
  4/01/2019 -מעודכן ל 

 

  14/2/2019יום ה'   13/2/2019 - יום ד   12/2/2019–יום ג'   11/2/2019 –יום ב   10/2/2019יום א'   

  הגעה למלון
  

11:30  - 12:00  
  

  התכנסות בלובי המלון
  

  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)
  

  ]- 2[קומה  -הטיילת אולם  09:30 - 12:30
  פאנל רופאים

    - דר' דוד ארקדיר   10.00-9.30 -
 " חידושים ומחקרים בטיפול במחלת פרקינסון"

    שאלות ותשובות 10.00-10.10 
  פרופ' בלה גרוס .4010-10.10. -

מחלה,הטיפול  לא מוטוריים של  סימפטומים "
   "וההתמודדות איתם

  שאלות ותשובות 10.40-10.50
   ינזלברגפרופ' רבקה א 11.20-10.50 -
  " טיפול מותאם אישי"
  הפסקה קצת תאיי צ'י 11.40-11.30 -
  

 יאיר בן בסט 12.10-11.40 -
פיסיותרפיה,פעילות גופנית וטיפולים "

       "משקמים בפרקינסון
  שאלות ותשובות 12.10-12.20 -
  , ליה שניידר לוי 12.50-12.20 - 

  "תובנות מדעיות ויישומן בתחום התזונה"
    אלות ותשובותש 12.50-13.00

  

   התייחסות הפאנל והקהל 13.00-13.30 - 
  .לנושאים שעלו וסיכום המפגש

  
  שונים טיולים -  09:00 -  13:30

  
  תוכנית הטיולים עדיין בגיבוש 

  
  ותפורסם בהמשך

  

  אולם .........  9:30 - 13:00
  

  טיפולי שיאצו פרטניים - בית"ס תמורות
 10:30 - 9:30  /13:00 - 12:00 

  אולם .......
   10:00 - 11:30  עבודה בצבע - ציפי שיש

  

  אולם טיילת
  

 - ד"ר אריאל וורנר
   פסיכולוגית טרנספרסונאלית

  

"אימון תודעתי  - הרצאה
לשיפור איכות החיים" 

  )מיינדפולנס(

15:00  - 13:00   
  

   חדר אוכל
  

  ארוחת צהרים

  אולם  - 9:30 - 13:00
 , ריטה בינדר אלימלך יוליה גמרמן
  "רוקדים את החיים "

  אולם  - 9:30 - 13:00
   פרי - איילת נעמן 

 - "השפה הלא מדוברת של הגוף 
 חיבורים לחיים"

  קבלת חדרים  – 15:00

  אולם  - 9:30 - 13:00
   - מורה לפיתוח קול - ליז גנור

  "פיתוח קול"

  קפה ועוגה -  11:30

  אולם  - 9:30 - 13:00
  פיזיוטרפיה -ל המאירי ג

  מנוחת צהרים  -  13.00-16.15
  מנוחת צהרים  -  14:00-16:00

  
   15:00 -  16:45  מנוחת צהריים - 13:00  --16:45

  מנוחת צהרים
  אולם .... -  14:00 - 15:15 

  בשפה האנגלית -שיחת למטפלים 
  - Caring and caregivers ד"ר אריאל וורנר 

18:30 – 17:00 -   
  ]-2אולם הטיילת [

    קפה  ועוגה  - 16:15 – 16:45  קפה ועוגה - 16:15 – 16:45
  נסיעה טובה

  
  להתראות

  
  קיץבסמינר ה

  

הצגת עיקרי תוכנית 
  ]-2[קומה  - הטיילת אולם  -  17:00 - 18:30  תמי ונחמיה -  הסמינר

  
  תנועה מבוקרת במוסיקה -  גאגא

 חופשיאחה"צ  
  

  הטיילתאולם  – 17.00-18.30
  

ס קליני ”עומדריך טיולים,  -גבי זוהרד"ר 
  ופסיכותרפיסט,עיתונאי

  הרצאה על דונה גרציה
  שיחה עם הנהלת העמותה

  ריקי נבון עמיר כרמין

  ארוחת ערב 19.00-20.00  ארוחת ערב -19.00-20.00  ארוחת ערב -19.00-20.00  ארוחת ערב -19.00-20.00

  הטיילת  – 20:30-22:00
  פי שיש חיה עגור, צי

  החברים" הכרות"

  טיילת אולם   -     22.00 - 20.30
  שירה בציבור -  בירןצליל 
  הופעה בהתנדבות][

  הטיילת אולם     –  20.30-22.00
  זמרת   -גלית פינטו 

  בתרומת המלון][ערב 

   מסיבת סיום הסמינר - 20:00 –  הטיילת
  הפעלת תופים - עומרי לפידות

  ומת המלון][תרוהרקדה שירה  - אבי דיין

  

 


