
 

 

 09-7658357* ההשתתפות לאורחים כרוכה בהרשמה מראש במזכירות מרכז היום, . * כניסה חופשית לקהל הרחב

 ₪ בלבד.   40הנות מהסעות למרכז היום )הלוך וחזור( וארוחת צהריים, בעלות של ייכולים ל * אורחים המבקשים לקחת חלק בפעילות, 

 27.11.19יום ה',  27.11.19יום ד',  26.11.19יום ג',   25.11.19יום ב',  24.11.19יום א', 

10:00 

 אביטל התעמלות עם  -אוכלחדר 

 
 מלאכת יד עם אפרת -חדר תעסוקה

 
מנהלת הרצאה עם מיטל  -תרבותחדר 

בעמותה לחבר הוותיק   קהילה תומכת

הצגת  -במועצה אזורית דרום השרון

 שירותים. 

10:00 

 שרה לביא התעמלות עם  -אוכלחדר 

 עם אפרתמלאכת יד  -חדר תעסוקה

עמותת  הרצאה עם  -תרבותחדר 

בנושא הבית הבטוח ומניעת    'מילב"ת'

 נפילות.  

 

 

 

10:00 

 התעמלות עם רז  -אוכלחדר 

 

 
 עם אפרתמלאכת יד  -חדר תעסוקה

  , בעלהרצאה עם ניר בבו  -תרבותחדר 

ניידת. לצד הרצאה  אורטופדיהמעבדת 

יעשו בדיקות להתאמת ומכירת מדרסים  

   למעוניינים בכך.

10:00 

 התעמלות עם שרה לביא  -אוכלחדר 

 מלאכת יד עם אפרת -חדר תעסוקה

הרצאה עם ד"ר בנציון   -תרבותחדר 

  -"לגוף יש חלקי חילוף   -רובינפלד

טכנולוגיות    -מפרקיםת והחלפת השתלו

 חדשות"  

 

 

10:00 

 התעמלות עם רז  -חדר תרבות

 
 מלאכת יד עם אפרת -חדר תעסוקה

  מפגש  -"נחל זורם" -חדר אוכל

המשלב מוזיקה, תנועה, שמחה ושחרור  

לצד שלווה נעימה, חזרה לנעורים 

      ורגעי חסד. 

 ייחודית עם איריס גולדשטיין.     פעילות 

 הפסקה  10:45-11:15

11:15 

 התעמלות עם אביטל  -אוכלחדר 

 
 מלאכת יד עם אפרת -חדר תעסוקה

, מרפאה הרצאה עם יעל -תרבותחדר 

   בנושא זיכרון בגיל השלישי בעיסוק,

 

11:15 

 התעמלות עם שרה   -אוכלחדר 

 
 עם אפרת אכת יד מל -חדר תעסוקה

, הרצאה עם מיכל ענבר -תרבותחדר 

 נטורפטית בנושא תזונה בריאה בחורף.  

11:15 

 רז  עםהתעמלות  -אוכלחדר 

 מלאכת יד עם אפרת -חדר תעסוקה

 
, אחות  הרצאה עם טנה -תרבותחדר 

בנושא אירועיים מוחיים    מרכז היום, 

 ולבביים.  

 

11:15 

 שרה  התעמלות עם  -אוכלחדר 

 מלאכת יד עם אפרת -חדר תעסוקה

יוכי הרצאה עם ד"ר   -תרבותחדר 

  -?התרופות תר בארון מסת "מה -שבירו 

 שימוש מושכל בתרופות" 

 

11:15 

 מלאכת יד עם אפרת -חדר תעסוקה

 
דרכים להתמודדות עם    -תרבותחדר 

 מציאות בלתי רצויה עם נילי ורדי 

 

12:00 

עמותת "לראות", הרצאה   -חדר תרבות

בנושא בריאות העין ומחלות בגיל 

 השלישי. 

 

12:00 

שירים וסיפורים עם משה   -תרבותחדר 

   .חטואלי

 

12:00 

סיגל ביצור, ד"ר    -תרבותחדר 

לביולוגיה בהרצאה בנושא שינה טובה  

   .שינוי הרגלים בגיל השלישי,

 

12:00 

משה   עם  שירים וריקודים -חדר תרבות

 חטואלי. 

 

12:00 

 מלאכת יד עם אפרת  -חדר תעסוקה

עם הרב קבלת שבת    -חדר תרבות

 יעקב 

 

 , מרכז יום לחבר הוותיק נווה ימין 2019  הגוף והנפש  שבוע בריאות 
 

 

  
 

 

  


