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ש נ ה

עמותה לפיתוח שירותי רווחה וחינוך

קול קורא

לפרסום מאמרים בגיליון מיוחד של כתב העת
מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית בנושא:

מניעת אבדנות בקרב מתבגרים
עורכים-אורחים:
פרופ' ענת ברונשטיין קלומק ,בית הספר לפסיכולוגיה ,המרכז הבינתחומי הרצליה
ופרופ' גיל זלצמן ,מרכז לבריאות הנפש גהה והפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל-אביב
התאבדות היא סיבת המוות השנייה בשכיחותה בקרב מתבגרים בישראל כיום ,אך זהו גורם הניתן למניעה.
ניסיונות אבדניים נפוצים במיוחד בגיל ההתבגרות .אבדנות במתבגרים כוללת הן מחשבות אבדניות והן
התנהגות אבדנית; מחשבות אבדניות נמצאות על רצף הנע ממחשבות אבדניות פסיביות (מחשבות על
מוות) ועד מחשבות אבדניות אקטיביות ,אשר עשויות לכלול שיטה ,כוונה ותכנית; התנהגות אבדנית
מתבטאת בניסיונות אבדניים ,ניסיונות אבדניים שהמתבגר הפסיק בעצמו או הופסקו על ידי אחרים,
התנהגות מקדימה והתאבדות .קיים גם טווח רחב של התנהגויות של פגיעה עצמית לא אבדנית אשר
עלולות להיות קשורות לאבדנות.
מטרת הגיליון המיוחד של כתב העת ״מפגש לעבודה חינוכית-סוציאלית״ היא להביא לקורא הישראלי
מחקרים המשקפים מגמות חדשות בהבנה של אבדנות בקרב בני נוער .אנו מתכננים לכלול בגיליון זה
מאמרים מחקריים ,תוך התייחסות לשישה תחומים עיקריים:
א .גורמי סיכון וחוסן אינדיווידואליים ,בין-אישיים ,משפחתיים וחברתיים באבדנות בני נוער
ב .מניעת אבדנות בקרב בני נוער
ג .הערכת סיכון אבדני של בני נוער
ד .מחקרים מבוקרים על גישות טיפוליות בבני נוער אבדניים ותוצאותיהן
ה .פגיעה עצמית לא אבדנית והקשר שלה עם התנהגות אבדנית
ו .בני משפחה שיקיריהם התאבדו
חוקרים ואנשי שטח בתחומי הטיפול ,הבריאות ,החינוך והרווחה העוסקים בנושאים שנוגעים לאבדנות
בני נוער ,מוזמנים בזאת לשלוח מאמרים המבוססים על מחקרים אמפיריים ,כמותיים ואיכותניים וכמו כן
סקירות ספרות שיטתיות של סוגיות מסוימות בתחום .המאמרים יעברו תהליך שיפוט עמיתים ,כמקובל.

מועד אחרון להגשת המאמרים 31 :בדצמבר.2017 ,
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בשאלות ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות למערכת מפגש ,טל 02-6728905 .דוא"לmgilat@efshar.org.il :
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