בס"ד

עבודה משרדית
 עדכון קבצים במחשב
 תרגום לשפות של נושאי המכון
 חיפוש ואיתור חומר באתרי האינטרנט השונים
 אחזקת אתר המכון
 תיוק חומר
 משלוח דואר
 סריקות חומר למחשב

מחקרים
ארגון ,ניהול ועידוד מחקרים אשר מכון פוע"ה החל בבירורם.
ישנם נושאים שונים הלכתיים ומעשיים השייכים בדרכים ישירות ועקיפות לתחומי
הפעילות של מכון פוע"ה ,כגון :בעיות פוריות בבני דודים ,דימומים מהתקן וכד' . .אשר
מכון פוע"ה לקח על עצמו לבררם ולהוציאם למחקר.
יש צורך בארגון המחקרים השונים כגון :מילוי שאלונים ,הבאה למודעות הרבנים ,ליקוט
עובדות מהשטח וכד'. .

בין הנושאים הנחקרים במכון מופיעים:
 בעיות פוריות בעקבות נשואי בני דודים


איסוף מידע על תסמונות מיוחדות ומניעתן

 רפואה אלטרנטיבית בטיפולי פוריות


"כדורים" לכלות

יחסי ציבור
קידום החקיקה הציבורית -
השתתפות פעילה בקידום מערכות של חקיקה ציבורית בארץ ובכנסת ,למען מטרות
מכון פוע"ה והאידיאלים אותם הוא מייצג .נדרשת מתנדבת המכירה את הפוליטיקה
הישראלית ומסוגלת לקחת חלק בוועדות הכנסת השונות וביצירת דעת קהל וכד'. .

 ארגון סיורי רופאים מחו"ל בארץ/אתיקה -
יוקם מרכז המשווק לרופאים מחו"ל הבאים לארץ סיורים לימודיים ערכיים
ומעשירים בנושאים שונים הקשורים למכון פוע"ה ופעילותו הרעיונית .מכון פוע"ה
יארגן סיורים במקומות שונים בארץ שיוכרו כגמולי השתלמות בנושאי אתיקה
ומוסריות ההכרחיים לכל רופא יהודי ,ואף שאינו יהודי .בסיורים אלו יתוודעו הרופאים
לכל פעילותו של מכון פוע"ה לדוג' :נושא הפיקוחים במעבדות הפוריות שחשיבותו
נודעת אף בכל רחבי העולם ,נושא הפלות והמתות -מתי ,איך וכיצד.

 קורסי בודקות טהרה ברחבי הארץ -
הכשרת מגוון של אחיות ונשות מקצוע תורניות שיוכלו לשמש כ"בודקות טהרה"
לעזר לרב לפסיקות הלכתיות שונות .מערכת קיימת שצריכה תנופה  ,כמו"כ הכנת
מפגשים ,ימי עיון ,השתלמויות והעשרה לבודקות שכבר פועלות בשטח .כמו"כ מיפוי
אזורי הארץ ובדיקת נוכחות בודקות טהרה בכל אזור ואזור.

 קורס לרבנים מחו"ל הבאים לתקופות קצרות לארץ -
הכנת מערך לימודים במגוון אפשרויות לרבני קהילות בחו"ל הבאים לארץ .המתנדבת
תכין אופציות ורשימה מתוכננת של קורסים בנויים ומתן כלים לרב ליצירת קשר רציף
עם המכון )בהכנת פרוספקטים ,אפשרויות התקשרות וכד'(..

ספריית המכון
דרושות ספרניות להפעלת הספרייה של מכון פוע"ה
בתכנית שבועית לניהול מערך קוראים והשאלת ספרים,
עדכון תוכנת הספרייה ,ניהול רשימות ספרים נדרשים
והשגתם ועוד. .

סיוע ועזרה
 הקמת מכון לשידוכים -
סיוע לארגון והקמת מכון המקביל למכון פוע"ה בהיקפו ,אך יטפל בצורה
ממוקדת בכל נושא השדכנות בכלל ובפרט בסיוע לשידוכים עם בעיות רפואיות.

 שירותי הנחה בתחומים שונים למטופלי המכון -
ארגון הסדרי הנחה בתחומים שונים לרווחת הזוגות המטופלים במכון ולהקלת
עומס ההוצאות הרבות שנגרמות לזוגות בתקופת הטיפולים המתישה ,כמו
הנחות בתרופות וכו' . .

 מידע והדרכה למתבגרות -
איסוף מידע והפצת נושא ההדרכה לנערות בגיל ההתבגרות .גיל ההתבגרות
והשנויים שחלים בו גורר בעקבותיו שאלות רבות )ומטרידות…( .

 מרכז סיוע לתאומים ושלישיות

-

הקמת מרכז של סיוע ומידע להורי תאומים ושלישיות בכל הקשור לתנאים סוציאליים
והטבות הניתנים להורים אלו.

 זוג מאמץ זוג -
הכנת מערכת תמיכה הדדית של זוגות שכבר עברו את התהליך ומוכנים להיחשף
ע"מ לסייע לזוגות אחרים ,ע"י רשימות מקבילות העומדות בקריטריונים שונים,
תאמתם ויצירת הקשר בין הזוגות.

