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אות מפעל חיים של איגוד הפסיכיאטריה בישראל 2015

כל שלוש שנים האיגוד שלנו בוחר בחברים שהיוו בקריירה שלהם אות לכולנו בתחום הקליני, המחקרי או בבניית שרותים לחולים.
יש דרכים שונות ומגוונות להצטיין לאורך שנים במקצוע שלנו וכל אחד מן הזוכים השנה בחר בדרך יחודית שלו. כל אחד עשה קריירה 
בארץ הזו. כל אחד טיפל אישית בהרבה חולים. כל אחד האריך ימים במקצוע והתגבר על BURNOUT, על קיצוצים במערכת, על שינויים 
באופנות בספרות ובהנהלות. בדומה למה שכתוב במקורות, לכל אחד היה ממונה עליו וכל ואחד היה ממונה על קולגות במשך השנים.  

אפילו מרדכי היהודי היה רצוי על רוב אחיו בלבד לפי הכתוב. אי אפשר להיות מוערך על כולם כל הזמן. 

היה לנו מאד מרגש השנה לדון במועמדים לאות מפעל חיים. התפעלנו לקרוא את ההישגים והמסירות של המועמדים. הזוכים בלטו מאד, 
כל אחד בדרכו. הערב אנו עומדים ואומרים תודה לחברים שהעלו את קרנו של המקצוע שלנו.

אנחנו גאים בהם. 

איגוד הפסיכיאטריה: ועדת מפעל חיים:     
פרופ' משה קוטלר - יו"ר פרופ' חיים בלמקר – יו"ר     

ד"ר שמואל הירשמן - מזכ"ל ד"ר אלכסנדר טייטלבואום    
ד"ר עדיאל דורון - גזבר ד"ר קרני רובין      

ד"ר רמונה דורס
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ד"ר משה קליאן 

יליד חיפה, ישראל, ותושב ירושלים החל משנת 1969. 
בוגר בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית ו"הדסה" ירושלים – 1975. התמחות בפסיכיאטריה ועבודה כמומחה 
1983. עבודת מדעי היסוד במהלך ההתמחות נעשתה בבית החולים   –  1976 בירושלים בשנים  "טלביה"  בבית החולים 
החולים  בבית  ראשוני  לשיקום  המחלקה  הקמת   :  1995  –  1983 בשנים  בלמקר.  חיים  פרופ'  בהדרכת  נשים"   – "עזרת 
פסיכיאטרי,  שיקום  בנושאי  המקצועית  התעניינותי  תחומי  התגבשו  אלו  בשנים  הקמתה.  מיום  וניהולה  "כפר-שאול" 

1990 יועץ פסיכיאטרי   – 1986 פסיכיאטריה משפטית ופסיכופתולוגיה אצל תיירים. במקביל לעבודה העיקרית ב"כפר-שאול" שימשתי בשנים 
בקהילה הטיפולית של "מכון סאמיט" וסגן הפסיכיאטר המחוזי בירושלים בשנים 1985 – 1995. בנוסף, בשנים 1994 – 1996 שימשתי כעוזר לראש 
שירותי בריאות הנפש בנושאי איתור מסוכנות, פסיכיאטריה משפטית וכשירות לעניין כלי-ירייה.  עם הפרדת תפקיד הפסיכיאטר המחוזי מתפקיד 
מנהל בי"ח בשנת 1995 עברתי לשמש כפסיכיאטר המחוזי של מחוז המרכז, ובתפקיד זה הקמתי את הלשכה העצמאית והובלתי את שילובה 
בלשכת הבריאות המחוזית בהתאם למדיניות משרד הבריאות. בשנת 2003 עברתי לתפקיד הפסיכיאטר המחוזי בירושלים ושמשתי בתפקיד זה 
של  מעשית  והדרכה  קלינית  בהוראה  גם  עסקתי  השונים  ובתפקידים  במשרות  לעבודתי  במקביל   .2014 שנת  באמצע  לגמלאות  פרישתי  עד 
בפסיכיאטריה,  מומחים  בפסיכיאטריה,  מתמחים  משפחה,  לרופאי  והדרכה  בהוראה  וכן  ולמשפטים,  סוציאלית  לעבודה  לרפואה,  סטודנטים 
משפטנים, פרקליטים ושופטים. פרסמתי עשרות מאמרים וכן פרקים בספרים, מרביתם בתחומי הפסיכיאטריה המשפטית ופסיכופתולוגיה אצל 
תיירים וצליינים. כפסיכיאטר ירושלמי עסקתי ופרסמתי עבודות בשיתוף פעולה פורה עם פרופ' אליעזר ויצטום בנושא התופעה הקרויה "תסמונת 
ירושלים". גולת הכותרת על עבודתנו המשותפת הינו הספר "ירושלים של קדושה ושיגעון" שראה אור בשנת 2013 (ספר שעורר התעניינות וכמעט 
כל המהדורה אזלה). במשך שנים רבות כיהנתי כיו"ר פורום הפסיכיאטרים המחוזיים והשתתפתי במספר רב של וועדות משרדיות ובין-משרדיות 
בענייני חקיקה ותקנות בתחומי בריאות הנפש. בנוסף, בשנים 1997 - 2003 כיהנתי כיו"ר סניף ירושלים של איגוד הפסיכיאטריה, ובשנים 2009 – 

