשים" הפקולטה לרפואה, 
אוניברסיטת תל אביב• 
סיכון אובדני ברשת באמצעות אינטליגנציה מלאכותית | ד"ר יעקב אופיר, הטכניון	 

פסיכותרפיה במצבים אובדניים/יו"ר המושב | ד"ר שרון זיו-ביימן, מנהלת מכון מפרשים, 
האקדמית תל אביב יפו

טכנולוגיות למניעת אובדנות בחדר הטיפולים | פרופ' ענת ברונשטיין קלומק, התוכנית 	 
לפסיכולוגיה קלינית, המרכז הבינתחומי בהרצליה

התערבות חירום לבני נוער וילדים בסיכון אובדני | ד״ר ליאת חרובי קטלן, מרפאת דכאון 	 
ואובדנות, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

"הגגה" )Roofing(: איך קהילה מורידה אדם מהגג | פרופ' גולן שחר, אוניברסיטת בן גוריון 	 
וגב' גל עמנואל, עמותת מש"ה. 

עמדה התייחסותית בטיפול באובדנות | ד"ר שרון זיו ביימן, מכון מפרשים, המכללה 	 
האקדמית תל אביב יפו 

סיכון אובדני בתקופת הקורונה/ יו"ר המושב | ד"ר ג'וי בנטוב, אוניברסיטת חיפה והמכללה למנהל.
שכיחות התנהגויות סיכון והתנהגות אובדנית בתקופת מגפת הקורונה בקרב מתבגרים 	 

הלומדים בחינוך הטכנולוגי | ד"ר שי חן-גל, תל"ם, מקבוצת עמל ומעבר, ד"ר זהבה ספיר, 
משרד העבודה הרווחה ושירותים חברתיים וד"ר ג'וי בנטוב, החוג לחינוך מיוחד אוניברסיטת • 

חיפה והחוג לפסיכולוגיה המכללה למנהל.
שכחו אותי בבית? קולם של תלמידי חטיבות הביניים בצל הקורונה | ד"ר אלה שראל-מחלב, 	 

חוקרת ביחידה להתמודדות במצבי חירום, משבר ואובדנות, שפ״י משרד החינוך, מדריכה 
פדגוגית ומרצה במכללת לוינסקי לחינוך  

במחשבה שנייה - פניות למיון בתקופת הגל הראשון של מגיפת הקורונה | ד"ר איל פרוכטר, 	 
מנהל החטיבה הפסיכיאטרית בית החולים רמב"ם, מנהל בית החולים הפסיכיאטרי מעלה 

הכרמל וד"ר יעל פיקל יגאל, החטיבה הפסיכיאטרית בית החולים רמב"ם.
הקשר בין חשיפה לאירועים עם פוטנציאל לפגיעה מוסרית וביטויי מצוקה נפשית בקרב 	 

אנשי המערך הרפואי בישראל בתקופת הקורונה | פרופ' גדי זרח, אוניברסיטת אריאל ופרופ' 
יוסי לוי בלז, המרכז האקדמי רופין

להרשמה לכנס <<

פרופ' יוסי לוי בלז 
המרכז האקדמי רופין

ד"ר סמי חמדאן 
האקדמית תל-אביב-יפו

בברכה, יו"ר הכנס 

האקדמית תל־אביב-יפו והמרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי 
ע"ש ליאור צפתי במרכז האקדמי רופין מתכבדים להזמינכם:

לכנס המדעי השנתי לחקר 
האובדנות בישראל

להבין כדי למנוע 7
אתגרי המחר במניעת אובדנות

יום שני | 3.5.21
ZOOM-הכנס יתקיים ב

פירוט הרצאות המושב השני והשלישי

ייחודיות של אובדנות טרום גיל ההתבגרות: השוואה למאפיינים של אובדנות בגיל 	 
ההתבגרות ובגיל המבוגר/ ד"ר ליאת יצחקי, המרכז לבריאות הנפש גהה

טיפול במצוקה אובדנית בקרב ילדים ובני נוער ברשת: מודל ההתערבות של מוקד 105/ 	 
מיכל בריטמן, מנהלת תחום בריאות, המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת 105 • 
הערכות סיכון לאובדנות בילדים ונוער- דיווח עצמי או מבחן אימפליציטי?/ גב' נרמין טוחי, 	 

המחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן

מזדקנים וזקנים/ יו"ר המושב: ד"ר דניאלה איזנברג, המרכז האקדמי רופין
התאבדות כבחירה -  התמודדות עם אובדנים בהזדקנות / ד"ר ליאורה בר-טור, התכנית 	 

לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית, המרכז האקדמי רופין.
רווחה נפשית ומצוקה נפשית בקרב מזדקנים וזקנים בתקופת משבר הקורונה- 	 

אינדיקטורים לזיהוי ואבחון / ד"ר דניאלה איזנברג, התכנית לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית 
ופרופ' יוסי לוי-בלז, המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי ע"ש ליאור צפתי, המרכז האקדמי 

רופין.
מי שיש לו 'איזה למה' שלמענו יחיה: משמעות החיים ואובדנות אצל גברים בגיל הזקנה/ 	 
מירה לוצמן, ד"ר אליאן זומרפלד ופרופ' שרה בן דוד, המחלקה למדעי ההתנהגות, • 

אוניברסיטת אריאל.
טראומה מורכבת ואובדנות: לקחים ותובנות ממחקר אורך על פדויי שבי ממלחמת יום 	 

הכיפורים / ד"ר שרון אבידור, התכנית לפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית, המרכז האקדמי 
רופין.

בני משפחה שיקיריהם התאבדו/ ד"ר מאיה יוהן-ברק, עמותת בשביל החיים ומרכז שניידר 
לרפואת ילדים. 

"לפני עלות השחר": התקשרות ומנטליזציה, מחשבות על אבל מורכב וצמיחה פוסט 	 
טראומטית בקרב שארי התאבדות/ ד"ר לילך לב ארי, המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי 

ע"ש ליאור צפתי, המרכז האקדמי רופין
ולא יכולתי לעשות עם זה כלום"- על תרומתה של סליחה עצמית לצמיחה פוסט-	 

טראומטית בקרב שארי התאבדות/ גב' טל גילה, המרכז לחקר האובדנות והכאב הנפשי 
ע"ש ליאור צפתי, המרכז  האקדמי רופין

ההשפעות של מוות פתאומי של בן משפחה על מצוקה רגשית וסיכון אובדני/ גב' נטלי 	 
ברקמן, ד"ר סמי חמדאן, המכללה האקדמית תל אביב-יפו

תמיכה במשפחות שמתמודדות עם אובדן על רקע התאבדות במסגרת תוכנית הסיוע 	 
למשפחות של משרד הרווחה/ גב' סיגל פרייס, מנהלת מרכזי הסיוע של עמותת "בשביל החיים".

https://www.mta.ac.il/he-il/eventssite/Pages/GZJuy.aspx

