סניף כפר סבא-הוד השרון

מועדון חברתי
✓ מטרת המועדון :לספק מקום מפגש ותמיכה למתמודדים/ות ובני/ות זוגם באמצעות
חוגים ,הרצאות ומגוון פעילויות נוספות.
✓ מועד המפגש :כל שבוע בימי ד' בשעות 17:00-19:00
✓ מקום המפגש *
בית סביון בכפר סבא

 :רחוב אז"ר  48כפר סבא

בית המתנדב בהוד השרון  :ז'בוטינסקי  6פינת שביל התיכון הוד השרון

* בשלב זה המפגש באמצעות זום בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
להצטרפות יש לפנות לדינה
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חוגים במחיר מוזל לחברי העמותה
רשימת החוגים משתנה במהלך השנה בהתאם להצע והביקוש והנסיבות הכלליות.
נכון ל  8/2020אנו מקיימים את החוגים הבאים במסגרת הסניף:
.1

התעמלות מותאמת למתמודדי פרקינסון בהנחיית אגי אגר.
מקום המפגש  :מרכז קהילתי "בית אברהם",רחוב אלי הורוביץ  ,22כפר סבא.

.2

קיימות  3סדנאות תמיכה לבני/בנות זוג של המתמודדים .
נפתחה קבוצת תמיכה למתמודדים.

.3

מתמודדים חברי הסניף מוזמנים להשתתף במקהלה.

מתוכננים חוגים נוספים ,מותנה במספר המשתתפים ובהתאם למצב הקורונה.
להצטרפות יש לפנות לדינה

פעילות במסגרת המועדון -

052-8769230

מבחר מהפעילות שהתקיימה במסגרת המועדון בשנת 2020-2019

ואקטואליה

היסטוריה

אישי

ססיפור

23/10/2109

על הצוללת דקר

זבו בן זאב (אל"מ)

30/10/2019

טכנולוגיה בחינוך

ארז טוקר

20/11/2019

עליית יהודי אתיופיה

דוד בן עוזיאל-טרזן

01/01/2020

נשים בעולם הפשע

ד"ר גילי בר דוד

08/01/2020

זכויות האדם בסין

15/01/2020

קיימות סביבתית

לידור

05/08/2020

מסע לנשות שבט המסאי בקניה (בזום)

מיקי וולקון

18/12/2019

כיצד להפוך סיפור טרגי למבצע לאומי

יובל קדוש

מסיבת פורים
בחסות עיריית כ"ס

חוויותי ממסע בשביל ישראל

עופר (מתמודד)

22/01/2020

שימוש בפוליגרף

מורדי גזית

24/06/2020

סיפור אישי

נחום כץ

15/7/2020

יום בחיי מנהלת בית כלא נשים

דבי שגיא (זום)
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ורפואה

מדע

וספורט

בידור

27/11/2019

חיזור ומיניות בעולם החי

ד"ר צילה שריב

04/12/2019

טיפולים מתקדמים בפרקינסון

דר קסטנבאום

22/01/2020

DBS

ד"ר עידית תמיר

29/01/2020

מין מיניות ומה שביניהם בחולי פרקינסון

נעמי קריגר  -אחות

04/03/2020

שימור הזיכרון

ד"ר עתר מילוא

22/07/2020

תעלומת האנטי חומר החסר (בזום)

פרופ' יוסי ניר בזום

06/11/2019

ערב יצירות מתמודדים

מתמודדים

11/12/2019

פנטומימה

עופר גורן

25/12/2019

שירים וסיפורים

גינה תבור

05/02/2020

צבע לחיים -פעילות חברתית

ציפי שיש

19/02/2019
04/03/2020
10/06/2020

ליצנית רפואית

דורי קליין

קסם של קסילופון

אירנה גרייבר

הפארק האקולוגי בהוד השרון -סיור מודרך

בחסות עיריית עיריית הוד השרון

מהווי המועדון
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