2012 כיו"ר החברה לפסיכיאטריה משפטית בישראל. חבר המועצה הלאומית לבריאות הנפש משנת 2007 ועד פרישתי לגמלאות. 
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פרופ' בנימין לרר

פרופ' בנימין לרר מנהל את היחידה לפסיכיאטריה ביולוגית במרכז הרפואי הדסה בירושלים מאז 1990. החל משנת 2013 
הוא מוביל את מרכז הידע הלאומי לחקר  מחלות מוח, אשר נוסד בהדסה בתמיכת משרד המדע. עד 1990 היה מנהל 

מחלקה ומנהל יחידת המחקר בבית חולים הרצוג בירושלים. 
פרופ' לרר הינו בוגר תיכון "הרצליה" בקייפטאון, דרום אפריקה ובית הספר לרפואה של אוניברסיטת קייפטאון. הוא עלה בשנת 1971. הוא התמחה 
לאפאייט,  במרכז  בפסיכופרמקולוגיה  מחקר  כעמית  עשה  שלו  הפוסט-דוקטורט  את  בירושלים.  והרצוג,  הדסה  החולים  בבתי  בפסיכיאטריה 

אוניברסיטת ויין סטייט במישיגן, ארה"ב. בצה"ל שירת בחיל הרפואה והשתחרר משירות מילואים בדרגת רב-סרן. 
המדעי  העת  כתב  של  הראשון  הראשי  העורך  והיה  ייסד   הוא   .2002-1994 בשנים  לפסיכוביולוגיה  הישראלי  המכון  כמנהל  כיהן  לרר  פרופ' 
הישראלית  האגודה  של  ויו"ר  מהמייסדים  היה  הוא   .(2008-1998)  International Journal of Neuropsychopharmacology הבינלאומי, 
לפסיכיאטריה ביולוגית. הוא קיבל את פרס A.E Bennet של האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה ביולוגית ב-1984 ופרס Werner Kalow לחדשנות 

בתחום הרפואה המותאמת אישית ב-2014. הוא נבחר להיות חבר באגודה האמריקאית לנוירופסיכופרמקולוגיה (ACNP) ב-1996.
.ECT-בתחום הקליני נחשב פרופ' לרר לבר-סמכא בטיפול בדיכאון עמיד וב

תחומי המחקר העיקריים של פרופ' לרר הינם הבסיס הגנטי של מחלות פסיכיאטריות, פרמקוגנטיקה ורפואה מותאמת אישית, ומנגנון הפעולה של 
נוגדי דאון ו-ECT. יש לו קשרי מחקר ושיתופי פעולה בינלאומיים ענפים. הוא שימש כפרופ' אורח באוניברסיטאות קייפטאון, קופנהאגן, הירושימה 
ומיאמי. הוא קיבל מענקי מחקר בינלאומיים מ-NIH והאיחוד האירופי, ובישראל מהקרן הלאומית למדע וממשרדי הבריאות, המדע והכלכלה. הוא 

