עמותת פרקינסון בישראל
Israel Parkinson Association
ע.רR.A. 580225225 .

אין מקבלי שכר בעמותה

13/3/2018

חברות וחברים יקרים.
אנו שמחים להזמינכם לציין את יום הפרקינסון  ,2018המיועד לחברי העמותה ובני/ות זוגם,
ביום ד'  25/4/2018בין השעות  09:00 – 16:30במלון שבקיבוץ נחשולים הממוקם בחוף דור המקסים.

האירוע השנה יהיה יום של כיף המלווה בטיולים שונים באזור מרכז הארץ.
ההתכנסות תהיה במלון שם יוגש בבוקר כיבוד קל ,נצא לטיולים באזור ,נאכל את ארוחת הצהרים ונצפה
בתוכנית בידור שתתקיים באולם מסעדת הבוטיק הצופה למפרץ חוף דור.
ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מוקדמת ובתשלום מראש כדי שנוכל להתאים את הפעילויות למספר המשתתפים.
סדר היום
7:30 - 7:45

התארגנות ליציאה בהסעות )השעה המדויקת תקבע לאחר סיום ההרשמה(

9:00 - 10:15

רישום ומפגש חברים שיכלול שתיה קרה ,קפה/תה ומאפה.

10:15 - 10:30

התארגנות ליציאה לטיולים

10:30 - 13:15

טיולים במסלולים השונים

13:15 - 14:30

ארוחת צהרים בחדר האוכל

14:45 -16:00

שירה בציבור עם טדי פרנקל והגיטרה

16:00 - 16:15

קפה וכיבוד קל

16:15

פיזור

ההרשמה :באמצעות סוכן הנסיעות ,מלאכי בית הלוי ,חברת דיזנהאוז שבקריית מוצקין
טלפונים04-8712390 / 04-6662902 :
שעות העבודה :ימים א' ב' ג' ה'  ;16:00 – 18:00 ,08:30 – 13:00 -ימי ד' –  ;08:30 – 13:00ימי ו' סגור

דמי ההשתתפות הם  ₪100למשתתף חבר עמותה לבן/בת זוג ולמטפל  -למי שאינו חבר בעמותה .₪ 150
עבור הסעה יגבה סכום נוסף של  ₪ 40לנוסע] .חבר עמותה הוא מי ששילם את מיסי החבר לשנת [2018
התשלום בעת ההרשמה באמצעות כרטיסי אשראי בלבד.

נא לציין בעת ההרשמה אם מעוניינים בהסעה ,ובאיזה טיול רוצים להשתתף
הסעות :הסעות מרוכזות בצירים ראשיים תאורגנה ע"י סוכן הנסיעות.
נקודות האיסוף תיקבענה לאחר סיום ההרשמה ,במקומות שיהיו נוחים לרוב המשתתפים.

ההרשמה תסתיים בתאריך  15/4/2018או עם מלוי המקומות הקיימים במקום הארוח
זיכרו להצטייד בתרופות ,מצלמות ,ובעיקר במצב רוח מעולה )את הצרות נא להשאיר בבית !!!!(.

