אוגוסט  2015ידיעון האגודה

שינויים והקלות בדרכי ההצטרפות לאגודה למי שסיים לימודים בין השנים 2008-2014
האגודה לרפואה סינית קיימת כדי לאגד את כלל המטפלים בתחום הרפואה הסינית בישראל ,וכדי להעניק לקהילת המטפלים כוח
ותמיכה בדרכם המקצועית והעסקית .כדי להשיג יעדים אלו ,האגודה מאמינה שראוי שכל מי שמכבד את המקצוע שלו צריך להיות
חבר באגודה מקצועית  ,וכי יש לקבוע תקנים להגדרת מטפלים המוכרים על ידי האגודה והצגתם לציבור הרחב .הגדרה שכזו דורשת
מחוייבות הדדית לנושא של האגודה וציבור המטפלים .בחודשים האחרונים מטפלים רבים בחרו להצטרף לאגודה ולחזק את
שורותיה .כדי להקל על מטפלים נוספים בביצוע מהלך דומה ,האגודה יוצאת במבצע לצירוף לשורותיה של כל המטפלים הרציניים
הפעילים אשר למדו בבתי ספר מוכרים.

וועד האגודה החליט על שורת צעדים על מנת לאפשר למטפלים לגשת לבחינה בקלות רבה יותר מבעבר ולהצטרף ,חשוב לנו
לציין כי הושקעו מאמצים ומשאבים רבים במכלול הפתרונות המוצעים כאן ,אשר יתקיימו באופן חד פעמי רק במהלך השנה
הקרובה:

 .1גישה סטנדרטית למבחן ההסמכה .יש לציין שלגבי אלו שסיימו את לימודיהם בשנים  ,2008-2012בשנים אלו לא הייתה
חובה להבחן בפרק הצמחים ,ולכן הם רשאים להבחן רק בארבעת הפרקים האחרים של המבחן.
 .2מבחן בעל פה במקום מבחן בכתב  -כל מי שסיים בין השנים ) 2014- 2008כולל( יהיה רשאי להבחן במבחן בעל פה
במקום במבחן בכתב ,על פי בחירתו.
 .3מבחן "מחולק למנות קטנות"  -מכיוון שהמבחן מכוון למטפלים שסיימו את לימודיהם לפני שנה ויותר ,ועל מנת להפוך
את המבחן לפשוט יותר הן מבחינת הזמן הנדרש להתכונן אליו והן מבחינת זמן המבחן עצמו ,האגודה תערוך במהלך
השנה הקרובה  4מועדים של בחינה במקום מועד אחד ,בכל אחד מהמועדים האלו יתקיים מבחן קצר על אחד מהפרקים,
באופן הבא:
בתאריך  29.10.2015תתקיים הבחינה על הפרק "צמחי מרפא"  .מועד זה יתקיים ביחד עם החלק השני של מבחן ההסמכה המלא
לבוגרי  ,2015בו תתקיים בחינה על פרק צמחי המרפא ועל פרק איתור הנקודות .המעוניינים יוכלו לגשת לשני הפרקים גם יחד ,כמו
גם לכל אחד מהפרקים האחרים בבחינה.
פרק זה אינו חובה לכל מי שסיים את לימודיו בשנים ) 2008-2012כולל(.
בתאריך  24.12.2015תתקיים הבחינה על הפרק "יסודות הרפואה הסינית"
בתאריך  25.2.2016תתקיים הבחינה על הפרק "דיקור סיני" ביחד עם הפרק "איתור נקודות" .
בתאריך  14.4.2016תתקיים הבחינה על הפרק "רפואה מערבית" .
ניתן יהיה להשלים את אחד או יותר מהפרקים גם במבחן המלא של שנת .2016

•
•

קורס הכנה למבחן מיוחד למצטרפים  -לפני כל בחינה על כל פרק במבחן ההסמכה יתקיים קורס הכנה .הקורס ייערך על
ידי בתי הספר המוכרים ,בתאום עם האגודה.
"לא עברת לא שילמת )כמעט("  -ההשתתפות במבחן תהיה באופן חד פעמי במחיר של  150ש"ח בלבד למבחן כולו,
כולל עבור מי שיבחר להיבחן בכל פרק בנפרד .כך שאם הנבחן נכשל ,הנזק הכספי איננו גדול .כל מי שיעבור את המבחן
בהצלחה יוכל להצטרף לאגודה על ידי תשלום דמי חבר בסך של  500ש"ח לשנתיים ,כמו כל שאר חברי האגודה .הסכום
של  150ש"ח ייגבה מכל מי שישתתף במבחן ,כולל ממי שלא יעבור את המבחן.

במהלכים הללו האגודה מציעה גמישות רבה יותר מבעבר ,תוך שמירה על סטנדרט פנימי גבוה להגדרת מיהו מטפל ,ללא תלות
בגופים חיצוניים לאגודה .אנו מקווים כי תיעזרו בהקלות אשר תוכננו במיוחד עבורכם ,ותבחרו להצטרף לאגודה ,גוף ותיק ,מאורגן
היטב ,הפועל ללא לאות למען ציבור המטפלים ,תוך שמירת סטנדרט מקצועי גבוה של תחום הרפואה הסינית בישראל
נשמח לסייע בכל שלב בתהליך ההצטרפות,
אתם מוזמנים לפנות למזכירת האגודה אולגה קוגן olga@tcmisrael.org.il 054-631007
או לאחראי על וועדת מבחן ההסמכה גיא קארו-סיגל gsigall@gmail.com 054-5435434

בברכה,
וועד האגודה הישראלית לריפוי סיני מסורתי.

www.tcmisrael.org.il