פרסם למעלה מ-350 מאמרים בכתבי עת מדעיים בנוסף לפרקים בספרים ו-4 ספרים. 
תרופות  עם  טיפול  בעקבות  פרקינסוניות  לוואי  תופעות  לפתח  למועדות  הקשורים  גנים  גילוי  לרר  פרופ.  של  הבולטים  המחקר  ממצאי  בין 
אנטי-פסיכטיות וגנים הקשורים להתמכרות לניקוטין אצל נשים צעירות. לאחרונה מתרכזים במעבדה שלו בגילוי מנגנונים נוירוביולוגיים המעניקים 
ההשפעה  את  מבוקר  במחקר  להוכיח  הראשון  היה  הוא  הפרמקולוגי,  בתחום  המבוגר.  בגיל  לדיכאון  התורמים  וגורמים  דחק  בפני  עמידות 
האנטי-מאנית של טגרטול. הוא וחבריו הבהירו מנגנונים ביוכימיים חשובים הקשורים להשפעה נוגדת הדיכאון של ECT  ושל הורמון בלוטת התריס, 

T3. כעת הוא וחבריו עוסקים בפיתוח תרופות נוגדות דיכאון חדשות על בסיס מנגנון הפעולה של הורמון בלוטת התריס.
 MSc) במרוצת השנים הכשיר פרופ. לרר  רופאים רבים בתחומי הקליניקה והמחקר בפסיכיאטריה והדריך תלמידו מחקר רבים לתארים מתקדמים

ו-PhD). בזכות הישגיו כמנחה הוענק לו פרס המנטור המצטיין של האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה ביולוגית ב-2012.
פרופ' לרר נשוי לציונה ויש להם 3 ילדים ו-5 נכדים. בזמנו הפנוי הוא רץ למרחקים ארוכים ורוכב על אופני שטח.
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פרופ' אברהם ויצמן

פרופ' אברהם ויצמן, מוכר היטב בקהילה המדעית הלאומית והבינלאומית בשל יכולותיו המדהימות והידע האינסופי שלו 
של  דורות  של  והחינוך  המחקר  בקידום  דרך  אבני  והטבעת  והפסיכופרמקולוגיה,  העצב  מדעי  הפסיכיאטריה,  בתחום 

תלמידים לשילוב עבודה מחקרית וקלינית.
פרופ' ויצמן הגיע לגהה בשנת 1974 כמתמחה ולא עזב גם לאחר שיצא לגימלאות. הוא משמש מזה שנים רבות כמנהל 

המחקר של גהה ודורות של חוקרים מובילים בתחום הפסיכיאטריה, פסיכולוגיה, נוירולוגיה, מדעי העצב, ומקצועות הבריאות השונים גדלו תחת 
חסותו ובהדרכתו. הוא הפך את גהה לאחד ממרכזי המחקר המובילים בתחום הפסיכיאטריה ותחומים נלווים. 

הוא השלים fellowship במכון היוקרתי NIMH בבתסדה, מרילנד. ולאחר מכן חזר לארץ ולגהה.
הוא נשוי לרונית, גם היא בעלת תואר פרופסור בפסיכיאטריה. שניים משלושת ילדיהם פנו גם הם לתחום הרפואה ואף הפסיכיאטריה. למרות הלו"ז 

העמוס שלו הוא מוצא זמן לתחביביו הכוללים ספרות, מוסיקה, קולנוע ותיאטרון והוא ובעל ידע רחב ומומחה בטריוויה בתחומים אלה.
בשנת 1993 התבקש פרופ' אבי ויצמן ע"י מרכז קופת חולים כללית בשיתוף עם הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר באוניברסיטת תל אביב להקים את 
המרכז למחקר רפואי ע"ש פלסנשטיין. אבי השקיע זמן ומאמצים רבים בהקמת המרכז, תכנון ועיצוב החזון של מרכז מחקר זה והתשתית האירגונית 
שלו. בשנת 2005 מונה למנהל המרכז ומנהל אותו עד היום. בנוסף מופקד פרופ' ויצמן מזה כ-13 שנים על הקתדרה למחלות נפשיות ונוירולוגיות 

ע"ש רוברט ומרתה הרדן, באוניברסיטת תל אביב, עוד עובדה המעידה על הכרה במצוינותו המקצועית.
רשימת העמותות והוועדות בהן הוא מכהן, פעיל ומשפיע ארוכה מכדי להירשם כאן וכוללת וועדות של משרד הבריאות ואקדמיות ולהן הוא מקדיש 

שעות רבות מזמנו.
למרות יציאתו לגימלאות באפריל 2011 ממשיך פרופ' ויצמן בעבודתו ובסדר יומו העמוס. 

