
 
The Anne and Joe Turner Pediatric IBD Center
Shaare Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel

המרכז לקרוהן וקוליטיס ע"ש אן וג'ו טרנר, המרכז הרפואי שערי צדק
היחידה לגסטרואנטרולוגיה, תזונה וכבד בילדים, המרכז הרפואי סורוקה, באר-שבע

העמותה הארצית לקרוהן וקוליטיס כיבית וקרן קיימת לישראל

פארק קנדה      יום שישי  26.5.2017      בשעה 08:30  
לילדי ובני הנוער חולי קרוהן וקוליטיס והוריהם

מתכבדים להזמינכם
 לאירוע האביב
האתגרי השביעי
 לאירוע האביב
האתגרי השביעי

ההשתתפות חינם אך מותנית בהרשמה מראש
אצל תמר, המרכז לקרוהן וקוליטיס, שערי צדק:
tamaral@szmc.org.il טל': 02-6666482 או במייל

הסעות מאורגנות בחינם אך חובה להרשם מראש!
ירושלים –  בנייני האומה 07:30 בדיוק!

תל אביב – תחנת ארלוזורוב 07:30 בדיוק!
באר שבע - בי"ח סורוקה 07:15 בדיוק!

בקרו אותנו בפייסבוק - 
ילדי קרוהן וקוליטיס בישראל מטעם המרכז לקרוהן וקוליטיס בילדים בשערי צדק 

(מומלץ להירשם אצל תמר לקבוצות הסגורות- אחת לנוער ואחת להורים)

דרכי הגעה: 

חובה להגיע במכנסיים ארוכים ונוחים שניתן ללכלך ובנעליים סגורות ונוחות

08:00-08:30
התכנסות והרשמה בפארק קנדה

אומגה ענקית בצמרות העצים

ארוחת בוקר קלילה בטבע

תחנות מידע – תזונה, זכויות סוציאליות, נהלי בית ספר, גיוס לצה"ל וקק"ל

08:30
דברי פתיחה (קצרים!)

פרופ' דן טרנר, מנהל המרכז לקרוהן וקוליטיס בילדים, שערי צדק

ד"ר ורד פינסק, המרכז הרפואי סורוקה, באר-שבע

עו"ד אייל צור, יו"ר העמותה הארצית לקרוהן וקוליטיס בישראל

ד"ר חיים מסינג, מנהל מחוז  מרכז, הקרן הקיימת לישראל

 09:00-12:30  תכנית מקבילה לנוער ולהורים

בני נוער בחלוקה לקבוצות

תחנות אתגריות:

- אומגה אתגרית

- גשרי חבלים

- סולמות בצמרות העצים

- תחרות בנייה והעפת טיסנים
 

ובינתיים המבוגרים, 

1. אסטרטגיות טיפול בקרוהן וקוליטיס כיבית 2017 
   (חלוקה לפי קבוצות נושאים)

   פרופ' דן טרנר, המרכז הרפואי שערי צדק

   ד"ר ורד פינסק, המרכז הרפואי סורוקה, באר-שבע

   ד"ר רפי לב-ציון, המרכז הרפואי שערי צדק

   ד"ר אורן לדר, המרכז הרפואי שערי צדק

2. סיור והדרכה בשטח

13:00 ארוחת צהריים בשרית חגיגית- ברביקיו
 
 

ב- WAZE  - נקודת ציון - פארק איילון קנדה

מכביש תל אביב–ירושלים (כביש 1) פונים במחלף לטרון לכיוון מבוא חורון 

ורמאללה (כביש 3). פארק איילון משתרע מימין לכביש ומשמאלו, במרחק של 

כקילומטר אחד מהצומת.

בחסות:

סלב בהפתעה

השמים
הם הגבול!
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