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אליצור'פרופ אבנר אבנר אליצור' פרופ
.את הבחירה במקצוע הפסיכיאטריה הוא זוקף לזכות הוריו

ר איגוד הפסיכולוגים ולידו  "יו, אביו היה בין הפסיכולוגים הראשונים בארץ
.אמו הפסיכולוגית

לאחר ההתמחות השתלם באוניברסיטת אלברט איינשטיין בברונקס  לאחר ההתמחות השתלם באוניברסיטת אלברט איינשטיין בברונקס  
.בפסיכיאטריה משפחתית וקהילתית

.ביולוגי- באוניברסיטת ניו יורק במנהטן השתלם במחקר הפסיכו ו ס מחקר ה ן השתל  ה מ ורק  ו  ת  רס ולוג או

מחלקה  ". פתח וניהל מחלקה סגורה", מנהל מחלקה בבית החולים שלוותה
.זו נוהלה על פי עקרונות קהילתיים משפחתיים

ר סניף תל אביב של האיגוד הפסיכיאטרי תרם להגברת שיתוף הפעולה  "כיו
פעל בחוג  . ח לאלו של משרד הבריאות"נ של קופ"בין שרותי ברה
אחראי  ובחוג לפסיכותרפיה בבית הספר לרפואה בתל אביב לפסיכיאטריה אחראי , ובחוג לפסיכותרפיה בבית הספר לרפואה בתל אביב, לפסיכיאטריה

עסק בפיתוח ההוראה במדעים  , על פיתוח לימודי ההמשך בבית הספר
.הבסיסיים והקליניים ובפסיכותרפיה



ה.היה ראש החוג לפסיכיאטריה ר א ל החוג רא ה ה
.בחוג לפסיכותרפיה ריכז את ההוראה בטיפול משפחתי

ה.כיהן כראש החוג לפסיכותרפיה ותר החוג רא הן
ר פורום מנהלי בתי החולים הפסיכיאטרים ונציג שלהם  "היה יו

.בועד המרכזי של מנהלי בתי החולים בהסתדרות הרפואית
שותף פעיל בועד לבריאות הנפש ובועדת הרפורמה המבנית 

.במשרד הבריאות
ל ל השתתף בניסוח מדדי פעילות התפקיד של בתי החולים ובבקרה ל

.אחר התקדמות התהליך
הגיש הצעה לתכנון השירותים האמבולטוריים במדינה לאחר  הגיש הצעה לתכנון השירותים האמבולטוריים במדינה לאחר  

.ה תצא לפועל"שתופעל הרפורמה הביטוחית ואי
אברבנאל החולים בית את דור,ניהל והקים קדימה הצעידו הצעידו קדימה והקים דור,ניהל את בית החולים אברבנאל

.שלם של תלמידים שהפכו למורים



ברר ס קרל ר(לר )בר )ברייטר(אל-יאיר קרלוס בר'דר
.איירס- סיים לימודי רפואה באוניברסיטת בואנס טת בואנס ברס מוד רפואה באונ ם ל רס ס .א

.מייסד ומנהל ראשון של השירותים הפסיכיאטריים באשקלון

ת שמשמייסד ומנהל ראשון של התחנה לבריאות הנפש בבית שמש אות הנפש בב סד ומנהל ראשון של התחנה לבר .מ

.מייסד ומנהל ראשון של התחנה לבריאות הנפש בקריית יובל ירושלים

ן"יועץ מקצועי לגברת מרטה סזלני בהקמת ער .ן"יועץ מקצועי לגברת מרטה סזלני בהקמת ער

.  פסיכיאטר חילי ומייסד המערך הקהילתי לבריאות הנפש בחיל האוויר

.הפסיכיאטר המחוזי לאזור ירושלים והדרוםהפסיכיאטר המחוזי לאזור ירושלים והדרום

.יועץ לחניתה רודני בהקמת אנוש

ח כפר שאול"מנהל בי .ח כפר שאול"מנהל בי

.1991מרכז הועדה להכנת הצעת החוק לטיפול בחולי נפש 

סוציאליר הראשון של האגודה הישראלית לשיקום פסיכו"מייסד ויו .סוציאלי-ר הראשון של האגודה הישראלית לשיקום פסיכו"מייסד ויו