למרות יכולותיו יוצאות הדופן פרופ' ויצמן מעולם לא דרש גינוני כבוד וקידום אישי. בראש מעייניו תמיד היה הרצון להעמיד את הידע והניסיון 
האישי והמקצועי לרשות הכלל. הוא משמש דוגמא אישית ומודל הזדהות לדורות של רופאים וחוקרים. 
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ד"ר ביאנקה הלפרן – זאוי

ילידת רומניה  1927, מגיל שלוש בפריז, ניצולת שואה. עלתה לארץ בשנת 1962. 
ד"ר ביאנקה הלפרן בוגרת רפואה באוניברסיטת פאריז וסיימה התמחות בנוירו-פסיכיאטריה בבתי חולים בפריז וסביבתה 

ציבוריות.   במרפאות  פסיכיאטרית  כיועצת  שימשה  כן  כמו   .Saint Anna חולים  בבית  מחלקה  מנהל  כסגנית  שימשה  מכן  לאחר   .1958 בשנת 
בישראל עבדה במרכז הרפואי טלביה. עד מהרה קיבלה תפקיד ניהולי של מנהלת מחלקה פסיכיאטרית. בכך הייתה בין הנשים הראשונות שקיבלו 
והמשיכה  טלביה  הרפואי  במרכז  השיקום  מחלקת  את  הקימה  היא  אחריה.   שבאו  לרבות  הדרך  את  בכך  וסללה  ברפואה,  ניהולי  בכיר  תפקיד 

בעבודתה זו גם אחר יציאתה לגמלאות. 
בשנת 1987 קיבלה פרס עבודה של קופת חולים על מילוי תפקידה במסירות רבה לחולים, על התמדתה וחריצותה ונכונותה בהושטת עזרה בעיקר 
נהרגו  או  נפצעו  נספו  שיקיריהם  למשפחות  העיר  קצין  בליווי  התנדבה  בהם  הימים  ששת  ובמלחמת  הכיפורים  יום  (במלחמת  מצוקה  בעיתות 

במלחמה); ועל הצטיינותה בהדרכת סטודנטים ורופאים חדשים וכן על תרומתה במחקר. 
בדרישות  ידועה  הייתה  הלפרן  ד"ר  החולה.  בטובת  התמקדה  ותמיד  בפסיכיאטריה  ומתמחים  לרפואה  סטודנטים  של  דורות  חינכה  הלפרן  ד"ר 

קפדניות לגבי הצוות הרפואי, ועם זאת, בחום ובהתמסרות אין קץ למטופלים. 
ד"ר הלפרן הייתה בין הראשונות שמצאה לנכון לשלוח צוותים סיעודיים להשתלמויות וללימודים, דבר שקיבל עם הזמן מקום משלו. היא דאגה 

לסביבה טיפולית ידידותית בתקופה בה לא ייחסו לכך חשיבות ומקום באופן כללי, ובפרט לא בפסיכיאטריה. 
ד"ר הלפרן מוכרת על כולם כקלינאית מהשורה הראשונה, וכך חינכה את כל תלמידיה. דרשה מכל אנשי הצוות שירות מקצועי, ברמה גבוהה ביותר, 
קריאת ספרות מקצועית אינטנסיבית ומסירות למטופל, שהיה תמיד במרכז. היה לד"ר הלפרן חשוב ביותר לשמור על אווירה חיובית ועבודת צוות 

