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   20066/-20096/סיכום פעילות הועד תקציר 

  
שהייתה , תקופה זובכחי אנו מבקשים לסכם את פעילותנו והועד הנ פעילותהסיום של  עם 

  .מעניינת ורבת אתגרים, אינטנסיבית
  .עלות על הכתב את כלל פעילויות האיגודהר היריעה לתקצ

  .את עיקרי הדבריםמבקשים לסכם אנו , ועד הבאתפקיד לההעברת ולצורך סיכום 
  :פעילותם המסורה נתחיל בתודה לכל חברי הועד ובעלי התפקידים על

  
  

  חברי הועד המרכזי ובעלי תפקידים
  
  
  

  חברי הועד המרכזי  :הנהלת האיגוד

  אבי בלייך ' פרופ  ר"יו
  יובל מלמד ' דר  מזכיר
  מרנינה שוורץ ' דר  גזברית

  זאב קפלן ' פרופ  ר נבחר"יו
  צבי זמישלני ' פפרו  ר יוצא"יו

  אביב- סניף תל  :חברים
  יהודה ברוך ' דר  ר"יו

  שמואל הירשמן ' דר  מזכיר
  רקפת רודריגז ' דר  גזברית

  יורם ברק' פרופ  
  דב איזנברג' פרופ  
  צבי פישל' דר  
  אריה באואר' דר  
  סניף ירושלים  
  רימונה דורסט ' דר  ר"יו

  אלכס טייטלבאום ' דר  מזכיר
  רסקיןסרגיו ' דר  
  סניף חיפה  
  צבי קירש ' דר  ר"יו

  רמי מאירז ' דר  גזבר
  איילה שנקמן' דר  
  סניף באר שבע  
  חנוך מיידובניק ' דר  ר"יו

  ולי אפלבאום 'ג' דר  מזכירה
  אורי לבנטל ' דר  גזבר
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  חברים נוספים  :משקיפים בועד
  מולי לינדר ' דר  נציג המתמחים

נציגת פסיכיאטריה 
  והמתבגר של הילד

  רותי ברוך  ' דר

בעלי תפקידים 
  נוספים

Israel Journal of Psychiatry 

  דוד גרינברג  ' פרופ  IPJעורך 
  ועדת ביקורת  
  אלי רונן ' דר  ר"יו

  ארתורו לרנר ' דר  מרכז -ר "מ יו"מ
  וזף פרת 'ג' דר  סניף צפון
  גרגורי כץ ' דר  ירושלים
  אלכסנדר קפצן  ' דר  סניף דרום

  ר ועדת אתיקה"וי  
  מיכאל שניידמן' דר  
  ר ועדת הוראה"יו  
  צבי פישל' דר  
  ר ועדת סניורים"יו  
  פטר סילפן' פרופ  
  ועדת בחינות  
  שמואל פניג' פרופ  
  צבי פישל' דר  
  ועדת התמחות  
  צבי פישל' דר  
  שמואל הירשמן' דר  
  ועדה פרופסיונאלית  
  שמואל הירשמן' דר  
  דהועדת נירות עמ  
  זאב קפלן' פרופ  
  ועדה בנושא חקיקה  
  יובל מלמד' דר  
  ועדת השתלמות  
  זאב קפלן' פרופ  
  עורך אתר האיגוד  
  יוליאן ינקו' דר  
  ועדת מתמחים  
  מולי לינדר' דר  
  ר ועדת בטיחות תרופתית"יו  
  יורם ברק' פרופ  
  י"נציג ועדת הכרה בהר  
  דב איזנברג' פרופ  
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  חברי האיגוד
  .חברים 800 -יגוד מונה כהא

