מאי 2015

ידיעון האגודה

מטפלים יקרים ,להלן הנושאים שהועלו לדיון בישיבת הוועד האחרונה.
עדכונים

עדכונים מועדת תקשורת
•אתר האגודה
אתר האגודה חובר ל  Google Analyticsנראה שכמות התנועה באתר היא נמוכה מאוד
והוחלט כבר בוועד הקודם על הקמת אתר חדש.
המטרה היא לייצב את האתר בדף הראשון בזמן החיפוש ב Googleבמילות המפתח
הרלוונטיות .לקידום האתר חייבים להגדיל כמות המאמרים המקוריים .
האתר החדש יבנה כאתר לקהל הרחב עם כניסה נוספת למטפלים .
לכל מטפל מוסמך יהיה דף באתר שיקודם במנועי החיפוש! עבודת התחזוקה תבוצע
ע"י מתנדב שיגויס ע" י וועד האגודה במסגרת וועדת המתנדבים.
נחום שחר  ,ראש וועדת תקשורת ,מכין תוכנית עבודה ראשונית עם תאריכים,
עלויות ופרטים .התוכנית תפורסם בהמשך.

•פייסבוק
המאמרים שיעלו לאתר החדש יפורסמו גם במסגרת הפייסבוק.
חשוב שחבר ועד או מתנדב אחר ירכז את כל הפעילות של הועד בפייסבוק.
מזכירים לכם את קבוצת מטפלי האגודה בה מתקיימים דיונים שונים ועדכונים
של הוועד .נשמח אם כמה שיותר מטפלים חברי האגודה יצטרפו ויהיו מעודכנים
בפעילות .הצטרפותכם תתרום גם ליכולת של הוועד להיות שקוף יותר ונגיש יותר.
•יחסי ציבור
חלק מהפעילות השיווקית ופרסומית כולל יחסי ציבור.
האגודה מחפשת איש מקצוע מומלץ או מטפל עם רקע ביחסי ציבור שיכול לתרום
לתהליך בערוצים שונים .
וועדת המתנדבים תוציא בקרוב קריאה למתנדבים בתחומים שונים ובינהם גם אנשי
יחסי ציבור.

עדכונים מועדת מבחן הסמכה ארצי
נבחרה ועדה לפתרון בעיית הבוגרים מ 2008-שלא נבחנו במבחן.
החברים בוועדה :פולק גיא ,קארו סיגל גיא ,ענת פלמון.
תפקידה של וועדה זו היא להציג פתרונות שונים למטפלים אשר סיימו לימודיהם
לאחר שנת  2008ולא נגשו למבחן האגודה.

עדכונים מועדת הכנסים
ועדת הכנסים התחילה בהכנות הכנס השנתי של האגודה .התאריך המתוכנן הוא
יום ה' ,ה.26.11.2015-
נושא הכנס שנבחר השנה – גסטרו-מערכת העיכול.
הכנס יכלול הרצאות וסדנאות לפי המודל שהיה קיים בכנסים האחרונים.
בעקבות פידבקים שנשלחו אלינו בכנסים האחרונים עי מטפלים שהשתתפו ,ישולבו
השנה תכנים בתחומים שונים כגון שיאצו ,טווינה ותזונה.
לאור הצלחת הכנס בשנה שעברה ,המיקום ככל הנראה יהיה מרכז רבין.

גזברות
לגזבר האגודה נבחר גיא קארו סיגל.
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