טובה, וזאת מבלי לוותר על הקפדה מקצועית לכל פרט. האווירה החיובית במחלקה היא שאפשרה לרופאים תחתיה להתפתח. 
התעניינה בטיפול בחולים חריפים במחלקות סגורות ופתוחות, ושיקום חולי נפש ממושכים. כמו כן הדרכה והוראה של סטודנטים לרפואה, רופאים, 
צוות סיעודי ופרה-רפואי. מקום מרכזי נתנה לעבודת המרפאה, שעם הזמן קיבלה את ההכרה כפסיכיאטריה קהילתית. מבחינה זו הייתה בין היוזמות 

והראשונות בחשיבה לכיוון של פסיכיאטריה קהילתית. 
הותירה חותם על התחלת ארגון התמחות בפסיכיאטריה והקמת דור של פסיכיאטרים המשמשים כיום בתפקידים מרכזיים בירושלים ובארץ. 

אחר יציאתה לגמלאות המשיכה ועבדה שנים כחברה בוועדות פסיכיאטריות מחוזיות.
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פרופ' דוד גרינברג 

לימודי  סיום  עם  בלונדון.  ווסטמינסטר  בבי"ח  ובהמשך  קיימברידג',  באוניברסיטת  רפואה  למד  באנגליה,  נולד 
הרפואה, התמחה בפסיכיאטריה בבי"ח מודסלי ובט'לם רויאל שם עבד עם פרופ' אייזיק מרקס בין המייסדים של 
התחום של טפול התנהגותי בעולם. . עלה ארצה בשנת 1982 ומשנת 1985 הוא מנהל המרפאה לבריאות הנפש 

של צפון ירושלים של בי"ח הרצוג. עשה מאמצים לאורך שנים להביא טיפול פסיכיאטרי מודרני גם תרופתי וגם שיחתי לאוכלוסייה החרדית שחשש 
מפסיכיאטריה.  הוא פרסם מאמרים על OCD אצל חרדים, ויחד עם עמיתו, פרופ' אלי ויצטום, פרסמו על הפרעות נפשיות ודרכי עבודה קלינית עם 
המגזר החרדי, כולל פוביה חברתית, אבחון מחשבות שווא, שיקום רגיש תרבות, ושידוכים ומחלות נפש. פרסומיו הופיעו במגוון כתבי עת ובשנת 
2001 הוציא עם פרופ' ויצטום את ספרם: Sanity and Sanctity: Mental Health Work among the Ultra-orthodox in Jerusalem, בהוצאת 

אוניברסיטת ייל.  במידה גדולה פרופ גרינברג ייצג את היהדות בתחום העולמי של פסיכיאטריה ודת.
בשנת 1992 דוד גרינברג התמנה לעורך של כתב העת הישראלי לפסיכיאטריה. כתב העת נוסד בשנת 1963, והוא העורך השלישי. השיקול דעת 
שלו ונסיונותיו  המתמידים להעלות את העיתון למקום הכי מכובד בעולם של ספרות פסיכיאטרית ובו בזמן להוות עיתון משפחתי ושימושי לקהילת 

הפסיכיאטרים בארץ - מוכרים ומוערצים על ידי כולם. מאז 2004 הוא פרופסור חבר קליני בפסיכיאטריה באוניברסיטה העברית.
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דר' סימונה נאור
הינה פסיכיאטרית ופסיכאטרית של הזיקנה, שעבדה במרכז רפואי קפלן  משנת 1974 עם סיום לימודי 
וכמומחית  עשהאל  מרסל  פרופ'  של  בהנחייתו  כמתמחה,  ובהמשך  כסטז'רית  החלה  הרפואה. 
ילדותה  וכל  החולים  בבית  אורטופדית  מחלקה  מנהלת  ז"ל,  פינקוס  דר'  של  בתה  היא  בפסיכיאטריה. 
החולים  בית  ומשטח  לגימלאות  יצאה  היא  קפלן.  החולים  בבית  הרופאים  במגורי  עליה  עברו  ובגרותה 

