
  

  

  להציג: ותגא חברות סניף נר הלילה בת ים
  2019ישראל לשנת תשע"ט -כנס הדסה

  בתישראל 

  

  

  

  

  
  

  .בירושליםיהודה  הבוטיק במלון 2019ינואר ב 8-9 שלישי ורביעי ביום שיתקיים 
  .ישראל מכל רחבי הארץ-ובחברת חברות הדסהיומיים נפלאים במלון היוקרתי 

  יח את מקומכן בכנס בטלה בהקדם האפשרי על מנת הירשמו

  ותיהנו ממרצים מעניינים, חברותא ואוכל נהדר.

 - אביגדור קהלני ;ט העליוןפנשיאת בית המש - השופטת אסתר חיות: בתוכנית הוזמנו להרצות

לשעבר  -הרב ישראל לאו  ;2018 פרס ישראל תזוכ -מרים פרץ  ;בר ותת אלוף במיל'השר לשע

 -אלן הרשקין  ;מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה -פרופ' זאב רוטשטיין ; הרב הראשי לישראל

   ;החדשה של בית החולים הדסה הר הצופיםמנהלת ה - ד"ר תמר אלרם ;נשיאת הדסה העולמית
   ועוד. ;ו"ר הסוכנות היהודיתי  - נתן שרנסקי

  )ניתנת לשינוילא סופית והתוכנית (
  

  .תתקיימנה במסלולים נפרדים בעברית ובאנגליתההרצאות הכנס, ות משתתפות ילנוח

   עוד בתוכנית:

 מפגש נשי מעשיר ומהנה אחה"צ למי שמעוניינת,   
 המשתתפות של כל הסניפיםלגיבוש  תמיוחד" םולולכ" שירת ,  
 2019עד המנהל והכנסה לתפקיד של ו ,  
 מכירה (מתנות, טיפוח אישי, תיקים ועוד)  דוכני   
 מופע מוזיקליו רקדניםהכוללת  אמנותיתתכנית  ערב חגיגי עם. 

 

  ₪ 680העלות לאדם בחדר זוגי הנה 
  רשם ולשלם בתשלומים נוחיםיניתן כבר לה

  
  הצטרפו אלינו! מצפות לראותכם!

  ישראל, -למידע נוסף והרשמה נא ליצור קשר עם משרדי הדסה
  Israel.org.il-office@hadassah   :או במייל 6231411-02 בטלפון:



  

  

The Ner Halayla Chapter of Bat Yam proudly presents: 

Israel Celebrates  
  

  

  

  

The 2019 Hadassah-Israel Conference 
  

Tuesday-Wednesday, January 8-9, Yehuda Hotel, Jerusalem 

Register now for two great days at the luxurious boutique hotel 

 and enjoy fascinating speakers, friendship, and good food 

 
We will enjoy lectures in separate English and Hebrew tracks by: 

 

Prof. Zeev Rothstein, Director-General, Hadassah Medical Organization; Esther Hayut, 

President, Israel's Supreme Court; Avigdor Kahalani, Former Brigadier General and 

Minister; Rabbi Israel Meir Lau, Former Chief Rabbi of Israel; Miriam Peretz, 2018 Israel 

Prize Recipient; Ellen Hershkin, HWZOA National President; Dr. Tamar Elram, Director, 

Hadassah Hospital, Mt. Scopus; Natan Sharansky, Former Chairman of the Jewish Agency 

for Israel; and others* 
  

 
  

 Program will also include: 

Optional afternoon session (especially for women) with expert stylist 

"Koolulam" −  Singing project with members from other chapters 

Vendors' tables for your convenience (gifts, personal items, bags, etc.) 
Installation of 2019 Executive Committee members   
Festive evening program with singing and dancing 

  
Cost of participation: NIS 680 per person in double room (full board) 

 

PLEASE JOIN US. WE LOOK FORWARD TO SEEING YOU! 

For further information and registration, please contact 

 the Hadassah-Israel office,  02-6231411, or office@hadassah-Israel.org.il  

  

*Changes in the speakers are possible. 




