
Israeli   Psychiatric 
Association 

  
  
  
  

                                                                                                           ההסתדרות הרפואית    
    _____________________________________________________________________________________  

             30/08/2012       תאריך

  
                                                                  Treasurerגזבר                         Secretary General                   מזכיר כללי            President                          ר"יו 
   Dr. Shmuel Hirschmann ר שמואל הירשמן "ד         .Tal Bergman Levy Drר טל ברגמן לוי       "ד           Prof. M. Kotler          משה קוטלר ' פרופ 

Moshe.kotler@beerness.health.gov.il             levy@beerness.health.gov.il-tal.bergman                             shmelhirschmann@yahoo.com                                   
                                                   President-Emeritusיוצא -ר"באר יעקב         יו,  1ד .המרכז לבריאות הנפש באר יעקב ת               President-elect                 נבחר–ר "יו

                                                   Prof. Z. Kaplanזאב קפלן        ' פרופ        Prof. H. Belmaker          Beer Yaacov Mental Health Center P.O.B 1    חיים בלמייקר' פרופ
belmaker@bgu.ac.il                                                             9258241-08                                                     zeev.kaplan@pbsh.health.gov.il 

                                                     

http://psychiatry.doctorsonly.co.il 

  29/08/2012ישיבת ועד מרכזי איגוד הפסיכיאטריה לישראל 
  

  ר שמואל הירשמן "ד, ר טל ברגמן לוי"ד, פרופסור משה קוטלר : נוכחים
ר "ד, ר נמרוד גריסרו "ד, ר בוריס נמץ"ד, פרופסור יובל מלמד, פרופסור זאב קפלן, פרופסור חיים בלמייקר

, ר אלכס טייטלבאום"ד, ר אנדרי דרבינסקי "ד, ר עדי דורון"ד, ר בן עמית"ד, ר מרנינה שוורץ"ד, צבי פישל
  .פרופסור יורם ברק, פרופסור דב אייזנברג

  .ר איגור ברש"ד, פרופסור חגי חרמש , ר יעל נחמה"ד –משקיפים 
  
  
  

  :עיקרי הדברים 
  

 הפסיכיאטריה בישראלר טל ברגמן לוי כמזכיר כללי של איגוד "תפקידה של דאושר  .1
  

 ר שמואל הירשמן כגזבר כללי של איגוד הפסיכיאטריה בישראל "אושר תפקידו של ד .2
  
 

 : אושר מינויים של יושבי ראש ועדות האיגוד  .3
  שם הועדה 

  
  ר הועדה "יו

  פרופסור יובל מלמד   ועדת האתיקה 
  ר אלכס גרינשפון"ד  ועדת חוק ומשפט 

  פרופסור חיים בלמייקר  ועדת ניירות עמדה 
  פרופסור חיליק לבקוביץ  ועדת הוראה והתמחות 

ר "ד+ ר צבי פישל "ד+ פרופסור שמואל פניג   ועדת בחינות 
  בוריס נמץ

  העברת אחריות הדרגתית תוך ביצוע חפיפה ** 
  ' יהיה אחראי כל בחינות שלב ב –ר פישל "ד
  'יהיה אחראי על בחינות שלב א –ר נמץ "ד

  )בהתאם לנהלי תקנון ( יקבע בהמשך   ועדת ביקורת 
  ר טל ברגמן לוי"ד+ר שמואל הירשמן "ד  ועדת תקשורת ומיתוג

  ר נמרוד גריסרו"ד  ועדת נסיעות 
  פרופסור יורם ברק   ועדת פרסומים מדעיים 

  ר מרנינה שוורץ"ד נציגת ועדת הכרה להתמחות בהסתדרות הרפואית 
נציג הפסיכיאטריה של הועד הפועל של המועצה 

  המדעית של הרי 
  ר נמרוד גריסרו"ד

  ר מיכאל שניידמן"ד  ועדת סניורים 
  
  
  
  

ועדת , ר ברגמן מול ההסתדרות הרפואית "י ד"ר ועדת הביקורת של האיגוד ייבדקו ע"נהלי מינוי יו .4
 .הביקורת תמונה בישיבת הועד הבאה
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ועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה תדון בעניינם של אנשי מקצוע ובנושאים הקשורים למקצוע  .5

האיגוד יידע את ההסתדרות הרפואית . יובל מלמד יגבש ועדת אתיקה בלתי תלויה' פרופ. הפסיכיאטריה
רת ועדה זו תוך שימוש בנורמות ובאמות מידה של כי ענייני הפסיכיאטרים חברי האיגוד יידונו במסג

נורמות ואמות מידה אלו כמו גם עקרונות האתיקה . ם הפסיכיאטריהוהאתיקה המקצועית של תח
איגוד הפסיכיאטריה  –י האיגוד המקצועי היציג של התחום "המקצועית של הפסיכיאטריה יקבעו ע

 .בישראל
  

על קבוצה זו לפרסם את . הכפולה במסגרת האיגודאושרה הקמת קבוצת עמיתים בתחום התחלואה  .6
 .קיומה וכן לאפשר הצטרפות של כל חבר איגוד הרוצה בכך

  
הוצג פרוייקט שבוע בריאות הנפש בחסות אגף בריאות הנפש במשרד הבריאות ליושבי ראש הסניפים  .7

על התוכנית  חברי הועדים מבקשים לקבל פרטים נוספים. נערך דיון בנושא. ובהמשך לשאר חברי הועד
מידת הגמישות בהפקת האירוע הסניפי ופרטים על , המוצעת לרבות חברת ההפקה שתקדם את האירוע 

חברי הסניפים הציעו כי הרצאה אחת מתוך השלוש לציבור הרחב . מרצים נוספים שאינם פסיכיאטרים
   .יאטריהתעסוק בנושא דכאון בעוד שתי ההרצאות הנוספות יציגו תחומים נוספים מתוך הפסיכ

 
צ ומיתוג אשר תנהל תיק עיתונות לאיגוד "הוצגה הצעה של הנהלת האיגוד לשכור למשך שנה חברת יח .8

הנהלת האיגוד הבכירה . ומשברים תקשורתיים וזאת על מנת להעצים את מעמד הפסיכיאטריה בישראל
שונות ולהחליט על  צ"י הוועד המרכזי לבחון הצעות מחברות יח"הוסמכו ע, ל וגזבר "מזכ, ר "יו –

  .ותוך שימת לב לנושאי ניגוד אינטרסים, החברה הנבחרת וזאת תוך שימוש בקריטריונים ברורים
  

נובמבר   –העוסק בפסיכיאטריה רב תרבותית   WPA-TPSהתקבלה בקשה לתמיכה כלכלית בכנס  .9
דמי , ת הכנסמארגני הכנס יעבירו להנהלת האיגוד מפרט אשר יכלול את תכני הכנס ועלויו. 2012

חברי הועד " אלקטרונית " ה עתקיים הצב. המפרט יועבר לעיונם של חברי הועד המרכזי. 'רישום וכו
  .ל האיגוד"מזכהמרכזי יתבקשו להעביר עמדתם בנושא באמצעות דואר אלקטרוני ל

  
 2012מתמחה שירשם עד תום דצמבר  –הוחלט לעודד השתלבות של מתמחים בפסיכיאטריה באיגוד  .10

תשלום עד סוף שנת ( ר באיגוד הפסיכיאטר ישלם דמי חברות לשנה עבור שנתיים של חברות כחב
 ).  2013כה בשנת חברות נוספת לשנת תז,  2012עבור שנת  2012

  
  

  . בברכה הנהלת איגוד הפסיכיאטריה
  
  
 


