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الجمعية اإلسرائيلية للنباتات الطبية عيالم
تاسست الجمعية االسرائيلية لالعشاب الطبية في شهر يوليو تموز عام  2003في الحديقة النباتية بتل ابيب على
يد عدد من النشطاء في مجال االعشاب الطبية في اسرائيل الذين عملوا في مجاالت مختلفة منها الطب والتعليم
وتربية االعشاب وانتاجها والصيدلة وغيرها من المجاالت.
ووضع مؤسسو عيالم نصب اعينهم رؤيا جمعية عامة غير منحازة تعمل على تشجيع هذه المهنة وتدفع الى
االمام استخدام االعشاب الطبية بصورة امنة وناجعة.
هذه السنة وبمناسبة مرور ثالثة عشر عاما على تاسيس الجمعية نحن فخورون بما تم انجازه حتى االن.
المئات من اعضاء الجمعية معظمهم متخصصون في الطب البديل باالعشاب ينضمون مجددا الى الجمعية
تقديرا لها.
ويشارك هؤالء في مؤتمرات وجوالت ويقومون بتنظيم ونشر جميع نشاطاتها .
وتعمل وزارة الصحة وممثلو منظمات االطباء وغيرها من المنظمات على االعتراف بجمعية عيالم كهيئة ممثلة
لمجال الطب البديل باالعشاب الطبية وبالمتخصصين به.
وهذه هي اهداف الجمعية التي تم تحديدها عند تاسيسها:
*ضم جميع العاملين في مجال االعشاب الطبية الى منظمة مستقلة.
*تمثيل شؤون عامة في مجال االعشاب الطبية امام المؤسسات العامة والجمهور.
*العمل على تاسيس مدرسة ومكتبة لتعليم وتدريس مجال االعشاب الطبية.
*العمل على استخدام امن لالعشاب الطبية.
*نشر معلومات حديثة مثل البحوث العلمية حول استخدام االعشاب الطبية.
*عقد لقاءات مهني ة مثل مؤتمرات وايام دراسية ودورات استكمالية وتنظيم جوالت بهدف التعرف على النباتات
في إسرائيل.
*تشجيع اجراء بحوث علمية ودراسية حول كيفية استخدام النباتات المحلية.
* العمل من اجل حصول المتخصصين في مجال الطب البديل باالعشاب على شهادات مهنية معترف بها.
*اعداد ونشر كراسة للعقاقير المستخرجة من نباتات إسرائيل.
*اقامة عالقات مع منظمات مهنية في مجال االعشاب الطبية في البالد وانحاء المعمورة.
وتعمل في اطار جمعية عيالم حاليا اللجان التالية:
*لجنة مؤتمرات ودورات استكمالية وايام دراسية.
*لجنة لتنظيم جوالت ميدانية.
*لجنة التنظيم.
* لجنة االعالم لتاسيس موقع انترنت ونشرات الكترونية /وتعكف جميع هذه اللجان على تحقيق اهداف الجمعية
اال وهي نشر المعلومات حول االعشاب الطبية من خالل عقد مؤتمرات وتنظيم جوالت ودورات استكمالية
ونشر بحوث علمية جديدة حول الطب البديل باالعشاب والتعرف على النباتات في اسرائيل من خالل تنظيم
جوالت ودفع الجمعية واهدافها وعملها الى االمام في صفوف الجمهور عامة.
وينضوي تحت جمعية عيالم االتحاد المهني الوحيد في اسرائيل للمتخصصين السريريين في الطب البديل
باالعشاب .هذا وال يزال الطريق امام الجمعية طويال بحيث نسمع بين الفينة واالخرى عن استخدام غير مهني
لالعشاب الطبية او عن منتجات تجارية ال تخضع للمراقبة.

فان رسالة الجمعية الخاصة باستخدام امن ومراقب لالعشاب الطبية ال تزال بحاجة الى شركاء وممثلين.
جمعية عيالم تعكف على جعلها مظلة للمتخصصين والباحثين والعاملين في هذا المجال وماوى للحكماء والطلبة
وبيتا لعقد اللقاءات والتعاون مع الكوادر الطبية في اسرائيل على جميع اطيافها ومركزا عاما لنشر معلومات
حديثة حول االعشاب الطبية وطرق استعمالها.
تتلقى الجمعية احيانا طلبات خطية وشفوية في مسائل مختلفة وهي تسعى جاهدة الى الرد واالجابة عليها ومد يد
العون قدر االمكان .وفي بعض المسائل ال تستطيع الجمعية في هذه المرحلة تقديم العالجات علنا كمنظمة مهنية
اال انها ال تتجاهل اي طلب بل تبذل جهودا للمساعدة من خالل توجيه المراجعين الى الجهات المعنية.
ولهذا السبب نرجو منكم ان تطرحوا علينا اي اقتراح او سؤال او شكوى تفكرون انه يمكن للجمعية ان تتعامل
معها .وتتعهد الجمعية بالسعي الى تحقيق ذلك.
ويطلب من الجمعية االجابة على اسئلة عديدة ومتنوعة مثل مسالة تاهيل المتخصصين بالطب البديل باالعشاب
واعتراف هيئات حكومية وعامة بدراسة هذا الطب وتحديث قوائم االعشاب الطبية المسموح تسويقها
واستخدامها من قبل وزارة الصحة.
وسنعمل بمساعدة اعضاء الجمعية على إيجاد حلول لهذه المسائل خالل العام القادم ان شاء هللا.
ونرجو ممن يشعر بان هذه المسائل غير واضحة له ويرغب في المساعدة ان يتصل بالجمعية فورا.
العضوية والنشاط في هذه الجمعية من البداية من شانها ان تساعد الهيئات المعنية على العمل في االتجاه المرجو
بالنسبة لجمعية عيالم.
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