קבוצות פיזיותרפיה לפרקינסון
*זוהי רשימה חלקית בלבד .מומלץ ליצור קשר עם מכון קופח החולים הקרוב למקום מגוריך לבירור על קבוצות
נוספות*
עמודה1
צפון

מיקום
מרפאת דגני
חדרה

קופ"ח
כללית

איש קשר
פרטים
מתקיימות קבוצות בתדירות של פעם בשבוע ,מועברות יחדיו יאיר בן בסט -פיזיותרפיסט
בעיסוק.
ומרפאה
פיזיותרפיסט
ידי
על
הקבוצות נכללות בסל השירותים 12 ,טיפולים בשנה.
וכן קבוצות מחוץ לסל בתשלום

טלפון
04-6328585

בנימינה

פרטי

מתקיימות שתי קבוצות בשבוע בימי רביעי וחמישי בבוקר ,גלית יוגב זליגמן-
פיזיותרפיסטית
ע"י גלית יוגב זליגמן ,פיזיותרפיסטית.

053-5315761

מכון לין ,חיפה

כללית

טבעון

כללית

גליה/מזכירות המכון
חגית אטיאס ,פיזיותרפיסטית ,מקיימת קבוצות ע"פ רמות
מספר פעמים בשנה

בית חולים "בני ציון"
חיפה

מועצה אזורית עמק יזרעאל פרטי
)סב-יום(

חגית אטיאס ,פיזיותרפיסטית ,מקיימת קבוצות

047705688

במסגרת המרפאה האמבולטורית הרב תחומית לחולי קובי
פרקינסון )הכוללת נוירולוג מומחה פרקינסון ,פיזיותרפיה,
ריפוי בעיסוק ופסיכולוגית לפי הצורך(
קבוצה בימי שלישי

מכון לין-חגית/גליה
04-8568229/230

גלית יוגב זליגמן-
פיזיותרפיסטית

04-8359533
04-8359831
053-5315761

כפר קרע

פרטי

ירושלים בית חולים הרצוג
ירושלים
בית חולים הדסה ,ירושלים

שרון

מתקיימת קבוצה פעם בשבוע בימי ראשון בבוקר ע"י גלית גלית יוגב זליגמן-
פיזיותרפיסטית
יוגב זליגמן ,פיזיותרפיסטית.

קבוצה לחולי פרקינסון בימי ראשון וחמישי בשעה 14:00
קיימת קבוצת פרקינסון ימי שלישי בשעה 14:00
)קבוצת פיזיותרפיה וגם קבוצת הידרותרפיה(.

גבעת שאול ,ירושלים

מאוחדת

קבוצת פרקינסון כל יום שני בצהריים

רמת אשכול ירושלים

כללית

קבוצה מתקיימת פעם בשבוע

שיקום יום
רעננה

מכבי

בשיקום יום פיזיותרפיה קופ״ח מכבי רעננה,
מתקיימות קבוצות פרקינסון בתשלום מסובסד ,עבור מבוטחי
הקופה בלבד

053-5315761

02-5316878
קרן /אפרת

02-5844495
02-5844494

02-6302222
עידן

0528826422

09-7470777
מזכירות השיקום8:00-
12:00

מרכז

מכון פיזיותרפיה
מכבי רמת השרון

מכבי

פרקינסון.
קבוצת
מתקיימת
פעמיים בשבוע כששני מפגשים בחודש

תל מונד ורעננה

פרטי

מתקיימות קבוצות פרקינסון שמועברות ע"י שרה פין ,שרה פין
פיזיותרפיסטית

0544870505

מרכז שיקום יום רחובות

מאוחדת

מתקיימת קבוצת הליכה נורדית
וקבוצת התעמלות לחולי פרקינסון
בנוסף קבוצה שיקומית)שווי משקל ,סלסה ואירובי( ,פילטיס
שיקומי וקבוצת ישיבה
קיימות קבוצות פרקינסון

08-6372060

מכבי

שתי קבוצות פרקינסון בקופח מכבי בראשון לציון )שתי שי גת
רמות(
ההפנייה מרופא ולאחר בדיקת הערכה להתאמה

03 -9533000

קבוצה לחולי פרקינסון פעם בשבוע חמישי בצהריים בשיקום .תמוז ירון
ללא השתתפות של קופות החולים.

03-6974676

בריכת חוויות ,רחובות
מכון מכבי
ראשון לציון

בית חולים איכילוב ,תל
אביב

מסובסד

כמובן .ענת

058-7782209

08-9310715/6

מכון השל"ה
תל אביב

מכבי

קבוצת פרקינסון לחברי מכבי
)להצטייד בהפניה לפיזיותרפיה(

בני ברק

מכבי

קבוצות פרקינסון נפרדות לנשים וגברים

להשאיר
לשלומית
הפיזיתרפיסטיות

או

לסניף
להתקשר
הודעה
תמי השל"ה 03-5425252

כללית
מכון הרצל ,רמת גן
גו אקטיב ,תל השומר ,רמת פרטי
גן

קבוצת פרקינסון לחברי הקופה
קבוצות המתקיימות בהדרכת פיזיותרפיסטית-
בחדר הכושר גו -אקטיב בתה״ש ,במימון פרטי .קבוצות
במספר רמות.
מתקיימות קבוצות פעמיים בשבוע

פארק הירקון -מרכז דניאל פרטי
לחתירה

קבוצות חתירה לחולי פרקינסון .הקבוצות בהנחיית עופר פז
פיזיותרפיסט

050-8686670

מכון בן יאיר ביפו לשיקום כללית
נוירולוגי בקהילה

מתקיימת קבוצה פעם בשבוע

0508686670

מכבי רמת גן

מכבי

03-6752870
03-7361104

טלי

03-6750333

רמת גן
ויצו מאמי ביץ' ,רח
הקונגרס 26

פרטי

ריקוד לחולי פרקינסון בהנחיית פיזיותרפיסטית ומורה לריקוד
מתקיימות קבוצות פעמיים בשבוע

גמרמן יוליה

050-8127470

פתח תקווה
סטודיו  ,Dance Cityרח'
מוהליבר  ,6קניון ברוך,
קומה -2

פרטי

ריקוד לחולי פרקינסון בהנחיית פיזיותרפיסטית ומורה לריקוד
מתקיימות קבוצות פעמיים בשבוע

גמרמן יוליה

050-8127470

רמת השרון
מגוונים אלון ,רח' סוקולוב
90

פרטי

ריקוד לחולי פרקינסון בהנחיית פיזיותרפיסטית ומורה לריקוד
מתקיימות קבוצות פעמיים בשבוע

גמרמן יוליה

050-8127470

דרום

ראשון לציון
מתנ"ס שיכון המזרח,
שדרות יעקב 50

פרטי

ריקוד לחולי פרקינסון בהנחיית פיזיותרפיסטית ומורה לריקוד
מתקיימות קבוצות פעמיים בשבוע

אשדוד

מאוחדת

מתקיימת קבוצה פעם בשבוע

גמרמן יוליה

050-8127470

,088549777
088620800