  
  .ורופאים לא פעילים גמלאים, פסיכיאטרים כולל מתמחים 1007 :י"כ רשומים בהר"סה

  :החלוקה לפי הסניפים
  חברים  סניף 

  500  א"ת
  275  צפון

  143  ירושלים
  89  באר שבע

  1007  כ "סה
  

  דמי חבר
  .₪ 250 מומחהדמי חבר ל

  .לחבר שלא מן המנייןו₪  175דמי חבר מופחתים למתמחה וגמלאי 
   .פטורים מתשלום 75פנסיונרים החל מגיל 

  
  :IJPהעיתון 

תודות לעבודתו המסורה וכך גם . גרינברגדוד ' פרופ העורך של הנהגתוהעיתון פועל באופן עצמאי ב
עלה  ,בו ניתן לצפות בעיתון באופן מקוון, ודות לאתר האינטרנט של האיגודהכן ו, של המערכת

  .ונקווה שימשיך בכך 0.5 - העיתון לקט פקטור של לאחרונה האימפ
אם קו העלייה ימשיך יש לשקול בקשה . 82מתוך  75מקום ב Social Science - העיתון מאונדקס ב

  .Science -לדירוג ב
לאחר תהליך לא פשוט שניצח ) free text(באופן חופשי  pubmed -העיתון מופיע ב 2007 -החל מ
  .)ורך הקודם של אתר האיגודהע( אמיר קריבוי' עליו דר

  
  אתר האינטרנט של האיגוד

' דר, ינקו' יוליאן ינקו והמערכת מורכבת מדר' העורך דר. לאיגוד אתר אינטרנט פעיל ברשת רפואה
  .קריבוי והנהלת האיגוד

יש לציין שהעיתון מופיע בו און ליין ולאחרונה גם . האתר הינו פעיל ודינאמי בזכות העורך והמערכת
ם בינלאומיים וכן לצורך מידע על מתוך מטרה שהאתר יהיה רשום באיגודי, דפים באנגלית וצירפנ

 –התוויות לתרופות בקופות חולים , באתר מופיע מידע רב על כנסים בארץ ובעולם .האיגודכנס 
  .ונירות עמדה ותת סקירומצג, פטרישיה סיפריס' דרבעזרתה של 

  
  דפי מידע אישיים

  . י דף אינטרנט"רפואה מאפשר לכל רופא להציג את עצמו ע אתר האינטרנט של רשת
  .הדף מיועד לחברי האיגוד בלבד
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  אלימות כנגד רופאים וצוות רפואי
ת לאחרונה של ועדה מופרכוואנו כחלק מכך עם דגש על הקביעות ה, קמפיין בנושא הי מוביל"הר

, לכאורהמובנת  הינהלה מאושפז י חו"יש צוות עאפת כי תקי: )בעקבות בית המשפט( תפסיכיאטרי
  .לאור התנגדותו לאשפוז ורצונו להשתחרר

  . מול העיתונותוי "בעזרת הר, זו ונפעל כנגדה והחלטות ברוח אנו מביעים שאט נפש מפסיקה
  

  עזרה הדדית לרופאים
 .לרופאים הנזקקים לכך , נפשיכולל , קדם אפשרויות לטיפול רפואי י ל"האיגוד הצטרף ליוזמת הר

   .פניה לחברים להירשם לפול מחויב לנושאהייתה פועל ב
או הסדרי ביטוח קיימים /פול יהיה בתשלום דרך הביטוח שלנו וי על מנת שיוסדר שהטי"פנינו להר

  .מול הקופות למשל
  

  התמחות
חודשים  3חודשי הרוטציה בנוירולוגיה לבצע  6ועד האיגוד קיבל החלטה המאפשרת במסגרת 

 3 -חודשי רפואת משפחה ו 3כלומר ). רפואה פנימיתת בנוסף לאפשרות של זא(ברפואת המשפחה 
  .הבקשה אושרה, פנינו למועצה המדעית בבקשה לשנות את הסילבוס בהתאם. חודשים בנוירולוגיה