.חבר הועדה הלאומית לבריאות הנפשחבר הועדה הלאומית לבריאות הנפש

.ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל"יו

.ראש היחידה לבקרה ופיקוח משרד הבריאותראש היחידה לבקרה ופיקוח משרד הבריאות

-נציג של האיגוד הפסיכיאטרי ב

W ld F d ti f M t l H lthWorld Federation of Mental Health.
תפקידים שונים בועד של

W ld A i ti f P h i l R h bilit ti World Association of Psychosocial Rehabilitation 

.סגן נשיא לאירופה

ל -תפקידים שונים בועדה לפסיכיאטריה פורנסית של הל

World Psychhiatric Association 

.שתי קדנציות כמזכיר של הועדהל

.יקיר ההסתדרות הרפואית ירושלים



דסברג'פרופ חיים חיים דסברג' פרופ
. 1943למד בבית ספר יהודי באמסטרדם עד , נולד בהולנד

כשחיי היהודים נהיו בלתי אפשריים מפאת הרדיפות של הנאצים עבר  
.  לחיות במחבוא אצל משפחה קלוויניסטית

האובדניים והשיקום , המחבוא. גם יקירים אחרים, אביו נספה באושוויץ
,  הטביעו את חותמם עליו ועל המשך חייו באופן בל יימחה 1945 - מ

.והשפיעו רבות על חייו המקצועיים וע ו המק ות על ח עו ר והש

השתתף בקרבות תל אל מוטילה  , ל"שירת בצה, עלה ארצה 1949 -ב

ןאובדן חברים בשבי הסורי היה בעבורו אובדן טראומטי כבד  : ואל מגור ן
.  נוסף

למד באוניברסיטה העברית וחזר לשירות בצבא הקבע כרופא כנף בחיל  
.האווירהאוויר

.  בירושלים התמחה בפסיכיאטריה" טלביה"בבית חולים 

הולנד התמחות בפסיכיאטריה ביולוגית בגרונינגן .הולנד, התמחות בפסיכיאטריה ביולוגית בגרונינגן



במלחמת יום הכיפורים שירת שבעה חודשים בשירות פעיל כאחראי על 
טיפול פסיכותראפויטי ופסיכו דינאמי . יחידת אשפוז מיוחדת להלם קרב

.  קצר מועד

. היה אחראי על המרפאות הקהילתיות" עזרת נשים"בבית חולים  היה אחראי על המרפאות הקהילתיות" עזרת נשים"בבית חולים 

כולל אין ספור חוות  , טיפל בניצולי שואה. ח"ולאחר מכן היה מנהל ביה
ה.דעת ללשכת הפיצויים מטעם ממשלת הולנד ועבור בתי משפט בגרמניה גרמ מ ת ור וע הו ת ממ ע מ ו ה ת עת

בתקופה זו כתב פרסומים רבים על בעיית ניצולי השואה והטיפול בהם  
בספרו

“Trauma, Loss and Renewal in Israel”.
".טלביה"שנה לייסוד בית חולים  20ערך אוסף של הצגות קליניות לכבוד 

כתב ספר על טיפול פסיכותראפויטי קצר מועד בעקבות המלחמות  
.בישראל

נפשי"כמוטו לספר נבחר הפסוק  ותינצל פנים אל פנים אלוהים " ראיתי " ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי"כמוטו לספר נבחר הפסוק 
). ספר בראשית(

ךמדובר על המאבק של יעקב עם המלאך . כביטוי להישרדות אחרי טראומה ק ק
.ביבוק



ר"חבר בועד הארצי של החברה הפסיכיאטרית ובמשך מספר שנים יו .ר"חבר בועד הארצי של החברה הפסיכיאטרית ובמשך מספר שנים יו

ארגון שמטפל בניצולי  –ה "בין המייסדים של אל, ל"בין המייסדים של נט
.שואה ממוצא הולנדי .שואה ממוצא הולנד