 Fellowship-Psychoneuroimmunology) ב-1.8.2014. דר' נאור ניהלה את המרפאה לבריאות הנפש משנת 1986, עם שובה מהשתלמות עמיתים
Old Age Psychiatry &) של שלש שנים באוניברסיטת רוצ'סטר-ניו יורק בארה"ב. במהלך שנות עבודתה הרבות, פתחה קשרים עם הקהילה.                                               
העמידה דורות רבים של מתמחים בפסיכיאטריה, רופאי משפחה, במסגרת הרוטציה בפסיכיאטריה, כחלק מההתמחות וסטודנטים לרפואה, של 
האוניברסיטה העברית, במסגרת קלרקשיפ בפסיכיאטריה והעשירה את הידע שלהם ואת הגישה ההומנית, האמפטית והרגישה לחולים. לסימונה 

יחסים קולגיאליים קרובים עם חברים למקצוע במרכזים רפואיים ופסיכיאטריים שונים,  בכל רחבי הארץ.
דר' נאור טיפלה ומטפלת בהרבה חולים. מזה כשלושים שנה היא עובדת בשתוף פעולה עם העמותה למען הקשיש ברחובות ומנחה תוכנית טלויזיה 
המופקת על ידה -"דורות". משתפת פעולה גם עם המחלקה לשירותים חברתיים-"המדור לזקן" בעיריות רבות בארץ. נותנת הרצאות למשפחות חולי 
אלצהיימר , קשישים בקהילה, צוותים מטפלים במחלקות לשירותים חברתיים ועוד. דר' נאור הינה מהאבות המייסדים ושמשה בעבר כיו"ר החברה 
עמיתים  להשתלמות  הר"י  של  המדעית  המועצה  של  האישור  את  לקבל  והצליחה  למטרה  לה  שמה  הזיקנה.  של  לפסיכיאטריה  הישראלית 

(Fellowship) בנושא מתפתח וחשוב זה.
יו"ר הלשכה  דר' סימונה נאור משמשת  למעלה מעשרים וחמש שנה כחברה בלשכה לאתיקה של הר"י ובמשך למעלה מעשור, שמשה כסגן 
לאתיקה. ממשיכה כחברה מן המניין בלשכה הנוכחית. לא אחת מופיעה בשם הר"י ובהדמנויות נוספות, בכלי התקשורת על מנת להעביר מידע 
לצבור בשפה מובנת, "בגובה העיניים". חברת המערכת בירחון "דורות". הינה חברה שנים רבות גם בועדת האתיקה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל 
וכן חברת המועצה המדעים של עמותת אלצהיימר. כמו כן, שמשה בעבר כחברה בועדה לשמירת הקוד האתי בין חברות התרופות להר"י. חברת 

צוות המורים של בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל-אביב, במסגרת "חינוך רפואי".
במהלך שנות עבודתה, זכתה בשורה של פרסי הוקרה על פעילותה:

1.בשנת 1981- פרס על שם רוגוז'ינסקי, על "הצטיינות בעבודתה כרופאה" שהוענק  מטעם בית החולים קפלן.
2.בשנת 1981- פרס בורנשטיין על "הצטיינות במחקר"- הוענק בבית חולים בלינסון 

3. בשנת 2005- פוסטר מצטיין בכנס IPA, בשטוקהולם,
4,בשנת 2006-פרס הוקרה מטעם א.ש.ל על "פעילות ראשונית בטלויזיה הקהילתית"

5. בשנת 2009- הוקרה על השתייכות ל"נשים מובילות בחברה"-מטעם עיריית רחובות.
6.בשנת 2010-פרס המנהל על "ביצוע העבודה בהצטיינות רבה", במרכז רפואי קפלן.

7.בשנת 2012- הוקרה על השתתפות ב"תוכנית תרומה לקהילה".
8.בשנת 2012- "אות המתנדב הותיק"- לאוכלוסיה המבוגרת ברחובות.
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פרופ' אלן אפטר 

פרופ' אפטר נשוי ואב ל-3 ילדים ו1.5 נכדים. 
פרופ' אפטר סיים את לימודיו ברפואה באוניברסיטת Witwatersrand ביוהנסבורג ב- 1968 ועלה לארץ בשנת 1969. עשה 
את  התחיל  וחטיבתי.  גדודי  רופא  בתור  בצה"ל  שירת   1974-1970 השנים  בין  השומר.   – תל  החולים  בבית  הסטאז'  את 
ההתמחות בפסיכיאטריה ב 1975 בבית החולים "גהה" ובשנת 1977 עשה fellowship בפסיכיאטריה של הילד באוניברסיטת 

