
 

   2019פברואר -ינואר יםלחודש פעילויות בסניפים של אגודה ישראלית לסוכרת              

 מנהל הסניף טלפון לברורים פרטי ההרצאה מקום ההרצאה תאריך

28.1.2019  
 יום שני

של אגודה  סניף נתניה
 ישראלית לסוכרת

הקתדרה העממית, רח' 
 , נתניה9אחימאיר 

  18:00הרצאה, בשעה 
 איך לעשות את שינוי לאורח חיים בריא ?"  

 וכיצד מלווי הסוכרת נערכים לעזור בשינוי    
 ולתמוך באנשים עם סוכרת            

 "ובני משפחותיהם                
 גרנטשטייןנירה איילה  :מרצה       

 מנהלת הסניפים של אגודה ישראלית לסוכרת 
 ה מוסמכת לאנשים עם סוכרת ומלוו

 ובני משפחותיהם               

-ד"ר רינה רחמני 050-5534438
 רבינוביץ'

30.1.2019  
 יום רביעי 

של אגודה סניף הקריות 
 ישראלית לסוכרת

"גמלאים ונהנים" ברח' במועדון 
 מוצקין תקק"ל,  קריי
 

 
 ,18:00הרצאה בשעה 

 

 עבר הווה ועתיד""סוכרת,      
 

 חברת טאיקו  ירון שיףמרצה:        
 

 זלמה רוזן 052-2265193



30.1.2019  
 יום רביעי 

של אגודה  סניף מ.א. גזר
 ישראלית לסוכרת

 מרכז יום לזקן
 רח' שמעון התרסי, 

 בית חשמונאי
 )בצמוד לבניין המועצה(

 

 בנושא:הרצאה    17:30ב 

 "שבירת מיתוסים בטיפול בסוכרת
 ואימוץ גישה חדשנית"

 

 מרצה:
 ד"ר רננה שור

 אסף הרופאב מומחית לסוכרת
 ומרפאות סוכרת, מכבי

גילוי נאות: חב' סאנופי היא הנותנת חסות 
 לפעילות

 

 חנה סיבוני 054-6573563

 יום 30.1.2019
 רביעי
 

 , הבריאות בית, הרצליה סניף
 הרצליה 49 גבירול אבן' רח

 

 19:00:  בשעה הרצאה
 
 "לגופו מקרה כל –הראשונה הזריקה"
 

 והקושי לחששות שמתייחסת הרצאה
 כלים ונותנת בהזרקות בטיפול בהתחלה

.           ומוצלחים פשוטים וטיפים
 רופאה יוסף יליזרב ליאת ר"ד: מרצה

 וסוכרת אנדוקרינולוגית, פנימית
 חולים בית שומרון -השרון חולים בית  

 לילי אלי חברת בחסות  מאיר

054-4738449 
 

 לנגנואר קלוד
 



7.2.2018 
 

 חמישי יום
 

 חושי אבא בבית            
 

, 71 סילבר הילל אבא' רח
 .חיפה

 , 17:15: בשעה הרצאה
 

 :ההרצאה נושא
 

 ותרופות גישות" הראשונה הזריקה"
 בסוכרת לטיפול חדשות

 
 מנהלת,  דגן ברכה ר"ד:  המרצה

 אזורית סכרת מרפאת
 

 אלי חברת בחסות מוגש לציבור שירות
 לילי

054-6371171 
 

 הוד מורי
 

 ,שני ביום
 ' א באדר' ו 

11.2.2019  

 מכבים רעות-סניף מודיעין
 , גמלאים במרכז

 עמק' רח, לבנים יד בית  
 מודיעין 28 האלה

             וכיבוד  התכנסות – 18:00
 :    הרצאה - 18:30 

 ? "בסוכרת האיזון מרוץ את לנצח כיצד"    
 סוכרת יועצת , דובינסקי גלינה ר"ד :המרצה           

 ולאומית כללית חולים קופת              
 "סאנופי חברת בחסות לציבור כשירות מוגש" 

 ניצה דוידוביץ' 052-8680051



12.2.2019    
 יום שלישי 

 סניף חולון 
 של אגודה ישראלית לסוכרת 

 מתנ"ס חנקין,   
 חולון  109רח' חנקין 

 קומה שניה )יש מעלית(    

  17:30הרצאה בשעה         

 "מיתוסים על תרופות"     
מרצה, ד"ר ורדית קלמרו, רוקחת 

 קלינית מייסדת ומנהלת " ד"ר לתרופות"

 חלי זנד 050-5666844

 - ה שלישי ביום
12.2.2019 

 סניף כרמיאל       
  ת"נעמ קהילתי במרכז
 בכרמיאל, 1 חבצלת ברחוב

 קל וכיבוד, התכנסות - 17:45
 :בנושא הרצאה – 18:00

 בעזרת הסוכרת בשבילי ניווט
 להתמודדות הדרך - "שיחה מפות"

   הסוכרת מורכבות עם
 כרמלי שרית: המרצה

  כללית חולים קופת, ראשית אחות                                       
 .חבצלת סניף                                    

 שרה דובשן 054-6680995

 


