ידיעון האגודה אפריל 2015

הועד הנבחר של האגודה לריפוי סיני מסורתי התכנס בתאריך ,6.4.2015
כדי להתחיל את פעולתו.
עיקר הפגישה נסב סביב בחירת יו"ר האגודה וחלוקת חברי הועד לוועדות השונות.
להלן נוכחים בישיבה:
באך אילן ,חסיד אייל ,נחום שחר  ,פולק גיא  ,פלמון ענת  ,קארו סיגל גיא  ,ד"ר שטופמן גלי ,ד"ר דן ליבון
מבקר האגודה ,קוגן אולגה מזכירת האגודה .
הנושאים על הפרק:
 .1בחירת יו"ר ועד האגודה, ,קביעת מועדי ישיבות ועד.
 .2מבנה הועד החדש ופעילות הועדות.
 .3פרויקט סרטי תדמית – סרט לקהל הרחב.

נושא ראשון :בחירת יו"ר ועד האגודה  ,קביעת מועדי ישיבות ועוד.
ליו"ר האגודה הגיש מועמדות גיא פולק.
נערכה הצבעה בין כל חברי הועד ,כל חברי הועד הצביעו בעד וגיא פולק נבחר ליו"ר הועד החדש של
האגודה.
ישיבות הועד יערכו פעם בחודש בימי שני וחמישי לסירוגין ,בשעה . 20:30
עד הישיבה הבאה על כל חברי הועד החדש להיפגש עם מקבילו מהוועד הקודם ,כמו כן עליהם לבנות את
תכנית היעדים השנתית להצגה לוועד.בישיבה הבאה נדון בצרכים של כל וועדה וועדה ,כולל תקציבים,
מתנדבים וכו'.
הודגש העיקרון שהצלחת פעילות הועד תלויה ביוזמה של כל ועדה בפני עצמה ושל כל חבר ועד תוך דגש על
צורך ביוזמה וביצירתיות מטעם החברים.
נושא שני  :מבנה הועד ופעילות הועדות.
חברי הוועדות והמתנדבים מוצגים באתר האגודה.
קישור לעמוד חברי הועד כאן
קישור לעמוד המתנדבים כאן
קישור לעמוד וועדות האגודה כאן

וועדת הכנסים.
וועדת הכנסים תנוהל ע"י אילן באך ואייל חסיד .
הוועדה תציג את תכנית הכנסים והארועים השונים המתוכננים לשנה הקרובה כולל כנסים של פורום הסנ"ה,
ותבדוק אפשרות של כנסים שיתופיים .כמו כן תיצור קשר עם פרופ' משה פרנקל לבדיקת אפשרויות שיתוף
פעולה עם האגודה בנושא כנסים.
השנה מתוכנן כנס של אגודה בתאריך .11.12.2015
בנוסף תגדיר הוועדה את שיתופי הפעולה האפשריים עם ה ICCM -כמי שמקיים את הכנס הבינלאומי בארץ.
וועדת הכנסים תציג את תכנית השת"פ לוועד יחד עם תכנית הכנסים הדו שנתית.

ועדת לימודי המשך.
במהלך כהונת הוועד הקודם החל פרוייקט "תכנית המדריכים" המיועד למטפלים בשנתיים הראשונות שלהם
מסיום הלימודים .מדובר בתוכנית ליווי מקצועית אשר תלווה את המטפלים חדשים בתחילת דרכם ותעזור להם
להתקדם הן ברמה העסקית והן ברמה המקצועית .תפקיד הוועדה הוא להמשיך את בניית "תכנית המדריכים"
וליצור תכנית הכשרה למדריכים )עד  10אנשים בשלב הזה( .אחרי הכשרת המדריכים על ועד האגודה יהיה
לפקח על ההדרכות .התוכנית מבוססת על תכניות לימודי המשך כמו למשל בפסיכולוגיה.
את התוכנית מוביל גיא קארו סיגל יחד עם מתנדב האגודה אסף מור .
בנוסף יש להגדיר כבר בשלב זה מה הם היעדים ההגיוניים ותאריכים לסיום התוכנית והצגתה לוועד.
ועדת המבחן.
וועדת המבחן בניהולו של גיא קארו סיגל תמשיך בפעילותה ותכין את המבחן הקרוב לבוגרים של שנת
 .2015כמו כן נמצאת בדיון על הפרק בעיית בוגרים מ 2008-שלא נבחנו במבחן ההסמכה .הוחלט על הקמת
וועדה שתורכב מנציגי ועד ונציגים נוספים ותמליץ על פתרונות בנושא אשר יועלו להצבעה ע"י הועד.
ועדת תקשורת.
ועדת תקשורת בקדנציה זו תנוהל ע"י נחום שחר  ,חבר הוועד החדש .אליו מצטרפים מתנדבים נוספים שיגויסו
בהתאם לצורך .באחריות של ועדת תקשורת להמשיך פעילות של האגודה בפרסום שיווק ויחסי ציבור בכל
המדיות הקיימות היום.
במקביל אחראית הוועדה על הקמת אתר אינטרנט חדש כפי שכבר הוחלט בוועד הקודם וזאת לאחר בדיקה
ממצה של האפשריות בנוגע לאתר הקיים ושיפורו.
על ראש הוועדה להיפגש עם מי שניהל אותה בוועד הקודם וימשיך כמתנדב ,אייל שפרינגר  .פירוט תוכנית
ויעדים שנתיים כולל הגדרת זמנים לפרויקטים השונים שתציג הוועדה לוועד בישיבה הבאה.
בקרה על בתי הספר.
תכנית הבקרה ממשיכה את הפעולות לפי הלו"ז שנקבע מול בתי הספר ותתופעל ע"י יו"ר האגודה גיא פולק
וחברת הוועד הקודם שהיתה אחראית על הפרויקט -עדי לאון כהן )כמתנדבת( .בנוסף יגויס עוד מתנדב
לפרויקט .הבקרה מתחילה בתחילת חודש יוני ובתי הספר קיבלו כבר את התאריכים לבקרה בבית ספרם.
ועדת קשרי חוץ.
אילן באך ימשיך תפקידו כאחראי על קשרי החוץ .במסגרת תפקידו יושם דגש על קידום תכנית המתמחים
בבתי החולים מטעם האגודה.
בשלב זה קיימים כל החומרים הדרושים ליצירת קמפיין פרסומי שיופץ בחו"ל הכולל :מלל כתוב ,סרטון
תדמית 3 ,תכניות התמחות ב 3-בתי חולים שונים.
ועדת רגולציה.
ועדת הרגולציה תנוהל ע"י יו"ר האגודה גיא פולק וד"ר גלי שטופמן חברת הוועד .בנוסף חיים חן מצטרף
לוועדה כמתנדב.
וועדת האתיקה.
את וועדת האתיקה ינהלו ענת פלמון ודר' גלי שטופמן .
נושא שלישי :פרויקט סרטי תדמית – לקהל הרחב.
בהמשך לתוכנית צילום סרטי תדמית של האגודה  ,על הפרק סרט תדמית שייצג את פעילות האגודה לקהל
הרחב ,ישפר ויבליט את תדמית המטפל המוכר על ידי האגודה לעומת מטפלים אחרים במקצוע .הפרויקט
נמצא בטיפול של ועדת התקשורת.
ישיבה הבא מתוכננת ב  30.04.2015יום ה' בשעה . 20:30
בהצלחה!