".עמך"בין יוזמי ומייסדי 

"עמך"דסברג לכהן כנשיא ' לפני כשנה נבחר פרופ .עמךדסברג לכהן כנשיא  לפני כשנה נבחר פרופ

,  ס לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן"ס לרפואה ובבי"מרצה בבי
.ש אלי ויזל"ר הקתדרה ע"שם כיהן כיו ו הן  זלר הקתדרה עש  .ש אל ו

"ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי"



וייל'דר פרדריק פרדריק וייל' דר

בפריס–מנהל יחידה לפסיכיאטריה דחופה 

).מרצה בכיר( Chef De Clinque - ו

עם גיבוש הצוות  –ם "ח רמב"פתח יחידה לאשפוז יום בביה
עיבוד חוויות המטופל , בצורה של מערכת תמיכתית רב גונית

ל ל :  בשעות שהייתו מחוץ ליחידה ובניית משולש טיפוליל

.משפחה- מטפל- מטופל

טופלו ביחידה בעיקר צעירים עם בעיות הסתגלות  , במשך שנים
)Borderline (ומצבי משבר.

.1973 -טיפול בתגובות הלם קרב ב

.1974 - במילואים והיה מעורב בתקרית מעלות ב. מ.ובהמשך מ קך



.מרצה בכיר קליני–בית ספר לרפואה 

הבוחנים להתמחות Board -חבר ב ם להתמחות Board חבר ב .הבוחנ

.פסיכיאטר מחוזי

.חבר בועדה להצעת החוק החדש לטיפול בחולי נפש

.חבר בועדות פסיכיאטריות מחוזיותחבר בועדות פסיכיאטריות מחוזיות

.ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל"יו

חבר בועדה המייסדת של החברה לפסיכיאטריה  
ם.משפטית ופיתוח יחסים בינלאומיים נלאומ ם ב חס תוח  ת ופ .משפט

.חבר אמת של מאות עמיתים, אחרון חביב



זאבו'דר אוברי אוברי זאבו' דר

  MBChBאוברי זאבו סיים את לימודיו לתואר ' דר
.באוניברסיטת קייפ טאון

ל .  שנה 11התחיל לעבוד כרופא משפחה ועבד בתחום זה במשך ל
החליט להתמחות  . היה פעיל בארגון הרפואי של דרום אפריקה

.  כפסיכיאטר  כפסיכיאטר

.1979 - בסיום לימודיו עבד כפסיכיאטר עד לעלייתו ב

ל עד   1979 - ועבד במרכז לבריאות הנפש מ, התיישב בבאר שבע
כמנהל המחלקה הפתוחה  , כמנהל מרפאת חוץ 1993

מונה כפסיכיאטר מחוזי וכיהן בתפקיד בין . וכמנהל המרכזל
.  1997עד  1982השנים 



:במשך השנים מילא תפקידים שונים ק ך

ר ועד האתיקה של האיגוד"יו

ר סניף הדרום"יו ר סניף הדרום"יו

ר פורום הפסיכיאטרים המחוזיים"יו

ר ועדת היגוי לשירותי בריאות הנפש"מ יו"מ

ר החברה לפסיכיאטריה המשפטית בישראל"יו שראלו ת ב ה המשפט אטר כ ר החברה לפס

מרצה בכיר בפסיכיאטריה

ל בחן מועמדים בשלב ב'

ר תת ועדה להכנת סילבוס לדיפלומה  "יו
)Fellowship(בפסיכיאטריה משפטית 



חבר בקבוצה של מנהלי בתי חולים פסיכיאטריים שהגישה  
המלצות לועדת הכנסת בנושא רפורמה בשירותים  

.פסיכיאטריים

.עד סגירתו, עבד כמנהל בית חולים נאות מרגלית בראשון לציון ון ל ראשון ת מרגל אות חול ת הל מ ד רתו,ע סג עד

השתתף בדיונים עם משרד הבריאות על עתידם של בתי חולים  
.פרטיים ופיתוח שירותים קהילתיים כולל הוסטליםפרטיים ופיתוח שירותים קהילתיים כולל הוסטלים