+ מחלת נפש (במחלקה לתחלואה כפולה  המועצה המדעית הכירה באפשרות של רוטציהבנוסף 
  .תלצורך תקופת הבחירה בהתמחו) סמים

  .נושאים אלו יוכלו להתבצע בפועל לאחר אישור משרד הבריאות
  

  תיוהשתלמו
  .זאב קפלן' פרופר הנכנס "היו יהר ועדת השתלמויות ה"יו
 .פישל' ודר הירשמן' דרבארגון , ' שלב בל כהכנהם השתלמות יהאיגוד מקי  .א
 מתמחיםלקיים סדנא מיוחדת ל החלועם האיגוד האגודה לפסיכיאטריה ביולוגית בשיתוף   .ב

חיליק ' דרמארגן  – "פוטנציאל לצמיחה והובלה מחקרית ואקדמיתבעלי " ומומחים צעירים
   .ר האיגוד הביולוגי"יו לבקוביץ

במסורת של יום עיון שנתי ופתח יזם  מולי לינדר' דרנציג המתמחים  –כנס מתמחים שנתי   .ג
 .בו מוצגים תכנים רלוונטיים במיוחד למתמחים ,למתמחים

  . התקיים במסגרת הכנסכאשר השלישי ,  ימי עיון כאלה 2יימו עד עתה התק
  
sstng psychiatriuYo  

 יםקיימת תוכנית מיוחדת לפסיכיאטר ,בו שאנו חברים WPA - כולל ה, ברוב האיגודים בעולם
מקבל מילגה לכנס כולל , מתמחה או מומחה צעיר: ים ודגש על מפגשים מעשירים ביניהםצעיר
  . מילגה כזו וקיבלפסיכיאטרים צעירים  2- ו שני כנסים כאלו אנו המלצנו על. טיסה

  
  עידוד לחוקר הצעיר

: ל"אשר עבודה שלהם תתקבל לכנס מוכר בחו, בשנה, מלגות לחוקרים צעירים 3האיגוד יעניק 
  . חוקרים המבקשים מלגה זו יפנו לועדת ההשתלמויות. 1500$גובה המלגה . וסטר או הרצאהלפ
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  חברות קשורות
  . האיגוד מקים ימי עיון משותפים עם כל חברה וקשר שוטף: פירוט החברות מופיע באתר

  
  האיגוד לפסיכיאטריה של ילדים ונוער

  .ושינויי חקיקה, בייחוד בנושאים הקשורים לרפורמה, קיים שיתוף פעולה הדוק
  

  חברה לפסיכיאטריה משפטית
  .שביצעו עבירה מצוהחברה עוקבת על שינוי אפשרי בחוק לגבי שחרור חולים 

  
  חברה לפסיכיאטריה של הזיקנה

  ).fellowship(בחברות הללו קיים אישור להשתלמות עמיתים 
  

  האגודה לפסיכיאטריה ביולוגית
הסדנא הייתה . בשיתוף האיגוד, ר האיגוד יזם סדנא לימודית לכל המתמחים"יו חיליק לבקוביץ' דר

  .מוצלחת מאוד
  

  נפשפולין לבריאות ה- אגודה ישראל
  .בין השאר משום שחברים בו גם חברי האיגוד, לאיגוד יש קשר מסורתי עם אגודה זו

  
  התמכרויותהרפואית לטיפול בהחברה 

  .התקיים יום עיון משותף לאחרונה
  

  הרפורמה
 אבי 'פרופ .נציגנו השתתפו בדיונים בכנסת. מאוד לקראת סיום החקיקה תקדםההליך הרפורמה 

וכן . מ"גזברית ונציגת אר מרנינה שוורץ' ודרכמזכיר האיגוד , יובל מלמד 'דר, ר האיגוד"כיובלייך 
  .ועוד אלכס טייטלבאום' דר, רימונה דורסט' דר, זאב קפלן' פרופ, יהודה ברוך' דר: חברים נוספים

