
מנחת הכנס - נועה קרן ברכה

13:45-14:00 דברי פתיחה - ד”ר אבשלום אדרת
        דברי ברכה - ד”ר יהודית וינברגר, דיקנית הפקולטה לחינוך, מכללת סמינר הקיבוצים

14:00-15:00  “מסיכון מקוון לסיכוי מכוון” - הרצאתו של גלעד האן, חוקר עבירות ופשעי מחשב.

15:00-16:15  פאנל : אנשי מקצוע ומנהלי רשתות/אתרים
מנחה:  מרב בטיטו - עיתונאית ותחקירנית ישראלית.

משתתפים:
עדי להב - מנכ”ל עמותת סה”ר

ליאב רבינוביץ’ - קצינת הדרכה ביחידת המו”מ של המשטרה
Y elem  גולן ג’ורנו - מנהל מקצועי של

ד”ר שירי דניאלס - מנהלת מקצועית ארצית, עמותת ער”ן
אילת דפני - עורכת תוכן מערכת סטיפס

16:15-16:30   הפסקה

16:30-17:45  פאנל :  סיפוריהם של אנשים אשר הם או יקיריהם פנו לאינטרנט בעת מצוקה אובדנית.
מנחה: סמדר שיר סידי - סופרת שכתבה למעלה מ -300 ספרים, עיתונאית, מחזאית ופזמונאית.

משתתפים:
לינור לוי - בלוגרית ומרצה בהתנדבות על סיפור חייה

עופר נוב - אב לבת שהתמודדה עם משברים אובדניים
ד”ר אבשלום אדרת - יו”ר עמותת “בשביל החיים” ואביו של ערן ז”ל

שיר גמרו - בלוגרית ויוזמת קבוצת שיתוף ותמיכה בקהילת הבלוגים

17:45-18:00  נעילת הכנס

ההשתתפות ללא תשלום אך מותנית בהרשמה מראש. 
נא אשרו הגעתכם בדוא”ל: bishvil.hahayim@gmail.com או בטלפון 054-8808803

לקבלת מידע נוסף, ניתן ליצור קשר עם דר’ סנדרין בורשטיין ליפסיקס, פסיכולוגית 
cendrinebursztein@gmail.com   054-5345318  :”וחברת “עמותת בשביל החיים

האינטרנט כמקום מסוכן המעודד התאבדויות 
וגם כמקום המגיש תמיכה והכוונה לאנשים במצוקה אובדנית.

תכנית הכנס:

יום רביעי, 2 באפריל, 13:30-18:30 סמינר הקיבוצים, אולם 70, דרך נמיר 149, ת”א

סמינר הקיבוצים
המכללה לחינוך

לטכנולוגיה ולאמנויות

השפעת הגלישה באינטרנט על נטיות אובדניות ואובדנות בכלל, טרם נחקרה לעומק והידע על כך מצומצם. 
התאבדויות  המעודדות  ברשת  קבוצות  החברתיות,  ברשתות  ועידוד  לחץ  בעקבות  נוער  בני  של  התאבדויות  תופעת 
לעומת קבוצות המנסות למנוע התאבדויות אך אינן מקצועיות בתחום בזה וחשיפה לא מבוקרת לתכנים רבים שאינם 

מצונזרים- אלה נושאים העולים שוב ושוב בעת האחרונה.
כפועל יוצא, עולה שאלת תפקיד האינטרנט כגורם סיכון או ככזה המגן ועוזר במניעת אובדנות.

אנשי המקצוע והמשפחות בעמותת “בשביל החיים” רואים בשיח פתוח סביב הקשר בין השימוש ברשת האינטרנט ולבין 
נטיות והתנהגות אובדנית, כלי מרכזי לקידום הידע במניעת האובדנות ובעיקר בהעלאת הנושא למודעות הציבורית. על 

כן, יתמקד  השנה הכנס  בנושא האינטרנט והתאבדויות.
הכנס יכלול הרצאות  של אנשי מקצוע, פאנלים בהשתתפות משתמשים ברשת האינטרנט ומומחים לעיסוק בה, לצד 

מי שחוו משבר אובדני הקשור ברשת האינטרנט.

אינטרנט והתאבדויות
עמותה לתמיכה במשפחות 

שיקירהן התאבדו ולמניעת התאבדות

  סמינר הקיבוצים
  המכללה לחינוך 
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