בס"ד
הנכם מוזמנים להשתתף בכנס השנתי של "עלה" שיתקיים ביום ששי 8.9.06
טו' אלול תשס"ו במרכז כנסים עזריאלי ,קומה  ,10תל אביב.
סדר היום
 88:00 – 09:00התכנסות ,קפה ומאפה .מצגות של חברות התרופות.
 09:00 – 09:20המופיליה ופזיוטרפיה – בג' רחל טיקטינסקי ,פזיוטרפיסטית.
 99:20 – 00:20פאנל ביטוח לאומי – נכות ושיקום:גב ' גינה גולדשטיין ,עובדת סוציאלית,
בג' דליה יוגב – סגנית מנהל אגף נכות כללית ביטוח לאומי.
בג' בלהה שוורץ – מנהלת מחלקת שיקום ביטוח לאומי רמת גן.
שאלות.
 00:20 – 10:55הפסקה
 10:55 – 11:25הכול אודות פקטורי קרישה רקומביננטים )מהונדסים גנטית( מול פקטורים
ממקור הומאני )תרומות דם( – סוגים שונים וההבדל בינהם ,צריכה נכונה
וטיפול מונע – ד"ר גילי קנת ,סגנית מנהל המרכז הארצי להמופיליה.
 11:25 – 11:40מטרות "עלה" בנושא פקטורים – מר חיים ויסמן ,חבר ועד "עלה" וראש
ועדת בטיחות מוצרי דם.
שאלות.
 11:40 – 11:55הנהלת העמותה  -תוכניות לשנה הבאה ופרוטוקול האסיפה.
 11:55 – 12:20פאנל חברתי :משפחה עם המופיליה – הוריב ,םנים עם המופיליה ואחות
נשאית המופיליה:
 התנדבות לצבא  -אחים עם המופיליה קשה יעידו מניסיונם האישי.
 נשאית המופיליה – ניסיון אישי בהכחדת המחלה ע"י ברירת עוברים.
 גידול משפחה – ניסיון אישי של הורים לשני בנים עם המופיליה קשה.
 12:20 – 13:00ישראל קטורזה במופע סטנד אפ
ארוחת צהרים בשרית כשרה
13:20
.


שאלות מהקהל – אתם מוזמנים להעביר אלי בהקדם שאלות בנושאי ביטוח לאומי ואחרים.

על מנת להשתתף -
יש צורך להירמ לצא םשיכל זיו מיידית בטלפון  ,04 – 6180980נייד 050 – 6680406
או 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  ₪ 050לשנה.
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  2005ואת הפרוטוקולים בתיאום עם החתומה
מטה.
אשמח לראותכם בכנס,
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.
בכל אחד מהמעברים נגישות מקסימלית.
בכניסה לכב ,סנשולחן ההרשמה של "עלה" ,תקבלו כרטיס ליציאה מהחניון.

הודעות



הגב' גינה גולדשטיין ,עובדת סוציאלית ,המרכז הארצי להמופילה ,היתמקמה בחדר
חדש במרכז ומעתה היא זמינה בטלפון ישיר  03-5302010או בדוא"ל
Gina.Goldstein@sheba.health.gov.il
דל 'בגהיה בשרי – אחות אחראה ,תימרכז הארצי להמופיליה ,מזכירה לבני משפחה
של נשאי הפטיטיס  Cלהגיע למרכז להמופיליה להיבדק.