  .כ רן כהן"בתת ועדה בראשות ח
  .הליך נעצרהעקב פיזור הכנסת והבחירות 

  
  חקיקה בכנסת

עה קיימת הצ. רובם לא התקדמו. חומים הקשורים אלינו היו רביםהצעות לשינוי חקיקה בת
  .לפיה חולים בצו שועדה החליטה לשחררם לא ישוחררו עד שבית המשפט יאשר זאתבעייתית 

  .נציין גם את החוק המתקדם בנוגע לועדות הלסינקי שאף בו השתתפנו
  .יובל מלמד' דר: ריכוז הנושא

  
  ל"חוזרי מנכ

בש ניר עמדה יגהאיגוד  – אובדניהחולה הלגבי בנושא אחריות הרופאים ל "על הפרק חוזר מנכ  .א
  .בנושא

 האיגוד הביע התנגדות להעברת תפקידיי "ובמסגרת עמדת הרככלל  – הרחבת סמכויות לאחיות  .ב
בביקור  :י הוראותיו"עפולמעט נושאים בהם האחות פועלת כשלוחה של הרופא , הרופא לאחות

 .רופא קבועשאין בה מרפאה או ב; ווח ארוךנותנת לחולה זריקה לט, בית
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HWFM  
  .פועל בעיקר בנושאי יום בריאות הנפש העולמי, מדינות דמאג, ארגון עולמי של בריאות הנפש

  
   ם פסיכיאטרים שכניםאיגודיעם  ים מקצועיים מפגש

התקיימו מספר מפגשים עם , בראשם כריסטודולו' ופרופ, בעזרת ידידנו מהאיגוד היווני
  .ר האיגוד"יו אבי בלייך' פרופאת המפגשים הוביל מצדנו . סיכיאטרים ממדינות ערבפ

המפגשים היו בהקשר של כנסים מדעיים  .כרתים ופראג, סלוניקי, המפגשים התקיימו בתל אביב
  . פסיכיאטריה ביישוב קונפליקטים אזורייםהודנו גם במקום האפשרי של 

  
  יכיאטריתאמות מידה למינוי פסיכיאטר לועדה פס

האיגוד בשיתוף עם משרד הבריאות הגיע להסכמה בדבר קריטריונים לגבי חברי ועדות 
  . י"פסיכיאטריות מטעם הר

הפסיכיאטר המעוניין . עם ניסיון בנושא טיפולים כפויים, בעיקרם דרישה שהפסיכיאטר יהיה בכיר
י עם העתק "רים להראת המלצתנו אנו מעבי. יגיש בקשה עם תקציר קורות חיים והמלצת ממונה

  .ד שרונה עבר הדני"ועו באואראריה ' לדר
  

  רמיסיה בסכיזופרניה
  .יורם ברק' פרופמוביל אותו ) תרופות חברת בשיתוף עם(, פרויקט מתמשך של האיגוד

   
  בבתי הכלא של אסירים ביטחוניים הפרדה ובידוד

  .פשיים של הפרדה של אסיריםלדיון בנושא נזקים נ" רופאים למען זכויות אדם"נפגשנו לדיון עם 
הנושא הוא כללי . י ולא מאיגודנו"סוכם שהדעה בנושא צריכה לבוא מהר. שמענו ולמדנו את הנושא

תקיים דיון ר ועדת האתיקה וה"יו רכס' לפרופא הפננו את הנוש .וחברתי ואינו פסיכיאטרי בלבד
  .י בנושא"רסם את דעת הרפ רכס' פרופ .ןנייבע

  
  בנושאי פסיכיאטריה הקובץ מאמרי הרפוא

 .באתר לב השרון  המאפשר חיפוש מהיר בנושא, באופן מקוון יצא באישור עיתון הרפואה וכן מופיע
  .י והמנוע מוביל לשם"המאמרים עצמם נמצאים באתר הר. אל אתר זה ניתן להגיע מאתר האיגוד

