
זכויות נשי� במחלות שקופות בביטוח לאומי ובמערכת הבריאות

- הזמנה לכנ� -

לא שקופה: היבטי� אישיי�, רפואיי� ומו�דיי�
בהתמודדות ע� מחלות בלתי מוכרות

יו� שני | 6.5.2019
אול� האירועי� של עיריית חיפה, רח’ ח�� שוקרי 14 חיפה

09:20-09:00

09:30-09:20

10:00-9:30

11:00-10:00

12:15-11:00

12:30-12:15

13:45-12:30

14:00-13:45

התכנ�ות

 ברכות: ביאטרי� רוז� כ
, יועצת ראש העירייה למעמד האשה, עיריית חיפה; נאוה פר
 רבינובי
, פעילה
 בארגו� אשה לאשה – מרכז פמיני�טי חיפה; אושרה פרידמ�, �גנית מנהלת הרשות לקידו� מעמד

האשה; צביה דעי, שותפה במיז� “נשי� בריאות וחיי� בכבוד", אשה לאשה.

הרצאת פתיחה: "מחלות שקופות כמקרה מבח� של תפי�ות פמיני�טיות ולימודי מוגבלות“
 מרצה: א�נת יחזקאל-להט, אשה לאשה.

 הקרנת ה�רט "מ�יבת פרישה". במאי: א�� ארנריי�, בעל תואר שני בקולנוע מאוניבר�יטת תל אביב.
"מ�יבת פרישה" הוא ה�רט הדוקומנטרי הראשו� שלו, אחרי שני �רטי� עלילתיי� באור� מלא ומ�פר

 �רטי� קצרי�. 

”היבטי� אישיי� ומשפחתיי� של מחלה שקופה“
 דיו� בהשתתפות: א�� ארנריי�, במאי ה�רט, והוריו – חנה, ִגמלאית של משרד החינו� וחולה

 בפיברומיאלגיה, וטוביה, מהנד� אזרחי בגמלאות; אתי לוזו� �טרולובי
, מקימת קבוצת התמיכה
 "הפיברומיאלגיה&אני בצפו�" ומתמודדת ע� מחלות שקופות; דיאנה לב, א�טרטגית חדשנות ע�קית

וחולה בפיברומיאלגיה.
מנחת הדיו�: א�נת יחזקאל-להט, אשה לאשה

הפ�קת קפה וכיבוד

”להפו� את הקערה על פיה: יצירת דו שיח ע� הממ�ד“
דיו� בהשתתפות: אושרה פרידמ� – �גנית מנהלת הרשות לקידו� מעמד האישה; עו"ד הילה ברו�,

 עורכת די� ומגשרת; ד"ר �וניה שנייר, מומחית במחלות ריאה, רופאה בכירה בביה"ח כרמל ובמלמ"ר 
בכללית;  שירי ארוני, מגשרת ומייעצת בתחו� הנגישות; שרה טנקמ�, מנכ"לית קר� בריאה.

 מנחת הדיו�: צביה דעי, מנהלת קבוצות תמיכה לנשי� חולות בפיברומיאלגיה ושותפה במיז� "נשי�
בריאות וחיי� בכבוד", אשה לאשה.

 דברי �יכו�: ענת הורובי
, יזמת ומיי�דת של מיז� ”נשי� בריאות וחיי� בכבוד“, אשה לאשה.

עלות הכנ�: 30 ש”ח

המקו� נגיש לאנשי� ע� מוגבלות בניידות.  הכנ� ילווה בתמלול.
שמירת מקומות מותנה ברישו� ובתשלו� מראש.

נשמח א� תפיצו את ההזמנה לכנ� לאנשי� שיש לה�/� עניי� אישי ו/או מקצועי בנושא.

לפרטי� נו�פי� ולצורכי נגישות:
ארגו� אשה לאשה - טל’: שושי אוחנה: 052-2395108, א�נת יחזקאל-להט: 052-8772711

 דוא”ל - ענת הורובי
 יייייייייייייייייייייייייייייייייייי

נית� לשל� בהעברה בנקאית לארגו� אשה לאשה: חשבו� 413461, �ני� 077 נווה שאנ� 
 בנק 031, הבנק הבינלאומי הראשו� ולהו�י� הערה: ”תשלו� לכנ� לא שקופה 6.5.19“

anat.horovitz25@gmail.com במקביל לשלוח מייל לענת הורבי
:                                             המציי� את התשלו� לכנ�.

anat.horovitz25@gmail.com

מיז� נשים, בריאּות וחיים בכבוד


