
   2018 דצמבר  -אוקטובר  יםלחודש פעילויות בסניפים של אגודה ישראלית לסוכרת              

 מנהל הסניף טלפון לברורים פרטי ההרצאה מקום ההרצאה תאריך

 ביום חמישי 
 -ה

25.10.2018 
 

 סניף חולון 
 של אגודה ישראלית לסוכרת 

 מתנ"ס חנקין,   
 חולון  109רח' חנקין 

 קומה שניה )יש מעלית(    

 
מה צריך ,"סוכרת והלב   17:30בשעה 

 לדעת ?"
 קרדיולוג בכיר, פרופ' ירון ארבל,  המרצה

מנהל מרכז למחקר קרדיוסקלרי  
  באיכילוב

 חלי זנד 050-5666844

ביום רביעי   
 24.10.2018ב

של אגודה  סניף אשדוד
 ישראלית לסוכרת

 , 16במתנ"ס  ד', רח' השייטים 
 אשדוד.

 

 "שאלות שרצית לשאול 19:00בשעה  
 ולא העזת ..."    

 .Ph.Dד"ר לאה קנטי: המרצה
 מחנכת סוכרת

 

08-8557236  
050-5719143 

 ד"ר לאה קנטי

 ביום רביעי
21.11.2018 

 סניף הרצליה 
 אגודה ישראלית לסוכרת

בית הבריאות, אבן גבירול 
 , הרצליה49

 האיזון"" כיצד לנצח את מרוץ  19:00בשעה 
מרצה: ד"ר רננה שור, קרדיולוגית בביה"ח 

 אסף הרופא

 קלוד לנגנואר 054-4738449

של אגודה  סניף חיפה 18.10.2018
 ישראלית לסוכרת

 8מועדון מילב רח' סיני 
 חיפה

 

סודות המוח לחיים בריאים "  17:30בשעה 
 מאושרים וארוכים "

                          אנה מרמילב , מומחית מרצה:   
לחיזוק שליטה עצמית  מאמנת בריאות 

 גמילה והרזיה.
 

 מורי הוד 054-6371171



של אגודה  סניף חיפה 18.11.2018
 ישראלית לסוכרת

 8מועדון מילב רח' סיני 
 חיפה

 

 "הקשר בין סוכרת ללב"  17:30בשעה: 
 המרצה: ד"ר חלבי מגדי 

 מורי הוד 054-6371171

של אגודה  סניף נתניה 26.11.2018
 ישראלית לסוכרת

הקתדרה העממית, רח' 
 , נתניה9אחימאיר 

 נקודת  -" הסוכרת והלב 18:30בשעה 
  מבט של קרדיולוג"                      

 , קרדיולוג בכיר, פרופ' ירון ארבל,  המרצה
 מנהל מרכז למחקר קרדיוסקלרי 
 באיכילוב 

-רחמניד"ר רינה  050-5534438
 רבינוביץ'

 ביום שלישי, 
 6.11.2018 –ה 

 

 משגב-סניף כרמיאל
של אגודה  והסביבה

 ישראלית לסוכרת  
 מרכז קהילתי נעמ"ת, 

 , כרמיאל1רח' חבצלת 
 

                                  

בחירה של הטיפול "   18:00בשעה:  
 " 2בסוכרת סוג 

                          המרצה: ד"ר עמיר בשקין,    
מנהל היחידה אנדוקרינולוגיה וסכרת המרכז 

 הרפואי לגליל מערבי.
 

 שרה דובשן 054-6680995



ביום ראשון ה 
28.10.2018 

של אגודה  סניף רחובות
)בבית ישראלית לסוכרת 

 ,15פנחס( רח' בר כוכבא 
 רחובות 

 הרצאה ושיחה בנושא: 19:30בשעה : 

 חולים""חשיבות ביקור 
 ,  אחותצביה ציוני: המרצה            

 

 צביה ציוני 054-4554751

ביום ראשון ה 
25.11.2018 

של אגודה  סניף רחובות
)בבית ישראלית לסוכרת 

 ,15פנחס( רח' בר כוכבא 
 רחובות 

 הרצאה בנושא:  19:30בשעה 

 נקודת  -" הסוכרת והלב
 מבט של קרדיולוג"                       

 , קרדיולוג בכיר, פרופ' ירון ארבל,  המרצה
 באיכילוב  מנהל מרכז למחקר קרדיוסקלרי 

 צביה ציוני 054-4554751

 


