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  המרכזי משולחנו של הועד
  

 .הועד התכנס לישיבת החלפת בעלי תפקידים .1
והן , הן מבחינת רמתו המקצועית. הכנס הוכתר כהצלחה: סיכום הכנס התלת שנתי .2

 .מבחינת המשתתפים הרבים בפעילות המדעית והחברתית
 .ודרובם חברי האיג, משתתפים 636כ השתתפו בכל שלושת הימים "סה

 . חסר במתמחים בפסיכיאטריה בפריפריה .3
 .י על מנת לבדוק אפשרויות לשיפור"האיגוד דן בנושאים אלו מול הר

יוחרג  על מנת שמקצוע הפסיכיאטריה, י"האיגוד פועל מול הר –חוות דעת נגד המדינה  .4
מכלל שמספר הפסיכיאטרים עובדי המדינה הינם רוב זאת מכיוון . לנושא זה

יים פיזור לא הומוגני של הפסיכיאטרים בארץ וניסיון רב מצטבר ק, הפסיכיאטרים
 .בבתי החולים והמרפאות בנושא
 .י לאחר פסיקת הבגץ"הנושא נמצא בבדיקה של הר

 . נלוויםה םאיגודיהחברות וההועד אישר את השתתפות המשקיפים מטעם  .5
פטר ' ופנציין את ועדת הסניורים בראשות פר. הועד אישר את הרכב הועדות השונות .6

 .מיכאל שניידמן' סילפן וועדת האתיקה בראשות דר
 .בעידן הרפואה המתגוננת –ניר עמדה בנושא התמודדות עם אובדנות  .7

והניר הסופי יוצג באתר , קיבלנו מספר הערות, י"ניר הופנה ללשכה המשפטית בהרה
 .האיגוד

 .התפקידיםאנו מודים לכל הועד היוצא ומאחלים הצלחה לחברי הועד הנכנס ובעלי  .8
  .ופיע באתרי 2006-2009סיכום פעילות הועד היוצא פירוט לגבי 

  :הנהלת האיגוד החדשה הינה .9
  ר "יו –זאב קפלן ' פרופ
  מזכיר  –נמרוד גרייסרו ' דר
  גזבר  –בוריס נמץ ' דר

  ר נבחר"יו –משה קוטלר ' פרופ
  ל"ר יוצא ואחראי קשרי חו"יו –אבי בלייך ' פרופ

 .באר שבע, 4600. ד.ת, 2הצדיק מירושלים ' רח :כתובת הנהלת האיגוד החדש .10
  08-6401621: פקס, 08-6401606: טלפון, לאה נגר' מזכירת האיגוד גב

E-mail: lean@bgu.ac.il 
  
  

  ,בברכה
  
  

  אבי בלייך' פרופ            יובל מלמד' דר
  ר יוצא"יו                 המזכיר היוצא


