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ידידי מרכז רפואי רבין  פורום בילינסון אימפקט פונה לדור העתיד של 
שלהם.   DNA-מה חלק  מהוות  ויצירתיות  יוזמה  שחדשנות,  אנשים   –
והחברה  המשק  של  והעתיד  ההווה  מובילי  בין  לקרב  נועד  הפורום 
המרכז  של  העשייה  בחזית  המצויים  מצוינות  תחומי  לבין  בישראל 
הרפואי: מו"פ, גנטיקה, תזונה ואיכות חיים, רפואת ספורט ועוד, בשילוב 
לפורום  הצטרפות  והאקטואליה.  התרבות  מעולמות  רלוונטיים  תכנים 
החדשנות,  לפסגת  מקרוב  להיחשף  לך  מאפשרת  אימפקט  בילינסון 

לתרום ולהשפיע על רפואת המחר.

המשק  מובילי  של  קהילה   - ייחודי  מועדון  הוא  בילינסון  עמיתי  פורום 
רבין  רפואי  במרכז  הציבורית  הרפואה  לקידום  הפועלת  בישראל, 
)בילינסון והשרון(. אנו מזמינים אותך אל המעגל הפנימי של החדשנות 
העולם  את  מקרוב  להכיר   - והמחקר  הרפואה  קדמת  ושל  הרפואית 
בעלי  מומחים  עם  במפגשים  חלק  ולקחת  המחר  רפואת  של  המסעיר 
חלק  להיות  והביטחון;  הכלכלה  המחקר,  הרפואה,  מתחומי  עולמי  שם 
לפורום  ההצטרפות  מרתקים.  מאירועים  וליהנות  ישראלית  ממובילות 
המטופלים  של  רווחתם  למען  הרפואה  לפיתוח  לתרום  לך  מאפשרת 

ולהימנות על נבחרת הידידים הנאמנים של המרכז רפואי.

מובילים את רפואת המחר
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Friends of Rabin Medical Center

החברות בפורומים שלנו מהווה עבורך הזדמנות פז 
לחבר את ערכי האחריות החברתית עם עולם של 

חדשנות ומצוינות. 

ובמשק ברפואה  מפתח  אנשי  בין  שיח  מפגשי   > 
    אודות חדשנות, טכנולוגיה ויזמות.

רפואית, בחדשנות  מובילים  לרופאים  חיבור   > 
   המעורבים במיזמי ביוטק ובמיזמי סטארט-אפ.

 < הראשונים לדעת: עדכונים שוטפים מחזית
   העשייה הרפואית והמחקרית.

פעם בכל  שיוקדשו  והרצאות  לאירועים  הזמנות   > 
   לתחום רפואי מסוים, בהשתתפות מומחים.

ידידי מרכז   < הזמנה לערב הגאלה השנתי של 
   רפואי רבין.

< קיום מפגשי נטוורקינג ואירועי תוכן ותרבות ייחודיים.

 < סיורי טכנולוגיה בבית החולים בלוויית רופאים
   מומחים בתחומים השונים.

 מפגש בין 
ערכים וחדשנות

- התרומה מוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46
- התרומות מוקדשות לצורכי בית החולים

- חברי פורום בעלי זיקה לתחום מסוים יכולים לבחור את ייעוד התרומה

אנחנו מזמינים אתכם
 להיות שותפים למצוינות ברמה עולמית, 

לגאווה ישראלית ולרפואת המחר!

שלכם,

תרומה שנתית לזוג
לתרומה לחצו כאן• ₪5,000   • ₪10,000    • אחר    <<<

meshulam.co.il/quick_payment?b=15091ca399c16afdbb138c6948d4f2c7
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