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נובמבר 2017

מקהלה לחולי פרקינסון
אנחנו שמחים להכריז על תחילת פעילותה של קבוצת שירה המיועדת לחולי פרקינסון.
הקבוצה היא פרי יוזמה של האגודה הישראלית של קלינאי התקשורת בשיתוף פעולה עם היחידה להפרעות
תנועה במרכז הרפואי ת"א (איכילוב)

מטרת הקבוצה היא שיפור תפקודים קוליים ומובנות הדיבור דרך שירה ,תוך פעילות חברתית אומנותית.
קהל היעד:
הקבוצה מיועדת לחולי פרקינסון מכל רחבי הארץ המעוניינים להשתתף בפעילות חברתית ,אומנותית
ותרבותית שתונחה ע"י צוות מקצועי המשלב שירה וטכניקות לשיפר מובנות הדיבור עם דגש על הפקת קול

בעצמה חזקה.
אין צורך בניסיון מוקדם בשירה .
קלינאי תקשורת מוזמנים להפיץ את המידע ולהפנות מטופלים שלהם .הפעילות מתאימה לחולי פרקינסון
שאינם מתניידים בכיסאות גלגלים ,וששלב המחלה שלהם אובחן בדרגה ( 1-3כולל) לפי .H&Y

ניהול המקהלה :
 ניהול מדעי וקליני ,ד"ר יעל מנור ,קלינאית תקשורת מהיחידה להפרעות תנועה והחוג להפרעות
בתקשורת בקריה האקדמית אונו

 ניהול מוזיקלי ,גב' אביה טרי ,זמרת ומורה לפיתוח קול בבי"ס למוסיקה בקריה האקדמית אונו.
 ניהול הפרויקט ,חגית בר-זאב ,קלינאית תקשורת ,המכון להפרעות תנועה במרכז הרפואי שיבא,
תל-השומר

מידע נוסף:
 הפעילות תתקיים בימי שלישי ,אחת לשבועיים ,בין השעות  ,13:30-14:30במרכז הרפואי ת"א

(רח' ויצמן  ,)6ביחידה להפרעות תנועה ,בניין ראשונים קומה  4חדר .58
 לרישום ראשוני ,אנא פנו אל מזכירות האגודה הישראלית של קלינאי תקשורת בטלפון 03-

, ishlariela@gmail.com9075373

לאחר הרישום הראשוני תיבדק ההתאמה של הפונה

להשתלב במקהלה.
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 מחיר כל מפגש  .₪ 55את התשלום יש להסדיר במזכירות היחידה להפרעות תנועה .ניתן להסדיר

תשלום במקום ,לפני תחילת הפעילות.
טלפון 03-6974909 :פקס03-6974911 :

 המפגש הראשון יתקיים ביום שלישי . 28/11/17
יש להירשם ולשריין מקום מראש
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