פרוטוקול אסיפה כללית של חברי העמותה הישראלית לצמחי מרפא לשנת 7102
אסיפת החברים התקיימה בסוף כנס החורף ביום ראשון 00/7/01
בבית סוראסקי תל השומר
במהלך היום הוצבו קלפיות ונערכו בחירות לוועד המנהל בפיקוח וועדת בקורת
סדר יום:
בחירת יו"ר לאסיפה :מר פרץ גן
מזכיר/ת האסיפה :יפה ברמץ חמוטל
מספר חברי עמותה לסוף שנת  7102הנו 751 :
מספר משתתפים באסיפה 75
דו"ח יו"ר הוועד

סיכום פעילות ועד מנהל עיל"ם לשנת 7102
הועד המנהל של עיל"ם מונה היום שבעה חברים (ד"ר מינה פארן ,פרופ' זהרה יניב ,ד"ר מרילין
אנקווה ,נעמי קאפח ,מיכל קירש ,יפה חמוטל-ברמץ ,ופרץ גן).
כניסת הוועד הנוכחי לתפקידו הייתה באפריל .7102
במהלך כמעט שנתיים ,עברה העמותה התחדשות במספר מישורים .למרות צמצום בהוצאות השכר,
הצליח הוועד להגדיל את פעילות העמותה ,להגיע ליותר חברים ואוהדים ,לקיים מספר פעילויות
חדשות ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם חברות וגופים אחרים .מעמדה הכספי של העמותה איתן
ופעולתה רווחית.
אפרט כאן חלק מהפעילויות שבוצעו ,בשנים :7102-02





כנס החורף של עיל"ם לנושא מחלות דלקתיות התקיים לפני שנה בתל אביב .השתתפו בו
כ 711איש.
בשנת  7102פתחנו קמפיין לגיוס "חברות תומכות" לעיל"ם .חמש חברות מסחריות/יצרניות
נענו בשנת  7102לקריאתנו והתגייסו" .חברה תומכת" מקבלת מספר הטבות בעבור
תמיכתה .בשנה הנוכחית אנחנו מקוים להשתתפות של חמש חברות .הרווח הוא הדדי –
לעמותה וגם לחברה.
ניסינו להרחיב את מעמד "החברות התומכות" גם למכללות ,המלמדות צמחי מרפא במסגרת
לימודי הנטורופת יה או לימודי הרבליזם קליני .בינתיים ,לא עלה בידינו לשכנע את המכללות,
אבל אני משוכנע שנמצא נוסחה מנצחת לשילוב המכללות לתמיכה פעילה בעתיד ,אולי
בשנה הבאה.



קידמנו שיתופי פעולה :הקמנו פעילות חדש עם קבוצת "רפואה מפרי האדמה" ,יום פעילות
קייצי בגן הבוטני בתל אביב .ימי הפעילות האלה מעניינים ומוסיפים גוון חדש לפעילות
עיל"ם .איגוד ההרבליסטים ערך קורס אונקולוגיה מוצלח ,במשותף עם חברת "נטורופדיה".
ערכנו לראשונה את "פסטיבל צמחי המרפא" בספטמבר האחרון ,בגן הבוטני בירושלים.
השתתפו בו כ 751 -איש ,שלקחו חלק בכ 75-פעילויות :סיורים ,הרצאות וסדנאות.
להערכתי ,האירוע הזה  -אם יהפוך למסורת ,יהיה האירוע השנתי הראשי של העמותה
הפונה לקהל הרחב .העמותה חייבת לפנות לקהל הרחב ,למען הגברת המודעות לשימוש
בצמחים ולחשיפת העמותה לקהל חדש.
שדרגנו את הסיורים ,והקמנו קבוצה של חובבי הסיורים " -מועדון המסיירים"  -קבוצת
וואטסאפ ,לנוחות התקשורת .הסיורים מגיעים היום גם לאתרי ייצור של צמחים ומוצרים,
במטרה לקדם ייצור וצריכה מקומית ,וחשיפת המטפלים לפעילות יצרנית ,ויזמות בתחום
הצמחים .תדירות הסיורים הוכפלה ,בשנת  7102נקיים לפחות  01סיורים.



