
 פרקינסון בישראלעמותת 
 

 שלום לכולם    
    עמותת פרקינסון רואה חשיבות מיוחדת בשיתוף הבנות והבנים 
 במעגלי התמיכה המשפחתיים בהורים המתמודדים עם פרקינסון

 
  אנו נקיים סידרת מפגשים מיועדים לבנות ולבנים הבוגרים

 בהשתתפות מיטב המומחים 
ובקשו אותם להשתתף אנא העבירו הודעה זו לילדיכם   -חברינו המתמודדים    

 נא בחרו את המקום המתאים והרשמו, כדי שנוכל להערך בהתאם 
                 ======== *  =========  

   ברחובות -  ביום ג' -  26.11.2019  בשעה 17.00*     
, רחובות 5כתובת: בית "עלה", רח' השופטים            

נוירולוגית בכירה, עמית מחקר במכון ויצמן  – פרופ' רבקה אינזלברג   בתוכנית:           . 
עו"ס  - טלי ליבר                          

מתמודדת עם פרקינסון   –ניצה רונן                           
 >>>  לחץ   <<<    להרשמה                     

                              ========= *  ==========  
           * ם בוגריםניב-להורים מתמודדים ולבנות   -בשדרות    

17.30בשעה    5.12.2019 - ה'    ביום                       ,  
, שדרות 11כתובת: מרכז "אדמה", רח' הפלמ"ח           

נוירולוג, מנהל המרפאה להפרעות תנועה -בתוכנית: דר' יאיר זלוטניק          
 במ"ר סורוקה באר שבע                       

פסיכולוגית  -שמעונה קיסרי                          
מתמודד עם פרקינסון  - נדב נקן                         
                     >>>  לחץ   <<<    להרשמה 
                  ========= *  ==========  

    * 17.30בשעה  .1913.11ביום ד'   –בטבריה    
, טבריה 26כתובת: מרכז הצעירים, רח' שקד        

נוירולוגית  -בתוכנית: פרופ' בלה גרוס         
פסיכותראפיסטית  -דר' אריאל וורנר                     

 מתמודד/ת עם פרקינסון                     
     >>>  לחץ  <<<    להרשמה                   

                          ========= *  ==========    
17.30בשעה   19.12.2019 - ביום ה'  – ברמת גן    ,        

רמת גן   -כתובת: כפר המכבייה        
נוירולוגית מנהלת מכון להפרעות תנועה  –פרופ' שרון חסין     בתוכנית:       

 .מ"ר שיבא תל השומר                                               
עו"ס בכירה  -טלי טטרו                        
עם פרקינסון  מתמודד/ת                       

 >>>  לחץ  <<<    להרשמה                   
                  ========= *  ==========  

17.30בשעה   12.201971.ביום ג'  – בירושלים    
ל   , בניין לפני הדואר בגבעת שאו 3כתובת: מרכז שטנר   

חנייה בעיית  –חשבון קחו ב    
נוירולוג מנהל היחידה להפרעות תנועה מ"ר הדסה   -דר' דוד ארקדיר    בתוכנית:   

פסיכותראפיסטית  -דר' אריאל וורנר                     
 מתמודד/ת עם פרקינסון                  

    >>>  לחץ  <<<    להרשמה                 
                  ========= *  ==========  

17.30בשעה   11.12.2019-ביום ד' -בחיפה / קריות     

13רח' שפרינצק אולם מופת      קרית מוצקין כתובת:   
נוירולוג, מנהל המחלקה הנוירולוגית  - בתוכנית: פרופ' סמיח בדארנה   

 מומחה להפרעות תנועה מ"ר נהריה                                                 
רכזת פיתוח מקצועי בסיעוד בשרותי בריאות כללית  –מירי בלאופלד                  

 .במחוז חיפה וגליל מערבי                                        
 מתמודד/ת עם פרקינסון                

 >>>  לחץ  <<<    להרשמה                 
              ========= *  ==========  

  אנו מודים לכל הנרשמים                             
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