
דברי סיכום
היוזמות והמייסדות של    –ענת הורוביץ ואנה דסה 

'  בריאות וחיים בכבוד, נשים'המיזם 



:תודות•
oהוריו והדוברות בפאנלים, לבמאי הסרט.
o מרכז פמיניסטי חיפה–לאשהלאשה.
oדודו ואבי הטכנאים, רוזן כץביאטריס' לגב, לעיריית חיפה.
oמ"וגולדוברת כללית חיפה , ר"ובמלמח כרמל "ביה–שנייר סוניהר "לד ,

.ח כרמל מר אלי דדון"ולדובר ביבאואריוכי' הגב
oטנקמןשרה ' לקרן בריאה ולגב.
o ולגברת אושרה פרידמן, האשהלרשות לקידום מעמד.
o בריאות וחיים בכבוד, נשים"לפעילֹות ולמתנדבות במיזם."
o על, מירב עיצוב במחשבה תחילה–למירב זרח הגרפיקאית

.עיצוב ההזמנה הנהדרת



מסר ממייסדות המיזם  
כדי , 2012במאי , שנים בדיוק7אנה ואני פתחנו את המיזם לפני •

לקדם את זכויותיהן הרפואיות וסוציאליות  של נשים החולות  
את הכנס הנוכחי יזמנו כחלק . במחלות שקופות ומשפחותיהן

אבל במטרה להעלות את  , מחודש המודעות לפיברומיאלגיה
בהקשר זה נזכיר שמרץ היה  . המודעות גם לעוד מחלות שקופות

.מחלה שקופה נוספת, לאנדומטריוזיסחודש המודעות 
ומקיים  " מסיבת פרישה"זהו הכנס הראשון שמקרין את הסרט •

אחריו דיון על הזווית האישית והמשפחתית של מחלות שקופות ודיון 
.על הזווית הרפואית והממסדית של התמודדות עם מחלות אלה

אבל  . בכל מחלה שקופה ישנם אחוזים שונים של נשים חולות•
אלא התופעה , לטעמנו לא משנה אחוז החולות  או שם המחלה

במעגלים עימההרפואית והמוסדית של ההתמודדות , האישית
.המשפחתיים והמוסדיים , האישיים



:קישורים חשובים למידע על מחלות שקופות ונשים•
o"ר עדי פינקלשטיין על  "ראיונות עם ד–" תשישות קיומית

התמודדות עם פיברומיאלגיה ועם תשישות כרונית 
o 1פרק :

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12208
o 2פרק :

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12209
o 3פרק :

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12210

https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12208
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12209
https://www.kan.org.il/Podcast/item.aspx?pid=12210


:קישורים חשובים למידע על מחלות שקופות ונשים•
o 30.1.18, מעמד האישה ולשוויון מגדרי בכנסתדיון בוועדה לקידום

ohttps://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Women/Pa
ges/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=17002

oמתוך הדיון:
oמה  " (אין תשובה לשאלה הזו:"משרד הבריאות , פאליקר ישי "ד

)?הממוצע לאבחון מחלות כאלה בישראל לעומת העולם
oספר הליקויים אין בו : "המוסד לביטוח לאומי, אוסטפלדר ישי "ד

הספר בוחן סימנים ובעיקר תפקוד ואין  ... רשימת מחלות כרוניות
"  בו בהכרח רשימת מחלות

https://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Women/Pages/CommitteeTVarchive.aspx?TopicID=17002


:היום שאחרי הכנס•
o בריאות וחיים בכבוד, נשים"הצטרפות לפעילּות של מיזם"
o חוקרת  , דינה פוזניאק' נא לפנות לגב–קידום מחקר בנושא

nashimbtl@gmail.com: בתחום של מגדר ובריאות
oשליחת סיפורי חיים על התמודדות עם מחלות שקופות :

nashim.bituachleumi@gmail.com
o המעוניינות להגיע נא לשלוח אימייל  –הגעה למפגש מעקב
oהקמת דף פייסבוק של המיזם על ידי מתנדבות

mailto:nashimbtl@gmail.com
mailto:nashim.bituachleumi@gmail.com


:יצירת קשר לכל דבר ועניין נא לפנות•
oענת הורוביץ :anat.horovitz25@gmail.com
o052-6032603: צביה דעי

nashim.bituachleumi1@gmail.com
o 04-8650977: מרכז פמיניסטי חיפה–אשה לאשה  ,

04-8660951 ,isha@isha.org.il

mailto:anat.horovitz25@gmail.com
mailto:nashim.bituachleumi1@gmail.com
mailto:isha@isha.org.il


ם.שבאתןתודה 
!ולהתראות בכנס הבא
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