מעודכן ל –6/8/2019
יום א' 1/9/2019
הגעה למלון
12:00 - 11:30

יום ב – 2/9/2019
ארוחת בוקר
7.00-9.00
 - 7:30 - 8:00ליד הבריכה  -דני לוני  -טאי צ'י.

התכנסות בלובי המלון

אולם לואי 15
9:30 - 10:20
ד"ר מאיר קסטנבאום – נוירולוג מומחה
להפרעות תנועה מ"ר כפר סבא

– 13:00 - 15:00

"שימור תפקודי המוח והזיכרון"

שתיה וכיבוד קל.

חדר אוכל
ארוחת צהרים

יום ג' –3/9/2019
ארוחת בוקר
7.00-9.00
 - 7:30 - 8:00ליד הבריכה
דני לוני  -טאי צ'י
 9:30 - 10:45אולם לואי -15
פרופ' ניר גלעדי – מ"ר סוראסקי  -הרצאה
"הדרך לקידום הטיפול ומניעת מחלת
פרקינסון"

ארוחת בוקר
7.00-9.00
 - 7:30 - 8:00ליד הבריכה
דני לוני  -טאי צ'י
הפעלות בשלשה מחזורים
12:00– 13:00/ 10:45- 11:45 / 9:30- 10:30
 9:30 13:00בבריכה
קרוליין ברמץ  -הידרוטרפיה

- 11:00 – 13:00שיחות תמיכה
10:30 – 11:20
אירנה פרוביז – קלינאית תקשורת מ"ר רפואי
פלימן –
"בליעה ,נשימה ודיבור בפרקינסון"
11:20 – 11:30
דני לוני – טאי צ'י להתרעננות
11:40 – 12:30
אילנית באום – מרפאה בעיסוק– מכון
"צעדים"  -מ"ר שיבא

 – 15:00קבלת חדרים

"שיקום בתנועה"

15:00 - 16:45
מנוחת צהרים

 - 13.00-16.15מנוחת צהרים

17:00 – 18:30
אולם לואי 15
הצגת עיקרי תוכנית
הסמינר  -תמי ונחמיה
שיחה עם הנהלת
העמותה
ריקי נבון עמיר כרמין
 -19.00-20.00ארוחת
ערב
– 20:30-22:00
אולם לואי 15
ציפי שיש

 - 16:15 – 16:45קפה ועוגה

בני זוג

מתמודדים )חולים(

עד  7שנים במחלה
אולם לואי 15
אוה לב – עו"ס
 14 - 8שנים במחלה
אולם.ארתור ]ק' [5
אסנת אלקיים  -עו"ס

עד  7שנים במחלה
אולם פיליפ
טלי ליבר עו"ס
 14 - 8שנים במחלה
אולם הנרי
טלי טטרו – עו"ס

 15שנה ומעלה במחלה

 15שנה ומעלה במחלה

אולם ג'ורג' ][4
נויה גבע – עו"ס

אולם לואי 14
ד"ר אריאל וורנר

 - 13:00-16:00מנוחת צהרים

ערב "מפגש חברים
והיכרות"

יום ד – 4/9/2019

 - 17:00 - 18:30אולם לואי 15
ג'אדה בולוס – מדריכת טיולים
הרצאה – "סיפורים מנצרת"
 -19.00-20.00ארוחת ערב
22.00 -20.30

 -אולם לואי 15

 -14:00 – 15:15אולם פיליפ -
קרוליין ברמץ  -שיחת תמיכה למטפלים
בשפה האנגלית
14:00 – 15:15אולם  ......אוה לב
שיחת תמיכה למטפלים בשפה הרומנית
 - 16:15 – 16:45קפה ועוגה
 – 17.00-18.30אולם לואי ה15 -
ד"ר אורית ארז רייפמן  -פסיכותרפיסטית
הרצאה -
"השפעת הפעילות המוטורית על הקוגניציה"
 -19.00-20.00ארוחת ערב
 – 20.30-22.00אולם לואי ה15 -

דלית ותומר יונה – זמרים

טדי פרנקל והגיטרה

]תוכנית בתרומת המלון[

שירה בציבור והרקדה

 - 9:30 - 13:00אולם פיליפ
ד"ר אירית אלון  -הקול המרפא"
"הקול הוא הכל"

יום ה' – 5/9/2019
 7.00-9.00ארוחת בוקר
9:00 – 9:30
הוצאת המזוודות מהחדרים
)לשים לפני דלת החדר(
10:00 – 11:30
אולם לואי 15
ד"ר שרון חסין  -הרצאה
"האם ניתן לשנות את פני
מחלת הפרקינסון"

 - 9:30 - 13:00אולם הנרי
דר אורית רייפמן – "טיפול במחול ותנועה"
 - 9:30 - 13:00אולם ויליאם ]קומה [5
סילביה דוראן – ריקוד פלמנקו
אגי יגר – מאמנת כושר לגיל המבוגר
"פעילות גופנית"
 - 11:00–12:00 /9:30–10:30אולם ארתור
ציפי שיש
סדנת יצירה לבני  /בנות זוג – שני מחזורים
 - 13:00 --16:00מנוחת צהרים

 - 11:30קפה ועוגה

 - 16:00 – 16:45קפה ועוגה
17.00-18.30

נסיעה טובה

חופשי

להתראות
בסמינר החורף

 19.00-20.00ארוחת ערב
 - 20:00אולם לואי 15 + 14
מסיבת סיום הסמינר
לינדה תומר – זמרת מוסיקאית
ישראל רוזן אקורדיוניסט

