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  חבר/ה יקר/ה,

 
 אני פונה אליך בבקשה לקבל את אמונך על מנת להוביל את האיגוד היקר שלנו בשנים הבאות.

אנו מצויים בתקופה מאתגרת מבחינה מקצועית וברצוני להוביל את המשך חיזוק שליחותנו במקצוע 
 המכובד שלנו. 

ובהמשך ניהלתי   , התחלתי את התמחותי בבית החולים אברבנאל 5+כמה מילים על עצמי: אני נשוי
נים חזרתי לבית מחלקה. לאחר מכן הצטרפתי לבית החולים "לב השרון" כסגן המנהל ולפני שלוש ש

החולים אברבנאל כמנהל על מנת לקדם ולסייע בשיפורו. בתקופה זו קלטנו רופאים רבים,  קידמנו את 
המעמד האקדמי של בית החולים עם שמירה וייצוג באוניברסיטת ת"א, בתפקידי כפרופ' חבר בחוג 

ם לסייע לפסיכיאטרים , ובכך גבהובלת הוועדה המקצועית בהר"י לאישור המומחיותלפסיכיאטריה וכן 
 עולים אשר אנו מקבלים לשורותינו בשמחה.

במסגרת תפקידי הנוכחי הכרתי גם את העבודה הברוכה בקהילה של המרכז הקהילתי ביפו ואגד מרפאות 
 דן, וכן את צדדי הקהילה הזקוקים לתמיכתנו.

כדרך  ניירות העמדהדם של בעבר, בתפקידי  כמזכיר האיגוד, פעלתי להקמת אתר האיגוד ולביסוס  מעמ
 להשפיע על החברה , החקיקה ובתי המשפט . 

עונש ניירות עמדה אשר צוטטו בבתי המשפט ומוכרים כיום כמורי דרך בנושא:  כתיבת הייתי שותף ל
 .והטיפול באנורקסיה במצב מסכן חיים,  מופחת בעברת רצח

יזמתי את נייר העמדה לגבי אובדנות בבית חולים אשר סייע כנגד אפשרות מדאיגה של העמדה לדין של 
 מנהלים. 

יוביל את דרכנו גם במסגרת המועצה  הכפוי שינוי החוק בנושא הטיפולנייר עמדה עתידי בנושא 
 בראשותי.הלאומית לבריאות הנפש בוועדה 

רד הבריאות, בה הכרתי מקרוב את משרד הבריאות ואנשיו בצעתי התמחות על במנהל רפואי במש
 וסייעתי למען המקצוע וחיזוקו.

 הדגשים בהם עלינו לפעול בשנים הקרובות:
 למתמחים ולמומחים. כמקצוע במצוקהלקבל הכרה  –המקצוע  תלדאוג לאיתנו

 . לשיפור התשתיות בבתי החוליםלדרוש תוספת תקנים ותקציבים 
 כלפי צוותים רפואיים.   סובלנות כלפי אלימותאפס מדיניות של 

המקצוע הבאה לידי ביטוי בתקשורת, למען הצגה מאוזנת וחיובית של  לשפר את תדמיתלהמשיך 
 מקצוענו ההומני והחשוב. 

 ., בין השאר ע"י יצירת כוננויות ותפקיד של מנהל שירותשפר את מעמד הפסיכיאטר בקהילהלנפעל כדי 
 נחזק את הגאווה במקצוע היקר שלנו.

 רבות נעשה ועוד רבות לפנינו לחיזוק מעמדו של האיגוד בכלל וכל אחת ואחד מאתנו בפרט.
 וכך אמשיך; בדרך של שיתוף והקשבהעבודתי לאורך כל דרכי המקצועית הינה 

אה למקום בו האיגוד בעזרתכם נמשיך להצעיד את האיגוד קדימה ולהוביל  אותו לקדמת השורות ברפו
 ואנו ראויים.

 אשמח לקבל כל פניה, הערה והארה;
Yuval.melamed@abr.health.gov.il 

050-6267960 
         

 בברכה,
 

 פרופ' יובל מלמד        
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