.כעת משמש כיועץ לסנגוריה הציבורית

שותף לחוות דעת תקדימיות הנלמדות גם כיום  בלימודי
.הפסיכיאטריה המשפטית



מוניץ'פרופ חנן חנן מוניץפרופ

.יליד פתח תקווהיליד פתח תקווה

.למד בתיכון באנגליה

.למד רפואה באוניברסיטת לונדון

"גהה"בארץ התמחה בפסיכיאטריה בבית החולים  ,"גהה"בארץ התמחה בפסיכיאטריה בבית החולים 

ניהל מחלקה ולאחר מכן מונה למנהל בית החולים  
.ברוטציה

ר ועדת בחינות למומחיות בפסיכיאטריה"יו .ר ועדת בחינות למומחיות בפסיכיאטריה"יו

.ר ועדת הבחינות למומחיות במקצועות הפנימיים"יו



ס לרפואה באוניברסיטת  "ר ועדת ההוראה של ביה"יו ס לרפואה באוניברסיטת  ר ועדת ההוראה של ביהיו
.תל אביב

ראש בית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל  ראש בית הספר למקצועות הבריאות באוניברסיטת תל  
.אביב

יורק בבית הספר -סגן דקאן קליני של מסלול ניו
.לרפואה בתל אביב

משמש כיועץ בריאות הנפש בהנהלה הראשית של  
ת.שירותי בריאות כללית אות כלל רות בר .ש

שחלקם הגדול , את עיקר הישגי אני רואה בתלמידי"
בישראל בפסיכיאטריה מפתח בעמדות נמצא בעמדות מפתח בפסיכיאטריה בישראל  נמצא

".ובהקניית המסר שפסיכיאטריה היא מקצוע רפואי



נוימן'פרופ מיכה מיכה נוימןפרופ

ץ.ממשיכי האבות המייסדים של הפסיכיאטריה בארץ
.של המאה הקודמת 60 - התחיל התמחות בארץ בסביבות שנות ה

, י פסיכיאטרים אירופאים"מונהגת ע, הפסיכיאטריה הייתה אז
. הגישה הייתה קלינית פנומנולוגית. רובם יוצאי גרמניה

.התמחות פסיכואנליטית
שלוותה הפכה למרכז העיקרי להוראה של  התורה הפסיכואנליטית שלוותה הפכה למרכז העיקרי להוראה של  התורה הפסיכואנליטית 

. והפרקטיקה של פסיכודינמיקה
.מדריך ופסיכואנליטיקאי מנחה, היה חבר מלא בחברה ונעשה מורה ה חבר מלא בחברה ונעשה מורה קא מנחה, ה ט כואנל ך ופס .מדר

ח התקבל העיקרון שמתחת למנהל  "בתום המאבק בהנהלת קופ
ח יש מחלקות ויחידות פסיכיאטריות שבראשם  "הרפואי של ביה

ל .עומדים מנהלי מחלקות ומרפאותל
דאג . כיהן כראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל אביב

. שהבחינות יכללו את תחום הפסיכותרפיה שהבחינות יכללו את תחום הפסיכותרפיה



מרפאת , ח שלוותה"מונה כמנהל החטיבה לטיפול אמבולטורי בבי
.הילדים והנוער

מחלקת היום בשלוותה הייתה מחלקת היום הראשונה שנפתחה  
.בארץ

ח זיו בצפת שקלט "במלחמת יום כיפור היה אחראי על הטיפול בבי
.את מרבית נפגעי הנפש מרמת הגולןאת מרבית נפגעי הנפש מרמת הגולן

לאחר מלחמת יום הכיפורים עמד בראש צוות מצומצם והתבקש  
.לבנות תורה טיפולית וארגונית לשעת חירוםלבנות תורה טיפולית וארגונית לשעת חירום

,  חקר את ההשלכות הנפשיות אצל ניצולי השואה וצאצאיהם
ות.השתתף בכתיבת חוות דעת לרשויות הגרמניות ות הגרמנ בת חוות דעת לרשו .השתתף בכת

