
   2019  נובמבר-אוקטובר  יםלחודש פעילויות בסניפים של אגודה ישראלית לסוכרת              

 מנהל הסניף טלפון לברורים פרטי ההרצאה מקום ההרצאה תאריך
יום ראשון 

10.11.2019 

 
 הרצאה בסניף רחובות 

 "שעריים חוויות"
 כוכבא בר' רח( פנחס בבית) 

 .רחובות, 15

 הרצאה 
 וכיבוד רישום, התכנסות –  18:00

  כף בדיקת תתאפשר 18:00-19:00     
 פדיקוריסטית ידי על סוכרתית רגל         

 : בנושא ושיחה הרצאה– 19:00
 "הסוכרתי הלב"    

 מנחמי דורון ר"ד   : המרצה      
   וולפסון ח"בביה בכיר קרדיולוג    

נובורדיסק כחלק מתרומה בלתי האירוע ממומן על ידי חברת נובו 
 תלויה.

 

 צביה ציוני 054-9414071

  בתאריך רביעי יום
20.11.2019 

 הרצאה בסניף הרצליה 
 בבית הבריאות

 , הרצליה49רח' אבן גבירול 

 :בתכנית
 וכיבוד רישום, התכנסות –  18:30
 :בנושא הרצאה – 19:00

 חדשות הנחיות - והסוכרת הלב
 : מרצה                       

 ארבל ירון' פרופ            
  הרפואי המרכז, בכיר מצנתר                                   

 סוראסקי ש"ע אביב תל              
האירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק כחלק מתרומה בלתי 

 תלויה.

 

 קלוד לנגנואר 054-4738449



 יום ראשון   
 17.11.2019ה 

  סניף עכו
 של  אגודה ישראלית לסוכרת 
 כתובת: "בית האישה לשלום" ,  

 , עכו5רח' יאנוש קורצ'אק 
 

 הזמנה
  שיתקיים למפגש מוזמנים הנכם

   16:30 בשעה 17.11.19   ראשון ביום 
 , לשלום האישה בבית   
 עכו, 5 אק'קורצ יאנוש' רח

 :בתכנית
 וכיבוד רישום התכנסות – 16:15
 :בנושא הרצאה:   16:30

 "ללב סוכרת בין הקשר"  
 :המרצה

 לקרדיולוגיה מומחה עטר שאול' פרופ

 אוולין רשתי 050-8423332

יום שלישי ה 
26.11.19 

 בסניף חולוןהרצאה 
 109מתנ"ס חנקין, רח' חנקין 

 חולון 
 מ' מקניון חולון(   50)

 מעלית(קומה שניה )יש 

 ב

 
 ס"המתנ של בלובי התכנסות – 17:00

 (לאולם ואוכל שתיה עם להכנס אין)      
 :בנושא הרצאה - 17:30      

 "  והתמודדות מניעה - הסוכרתי הלב"
     בכיר קרדיולוג, מנחמי דורון ר"ד, מרצה 

   בבית חולים וולפסון
 

מתרומה בלתי האירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק כחלק 
 תלויה.

 

 
  וולפסוןוולפסון ח"בביה

 רחל זנד 050-5666844



 – ה, שלישי ביום
19.11.2019 

     להרצאה מוזמנים הנכם
  בסניף כרמיאל

 , שלישי ביום  שתתקיים
 19.11.2019 – ה
 , ת"נעמ קהילתי מרכז 

 כרמיאל, 1 חבצלת' רח  
                                     

 
 
 
 
 
  

 : בתוכנית
             וכיבוד  התכנסות – 17:30
 : בנושא הרצאה -18:00

 "  לסוכרת הלב בין הקשר"                                
  סודרסקי דורון ר"ד , מרצה                  

 לקרדיולוגיה ביחידה בכיר ומצנתר רופא
   פוריה החולים יתב

 
האירוע ממומן על ידי חברת נובו נובורדיסק כחלק מתרומה בלתי 

 תלויה.

 שרה דובשן 054-6680995

     

 


