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  איגוד הפסיכיאטריה בישראל  –עדכון פעילות יחסי ציבור ותקשורת 

  , .חברי איגוד יקרים

, החליט איגוד הפסיכיאטריה בישראל  –לאור תחושה קשה של רבים מבינינו על פגיעה בשמו הטוב של המקצוע 

להעלות את יוקרת המקצוע ולייצר , להתקשר עם חברה ליחסי ציבור במטרה לקדם חשיפה חיובית של המקצוע

  .הד ציבורי חיובי שיסייע לקדם את מטרותינו

איר י" חברות שונות רואיינו ולבסוף בחרנו בחברת יחסי הציבור והתקשורת  –תהליך ההתקשרות היה ארוך 

  . 2012אשר החלה לפעול בינואר " כחל 

תודתנו נתונה לכל אותם . חשוב לנו להציג בפניכם את פעילותנו בתחום זה במהלך מחצית השנה הנוכחית

צ "חשיפה תקשורתית דורשת מאמץ רב ועבודה של שעות מעבר לעבודתה של חברת היח -מומחים שסייעו לנו 

מציאת זוית הצגה לתקשורת וגיבוש , עבודה מושכת של איסוף מידעכל אייטם המתפרסם בתקשורת הוא פרי  –

לא תמיד עבודה זו נושאת  .פרזנטורים ועבודה ממושכת וקשה בשכנוע התקשורת בחשיבותו של כל נושא ונושא

  . פרי ופרויקטים שונים לא מתפרסמים כתולדה מעדיפויות שונות של עולם התקשורת

וסייעו בהכנת הפעילות ותרמו מזמנם וממרצם והכל  וו אותנו עד כהתודתנו נתונה לכל אותם מומחים של

  .לפרוייקט, בהתנדבות

נשמח מאוד אם תוכלו לשתף אותנו ביוזמות מיוחדות ופעילות מיוחדת המתבצעות בתחומי 

אנא  -ך קידום מעמד הפסיכיאטריה בישראלהשירותים בהם אתם מועסקים לצורך המש

  . צרו עימנו קשר

במקביל להישגים ישירים אלו אנו חשים במגמה גוברת של זיהוי האיגוד כאיגוד מייצג תקשורתית יש לציין כי 

  . ות ישירות מתוכניות שונות במדיהוזוכים לפני

  

  הנהלת האיגוד  –אתכם ובשבילכם 

  מןר שמואל הירש"ר טל ברגמן לוי                         ד"משה קוטלר                          ד' פרופ

  ל                                        גזבר "ר                                             מזכ"יו

  

  :ולהלן פרוט הפעילות 

  

 אתר  –להתיידד עם הנפש ' -  ידיעה על הכנס השנתי לבריאות הנפשbwomen. 
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http://www.kay.co.il/%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%93%D7%93_%D7%A2%D7%9D_%D7%94%

%AA%D7%A8_bwoman/_%D7%90%D7-D7%A0%D7%A4%D7%A9_ 

  

 עם אברי ' העולם הבוקר', ראיון טלוויזיוני בתוכנית הבוקר -  הפרעות אכילה

 . ר איתן גור בנושא הכנס השנתי לבריאות הנפש"בהשתתפות ד 2ערוץ , גלעד

  
 

  בתוכנית הבריאות , ראיון בנושא התמודדות עם הפחד –להפסיק לפחד מהפחד

 . ר הירשמן"דבהשתתפות  ' של עופרה נחמד ברשת ב

 

 מבט'התראיין בתוכנית  הירשמןר "ד -  משמעות הסדר בחיינו  לקראת חג הפסח' 

 . 1ערוץ המשודרת ב

  
 

 'ידיעות 'מוסף הבריאות של  - 'החגים איך נשמור על בריאותנו הנפשית בתקופת

 . ר טל ברגמן לוי"בהשתתפות ד 'אחרונות

 

 'התראיין פרופ, 'עריבמ'עיתון  - 'החידושים הבריאותיים של העשור הבא '

 .  לבקוביץ
http://www.kay.co.il/%D7%97%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7
%90%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%95%D7%A

_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91/-8_%D7%94%D7%91%D7%90_  
  

 'מרואיין, 2בערוץ ' שעה בריאה'תוכנית ה -  'דיכאון בקרב בני הגיל השלישי :

 . אייזנברג' פרופ

  

  

 'ר צבי "ד, ר נחום כץ"ד, ר ברגמן לוי"ד: מרואיינים 'מעריב'עיתון  - ' חשבון נפש

ר שאולי "ד, יורם ברק' חיליק לבקוביץ ופרופ' פרופ,  ר שמואל הירשמן"ד, פישל

 .  ר יחיאל ברבר "ד, לברן 
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http://www.kay.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D

_%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91/-%9B%D7%99%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94_7 

  

 'אתר -' חשבון נפשNRG ר צבי "ד, ר נחום כץ"ד, ר ברגמן לוי"ד: מרואיינים

 .  יורם ברק' חיליק לבקוביץ ופרופ' פרופ,  ר שמואל הירשמן"ד, פישל
http://www.kay.co.il/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%94%D7%A4%D7%99%D7%A1%D7%99%D

_%D7%90%D7%AA%D7%A8_nrg/-9%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%99%D7%94_7%9B%D7%9  

 

 'העולם הבוקר', ראיון טלוויזיוני בתוכנית הבוקר -' ך של הפסיכיאטרים"התנ '

 . יחיאל לבקוביץ' בהשתתפות פרופ 2ערוץ , עם אברי גלעד

  
  

 'ר  טל ברגמן לוי"בהשתתפות ד 'לאשה'מגזין  - ' ך של הפסיכיאטרים"התנ . 

 

 יים ב שינוDSM -  בהשתתפות , עם בן כספית 'חדש עושים סדר'ראיון בתוכנית

 . ר הירשמן"ד

  
 

  


