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עמוד הבית

דין וחשבון

הפסיכיאטר הבכיר
שמואשם בקיום יחסי
מין עם מטופלת יכול
לחזור לטפל באופן
פרטי

עוד בנושא
עו"ד רם כספי מצטרף לצוות
ההגנה של בנימין נתניהו

ביהמ"ש ביטל את כל המגבלות שהטיל מנכ"ל משרד
הבריאות על מנהל ביה"ח אברבאנל לשעבר ד"ר יהודה
ברוך המואשם בקיום יחסי מין עם מטופלת • בהסכמת
ברוך ,נקבע כי הוא יוכל לטפל בנשים במרפאתו
הפרטית ,אך בליווי אדם נוסף

חן מענית

רוצה להשאר מעודכן/ת
בנושא דין וחשבון?
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דוא”ל

דר יהודה ברוך  /צילום:

הנקראות ביותר
כפיר זיו
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התפקיד החדש של ח"כ
ויו"ר ועדת הכלכלה
לשעבר איתן כבל

הרשמה

כסף בקיר
נושאים הקשורים לכ בה

משקיע הנדל"ן שרוכש רק
משרדים" :בגיל  50אני
מצפה לפרוש"
בדיקה פסיכיאטרית

לשכת עוה"ד ואפי נוה
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יהודה
הפסיכיאטר ד"ר
מנהלמין עם פציינטית יכול לחזור לטפל
ברוך,ביחסי
שמואשם
הפסיכיאטר

התחברות

משרד הבריאות

בית החולים אברבנאל לשעבר,

המואשם בקיום יחסים אינטימיים עם

רופאים

מטופלת שלו ,יוכל לחזור לטפל
במטופלות במרפאתו הפרטית אך

אברבנאל

בליווי אדם נוסף  -כך עולה מהחלטת
שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב,
ד"ר גרשון גונטובניק ,אתמול )ג'(,

משה בר סימן טוב

שבמסגרתה בוטלו הגבלות שהטיל
משרד הבריאות על ד"ר ברוך .השופט
קבע כי כל המגבלות שהטיל מנכ"ל
משרד הבריאות ,משה בר סימן טוב,
על ברוך חורגות ממתחם המידתיות,
וכי יש לבטלן.

המומלצות
המתלוננת שטוענת כי ד"ר ברוך קיים
עמה יחסי מין היא מיה ברגר ,שחשפה
באומץ את סיפורה .במאי 2016

כסף בקיר | פודקאסט

משקיע הנדל"ן שרוכש
רק משרדים" :בגיל 50
אני מצפה לפרוש"

התראיינה ברגר לחדשות  2וסיפרה
על היחסים שהיו בינה לבין ברוך,
לדבריה ,בזמן שהייתה מטופלת שלו
ונמצאה במצב נפשי קשה  -מצב

בחירות  - 2019מועד ב'

שלדבריה הוא ניצל.

"נתניהו צריך להיות
ראשון ברוטציה אם
תהיה ממשלת אחדות"

השופט גונטובניק נתן בהחלטתו
משקל נכבד להמלצות ועדה מיוחדת
בפניה נערך דיון בעניינו של ד"ר ברוך,
שמגבילות לדברי השופט את
שיקול-הדעת של מנכ"ל משרד

בחירות  - 2019מועד ב'

האקונומיסט" :קינג ביבי
נכשל ,שלטון נתניהו
מגיע לסיומו"

הבריאות.
לאחר שהוגש נגד ד"ר ברוך כתב

כסף בקיר

משקיע הנדל"ן שרוכש רק
התפקיד החדש של
הנקראות ביותר
ח"כלהתלות
ביקש
אישום ,משרד הבריאות
משרדים" :בגיל  50אני
ויו"ר ועדת הכלכלה
איתןדיון
לאחר
את רישיונו.
שהתקיים בפני מצפה לפרוש"
כבל
לשעבר

ועדה מיוחדת ומקצועית של משרד
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רפואיים
חברים
הבריאות ,בה
מקודם
מין עם תוכן
לחזור לטפל
פציינטית יכול
נציגים ביחסי
שמואשם
הפסיכיאטר
מומחים ונציג מטעם היועץ המשפטי

לממשלה ,המליצה הוועדה למנכ"ל

התחברות

הביוטיטק כבר כאן:
תעשיית העתיד של עולם
היופי צוברת תאוצה

משרד הבריאות להגביל את רישיונו
של ברוך ,כך ש"לא יעבוד במרפאות
ובמוסדות רפואה ציבוריים" ו"לא
יעסוק בטיפול פסיכותרפויטי".

להשקיע במיזמי הייטק
מבטיחים :הכול על
השקעות המונים

ואולם הוועדה המיוחדת הבהירה כי
ברוך "יוכל לתת חוות-דעת למוסד
לביטוח לאומי" ו"יוכל לקבל במרפאתו
מטופלים לטיפול פסיכיאטרי ,הכולל

המחקרים שיסייעו לכם
לשווק מותגים ביעילות

אבחון ,מעקב וחידוש מרשמים ,לרבות
מטופלים הנזקקים לאישור קנאביס".

עוד בנושא דין וחשבון
עו"ד רם כספי מצטרף לצוות
ההגנה של בנימין נתניהו
לשכת עוה"ד ואפי נוה ישלמו
 70אלף שקל לשרון שפורר
לעורך הדין שעבר קריסת
מערכות עדיין יש תקווה
לדמוקרטיה
מקודםלא רק ברכבים :תחום ה"ליסינג"
מגיע לעולם המשרדים הפרטיים

מנכ"ל משרד הבריאות החמיר את
ההמלצות והחליט להוסיף הגבלות
נוספות ,לפיהן ברוך לא יוכל להיפגש
עם מושא חוות-הדעת ולא יוכל לקבל
מטופלים במרפאתו  -הגבלות
של ח"כ
התפקיד
"התליית
החדשהיא
המעשית
שמשמעותן
הנקראות ביותר
ויו"ר ועדת הכלכלה
רישיון".
לשעבר איתן כבל
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אולי יעניין אותך

תוכן ממומן ע״י טאבולה

ממומןMan Who Called DOW 20,000 .
Has Surprising New Prediction
כסף בקיר

שרוכש רק
הנדל"ן
משקיע
Investing
Outlook
משרדים" :בגיל  50אני
מצפה לפרוש"
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