ג'ורג' וושינגטון בארצות הברית. באותה התקופה עבד במכון הלאומי לבריאות הנפש בוושינגטון ביחד עם פרופ' אליוט גרשון. בחזרתו לארץ בשנת 
1979 התחיל לעבוד בבית חולים "גהה" ושירת כמנהל מחלקת הנוער בין השנים 1999-1989 אז עבר לבית החולים "שניידר" לנהל את המחלקה 
לרפואה פסיכולוגית. משנת 1987 ועד 1988 תפקד כ- Senior Belfer Fellow בפסיכיאטריה ביולוגית בבית הספר לרפואה ע"ש אלברט איינשטיין 
בניו-יורק. בנוסף פרופ' אפטר היה פרופ' אורח במשך תקופות שונות באוניברסיטת ייל, פיטסברג וקורנל,  באוניברסיטת טורונטו ובמכון קרולינסקה 

בשוודיה. ב1996 התמנה לדרגת פרופסור מן המניין באוניברסיטת תל-אביב. שירת כראש החוג לפסיכיאטריה בין השנים 2000-1996. 
ומלגות מחקר מהקרן לחקר ההתאבדות האמריקאית, הקרן לחקר טורט האמריקאית, המכון  במשך הקריירה פרופ' אפטר קיבל מספר פרסים 

הלאומי לבריאות הנפש בארצות הברית (NIMH) והאיגוד האירופי. 
פרופ' אפטר גם שירת כיו"ר האיגוד לפסיכיאטריה של הילד וגם בועדת המינויים של בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. 

בעברית   textbook ה-  בכתיבת  שותף  גם  היה  בספרים.  רבים  פרקים  וכן   Peer reviewed journals ב-  מאמרים   350 מעל  פרסם  לבסוף 
לפסיכיאטריה של הילד. 
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פרופ' צבי זמישלני

יליד פולין, 1947, כדור שני להורים ניצולי שואה. עליה לישראל ב-1950. היה נשוי פעמיים ואב לבן, יוני, מהנישואים 
הראשונים ובת, רוני, מהנישואים השניים. סבא לשלושה נכדים.

למודי רפואה במסגרת העתודה האקדמית בביה"ס לרפואה של האוניברסיטה העברית ו"הדסה" בירושלים. את כל 
הדרך המקצועית עשה בבי"ח גהה, להוציא שתי תקופות של עבודה ומחקר בארה"ב. 

בשנה השלישית להתמחות, מנהלת חלתה ומצא עצמו בתפקיד מנהל מחלקה בפועל עוד בתקופת ההתמחות. משנת 1988, לאחר שלוש שנים 
בארה"ב, התמנה למנהל מחלקה סגורה (ג'). 

2005 התמנה למנהל ביה"ח גהה אחרי שנה בתפקיד של סגן מנהל. תקופת ניהולו התאפיינה באווירה משפחתית ופתוחה בביה"ח, בינוי  בשנת 
מסיבי וחדשני לרווחת המטופלים והצוות ושמירה על רמה מקצועית ומחקרית מובילה. ביה"ח גהה קיבל חמש פעמים ברציפות את פרס "בית 

החולים המצטיין" של הכללית. 
פרסומים ותחומי מחקר: מעל ל-90 פרסומים בתחומים - בריאות מינית, פסיכיאטריה משפטית, שירותי בריאות הנפש, סכיזופרניה, פסיכיאטריה 

ביולוגית, הפרעת קשב וריכוז, אובדנות.  
פעילות ציבורית בישראל

יו"ר איגוד הפסיכיאטריה הישראלי (2006-2003).
חבר המועצה הלאומית לבריאות הנפש (2013-2003).

פעילות בינלאומית
• איגוד הפסיכיאטריה האירופאי (EPA): חבר ב- Board (2014-2011), מייסד ומשנה ליו"ר של שתי סקציות – הסקציה לבריאות מינית והסקציה 

.Tele Mental Health לרפואת נפש מקוונת  
• יו"ר האגודה הישראלית- פולנית לבריאות הנפש (IPMHA) להתמודדות עם טראומת השואה (מ-2013).

