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  31/8/2017 - יום ה'   30/8/2017 -יום ד   29/8/2017 –יום ג'   28/8/2017 –יום ב   27/8/2017יום א'  

  הגעה למלון  
11:30  - 12:00  

  
  בלובי המלוןהתכנסות 

  
  שתיה וכיבוד קל.

  

  ארוחת בוקר     7.00-9.00  ארוחת בוקר           7.00-9.00  ארוחת בוקר           7.00-9.00  ארוחת בוקר           7.00-9.00
   ליד הבריכה -  7:30 -  8:00  .טאי צ'י -דני לוני  - ליד הבריכה -  7:30 -  8:00

  טאי צ'י - דני לוני 
    ליד הבריכה -  7:30 -  8:00

  טאי צ'י - דני לוני 
9:30 – 9:00   

  
  הוצאת המזוודות מהחדרים 

  
  (לשים לפני דלת החדר)

  3קומה  -15לואי אולם         9:30 -  13:00
  הרצאות מרתון  

  

    בפרקונסוןהאחרונים חידושי המחקר 
  

  בהנחיית ריקי נבון
  
  
מנהל המכון  -פרופ' מוטי לורברבוים 

"אבחון מחלת  -לרפואה גרעינית,  וולפסון 
  פרקינסון באמצעות מיפוי מוח"

  בילינסון מ"ר - ד"ר נירית לב
  "מחלת הפרקינסון מתחילה ב....."

מנהלת היח' להפרעות  - ד"ר אילנה שלזינגר
   "טיפולים ביולוגיים  -רמב"ם  מ"רתנועה 

  "בפרקינסוןוטיפולים באולטרסאונד 
  הטכניון -רפרופ' אבי מרמו

  שת"פ בניהם" - חוקר ,רופא, חולה - משולשה"
  -אוניברסיטת ת"א  -פרופ' מרטין רביי

"התמודדות עם תופעות לוואי של התרופות 
  "  לפרקינסון

  3קומה  - 15לואי אולם  9:30 -  10:45
 תפסיכולוגי -דר' אריאל ורנר 
   - "נשימה לנשמה  -   טרנספרסונאלית

כלים להתמודדות מעצימה".

  בבריכה  9:30 -  13:00
  הידרוטרפיה - קרוליין ברמץ 

13:00  - 9:30  
אקולוגיה  -שמואל זיידל וסטודנטים 

 טיפולי רפלקסולוגיה פרטניים -  אנושית

  שיח קבוצות   - 11:00 -  13:00

  פעילויות בקבוצות
10:30  - 9:30  /11:45  - 10:45  

13:00  - 12:00  

  הרצאה -   9:30-11:00
מנהלת  -  פרופ' שרון חסין

להפרעות תנועה מ"ר  רפאההמ
   -שיבא 

"הטיפול במחלת פרקינסון מחסר 
  בדופמין ועד לקיצוב מוחי"

  13.00ארוחת צהריים משעה 
  

  ן המלכים"חדר אוכל "שולח

  קלינאית תקשורת  - בת אל כץ 
  קבוצות 3

  לירון ברבש   חולים  בני זוג
  ריקודי פלמנקו

  קבוצות 3

  
12:15 – 11:30  

  
  קפה ועוגה

  
  להתראות  נסיעה טובה
  

  בסמינר החורף 
  

 - דר' אריאל ורנר
  פסיכולוגית

 -  אריאלה הלל
 -  אחות אחראית
  מ"ר ת"א

  - טלי טטרו
  בכירה עו"ס

 - מורן אלדד
 שיקומית פסיכולוגית

  שיבאמ"ר  - 

  שון זיו
  ריקודי סלונים

  קבוצות 3

קבלת חדרים  – 15:00
  ומנוחת צהרים

  - טלי ליבר
  בכירה עו"ס

 -  מירי בלאופלד
רכזת פיתוח מקצועי 

סיעודי מחוז חיפה 
  וגליל מערבי
  אחות - דיאנה ניסן 

  פיזיותרפיה - יאיר בן בסט 
  קבוצות 3

  מנוחת צהרים   -  13.00-16.00

  מנוחת צהרים  -   13:00-16:00

  אולם - 15.15 - 14.00  מנוחת צהרים  מנוחת צהריים -  13:00  -- 16:00
  בשפה האנגליתשיחת תמיכה למטפלים 

  קרוליין ברמץ
18:30 – 17:00   
  קפה ועוגה -  16:00 – 16:45  קפה  ועוגה  -  16:15 – 16:45  קפה  ועוגה  -  16:15 – 16:45  3קומה  - 15לואי אולם 

  הסמינרעיקרי תוכנית הצגת 
  15אולם לואי  - 18:30 -  17:00  תמי ונחמיה

 - הרצאה - אריאלאוניברסיטת  - ד"ר אבי זיגדון 
  "המטופל בסביבה דינמית"

  אולם       17.00-18.30
  

  סקסולוגימנהלת השרות ה - גילה ברונר 
  ""פניני חוכמה -  מ"ר שיבא

  
  15אולם לואי  – 17.00-18.30

  מפגש עם הנהלת העמותה
  עמיר כרמין וריקי נבון 

 –הכרות החברים החדשים 
  בהנחיית לאה עוז ארי

  ארוחת ערב 19.00-20.00  ארוחת ערב - 19.00-20.00  ארוחת ערב - 19.00-20.00  ארוחת ערב - 19.00-20.00
 15לואי אולם  – 20.30-22.00
של זמר  - קטעי שירה

 דני נוימןוי שדה גבהאופרה 

   15לואי  אולם   -     22.00 -20.30
  ערב מתופפים –ורוני ליף עמרי לפידות 

    15 -אולם לואי ה   –  20.30-22.00
  ערב בידור מהמלון

  20:00 – 15 -לואי ה
  יוליה ופיליפ – מסיבת סיום הסמינר

  מוסיקה לריקודיםואריות  ,םשאנסוני

 

 5/7/2017  -מעודכן ל 