  
  תקנון האיגוד

ו הוסדר גם מעמד הועד המרכזי מול במסגרת. י"תקנון האיגוד תוקן לאחרונה להתאימו לתקנון הר
  .התקנון מופיע באתר האינטרנט. םהסניפי

  .עד המרכזיובחירות בסניפים ובוה בתקנון מוגדרים הסדרי
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  :פירוט
 . 2012החל מבחירות  –עיקרון הרוטציה של בעלי תפקידים  .1
והוא  ,פיםאחד הסני האיגוד אותו מארח יום עיון שלבמסגרת , כל שנה מתקיימת – אסיפה .2

 .פתוח לכל החברים
ח ועדת "ח תקציבי ודו"וכן דו, דין וחשבון על פעולתו לחברים מציגהועד  ,השנתית באסיפה

  .בסניפים וכן ארצי –הביקורת 
ר ועדת הביקורת בכל סניף הינו חבר בועדת "יו. לועדת הביקורתחברים ו, ר"יו, ועדה נבחרבבחירות 

  .י כל החברים באסיפה"סניף הינן ישירות ער ה"הבחירות ליו .הביקורת הארצית
  .ופץ לכל החבריםההתקנון 

  
  סניורים

אשר תרמו  הענקת פרס מפעל חיים לחברים סניורים של מסורת התחלת החליט עלהאיגוד ועד 
 10וענקו הבכנס . שנים בכנס הגדול 3 -לפחות אחת ל –לפסיכיאטריה בארץ  ימשמעות באופן
  .סילפן פטר 'פרופייעודית בראשות  יורים בכיריםת סני ועד"הבחירה ע .פרסים

  
  עם רופאי המשפחה מתמשך מפגש

לשפר את ההיכרות קיימנו מספר מפגשים עם איגוד רופאי המשפחה וכן כנס משותף וזאת על מנת 
  .והעבודה המשותפת מול החולים עם מצוקה וחולי נפש

הרלוונטיים של איגוד רופאי  סוכם שהמשך הפעילות תתבצע ברמה של כל סניף מול האיגודים
  .המשפחה

  
  ל"משלחות חירום לחו

, לכל אירוע עולמי, משרד הבריאות פנה לאיגוד לקבל רשימת מתנדבים אשר יצאו בהתראה קצרה
  .אשר יש לו נגיעה לאוכלוסייה יהודית

  
  תקציב האיגוד

. )ניפיםמהם מוחזרים לס 1/3 –ת הועד החלטבהתאם ל( .הכנסות האיגוד מגיעות מדמי חבר
  .ומתמיכת חברות התרופות

בעזרת הנהלת החשבונות , הגזברית שוורץמרנינה ' דרי "ע נוהל, ניהול התקציב הינו מורכב מאוד
  .ונתון לפיקוח ועדת הביקורת, י"של הר

  
  הכנס הגדול התלת שנתי
  .תוכנית הכנס וספר התקצירים מוצג באתר. הכנס הוכתר כהצלחה

  
  חברות התרופות
  .י"על כללי הר עם הקפדה, רות התרופות הינו רצוי ומבורךהקשר עם חב

  י "הקפדנו לקבל לפני כל כנס ופעילות את אישור הועדה לקשרים עם חברות מסחריות מטעם הר
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  ל"קשרי חו
שנים בו  3 -הכנס העולמי מתקיים אחת  ל .WPAהאיגוד הינו חלק מאיגוד הפסיכיאטריה העולמי 

  .קולות בבחירות אלו 14יש לנו . ותמתקיימות בחיר
. בנוסף לכך האיגוד מקיים כנסים רבים כולל שנתיים וכאמור תוכנית למתמחה הצעיר כל שנה

