
 07/01/2020–ל  נתמעודכ הטיוט

 

 13/2/220 –יום ה'  12/2/2020 –יום ד  11/2/220–יום ג'  10/2/2020 –יום ב  9/2/2020יום א'   

 הגעה למלון  
 

12:00 - 11:30 
 

 בלובי המלוןהתכנסות 
 

 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 -לוני  דני - 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(

 חזוריםמ לשהת בשהפעלו
10:30 -9:30  /11:45-10:45 / 13:00 –12:00 

 טיולים
 לעין גדי. טיול  – 1 ל מס.טיו

 ובקיבוץ ביקור בגן הבוטני 
 [לכולםמתאים ]

 חזוריםמ לשהת בשהפעלו
10:30 -9:30  /11:45-10:45 / 13:00 –12:00 

 Aגרנד  אולם  9:30 13:00   
 ן וונדה אלו נטע סובול

 משחק מתוך מה שיש -אלתור בתנועה  

 Aגרנד אולם  - 9:30 - 13:00
 ניק הילינגראפשיטת  - הרנה יפעת

 ]עם בני/ות זוג[

11:30 – 10:00  
 גרנד אולם

 ענבר – לית סטארקא דר'
 הרצאה  - "מונפורט"

 
פלטפורמה לטלפונים ניידים 
לניטור סימפטומים מוטוריים 
 וקוגניטיביים לחולי פרקינסון 

15:00 - 13:00  
 

  חדר אוכל
 

 ארוחת צהרים

  Bגרנד  אולם  9:30 13:00
 עמנואל קרטן 

 "מאזנת לתפקוד בריאתנועה "

 לנאות הכיכרטיול  – 2ל מס. טיו
המבקרים הדרכה מקומית במשק מדיני. 

סברים על יחשפו לגידולים שונים ומיוחדים וה
 . הסביבה ההיסטורית וגיאוגרפית

 ]מתאים לכולם[

  Bגרנד  אולם  9:30 13:00
 מיכה לב

 וקורדינציה"כה הליי "משחק
 

מתאים רק למי שמסוגלים לעמוד בעצמם או עם 
 אינו מתאים לאנשים בכסאות גלגליםעזרה. 

 Cגרנד  אולם  9:30 13:00
  לדעת להקשיב -ב ניי חצ 

, חשיבות וחיוך ערנות  , תנועה ונשימה
בליווי חוויתי עם קערות   .ההקשבה כדרך חיים

 טיבטיות ) צלילים הרמוניים (.

, בעקבות עמוס עוזבערד סיור  – 3 ל מס.יוט
חייו ופועלו. "סיפור על אהבה וחושך" תוך 

 ביקור בפינות חמד  .סיור בנופים מדהימים
 עיר שצמחה בנגב המזרחיאת הונכיר  בעיר 

, כפר פלחי דירג'אתלאחר מכן ניסע לביקור ב
 רום ונבקר במערה שבו.היחיד באזור הד

 
 ]למתנידים בכוחות עצמם[

 Cגרנד  אולם  9:30 13:00
 סמדר נבו 

 לשליטה על הסוגרים" פאולה טתשי"
 

 דרים קבלת ח – 15:00

11:30 
 

  אולם אטריום
 

 עוגיות קפה ו

   C ג'וניור אולם - 9:30 - 13:00
 בית ספר הבנרה -ארזי  אשר ומור

 ן"סוינבריאות עם פרקלקוד ר"ל
 ולטיניים סלונייםיקודים ר ,תנועה

 

       C  ג'וניור אולם  9:30 13:00

  "פיזיובוקסינג"   - עמירם עיני ,לויטןיובל 
 יגרוף טיפולי לאנשים עם פרקינסון. א

   ]קבוצות בשלש רמות[

16:45 - 15:00  
 מנוחת צהרים

 באנגלית  הרצאה למטפלים 14:15 – 15:30
 דר' יהונתן ריינר הרצאה 

 'ון על היבטיה השוניםת פרקינסלחמ'

 צהריםמנוחת  - 13:00  --16:00 הריםחת צ מנו  -  13:30-16:00
 
 

 - מועדון גמלאים
קפה  - 16:00 – 16:45

 יות עוגו

 יםמנוחת צהר  - 13:00-16:00

18:30 – 17:00 
 גרנדאולם 

קפה  - 16:00 – 16:45 - אולם אטריום תיועוגקפה ו - 16:00 – 16:45 - אולם אטריום
 יות עוגו

   קפה  - 16:00 – 16:45 - אולם אטריום
 יות געוו

 נסיעה טובה 

 
 בפעילויות בסניפים להתראות

 
 

 קיץהמינר בסו
 

 יחת פתיחהש
 ביין נחמיה ,חדשי תמי

  גרנדולם א - 17:00 - 18:30
  

 –נוירולוג מומחה  –ד"ר יהונתן ריינר  -הרצאה 
 בילינסון מ"ר

 נסון'קירפבוהפרעות שינה  'כאב

   גרנדאולם    – 17.00-18.30
 שרון הראל, חרדמירי 

 ""הפעילות אליך עד הבית
 ]הדגמה של טיפולים, הפעלה והרצאות מרחוק[

 

 גרנד אולם – 17.00-18.30
נוירולוג  –רן קוד"ר סיימון ישראלי  –ה הרצא

 מ"ר שיבא –ממומחה 

"ניהול טיפול רב מערכתי של מחלה רב 
 ן"קינסופר - מערכתית

 

 תשיחה עם הנהל
 תהועמה

 נבון י, ריקיןכרמ עמיר

ארוחת  -19.00-20.00
 ערב

 ארוחת ערב -19.00-20.00
 בת עררוחא 19.00-20.00 ארוחת ערב -19.00-20.00

20:30-22:00 – 
 גרנדם אול

 "חיבורים"  - ציפי שיש

   גרנדאולם    -    22.00 -20.30
  כדרך לחייםהומור  –אריה תבל 

 "שלמדתי מהבן שלי דברים"

   רנדגאולם   – 20.30-22.00
 זמרת -איריס יערי 

 קלידן -אלכס דצלמן 

 גרנד אולם            20:30 –
 

עומרי לפידות, עופרה  – ת סיום הסמינרמסיב 
 סקספון - ארונוף, אורי זמרת - אור גבריאל

 

 


