
 פעילויות בסניפים של אגודה ישראלית לסוכרת                                                                   

מנהל  טלפון לברורים פרטי ההרצאה מקום ההרצאה תאריך
 הסניף

 סניף אשדוד  10.6.2018
, 16 השייטים' רח', ד  ס"במתנ

 .אשדוד

 בנושא :  19:00הרצאה בשעה 
 לבריאות"  3"חשיבותה של אומגה  
גב' חן רון, דיאטנית קלינית  המרצה: 

                                 גליל 3אומגה 
 

ד"ר לאה  
 קנטי

 סניף כרמיאל:   12.6.2018
 , ת"נעמ קהילתי מרכז   

 כרמיאל, 1 חבצלת' רח  

 : בנושא 18:30בשעה הרצאה 
  הסוכר" לאיזון פרקטיות עצות-הכף על" 

  ארי לב ענת דיאטנית: המרצה
  ח"ש 10 כניסה דמי          

 

 שרה דובשן 054-6680995

 סניף מ.א. גזר 8.6.2018
 שמעון' רח, לזקן יום במרכז
 בצמוד) חשמונאי בית, התרסי
 (המועצה לבניין

 

ניידת האגודה משתתפת ביום הבריאות 
שיתקיים ב מ.א. גזר, ניידת האגודה תעמוד 

בדיקת לחץ דם לרשות המעוניינים לערוך 
יום הבריאות  ללא תשלום. ורמת סוכר 

 בבוקר 9:00-12:00יתקיים בין השעות 

  

 סניף חולון: 14.6.2018
 109 חנקין' רח, חנקין ס"מתנ
 (  חולון מקניון' מ 50)  חולון

 : 17:30בשעה "  אפיה סדנת" של מפגש
     סולמה אהרון השף בהנחיית

    ,ובטטות קישואים פשטידת:  בסדנה*   
 גזר עוגת               
 ניצנים כרוב עם ירוק סלט               
 .מזון לשמירת בנוגע וטיפים הסבר               

 וטעימות והדגמה הסבר כולל הערב       
 ח"ש 10 סך על בתשלום הכניסה       

 

 רחל זנד 050-5666844



 סניף ראש העין  19.6.2018
 

בריאות בראש העין בין השעות  ארוע/מיזם
בחסות ראש העירייה וקופת   19:00-22:00

חולים כללית במטרה לעודד מודעות לסוכרת 
 דרכי ההתמודדות ועידוד למניעתה ,

בדיקות במהלך הערב ניידת האגודה תערוך 
 רמת סוכר ולחץ דם.

  

 סניף קריות :  25.06.2018
 במועדון "גמלאים ונהנים"

 מוצקין תברח' קק"ל, קריי
                     

 

 בנושא:  18:00הרצאה בשעה 
 "תזונה בגיל השלישי "             

מרצה: גב' מריאה כרמון, דיאטנית   
                        ₪ 10דמי כניסה:     קלינית ביה"ח רמב"ם,

 04-8780144/143בתאום מראש טלפון: 
 

 זלמה רוזן 052-2265193

 סניף מ.א. גזר 27.6.2018
 שמעון' רח, לזקן יום במרכז
 בצמוד) חשמונאי בית, התרסי
 (המועצה לבניין

 

 בנושא:  18:30הרצאה בשעה 
   "קידום בריאות העין אצל חולי סוכרת  " 

מנהל יחידת  אמיר בוקלמןד"ר  המרצה:    
 רישתית, מרכז רפואי קפלן, רחובות

 
 

 חנה סיבוני 054-6573563

                           סניף נהריה  3.7.2018
 המשותף החמישי העיון יום

 האוניברסיטאי הרפואי למרכז
 הישראלית והאגודה לגליל

במרכז הרפואי לגליל   לסוכרת
 )ביה"ח נהריה( 

בבוקר  8:30העיון שיתחיל ב במהלך יום 
 .13:00יתקיימו הרצאות שונות עד ל 

  חופשית הכניסה

 ברישום צורך יש
 04-9107558 בטלפון

 

 


