
 

 

 

 

 ובמערכת הבריאות בביטוח לאומיבמחלות שקופות  החולות זכויות נשים –מיזם נשים, בריאות  וחיים בכבוד 

 הזמנה לכנס

 ה: היבטים אישיים, רפואיים ומוסדיים בהתמודדותלא שקופ

  עם מחלות בלתי מוכרות 
 א' אייר התשע"ט 6.5.19יום שני 

 , חיפה4, רחוב חסן שוקרי ית חיפהיאירועים של עירהאולם 

 התכנסות  09:15-09:00

  , עיריית חיפה;למעמד האשה ייהרוזן כץ, יועצת ראש העיר סביאטריברכות:  09:30-09:15

סגנית מנהלת  ,אושרה פרידמן; מרכז פמיניסטי חיפה –פעילה בארגון אשה לאשה נאוה פרץ רבינוביץ, 

 ., אשה לאשהשותפה במיזם "נשים בריאות וחיים בכבוד"צביה דעי, ; הרשות לקידום מעמד האישה

  , אשה לאשהלהט-אסנת יחזקאלמרצה:    :פתיחההרצאת  10:00-09:30

 יברסיטתאונמתואר שני בקולנוע בעל , אסף ארנרייך במאי: ."מסיבת פרישה"הסרט  הקרנת 11:00-10:00

יים באורך מלא אחרי שני סרטים עלילת שלו, הסרט הדוקומנטרי הראשון "מסיבת פרישה" הואתל אביב. 

 . ומספר סרטים קצרים

 של מחלה שקופה"בטים אישיים ומשפחתיים יה"  12:15-11:00

 ,ולה בפיברומיאלגיהוח מלאית של משרד החינוךג  חנה,  –והוריו  ,הסרט במאי ,אסף ארנרייךבהשתתפות:  דיון

"הפיבאומיאלגיה&אני בצפון" , מקימת קבוצת התמיכה אתי לוזון סטרולוביץ ;בגמלאותמהנדס אזרחי  ,טוביהו

  .בפיברומיאלגיהחולה ואסטרטגית חדשנות עסקית  ,דיאנה לב ;שקופותמחלות ומתמודדת עם 

 אשה לאשה ,להט-אסנת יחזקאל: הדיוןמנחת 

 הפסקת קפה וכיבוד 12:30-12:15

  "שיח עם הממסד-: יצירת דולהפוך את הקערה על פיה" 13:45-12:30

הילה ברוך, עורכת דין עו"ד ; סגנית מנהלת הרשות לקידום מעמד האישה ,אושרה פרידמן :בהשתתפותדיון 

מחלות ריאה, שירותי רפאה לח כרמל ובמה"יבברופאה בכירה במכון הריאות  ,ד"ר סוניה שנייר ;ומגשרת

  ."לית קרן בריאהכנמ, שרה טנקמן ;מגשרת ומייעצת בתחום הנגישות ,שירי ארוני ;בריאות כללית

שותפה במיזם "נשים בריאות מנהלת קבוצות תמיכה לנשים חולות בפיברומיאלגיה וצביה דעי, : הדיוןמנחת 

  אשה לאשהוחיים בכבוד", 

  אשה לאשה, יזמת ומייסדת של מיזם "נשים בריאות וחיים בכבוד", ענת הורוביץ: דברי סיכום  14:00-13:45

 

  ש"ח 30עלות הכנס: 

תשלום " סיף הערה:להוובתחתית העמוד יש לשלם ב"תרומה חד־פעמית"  – של אשה לאשה האתרדרך ניתן לשלם 

המציין את התשלום  anat.horovitz25@gmail.comיש לשלוח אימייל לענת הורוביץ  במקביל. "6.5.19לכנס לא שקופה 

 לכנס דרך האתר.

 

 גבלות בניידות. הכנס ילווה בתמלול.והמקום נגיש לא.נשים עם מ

 .שמירת מקומות מותנה ברישום ובתשלום מראש

 ,052-8772711אסנת יחזקאל־להט:  ,052-2395108שושי אוחנה:  –ולצורכי נגישות: בטלפון לפרטים נוספים 

   anat.horovitz25@gmail.comענת הורוביץ:  –בדואר אלקטרוני 
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