ר החברה הפסיכיאטרית החלה הפרדה בין החברה  "כשתפקד כיו
הנוירולוגית לחברה הפסיכיאטרית ובוטלה אפשרות של התמחות  

. בנוירופסיכיאטריה



כ ל ס כ ס ל ח ח .כשנפתח החוג לפסיכותרפיה היה בסגל המורים והמדריכיםכ

סילפן הקים חוג לפסיכותרפיה ליד אוניברסיטת בר ' יחד עם פרופ
.אילןל

לראשונה  , מוניץ שקיבל על עצמו לערוך' נענה בשמחה לפניית פרופ
לל ל ל .ספר לימוד בסיסי בפסיכיאטריה לסטודנטים לרפואה, בישראל

במסגרת ועדת האתיקה השתתף בניסוח ההנחיות האתיות  
ל לל לפסיכיאטרים בכלל ובמיוחד לפסיכיאטרים העוסקים ל

ניר העמדה שביסוד תקנון האתיקה של האיגוד , בפסיכותרפיה
.הפסיכיאטריהפסיכיאטרי

.עמד בראש ועדת הבחינות למומחיות בפסיכיאטריה

יש לי סיפוק רב לראות את ההתקדמות העצומה שחלה "
."בפסיכיאטריה בארץ במהלך שנות פעילותי



סילפן'פרופ פטר לפןפרופ פטר ס

ד בודפשט.יליד בודפשט .ל
.בית ספר לרפואה באוניברסיטת סמלוייס

.ח הפסיכיאטרי בעכו"עבד בבי
.מרכז בריאות הנפש ליד שירות בית הסוהר

.מנהל המרכז 1964 - מ
.מנהל המרכז לבריאות הנפש באר יעקבמנהל המרכז לבריאות הנפש באר יעקב

.שירותי בריאות הנפש, ראש צוות בקרה ופיקוח
אוניברסיטת , אילן בפקולטה למדעי החברה -בר: מלמד באוניברסיטאות טאות ברס לן בפקולטה למדע החברה בר: מלמד באונ טת , א ברס אונ

, אוניברסיטת סמלוייס בודפשט במחלקה לפסיכיאטריה, תל אביב
.ליסבון פורטוגל-אוניברסיטת לוזיאנה

.חבר הועד המרכזי של האיגודחבר הועד המרכזי של האיגוד
.גזבר האיגוד, ר הסניף התל אביבי"יו

.ר החברה"ויו, מייסד החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל ראל ת מ ה ר א ל רה הח ד ו,מ רהו הח ר



.ר מייסד של החברה ישראלית פולנית לבריאות הנפש"יו

.חבר המועצה לבריאות הנפש

.חבר המועצה לקרימינולוגיה

ר מייסד של המועצה המייעצת לנציב שירות בית הסוהר"יו .ר מייסד של המועצה המייעצת לנציב שירות בית הסוהר"יו

.פיתח את המרכז לבריאות הנפש שליד שירות בית הסוהר

.שותף להקמת החברה לקרימינולוגיה קלינית

חברות בועד מנהל של ארגונים בינלאומיים רבים ומינויים של  
.אורח' פרופ

.ר הועדה להענקת פרס מפעל חיים מטעם האיגוד"יו גודו על ח מטע הא רס מ קת  .ר הועדה להע

.שותף לתהליך החינוך של רבים מאנשי המקצוע בארץ ובעולם



שניידמן'דר מיכאל מיכאל שניידמןדר

בירת לטוויה בוגר בית ספר לרפואה בריגה .בירת לטוויה, בוגר בית ספר לרפואה בריגה

ניהל מחלקה בבית חולים אוניברסיטאי בריגה ושימש כמרצה 
רה  לפסיכיאטריה בבית ספר לרפואה וכמרצה לפסיכולוגיה של היצירה   צ ה של ה כולוג ת ספר לרפואה וכמרצה לפס ה בב אטר כ לפס

. בפקולטה לפסיכולוגיה באוניברסיטה

.במחקר התמקד בחקר התאבדויות ובפסיכוקיברנטיקה

לאחר העלייה השקיע את רוב מאמציו בשיקום חולי נפש כמנהל מחלקה  
.שיקומית וסגן מנהל בית חולים שער מנשה

