
 יום עיון לחברי האגודה
אי"ה ביום חמישי כ' חשוון )9.11.17(

מקומות ישיבה נפרדים לגברים ולנשים 
מקום האירוע: אולם פנמה- הדסה עין כרם, ירושלים

)אולם פנמה ליד המודיעין בכניסה(

 המרכז לטרשת נפוצה במרכז הרפואי האוניברסיטאי הדסה
והאגודה הישראלית לטרשת נפוצה )ע"ר( מקיימים יום עיון 

c לציון המהפכה הרפואית בביטוח לאומי – בשורות טובות לחולי טרשת נפוצה
c מידע וקבלת כלים להתמודדות עם מחלת הטרשת הנפוצה

Merck - יום העיון מוגש כשירות לציבור באדיבות חב' מרק
השירות ניתן באופן בלתי תלוי ולא משפיע על תכני יום העיון

יום העיון תוכנן במיוחד עבורכם ואנו מקווים מאוד לראותכם ביום עיון חשוב זה.  c
מספר המקומות מוגבל - נא להחזיר את הטפסים עד לתאריך 15.10.17   c

חובה להירשם מראש – אין רישום בזמן האירוע.  c

יום העיון כולל : 
הרצאות מרתקות  • כיבוד קל )כל המוצרים בהשגחת בד"ץ העדה החרדית.(   c

20 ₪ תשלום סמלי עבור יום העיון - האגודה מסבסדת את רוב התשלום לדיוור, לדפוס,   c
ולמרצים בכספי תרומות שעדיין לא הגיעו ועל כן אנו מבקשים מאוד מכל הנרשמים לשלם גם 

דמי חבר כמיטב יכולתכם .
חניה   c

לכל המגיע ברכב לבי"ח הדסה יש מספר אפשרויות: 
1. חניון פתוח – 20 ₪ תשלום לחניון ל- 24 שעות, בחניון יש תחנות אוטובוס הלוקחות אתכם 

לבניין בי"ח ומחזירות.
2. חניון מקורה – דוידסון – התשלום בחניון זה הוא גבוה וכל שעת חניה עולה, בחניון יש מעלית. 
3. רכב עם תו נכה – יכולים להיכנס בכניסה הראשית להדסה, פונים ימינה לכיוון החניון התחתון, 
יש  הרכב  חניית  לאחר  )שמאל(   2 מס'  לחניון  ימינה  פונים  שרת  מכון  את  שעוברים  לאחר 

אפשרות לעלות עם הסעה נכים – יש שומר שעוזר. 
באם חונים בחוץ בחניון הנכים יש מעלית לקומה 8 – שזו קומת הכניסה לבי"ח, הולכים ישר   

למודיעין ואחרי המודיעין נמצא אולם פנמה.

c מספר המקומות מוגבל  - נא להחזיר את הטפסים עד לתאריך 15.10.17 

c חובה להירשם מראש

c לדוא"ל : agudaims@mssociety.org.il או פקס : 03-5377004

 לא לשלוח טופסי רישום בדואר ישראל
 באם שולחים בדואר ישראל: רק בדואר רשום דחוף

מכתבים מדואר ישראל מגיעים לאחר 3 חודשים

מעניקה שירותים לאלפי חולים ובני משפחות בישראל
)ע"ר(

בס"ד