נא לא לשכוח להביא כובעים ,מים ולבוש המתאים למזג האויר

מסלולי הטיולים ראו בצידו השני של הדף

מסלולי הטיולים
טיול מס" - 1 .מחנה המעפילים עתלית"
מחנה המעפילים הינו אתר לאומי משוחזר המספר על תקופת ההעפלה המאורגנת ,שהחלה בשנת 1934
ונמשכה עד הקמת המדינה בשנת  .1948המחנה שימש כמחנה מעצר למעפילים שנתפסו ע"י הבריטים .האתר
מהווה כיום מרכז הדרכה חינוכי ללימוד מורשת ההעפלה המציע סיורים מודרכים בצריפים המשוחזרים
והמקוריים של המחנה ,ביקור במאגר המידע הממוחשב 'בנתיבי ההעפלה' המכיל שמותיהם של מעפילים ,פעילי
העפלה ומתנדבים ,מידע מקיף על תקופת ההעפלה בזמן שלטון המנדט הבריטי וצפייה בסרט המספר על פריצת
הפלמ"ח למחנה בחודש אוקטובר  .1945בקיץ  2010נפתח "מוזיאון אוניית המעפילים" :אוניה המדמה את
מסע ההעפלה לארץ-ישראל בעזרת מולטימדיה .המבקרים חווים יחד עם המעפילים את ההתרגשות ,הציפייה,
הקשיים ,הצפיפות והשמחה על ההגעה לחופי הארץ אשר ליוו את מסעות ההעפלה.
האתרים במחנה נגישים לכולם .השבילים במחנה אינם סלולים אלא מכוסים בחצץ ,ובחלק מהמקומות
הקרקע מעט רכה.
טיול מס - 2 .גן לאומי קיסריה.
סיור בעתיקות קיסריה שבגן הלאומי חשיפה לאורחות החיים בעיר הרומית לפאר ולהדר ,ולצורך באספקת מים
גדלה והולכת .הסיור חושף את המבקר אל כישרונו של המלך הורדוס הבנאי לתיאטרון ,ההיפודרום ,הארמון
ובית המרחץ ולשרידי הנמל עוגנה של  -העיר.
רוב המתחם נגיש לכסאות גלגלים ובחלק שלא ,יש דרכים מקבילות שמונגשות
טיול מס - 3 .אנדרטת הנספים באסון השריפה בכרמל ,המוחרקה וגן הפסלים בזלטון.
האנדרטה אדירת המימדים לזכר הנספים באסון השריפה בכרמל ממוקמת מול נוף נפלא ,ליד עיקול הכביש
בו נספו  44אנשים באסון השריפה בכרמל ) (2010מול קיבוץ בית אורן .האנדרטה היא אתר זיכרון פתוח .על
הקיר מונצחים שמות  44הנספים  37 -צוערי השב"ס שנספו באוטובוס 3 ,קציני משטרה ,שלושה כבאים ונהג
האוטובוס .מעליהם סמלי השב"ס ,המשטרה והכבאות .על הקיר מונצח גם משפט של דוד בן-גוריון" :זהר
גבורתם יעמוד לעד" .בצד הקיר נמצא לוח זכוכית ועליו תמונת האוטובוס השרוף וסיפור האסון .בסוף פרטי
האסון מופיע הציטוט "ואחר האש קול דממה דקה" )מלכים א' י"ט ,י"ב( .מהקיר יוצאת קורת פלדת קורטן ענקית
הדואה אל הרקיע בתנועה קשתית מעל מקום האירוע כלהבת אש הלוכדת את מי שנמצא מתחתיה.
משם נמשיך סיורנו לעבר מנזר המוחרקה )קרן כרמל( שממוקם בפינה הדרומית-מזרחית של רכס הכרמל,
צופה לעבר עמק יזרעאל ,נחל קישון ,הגליל התחתון ורמת מנשה .התצפית המרהיבה ,כמו גם סמיכות האתר
לערוץ נחל קישון הביאו לזיהויו במסורת הנוצרית עם מקום העימות המפורסם בין הנביא אליהו התשבי ובין
נביאי הבעל.
אם יספיק הזמן נבקר בגן הפסלים מבזלת " -בזלטון" ,של האמן דגן שקלובסקי בעין כרמל.
רוב המתחמים גישים לכסאות גלגלים )פרט לגג התצפית שבמוחרקה .יתן לראות את ה וף גם מחצר המנזר(.
לבירורים וספים יתן לפ ות אל:
 נחמיה ביין –  – 052-8728543דוא"לnehemiab@bezeqint.net :
 תמי חדשי –  – 052-3511907דוא"לthadashi@yahoo.com :

חברים שעדיין לא שילמו מיסי חבר לש ת  2018מתבקשים לעשות זאת בהקדם באמצעות אתר האי טר ט
או ע"י פ יה לגזבר העמותה גרשון קליימן  -טל – 054-7391356 .דוא"ל w5743491@bezeqint.net

בברכה  -הנהלת העמותה וצוות יום הפרקינסון
חברים שלא ירצו להצטרף לאחד מהטיולים ,יוכלו לשהות במתחם המלון הצופה לים ולמפרץ
המקסים בחוף דור.