• איגוד הפסיכיאטריה העולמי (WPA): 2014-2011- חבר בוועדה לפרסומים מדעיים.
  מ-2014 : חבר ב- Board כמייצג את אזור דרום אירופה באיגוד העולמי.

פרישה לגמלאות  מ"גהה" בסוף נובמבר 2014 מטעמי גיל. ממלא כעת את התפקידים באיגוד העולמי ובאיגוד האירופאי, ומשמש כיו"ר האגודה 
הישראלית-פולנית לבריאות הנפש וגם כחבר סגל באוניברסיטה. 
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ד"ר משה איזק

יליד רומניה שנת 1932, עבר את מלחמת העולם השנייה ברומנייה והגיע לארץ כנער בשנת 1948. בשנות החמישים נסע 
לצרפת ולמד שם רפואה שנה ראשונה. המשיך ולמד רפואה באוניברסיטה העברית. השתתף במלחמת ששת הימים כרופא 

ביחידה שכבשה את עזה.
התמחות  סיים  השבעים  בשנות  המאוחדת.  בירושלים  הצופים  בהר   1967 בשנת  רופא  תעודת  וקיבל  לימודיו  את  סיים 

במחלקה הפסיכיאטרית בהדסה עין-כרם ברשות פרופ' צלרמאייר, בדרגת רופא ראשי. באותן השנים נסע לצפון ביוזמתו עם צוות המחלקה בעת 
הפיגוע בשלומי כשמחבלים השתלטו על בית ספר בו שהו ילדי צפת שהיו בטיול, ד"ר איזק היה אחראי על הטיפול בהורי הילדים. 

בהמשך לפעילותו בהדסה, החל את פעילותו המקצועית כיועץ פסיכיאטרי בבית החולים שערי צדק. 
וחינך  בין הראשונים בארץ שיסד את התחום של פסיכיאטרית ליאזון. במשך כל שנות פעילותו בבית החולים שערי צדק לימד  ד"ר איזק היה 
סטודנטים לרפואה בעבודה קלינית מהאוניברסיטה העברית והדסה עין כרם.  ד"ר איזק קיבל מינוי של דרגת מרצה בכיר מטעם האוניברסיטה 

העברית.
ד"ר איזק היה בין המייסדים של החברה הישראלית לטיפול קבוצתי, שכלל הדרכה, כנסים ופעילות טיפולית קבוצתית. 

באינתיפאדה הראשונה והשנייה טיפל ד"ר איזק בהרבה פצועים ופיתח נוהל לטיפול בפציעה המונית בנפגעי חרדה, הלם קרב ומשפחותיהם. הדריך 
את צוות בית החולים שערי צדק  שקיבל את רוב הנפגעים מפעולות האיבה במרכז  העיר. הדרכת הצוות כללה גם הדרכת מתנדבים, ביניהם רופאים 

פסיכיאטרים מבתי חולים אחרים. ד"ר איזק כתב נוהלים לטיפול בפגיעות המוניות. 
ד"ר איזק הקים, יסד וניהל את המרכז לנפגעי/אות פגיעה מינית ואונס. בתפקידו זה הדריך דורות של בעלי מקצוע בתחום בריאות הנפש ורופאי 
נשים. היה ממונה על הפסיכיאטריה בקופת חולים מכבי בירושלים למעלה מעשר שנים והכין את הקופה לקראת הרפורמה בתחום הפסיכיאטריה.  
ד"ר איזק שימש כיו"ר סניף ירושלים של איגוד הפסיכיאטריה בישראל בשתי קדנציות, ובכך נתן תוכן מקצועי ואקדמי בימי עיון רבים שארגן. היה 

בין הראשונים שקיבל מינויים של מומחה רפואי בתחום הפסיכיאטריה מטעם בית המשפט.  
הוא מוכר על ידי רופאים פסיכיאטרים רבים כמורה מהשורה הראשונה, וגייס לא מעט פסיכיאטרים לתחום. 

ד"ר איזק הוא אב לארבעה וסב ל-12 נכדים.
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