אתגרים

ביישום התכנית הלאומית

עמותה לתמיכה במשפחות
שיקירהן התאבדו ולמניעת התאבדות

למניעת אובדנות

יום רביעי9/3/2016 ,

13:30-17:30

כנס של עמותת "בשביל החיים" והמרכז להורות ומשפחה בסמינר הקיבוצים בנושא:

התאבדויות -אם לא מדברים על זה ,זה לא יקרה?...

סמינר הקיבוצים ,אולם  ,70דרך נמיר  ,149תל-אביב

יום חמישי 30 ,באפריל ,בשעות  13:30עד  18:30באולם ,70
סמינר הקיבוצים ,דרך נמיר  ,149תל אביב.

קבוצות הסיכון לאובדנות הן מגוונות ורבות אינן זוכות להתייחסות ומענה הולם למצוקתן.
במהלך השנים האחרונות ,ועם התרחבות פועלה של עמותת "בשביל החיים" ,הצטברו
מפגשים עם קבוצות סיכון ייחודיות כגון משפחות של מתאבדים ,קהילת הלהט"בים,
חוזרים בשאלה ,עולים חדשים ועוד ,שהציבו בפני העמותה אתגרים חדשים אל מול
המחסור במענה ממשלתי הולם לאובדנות בישראל .הכנס השנה עוסק באותן קבוצות סיכון
רבות מספור על השונה והמשותף למצוקתן האובדנית והמענה הנחוץ להן.

מדי שנה מתאבדים במדינת ישראל כ  500 -בני אדם ומעל ל 6000-מבצעים ניסיונות התאבדות המגיעים לחדרי המיון .מ�ח
קרים הראו כי על-ידי העלאת מודעות הציבור ,יצירת פתיחות לפנות לעזרה כשנמצאים במצוקה נפשית והפעלת תכנית
לאומית המיישמת אסטרטגיות מוכחות למניעת התאבדויות ,ניתן לצמצם את מספר המתאבדים בלפחות .20%
הנהלת עמותת
זה”ברכה -חברת
נועה קרן
מנחת
החיים".מודעות
"בשבילאת
להעלות
שמטרתו
הכנס:על
מדברים
זו השנה ה 9-שעמותת “בשביל החיים” עורכת כנס תחת הכותרת “לא
למניעתדברי פתיחה וברכות
הציבור לנושא האובדנות ומניעתה .השנה יתמקד הכנס בתכנית הלאומית13:45-14:15
התאבדויות בישראל שיצאה לדרך
ד"ר אבשלום אדרת -יו"ר עמותת "בשביל החיים"
בשנת .2014
יעל גרמן ,לשעבר שרת הבריאות,

בתכנית:

אברהם מיכאלי ,לשעבר יו"ר השדולה למניעת אובדנות בכנסת

מנחת הכנס – דורית גונן ,יועצת ארגונית ,לשעבר רכזת עמותת “בשביל החיים”.
התכנסות
13:30-14:00
דברי פתיחה  -ד”ר אבשלום אדרת ,יו”ר עמותת “בשביל החיים”
14:00-14:15
 15:00-16:15פאנל מומחים.
ברכות
שלי נתן -יועצת פסיכוסוציאלית בעמותת איגי (ארגון הנוער הגאה).
ד”ר בעז לב ,לשעבר המשנה למנכ”ל משרד הבריאות וכיום נציב קבילות הציבור במשרד הבריאות.
14:15-14:45
ראגב עבאס -מנהל שרותי הרווחה בכפר כנא.
המלחמה באובדנות על דרך המלך.
		
התאבדויות.
למניעת
הלאומית
התכנית
ביישום
שונים
היבטים
בנושא
פאנל
14:45-16:15
ממויה זרה -מדריך במנהל ההתיישבות ועלית הנוער ומנחה קבוצות עולים מאתיופיה.
מנחה :נורית קנטי ,עיתונאית ,עורכת תכנית האקטואליה “מה בוער” בגלי צה”ל.
		
שרה ברגמן -מנחת קבוצות תמיכה בעמותת "בשביל החיים".

 14:15-15:00ד"ר שירלי אברמי -מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת" .למידה
מהצלחות :תכניות לאומיות למניעת התאבדות"

שושי הרץ -מנהלת היחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות.

חלק א :סיקור סוגיית ההתאבדויות בתקשורת וסטטיסטיקות בנושא אובדנות.
| דנה ויילר פולק ,כתבת הרווחה של “וואלה” ודורון קופרשטיין ,עורך הבריאות ב Ynet -ידונו בסיקור אחראי במדיה
ורתימתם של אנשי התקשורת להעלאת מודעות לנושא אובדנות ומניעתה.
| ד”ר טלי בראון ,חוקרת במרכז הלאומי לבקרת מחלות ,תתייחס לאספקטים שונים הקשורים בדיווח נתוני התאבדויות.
| ד”ר יוסי לוי-בלז ,ראש המחלקה למדעי ההתנהגות ברופין ,חבר הנהלת עמותת “בשביל החיים”,
יעסוק במחקרו על הסיקור התקשורתי של התאבדויות.
| עו”ד שושי הרץ ,ראש היחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות תתייחס לתכנית הלאומית במבט אינטגרטיבי.
חלק ב :הפעלת תכנית למניעת אובדנות בבתי ספר  -שיח פתוח על אובדנות עם אנשי צוות ,הורים ותלמידים
| ד”ר גלעד אמיר ,מנהל בי”ס תיכון “לידה” בירושלים.
| נתי כהן ,יו”ר ועד ההורים העירוני בנס ציונה.
| כרמל להד ,חברתה התאבדה בעת היותה תיכוניסטית ,לפני כשנתיים.
| ליאור כרמל ,מנהל הפיילוט הראשון של התוכנית הלאומית למניעת אובדנות.
| עו”ד שושי הרץ ,מנהלת היחידה למניעת אובדנות במשרד הבריאות.
פאנל משפחות
16:15-17:30
מנחה :יעל פומרנץ ,סגנית מנהלת היחידה למניעת אובדנות.
		
דיון בני משפחות השותפים בוועדות ההיגוי היישוביות בהן מופעלת התכנית הלאומית.
הצגת תובנות מהעמדה המורכבת של שארים במפגש בין מטרותיהם של מי שנפגעו לבין המציאות הישראלית.
הכנס יינעל בשעה 17:30

נשמח מאוד לראותכם
ההשתתפות ללא תשלום ,אך מותנית בהרשמה מראש.
להרשמה לכנס הכנסו לקישור http://goo.gl/forms/Dxo4XS8wKN

חנייה בחניון מכללת סמינר הקיבוצים .עלות החנייה 20 -ש”ח | לשאלות בנושא הרשמה ניתן לפנות לערבה בן חיים  athpazit@gmail.comp
לקבלת מידע נוסף ,ניתן ליצור קשר עם ד”ר סנדרין בורשטיין ליפסיקס ,חברת הנהלת עמותת בשביל החיים cendrinebursztein@gmail.com