  .מטורקיה Levent Kueyלמזכיר נבחר לאחרונה 
  

 - גזבר ה: יצג את האיגוד בעולם באופן מכובד ביותר והגיע לתפקידים רמי דרג טיאנו שמואל' פרופ
WPA  חבר ועדEPA עם סיום תפקידו ב. ועוד - WPA ,ר "ותפקיד יו הוא קיבל חברות של כבוד

  .WPAועדת האתיקה של 
  

  ל"קשרי חו אחראי
טיפח וחיזק את קשרי האיגוד  אשר, צבי זמישלני' פרופ: ר היוצא של האיגוד"היותפקיד זה ממלא 

  .ל"ומעמדו בחו
  

  WPA -מעמד הפסיכיאטר הצעיר ב
  .י לינדרמול' דרנציגנו לועדה בנושא הוא 

  
UEMS  

  .זהו ארגון אירופאי של איגודים מכל מדינות אירופה ומטרתו לדאוג לרמה אחידה של ההתמחות
מעמדנו . הצטרף אליו לאחרונה שמואל הירשמן' ודר הינו נציג האיגוד לנושא זה צבי פישל' דר

  . י"ל הר"שודרג בקדנציה זו ממעמד של צופה למעמד חבר נלווה  וכנ
  

EPA  
החברות בו היא אישית וישנם מספר חברי איגוד . ן אירופאי של פסיכיאטריה באירופהזהו ארגו

  . מהארץ החברים בו
אם כי יש . ואף אנו חברים באיגוד באופן מלא, לאחרונה הארגון מנסה לאגד את המדינות גם כן

יחוד פעילויות המיועדות רק לאירופה ולא ברור אם אנו שותפים בפרויקטים הממומנים בכספי הא
  .על מעמדה של ישראללשמור האיגוד פועל ברציפות בארגון זה על מנת  .המשותף

  
  ועדת האתיקה של האיגוד

בכך קיבלנו את העמדה שיש נושאים . י"לאיגוד יש ועדת אתיקה הנפרדת מועדת האתיקה של הר
  . ייחודיים למקצוע שלנו

  . ניסיון ודיסקרטיות, ידעהפעילות בועדה מחייבת צבירת  .הועדה הינה עצמאית לחלוטין
בעלי ניסיון ופרספקטיבה מחד וחוסר תלות , וכולל ברובו חברים ותיקים, הרכב הועדה מאוזן

  . במערכת מאידך
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  ועדת נירות עמדה
 –ר הנבחר "היו יהר ועדת עמדה ה"יו. י הצורך"רות עמדה עפיהועדה פועלת באופן שוטף להוצאת ני

עמדת האיגוד בנושא : גוד ניתן לקרוא את נירות העמדה בנושאים שוניםבאתר האי .זאב קפלן' פרופ
לצות לגבי עונש ניסויים קליניים בבקרת פלצבו בחולי סכיזופרניה המ. הרפורמה בבריאות הנפש

, נדון בכנס. לאחרונה נכתב ניר עמדה בנושא התמודדות עם החולה האובדני. מופחת בעבירת רצח
  .ויופיע באתר

  
  לסיכום

ר וחברי הועדות על פעילותם "ליו, לבעלי התפקידים, לחברי הועד, מודים להנהלת האיגודאנו 
  .המסורה לאורך השנים למען קידום האיגוד וחבריו

  .ומאחלים בהצלחה לועד הנכנס
  

  בעלי התפקידים בועד הנכנס
  .זאב קפלן' פרופ: ר"יו

  .נמרוד גרייסרו' דר :מזכיר
  .בוריס נמץ' דר :גזבר
  .משה קוטלר' פרופ :ר נבחר"יו
  .אבי בלייך' פרופ :ל"אחראי קשרי חו, ר יוצא"יו
  
  
  
  
  
  

  ,בברכה
  

  
  
  
  

  אבי בלייך' פרופ      יובל מלמד' דר      מרנינה שוורץ' דר
  ר האיגוד  "יו         מזכיר  האיגוד      גזברית האיגוד  
  


