מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
השרות הפסיכולוגי ייעוצי

הזמנה
כנס "לא מדברים על זה "2011

האם אפשר באמת למנוע התאבדויות?
גם בשנת  ,2011התאבדות הינה עדיין תופעה מוסתרת ומושתקת ,שלא מדברים עליה.
עדיין ישנם המאמינים שלא רצוי לדבר על התאבדויות ,פן עצם הדיבור יעודד את
התופעה; אחרים הרואים בה תופעה מפחידה ומאיימת ,שעדיף להדחיקה ולהרחיק אתה
מהשיח הציבורי ,וכאלו המאמינים ש"להם זה לא יקרה" .התאבדות עלולה להתרחש
בכל משפחה ,ורק אז מגלים בדרך כלל עד כמה התופעה נפוצה ,וכמה חשובים הדיבור
עליה ,ההתחלקות במשא הכאב הנורא ,וגם הצורך למנוע התאבדויות נוספות .הכנס
השנתי "לא מדברים על זה" יפגיש אנשי מקצוע ובני משפחות ,שיחד יאמרו :כן לדבר על
זה! לדבר – כדי למנוע

יום חמישי יח' אדר ב' 24 ,במרץ  2011שעות ,13:30-18:30
בסמינר הקיבוצים ,דרך נמיר  149תל אביב ,אולם .70
הכנס יעסוק השנה בארבע אוכלוסיות סיכון:
 קשישים
 ילדים צעירים
 ה"פרפקציוניסטים"
 נוער בסיכון ,בהשפעת סמים ואלכוהול

בכנס נברר את השאלות הבאות:
 מה היקף ההתאבדויות וניסיונות ההתאבדות בקבוצות אלה
 עד כמה באמת ניתן למנוע התאבדויות בקבוצות אלה

תוכנית הכנס:
 13:30-13:45התכנסות וכיבוד קל
 13:45-14:00ברכות
דברי פתיחה  -ד"ר אבשלום אדרת ,עמותת "בשביל
החיים" וראש תוכנית תואר שני ב"ניהול מערכות
חינוך" ,סמינר הקיבוצים
הרצאה בנושא הקשר בין בריונות ואובדנות
14:00-15:00
בקרב ילדים ובני נוער
ד"ר ענת ברונשטיין קלומק ,פסיכולוגית ,בית הספר
לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה והמרפאה
לרפואה פסיכולוגית ,מרכז שניידר לרפואת ילדים
בישראל.
 15:00-16:30פנל אנשי מקצוע:
ד"ר סימונה נאור ,מנהלת המרפאה לבריאות הנפש
במרכז הרפואי קפלן.
גליה שחם ,מנהלת לשעבר של היחידה למניעת
סמים ואלכוהול בשפ"י ,משרד החינוך
רעות נדב ,יועצת בבי"ס הדרים ,אור יהודה
ד"ר אסתר גלילי ,מנהלת היחידה לפסיכיאטריה של
הילד והמתבגר ,בי"ח הדסה
מנחת הפנל :ד"ר מאיה יוהן-ברק ,פסיכולוגית
קלינית ,מרכז שניידר לרפואת ילדים וחברת
הנהלת בעמותת "בשביל החיים"
 16:30-17:00הפסקה וכיבוד קל
 17:00-18:15פנל בני משפחה שיקיריהם התאבדו
מנחת הפנל :גב' יוכי סימן טוב ,מנהלת היחידה
להתמודדות עם מצבי לחץ ,השירות הפסיכולוגי
הייעוצי ,משרד החינוך
 18:15-18:30סיכום יום העיון
לפרטים נוספים:
ד"ר אבשלום אדרתadereta@netvision.net.il 052-4809850 ,
גב' סנדרין בורשטייןb_cendrine@bezeqint.net 054-5345318 ,
ההשתתפות בכנס אינה כרוכה בתשלום אולם מותנית בהרשמה מוקדמת אצל גילי
שחם:
Gili_sha@smkb.ac.il
טל'03-6902375:
03-6905424
חניה בתשלום  ₪ 15 -ליום במקום

