
 פירוט פעילויות בסניפי אגודה ישראלית לסוכרת                                                   

 כתובת  מרצה  שם ההרצאה/ הפעילות כתובת תאריך 
טיפול תרופתי בנושא: הרצאה   17:00בשעה   סניף מ.א. גזר 10.1.2016

 בסוכרת ,כדורים, אינסולינים ותרופות חדישות
  תנא בר יעקב' פרופ מרצה: 

רופא וחוקר סוכרת ביה"ח הדסה וביה"ס 
 לרפואה של האוניברסיטה העברית ירושלים

 במרכז יום לזקן 
 רח' שמעון התרסי, בית חשמונאי

 )בצמוד לבניין במועצה(
 

פגישות, ההשתתפות  4בת  סדנת "מפת שיחה" סניף עכו  10.1.2016

 רשתיחווה -אווליןבתיאום מראש עם יו"ר הסניף 

  "בית האישה לשלום" , ומלכה אימד : בהנחיית
 , עכו5רח' יאנוש קורצ'אק  

פגישות, ההשתתפות  4בת  "מפת שיחהסדנת " סניף הרצליה  13.1.2016

 בתיאום מראש עם יו"ר הסניף קלוד לנגנואר 

  "בית הבריאות" בהנחיית הגב' לירז הורדן
 , הרצליה49רח' אבן גבירול 

 , חיפהסניף  14.1.2016
 

פגישות, ההשתתפות  6בת  "מפת שיחהסדנת "

 בתיאום מראש עם יו"ר הסניף , מר מורי הוד 

, אחות סוכרת בהנחיית הגב' זלמה רוזן
. 

  "בית אבא חושי "
 , חיפה71רח' אבא הילל סילבר 

 סניף עכו  17.1.2016
 

במהלך הסדנה תיערך הדגמת :  "סדנת אפיה"

אפיה בריאה של פשטידות, הכנת לבנה ,וטיפים 
לצרכנות נבונה....הסדנה תכלול הדגמה, טעימות 

 וקבלת מתכונים

  "לשלום האישה בית" בהנחיית השף אהרון סולמה
 עכו, 5 אק'קורצ יאנוש' רח

 את להפוך איך"  בנושא הרצאה 18:00בשעה  סניף רחובות  18.1.2016
 לסוכרתי המתאים חיים אורח על השמירה

   "חיובית לחוויה

 מרצה, גרנטשטיין נירה- איילה: מרצה
 אגודה סניפי רכזת, חיובית לגישה ומנחה

 לסוכרת ישראלית

 )בית פנחס("חוויות שעריים" 
 , רחובות15רח' בר כוכבא 

" איך להפוך את הרצאה בנושא  18:30בשעה  סניף נתניה  25.1.2016
על אורח חיים המתאים לסוכרתי  השמירה

   לחוויה חיובית"

מרצה  ירה גרנטשטיין,נ-מרצה: איילה 
ומנחה לגישה חיובית, רכזת סניפי אגודה 

 ישראלית לסוכרת

  "הקתדרה העממית"
 , נתניה 9רח' אחימאיר 

"טיפולים חדשים הרצאה בנושא   18:00בשעה  סניף אשדוד  26.1.2015
  בכף רגל סוכרתית "

, רופא פנימי,  ד"ר צבי לנדאו: מרצה
מומחה למחלות זיהומיות של הרגל 

 הסוכרתית 

 מתנ"ס ד' 
 , אשדוד16רח' השייטים 

גישה חיובית הרצאה בנושא :  18:00בשעה  סניף ראש העין 27.1.2016
 "כדרך להתמודדות עם הסוכרת

מרצה  נירה גרנטשטיין,-איילה מרצה : 
ומנחה לגישה חיובית, רכזת סניפי אגודה 

 ישראלית לסוכרת

 מרכז הגמלאים 
וולפסון פינת החמישה )בית 

 המוסיקה הישן( 



" מצב טרום סוכרת  הרצאה בנושא  17:00בשעה  סניף מ.א. גזר  27.1.2016
  תסמונת מטבולית"

מנהלת  הילה קנובלר,פרופ' מרצה : 
מרפאת סוכרת בבית החולים קפלן, 

 רחובות 

  מרכז יום לזקן
רח' שמעון התרסי, בית חשמונאי 

 )בצמוד לבניין במועצה(
 

 " רגל סוכרתית הרצאה בנושא :  17:30בשעה  סניף חולון  2.2.2016
 והכאב הנוירופטי"                          

רופא מומחה  "ד"ר דן שפיץ,מרצה : 
 במכון הסוכרת , בבית החולים וולפסון

 מועצת הפועלים
 , חולון54רח'  ההסתדרות 

"הסוכר עולה   :הרצאה בנושא  18:00בשעה  סניף חיפה 14.2.2016
 התפקוד מיני יורד"

ראש  פרופ' בועז מושקוביץמרצה: 
היחידה  לאנדואורלוגיה  בביה"ח "בני 

 ציון" 

  "בית אבא חושי "
 , חיפה71רח' אבא הילל סילבר 

     

 


