בס"ד

הנכם מוזמנים להשתתף בכנס השנתי של "עלה" שיתקיים ביום ששי 9.9.05
ה' אלול תשס"ה במרכז כנסים עזריאלי ,קומה  ,10תל אביב.
ההרצאות מותאמות לחולי המופיליה ומשפחותיהם ,נשאיות ,בני נוער והורים.
סדר היום
 08:00 – 09:00התכנסות ,קפה ומאפה .מצגות של חברות התרופות.
 09:00 – 99:30המופיליה והפטיטיס  – Cד"ר יעקב מאור.
 IVF + PGD 99:40 – 00:10הפריה חוץ גופית עם אבחון גנטה ,יסטטוס במרכז הרפואי
ע"ש שיבא – פרופ' אלון מ ,סרפנהל המכון הגנטי ,שיבא.
 00:30 – 11:00הפסקה
 11:00 – 11:30סוגיות בנושא בטיחות הדם ומוצריו בישראל –
פרופ' אילת שנער ,מנהלת שירותי הדם של מד"א בישראל.
 11:35 – 11:55הנהלת העמותה  -תוכניות לשנה הבאה ופרוטוקול האסיפה.
 11:55 – 12:25פאנל חברתי :קליטת ילד המופילי בגן –
בגה' שרה אוקון ,גננת ,מועצה אזורית ברנהגב.ר ' ורד קופל ,אמא.
 12:25 – 12:55פאנל חברתי :גישות חברתיות להתנהגות הצעיר ההמופילי –
מר גור מלממ ,דר רן יהודה.
 13:00ארוחת צהרים.


שאלות מהקהל – בסיום כל הרצאה ינתן זמן לשאלות.

על מנת להשתתף  -יש צורך להירשם אצל מיכל זיו מיידית בטלפון ,04 – 0000000
נייד  050 – 6680406או מייל  ,alehi@bezeqint.netאו אתר האינטרנט בכתובת:
 http://www.hemophilia.org.il/get1post.aspולהודיע/לרשום מספר המשתתפים.
חברים שלא ירשמו לא יוכלו להשתתף.
השתתפות באירועי העמותה מחייבת תשלום דמי חבר בסך  ₪ 150לשנה.
מי שלא שילם ,עד כה ,יוכל לעשות זאת בכניסה לכנס.
הגעה  -ניתן להגיע עד למקום עם רכבת ,תחנת השלומ ,םודיעין רכבת  03-5774000או
באתר הרכבת .www.israrail.org.il
 מנות גלאט כשר בהזמנה מראש.
ניתן לראות את המאזן הכספי )לא סופי( לשנת  2004ואת הפרוטוקולים בתיאום עם
החתומה מטה.
אשמח לראותכם בכנס,

ראו הסבר למקום הכנס והחנייה מעבר לדף.

מיכל זיו
מנכ"ל "עלה"

הוראות הגעה וחנייה
נכנסים לקניון עזריאלי )כניסות מאיילון דרום ,דרך השלום או דרך פתח תקווה(
חונים במפלס ) (– 1או )(– 2
רצוי לחנות בצבע הכתום הצמוד לקניון ,בניין עגול.
עולים במעלית לקומה  - 0לובי בניין עגול.
מהלובי עולים לקומה  – 00מרכז כנסים.
או -
עולים במעלית הקניון לקומה .3
פונים לעבר מסעדת ברונו/מצפה אך לא עולים למצפה אלא נכנסים למרכז הכנסים.
שימו לב ,הכנס מתקיים במרכז כנסים עזריאלי ולא במצפה.
בכל אחד מהמעברים נגישות מקסימלית.
בכניסה לכב ,סנשולחן ההרשמה של "עלה" ,תקבלו כרטיס ליציאה מהחניון.

