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עוד מידע על  
התנהגות אובדנית  

בגילים הצעירים  
הכולל סטטיסטיקות

עוד מענים ייעודיים 
למניעת אובדנות  

בבתי הספר היסודיים 
,  הכוללים הסברה

ניטור וטיפול, איתור

עוד מחקר על מענים 
בחינוך העל יסודי 

מחקר –והיסודי 
,  רחב היקף, מחמיר
אורכי  
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