וק פעל לאל כראש שרותי בריאות הנפש במשרד הבריאות  מיסוד וחי מיסוד וחיזוק -פעל לאל: כראש שרותי בריאות הנפש במשרד הבריאות 
.טיפול ושיקום: מערכת בריאות הנפש בקהילה

נההורדו שיעורי האשפוז במדינה עור האשפוז במד .הורדו ש

עובדו והוכנסו לשימוש קריטריונים רפואיים וניהוליים לבתי חולים  
חלקם נסגרו במקביל לסגירתו של בית חולים פסיכיאטרי  , פרטיים
.ממשלתי



.  לקח חלק פעיל בפיתוח שירותים קהילתיים במדינה ק ק ק
ר אגודה לשיקום תעסוקתי  "שנים כיו 17היה בין המייסדים וכיהן במשך 

.לחולי נפש
.קיבל לניהולו את מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמלקיבל לניהולו את מרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל

:פיתח את הרעיון של רצף טיפולי
וז  אחריות אזורית על האוכלוסייה על ידי יצירת רצף של אשפוז   ף של אש רת ר ד  ה על  לוס ת על האו ות אזור אחר

שלוחה במרפאה  -מרפאה מחלקתית-אשפוז יום-פתוח-סגור-פעיל
.קהילתית

ל .ארגן רשת קהילתית עניפה באזור שירותו של המרכזל
.הכנת חולים כרוניים לשחרור

.הוביל את העבודה על עקרונות חוק לשיקום חולי נפש וניסוחו הסופיהוביל את העבודה על עקרונות חוק לשיקום חולי נפש וניסוחו הסופי
.ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל"כיהן כיו

.י"הוביל את מיסודו של האיגוד בתוך הר
.  כתב הרצאות על אתיקה רפואית בפסיכיאטריה

.ר ועדת האתיקה של האיגוד"כיום מכהן כיו
בארץ לקהילה והחזרה השיקום .ממובילי השיקום והחזרה לקהילה בארץממובילי



טיאנו'פרופ שמואל שמואל טיאנו' פרופ

שם התמחה בפסיכיאטריה  . בוגר בית הספר לרפואה בצרפת
.ופסיכיאטריה של הילד והמתבגר

ל בבית  1973מנהל מחלקת הנוער הסגורה הראשונה בארץ משנת 1973ל
.עם מיטות אשפוז להפרעות אישיות–חולים גהה 

י"ר ועדת הבחינות של המועצה המדעית של הר"יו .י"ר ועדת הבחינות של המועצה המדעית של הר"יו
.י"ר המועצה המדעית של הר"יו
ר האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר"יו .ר האיגוד לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר"יו
.ר האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה"יו

.ראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל אביבראש החוג לפסיכיאטריה באוניברסיטת תל אביב
מן המניין הראשון בארץ במקצוע הפסיכיאטריה של הילד ' פרופ

.והמתבגר.והמתבגר



לל ל ל ראש החוג לפסיכיאטריה של הילד בבית הספר ללימודי המשך ל
.ברפואה

ל ל .ראש החוג לפסיכיאטריה של גיל הינקותל

.ר ומייסד המועצה הלאומית לבריאות הנפש"יו

.חבר הועד המרכזי של איגוד הפסיכיאטריה האירופאי

.ר האיגוד העולמי לפסיכיאטריה של הילד"סגן יו ן

.חבר הועד המרכזי של איגוד הפסיכיאטריה העולמי

.2006חתן פרס האיגוד העולמי לבריאות הנפש של גיל הינקות  נקות  ל ה אות הנפש של ג גוד העולמ לבר .2006חתן פרס הא

.עמית כבוד של איגוד הפסיכיאטריה הבריטי

.עמית כבוד של איגוד הפסיכיאטריה האמריקאיעמית כבוד של איגוד הפסיכיאטריה האמריקאי

.עמית כבוד של איגוד הפסיכיאטריה העולמי


