
ביום רביעי 29 במאי 2019 בשעות 16:30-8:30 

מצוינים בהוראה. מכללת לוינסקי לחינוך

תוכנית הכנס

מרצים מהעולם

התכנסות והרשמה   8:45-8:30
תפקידו הייחודי של איש החינוך במניעת     9:10-8:45

אובדנות, ד"ר אלה שראל-מחלב    
התוכנית האירופית למניעת אובדנות    10:00-9:10

במערכת החינוך    
 Youth Aware of Mental Health-YAM

פרופ' דנוטה וסרמן    
התוכנית הישראלית למניעת אובדנות    10:20-10:05

במערכת החינוך- בוחרים בחיים, מדברים      
ישירות עם מתבגרים, רחל משה אברהם    

תוצאות מחקר הפיילוט המלווה את   10:35-10:20
התוכנית    

ד"ר אלה שראל-מחלב    
הפסקת קפה  11:00-10:40

התוכנית האוסטרלית למניעת אובדנות    11:50-11:00
SafeTALK במערכת החינוך    

פרופ' ג'ו רובינסון    
המרחב החינוכי- תרומתו למניע אובדנות,    12:15-12:00

ד"ר ניר מדג'ר    
הכשרת פרחי הוראה למניעת אובדנות    12:30-12:15

במערכת החינוך, ד"ר אורלי הבל    
הפסקת צוהריים  13:15-12:30

התוכנית האמריקנית למניעת אובדנות    14:05-13:15
במערכת החינוך    

  Sources of Strength 

פרופ' פיטר ווינמן    

קולות מן השדה - אנשי חינוך ותלמידים    14:25-14:10
מספרים על תוכנית "בוחרים בחיים       

ומדברים ישירות עם מתבגרים"    
פאנל - חזון, מדיניות ויישום  15:25-14:25

מנחה: פרופ' ענת ברונטשיין קלומק, ראש     
התוכנית לפסיכולוגיה קלינית, המרכז     

הבינתחומי    
משתתפים )לפי סדר אלפביתי(:    

אלה אלגריסי, מנהלת אגף ייעוץ, שפ"י,      
משרד החינוך    

פרופ' אלן אפטר, פסיכיאטר ילדים ונוער,      
בי״ח שניידר, המרכז האקדמי רופין והמרכז      

הבינתחומי    
פרופ' מיכל בלר, נשיאת מכללת לוינסקי      

לחינוך    
פרופ' גיל זלצמן, יו"ר המועצה הלאומית      

למניעת אובדנות    
ד"ר יוכי סימן-טוב, מנהלת היחידה       

להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות,     
שפ"י, משרד החינוך    

ד"ר חוה פרידמן, מנהלת אגף פסיכולוגיה,      
שפ"י, משרד החינוך    

מובילים שינוי מחר בבוקר: מה אני יכול    16:00-15:25
לעשות כדי למנוע אובדנות בבית הספר      

- כלים יישומיים לאנשים חינוך    

נפגשים להציל חיים
תוכניות התערבות ומחקר למניעת אובדנות
בקרב תלמידי מערכות החינוך בישראל ובעולם

Arrow-circle-left  להרשמה

קובעי מדיניות, אנשי חינוך, אנשי בריאות הנפש וחוקרים ייפגשו כדי להכיר מקרוב תוכניות חינוכיות חובקות עולם 
שהוכחו כיעילות למניעת אובדנות. בכנס ישתתפו חוקרים  מישראל, מאוסטרליה, מארצות הברית ומאירופה. כל חוקר 

יציג תוכנית התערבות למניעת אובדנות ואת ממצאי המחקר המרכזיים.

פרופ' דנוטה וסרמן
יזמית ומנהלת של המרכז השוודי הלאומי 
לחקר ולמניעת אובדנות במכון קרולינסקה 

בשטוקהולם.
מנהלת המרכז של ארגון הבריאות העולם 

בתחום של מחקר והכשרה במניעת אובדנות.
יו"ר ועדת האתיקה של ארגון הפסיכיאטריה 

האירופי.

פרופ' פיטר ווינמן
פרופ' במחלקה לפסיכיאטריה 

באוניברסיטת רוצ'סטר בניו-יורק.
מנהל אקדמי של המחלקה 

לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר.
מנהל התוכנית להתערבויות ומניעה 

בבתי ספר ובקהילה.

פרופ' ג'ו רובינסון 
פרופ' חבר ומנהלת היחידה 

למחקר במניעת אובדנות במרכז 
הארצי לבריאות הנפש של צעירים 
באוניברסיטת מלבורן, אוסטרליה.

פרופ' גיל זלצמן, מנהל המרכז לבריאות הנפש גהה ומנהל מחלקת יום לנוער, יו"ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות, פרופ' מן המניין      ARROW-ALT-CIRCLE-LEFT
בפקולטה לחינוך ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל-אביב.  

רחל משה אברהם, מדריכה ארצית ביחידה להתמודדות במצבי חירום, משבר ואובדנות, מנהלת התוכנית "בוחרים בחיים, מדברים ישירות    ARROW-ALT-CIRCLE-LEFT
עם מתבגרים".  

מרצים מישראל

חברי הוועדה המארגנת של הכנס

ד"ר אלה שראל-מחלב, חוקרת ביחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות, שפ"י משרד החינוך. מדריכה פדגוגית ומרצה במכללת     ARROW-ALT-CIRCLE-LEFT
לוינסקי לחינוך.  

פרופ' ענת ברונשטיין-קלומק, ראש התוכנית לפסיכולוגיה קלינית, בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה.   ARROW-ALT-CIRCLE-LEFT

ד"ר ניר מדג'ר, ראש התוכנית לייעוץ חינוכי, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת בר-אילן.   ARROW-ALT-CIRCLE-LEFT

ד"ר יוכי סימן-טוב, מנהלת היחידה להתמודדות במצבי משבר, חירום ואובדנות, שפ"י, משרד החינוך.   ARROW-ALT-CIRCLE-LEFT

ד"ר אורלי הבל, ראש התוכנית לתואר ראשון בחינוך מיוחד, מכללת לוינסקי לחינוך.   ARROW-ALT-CIRCLE-LEFT

https://docs.google.com/forms/d/1RMmPjxn-MVyyQpSQ2rRkcLNWUdhGMFZWoV-1KSZkjNI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RMmPjxn-MVyyQpSQ2rRkcLNWUdhGMFZWoV-1KSZkjNI/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RMmPjxn-MVyyQpSQ2rRkcLNWUdhGMFZWoV-1KSZkjNI/viewform?edit_requested=true