פעילויות העמותה צריכות לעמוד היום בתחרות עם פעילויות ושירותים מסחריים .אנחנו
משקיעים היום יותר בפרסום .בפרסומים שלנו לפני כנסים ואירועים אנחנו מגיעים לתפוצה
של מעל  01,111איש .אף כי זוהי הכפלה בערך ,מלפני שנתיים ,אנחנו יודעים כי אין זה
מספיק ועלינו לשווק את העמותה טוב יותר ,לקהל צרכני הרפואה המשלימה ופעילים
במקצועות הבריאות.



אחד היעדים לקדנציה הקרובה הוא שדרוג אתר האינטרנט ,באמצעות תבנית חדשה לאתר,
שתאפשר גמישות ונגישות טובה יותר .אתר חדש ויעיל עשוי להביא אותנו לקהל החדש אותו
אנו מבקשים.



הושג אישור ניהו ל תקין של רשם העמותות .אישור ניהול תקין מאפשר פניה לקבלת תמיכה
ותרומות ,מגופים פרטיים ומארגונים כגון הקרן הקיימת לישראל .קבלת תמיכה או תרומות
עשויה לקדם מאוד את העמותה בעתיד.
ניהול תקין מבחינתנו אינו רק עניין של אישור פורמלי .השתדלנו להקפיד על החלטות ללא
משוא פנים וללא דעה קדומה בכל עניין .השתדלנו לתעד החלטות ומדיניות ,ולהטמיע הרגלי
עבודה וכללי אתיקה נכונים של הצוות הפעיל.



איגוד ההרבליסטים ביצע מספר השתלמויות וערך קורס אונקולוגיה בשיתוף "נטורופדיה",
אשר עשוי להיות מודל לקורסים נוספים .יש לנו תכנית מוכנה לפחות לקורס אחד נוסף,
וחברים העלו הצעות לקורסים נוספים.



לא הצלחנו להתקדם הרבה בנושא הרגולציה ,של צמחים ושל ההרבליסטים .בקיץ 7102
הצטרפנו לפעילות בנושא יצרני קוסמטיקה קטנים ,לאור התקנות החדשות המותקנות על ידי
משרד הבריאות .ועדת רגולציה חדשה ,בראשות דניאלה גבעון ,הוקמה ומתארגנת לתחילת
עבודה.



פתחנו מגעים עם הלשכה לרפואה סינית לגבי שיתוף בפעילות ובמידע .יש התחלה של
שיתוף פעולה בוועדת רגולציה .יש רעיונות נוספים.



עבדנו על שיתוף נציגים פלסטינים תושבי השטחים באירועים .לצערנו נראה שכרגע אין
התקדמות בערוץ זה .ללא ספק יש עניין בשיתוף נציגים מהרשות וגם מירדן בפעילות שלנו.







ולסיום ,נושא חשוב  :מספר חברי העמותה  -בשנת  7102ו 7102-נע סביב  .751לפני 01
שנים היו בעמותה כ 011חברים .מה עלינו לעשות כדי לצרף חברים נוספים ,וכדי להשאיר
אותם חברים .זוהי שאלה רצינית וחשובה .על הועד המנהל החדש יהיה להתמודד גם עם
השאלה הזאת.

דו"ח הגזבר :מר פרץ גן
אני מבקש להציג את מאזן העמותה לשנת  .7102זהו מאזן לא סופי ...ראה דוח מצורף
(ראוי שוב להדגיש  -זהו מאזן בוחן ואינו סופי)
הדוח הסופי מטופל על ידי רואה חשבון מר אוזן יוסי .להגשה אצל רשם העמותות.
הצבעה:
מס' חברים שהצביעו בעד הצבעה על הדו"ח75 :
מס' מצביעים בעד קבלת הדו"ח  ,75 :מספר מצביעים נגד ,1 :מספר נמנעים 1 :

דו"ח ועדת בקורת
דו"ח וועדת הביקורת
ד"ר דוד בר מציג את דו"ח וועדת הביקורת של העמותה – (ראה דו"ח מצורף)
ועדת הביקורת מאשרת את הדו"ח פעילות והדו"ח הכספי של העמותה.
ראה דוח מצורף.

