
 10//20227ל טיוטא מעודכנת

 

 1/9/2022 –יום ה'  31/8/2022 –יום ד  30/8/2022–יום ג'  29/8/2022 –יום ב  28/8/2022יום א'   

 הגעה למלון   
 

11:30 -  12:00 
 

 , בלובי המלוןהתכנסות  -

 
     - יםקבלת החברים החדש -

 לאה עוז ארי 
 

 שתיה וכיבוד קל. 

 ארוחת בוקר      7.00-9.00 ארוחת בוקר             7.00-9.00 ת בוקר ארוח           7.00-9.00 ארוחת בוקר            7.00-9.00

 9:00  – 9:30 . טאי צ'י -דני לוני  - ליד הבריכה -7:30 - 8:00 . .צ'יטאי -דני לוני - ליד הבריכה-307: - 8:00 . צ'יטאי-דני לוני-ליד הבריכה- 07:3 - 8:00
 הוצאת המזוודות מהחדרים  

 
 )לשים לפני דלת החדר( 

 15לואי לם או          9:15  - 10:15
 

   שיבאשיקומי פסיכולוג   –ד"ר יותם בן שץ 
כהפרעת תנועה של  פרקינסון  – אההרצ -

 פסיכולוגי מבט   –הנפש 
 

    15לואי לם או     הרצאה -  9:30 –  10:30
 הרצאה    –"תזונה ופרקינסון"  

 קלינית דיאטנית  – אוריין פטרושקה
 המחלקה לתזונה שיבא 

 15לואי  לם או   9:30 –  10:30
 הרצאה  – "תרופות ופרקינסון"

 פרופ' קורצין עמוס 
 בי"ח איכילוב, אוניברסיטת ת"א 

 ורים זחמ  נישב  תפעלוה
10:45-11:45   /12:00-13:00 

 חזוריםמ  נישב תפעלוה
10:45-11:45  /12:00-13:00 

 החיצונית  הכריבב       10:45 –  13:00
 

 הידרוטרפיה  – ץ דור, אורנה בסוןענת לזי 

 רכז הרפואי שיבא מה ת והידרוטרפיסטי 

 החיצונית  הכרי בב       10:45  – 13:00 :13
 

 הידרוטרפיה  – ץ דור, אורנה בסוןענת לזי 

 המרכז הרפואי שיבא  ת והידרוטרפיסטי 

12:00  – 10:30   
 15י  לוא לםוא

 

למוח  חה  מומ –ברון עמית א
  MA,  האנושי 

  MA, נוירופסיכוולוגיהב
 . תודעה ו  מוזיקהמוח,ב

  מרצה שנים רבות
 באוניברסיטה הפתוחה  

 
 הרצאה 

 

 וזיקה ותנועה , ממוח

15:00 -  13:00 –   
 

   חדר אוכל
 

 ארוחת צהרים

 

 10:45 – 12:45 -  ות שיחוצקב

   (3קומה ) –  15לואי אולם  1 ה קבוצ
 עו"ס  –קרנית כהן 

 14לואי   לםאו
 גל המאירי 

פיזיותרפיסטית שיקומית מתמחה בהפרעות  
 ה טרפייויזפ - הנועת

 ויליאם  אולם
 ( 5)קומה 

 שחר גלעד 
 נסוןחן מותאם למתמודדי פרקישול טניס

 ( 3קומה ) –  14 לואי אולם  2קבוצה 
  

 הנרי אולם
רה  טית בתנועה ומותרפיס -  תמר סורוקה

   חול שיקומי לחולי פרקינסון למ
 ומחול  תנועה  

 פיליפאולם 
 ליאת שטרייפלר 

 יבורבדטיפול  –  קלינאית תקשורת
 

 ם  יחדר קבלת –  15:00

 (3קומה ) – פיליפאולם   3קבוצה 

 

 ויליאם  אולם
 ( 5)קומה 

   נועם בלומנפלד

 

 RGRMיוגה 
 

 הנרי  אולם
   M.SC.PT, מרכוס - יובל לוייתן

במכון להפרעות תנועה  אחראי   פיזיוטרפיסט
 שיבא 

 ציבות ושיווי משקל י
 

 (3קומה  ) – הנרים אול 4קבוצה 
  

16:45 -  15:00   
 ת צהרים מנוח

 צהרים  תמנוח   - 13.00-16.15  הריםחת צ מנו   -  13:00-16:00 צהרים ת  נוחמ   - 13.00-16.15

18:30  – 17:00 
 15לואי  לםאו 

   ץ דורענת לזי  - יפפיל אולם -14:00 –  15:15 וגהעקפה ו  - 16:15 –  16:45
 אנגליתהבשפה  -למטפלים  חת תמיכהשי

  

 בה סיעה טו נ 
 

 ראות התל
 

 בסמינר החורף 
 

  מינר סה עיקרי תוכנית  הצגת
 ביין  יהנחמו שיחד  תמי –

 15י לואאולם  - 17:00  - 18:30
 

 שיים  אי םסיפורישה של
   ו"סע –  גבעבהנחיית נויה פנל 

 אביב   תל ר " עה מ המח' להפרעות תנו

 15לואי ם  אול – 17.00-18.30
נוירולוג ומומחה להפרעות    – ד"ר סער אניס

 א שיבתנועה  המכון להפרעות  - תנועה
צריך   מה -מוטוריים היבטים לא   - צאהרה

 ר אצל רופא ביקוקראת לדעת ל

 14  יאאולם לו  -  17.00-18.30
 ורופא חוקר  –  פרופ' חגי ברגמן

 שלים רוטה העברית יאוניברסיב
 

 "  הפרעות שינה "  -הרצאה 
 

 תה מוה בע שהנע מ
 העמותה  ר"יו -עמיר כרמין 

 העמותה  למנכ"  - ויאייל ל

 ערב   ארוחת  19.00-20.00 ערב  ארוחת -19.00-20.00 רב ארוחת ע  -19.00-20.00 ערב  חתורא  -19.00-20.00

:30 – 22:0020 
 15אי  ולאולם 

  ם בייןמרי  שיש ייפצ 
 ארי   זלאה עו

   גיבוש המשתתפים מפגש 

 15לואי   לם או   -    22.00 -20.30
 

 בידורתוכנית 
 

    15 -אי ה לואולם     –   20.30-22.00
 

 בידורכנית תו
 

 15+   14אי ול  םולא   -  20:00
 וארצ'ייה סילבינ – בת סיום הסמינר מסי

 " יהלבינל של סיהקרנב"
 במוזיקה לטינית   תבלמתו זיקה חובקת עולםמו

 

 


