
 פירוט הרצאות ופעילויות בסניפי אגודה ישראלית לסוכרת                               

 

 הערות מרצה  פירוט כתובת תאריך 
 

עכו, 5 אק'קורצ יאנוש' רח, לשלום האישה בבית, עכו סניף 14.12.2015    ורישום התכנסות  16:00 
 הרצאה  "כליות וסוכרת "   16:30

בשקין אמיר ר"ד  
 מכון מנהל                  

ומטבוליזם אנדוקרינולוגי  
נהריה, מערבי גליל ח"ביה  

 

  ורישום התכנסות 18:00 .רחובות, 15 כוכבא בר' רח( פנחס בבית" )שעריים חוויות" 14.12.2015
  בטיפול חידושים, "הרצאה 19:00

 "  לשאלות ומענה בסוכרת            

   תנא בר יעקב' פרופ
   לרפואה הפקולטה 

 העברית האוניברסיטה
 ירושלים

 

 התכנסות  18:00 לבנים יד במתחם רוטשילד שדרות פינת הנשיא' חדרה, רח 16.12.2015
 גזר עוגתשל  הדגמה וטעימות 18:30

, קלה קישואים פשטידת, לסוכרתיים 
  לסוכרתיים מיוחד,  עשיר בריאות סלט

  ₪ 10עלות :    סולמה אהרון השף

 התכנסות ורישום  18:00 54 ההסתדרות' רחחולון , מועצת הפועלים ,  15.12.2015
 הסוכרת "השפעת: הרצאה  18:30

 "העיניים על

                         מוצמכר לריסה  ר"ד
                                       רשתיות למחלות מומחית

 הרופא אסף ח"ביה

 

קבוצת תמיכה   17:30-19:30 חיפה 72רח' אבא הילל סילבר חיפה, בית אבא חושי,  17.12.2015
  טעים לאכול"לסוכרתיים  בנושא : 

 "מאוזן ולהישאר               

 רוזן זלמההגב' בהנחיית 
                                מוסמכת סוכרת אחות, 

 בסוכרת רב ניסיון בעלת

 

 התכנסות ורישום  17:30 מודיעין,  49 דותן עמק' רח, תחומי הרב במרכזמודיעין,   20.12.2015
 זכויותיך את דעהרצאה  " 18:00

 ביטוח של התקנות החמרת לאור
 "לאומי

 ד"עו,  שרצקי מאור
 ישראלית אגודה של 

                                     לסוכרת
 החולה לזכויות מומחה

 

 התרסי שמעון' ברח לזקן יום מרכז של באולםסניף מ.א. גזר ,   28.12.2015
 חשמונאי בבית

 התכנסות ורישום  17:00
 והשפעתו חיים אורחהרצאה "  17:30

 "  החיים אורך על

  אמון אייל
 חוקר, המאמץ של פיזיולוג

  הלב  לשיקום במכון
  השומר תל" שיבא" ח"בבי 

 

 התכנסות ורישום  18:30 נתניה 9 אחימאיר' רח, העממית בקתדרהסניף נתניה ,   18.12.2015
 וטיפול מעקבהרצאה "  18:45

 "  בסוכרת רגל בכף                      

  כפרי אסתר' הגב
 לסוכרת מומחית

 לניאדו החולים בית 

 

  נחשון רעננה , במועדון -סניף כפר סבא 29.12.2015
 .סבא כפר(  ראשונה קומה)11 נחשון' רח          

 : המרצה התכנסות ורישום  20:00
 וישליצקי ויקטור' פרופ
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הרצאה,                                   20:15
 "מחקריםו הכאב, כללי רקע - סוכרת"

 מאיר החולים בבית רופא 
 סבא כפר

 המחקר יחידת ומנהל

 התכנסות ורישום 18:30 , הרצליה 49סניף הרצליה, בית הבריאות, רח' אבן גבירול   30.12.2015
  נפשי חוסן פיתוח" הרצאה,  19:00

 "חיינו לניהול כדרך                        

המרצה:                                 
 גרבר מרטההגב' 

,  קלינית פסיכולוגית
 בליווי ומתמחה מומחית
 שינוי תהליכי

 

 ורישוםהתכנסות  17:00 , מתנ"ס ד' אשדוד 16סניף אשדוד , רח' השיטים  27.12.2015
הרצאה,                       17:30

, מרצה אלי  "מימוש זכויות החולים "
 לוטן , עו"ד

                                      הרצאה,  18:30
" האם ניתן להוריד את מינון 

  האינסולין ע"י תזמון הארוחות?"
 

 המרצים : 
הרצאה ראשונה:                     

 אלי לוטן, עו"ד
 הרצאה שניה : 

 ,יעקוביביץ דניאלה' פרופ
מומחית לסוכרת, ביה"ח 

 וולפסון
 
 

 

 


