
 
 

 

  2019תכנית פעילויות לשנת 

  

  חזון העמותה:

  *העמותה מייצגת את צרכיהם של כלל חולי פרקינסון בישראל מול הרשויות ומקדמת את זכויותיהם.

  *העמותה מספקת לחולים ולמשפחותיהם תמיכה,

  שמשלימים את הטיפול הרפואי. ומידע מיטבייםידע  

  סטנדרט טיפולי *חזון נוסף שאנו שמים לנגד ענינו הוא יצירת

  *מרפאה להפרעות תנועה בפריפריה הצפונית.

  ינואר

  סיעור מוחות נוירולוגים וחוקרי פרקינסון.

  הרצאה וגיבוש –מפגש מתנדבים   -יום ג' 15/01*

  בכפר הירוק?

  29/01או  23/01*

   ילדי המתמודדים-מפגשע"י שאילתא באימייל לבדיקת היתכנות 

  .הרצאה, קבוצות שיח מונחות עפ שנות ותק במחלה –מפגש תמיכה 

  

  

  תכניות וובינאר

  מאובחנים חדשים -  14.01.19

  נושאים בוערים לדיון –מפגש מנהלי סניפים  – 22.01.19

  זכויות חולים –עו"ד רפאל אלמוג  – 31.01.19



 
 

 

  

  פברואר

  פרקינסון מחלה רב מערכתית.'  -סמינר חורף  14/0219-10

  .בסמינר-יום עיון למטפלים

  התחלת פרויקט וינגייט  –מועד משוער  12/02*

  תכנית וובינאר

  זוגיות -גילה ברונר  – 21.02.19

  מרץ

  בתכנית וובינאר -מפגש וירטואלי לחולים*

  וובינאר)בתכנית  ליה שניידר לוי – תזונה נכונה במצב מחלה(

  זוגיות במצב מחלה,מקומו של בן הזוג הבריא. – מפגש בני זוג 19/03או  11/03* 

  רחובות אולם רוזאו              איש    ל חיפה  מקום 

  תכנית וובינאר

  מבנה המוח בהקשר לפרקינסון –ברגמן  פרופ' חגי 7.3.19

  שיקום מרחוק –מהשיקום בשיב"א מירי  18.3.19

  תזונה נכונה –ליה שניידר לוי   26.3.19

  אפריל

  תערוכה ודיון בכנסת, שדולה-חודש המודעות למחלת פרקינסון

  יום הפרקינסון הבינלאומי 11/04

עם להקתו של אוהד נהרין בהפנינג תנועה "גאגא" שיהיה פתוח לקהל כיום התרמה ייתכן שת"פ *
  הרחב וההכנסות קודש לעמותה. זה עדיין בבדיקה.



 
 

 

  *תערוכת אמנים חולי פרקינסון.

    *קמפיין מודעות למחלה ולמתמודדים .

  

  מאי

  משפחות מפגשיום ו'  24/05או17/05

  מעיינות הירקון אולי?מקום נגיש  –חצי יום טיול שמסתיים בפיקניק 

  הגעה עצמית אולי גם הסעות,   שולחנות פיקניק,  מזון עצמי.

  ארגון של חב' טיולים.

  הרצאה בנושא זוגיות – לחולים*מפגש וירטואלי 

  

  

  יוני

  *מפגש וירטואלי של מאובחנים חדשים (מצטרפים חדשים)

  דר' יאיר זלוטניק –מחלת פרקינסון 

  ורופאי משפחה במגזר הערבי, (הדגם יהיה כמו זה שנקיים באשדוד)נוירולוגים   19/06או  12/06

  מרפאת פרקינסון והפרעות תנועה בהנהלת ד"ר ניסיפיאנו. –לבדוק שת"פ עם מ"ר הלל יפה 

  שת"פ עם מ"ר מאיר דר' נירית לב ודר' מאיר קסטנבאום.

  *סיום משוער של פרויקט וינגייט.

  

  יולי  אוגוסט  חופשת קיץ

  



 
 

 

  ספטמבר

  סמינר קיץ  מועד משוער 12/09/19-08

  

  חשיבות הפעילות הגופנית (ליה שניידר לוי) – מפגש וירטואלי לחולים 

  

  (חגים) אוקטובר

   מפגש וירטואלי   23/10או  03/10או  02/10

  ס או פס'"עו –התמודדות עם פרקינסון לחיים בגפם 

  

  

  נובמבר

  מפגש וירטואלי של ילדי מאובחנים חדשים 19/20.11או  05/06.11

  נושא:..................................

  

  פיסי לחולים חדשים מפגש 26/11

  נושא:....................................

  

  חנוכה 30/12-23 דצמבר

   17/18.12פיסי בני זוג או  מפגש 10/11.12

  מיקום: צפון / דרום

  



 
 

 

  פעילות שוטפת:

  אחת לשלושה חודשים. –*ניוז לטר 

  פעמיים בשנה. –*פרקינתון 

  ע"י שרה גוטהלף וציון אזרד * גיוס תרומות מרשויות וחברות נעשה

  בנושא זה החלה השתלמות בחב' התרופות אבבוי(שרה וציון לוקחים בה חלק).

  

  נבחנים שתופי פעולה עם;

  יוסי נהרין-*גאגא

  הידרותרפיה, פעילות תנועתית חברתית . -*מ"ר גולדן קר נס ציונה

  טיפול בריקוד. -*רוקדים את החיים

  

  

                      

  

  

  

 

 

  


