
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8.4יום רביעי  7.4יום שלישי  6.4יום שני  5.4יום ראשון   
 ערב חג 

 9.4יום חמישי 

שעה 
10:00 

מדיטציה להפחתת 
לחצים, מציאת איזון  

ורגיעה באמצעות 
, התמקדות ברגע הזה

  - ד"ר אסנת פליסעם 
יועצת בתכנית , דואר

"שווים בספורט" ראש 
תחום מדע וטכנולוגיות 

בוועד הפראלימפי 
הישראלי. 

הידרותרפיסטית ומורה 
 לטכניקת ג'הארה.

 

 אימון ביתי עם 
   , טל פינקלשטיין

מדריכת פילאטיס, כושר  
גופני וקידום בריאות 

מתמחה באימונים לגיל 
 השלישי ולילדים.

 
 שיעור שני*
 

 אימון עם 
   שיר גרואג 
אטיס מכשירים למדריכת פי

מטפלת בתנועה , ומזרן
 ורקדנית לשעבר 

 
 
 שעור שני*
 

 אימון עם 
רוזן    -  על שריגי

הידרותרפיסטית ומורה 
 לג'הארה 

 
 
 
 שיעור שלישי*

 חג פסח  

שעה 
15:00 

עם ומיניות  על מוגבלות 
 , דני גרמייז

ומנהל קבוצת מקים 
אני נכה "הפייסבוק 

   "וסקסי

אז מה אפשר לעשות 
כדי לקדם את עצמי   עכשיו

 בקריירה ? 
 ,  מורן שינדלר
 "סיפתח"רכזת תכנית 

פרספקטיבה על שעבוד 
   -וגאולה בהגדה 
רבנית  , כרמית פיינטוך
רבני ורבניות קהילה, ארגון  

, אמא לשישה אחד בית הלל
 מהם על הרצף האוטיסטי

 חג פסח   ערב חג  

 

 

 
 מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו

 5/4  – 9/4תכנים לשבוע שבין    - המרכז לחיים עצמאיים ברשת  
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 12.4יום ראשון  
 חוה"מ

 13.4יום שני 
 חוה"מ

 14.4יום שלישי 
 ערב חג 

 15.4יום רביעי 
 חג

 16.4יום חמישי 

 שעה 
10:00 

 אימון עם 
רוזן    -  יעל שריג

הידרותרפיסטית ומורה 
 לג'הארה 

 
 
 
 שיעור רביעי*

 אימון ביתי עם 
   פינקלשטיין, טל 

מדריכת פילאטיס, כושר  
גופני וקידום בריאות 

מתמחה באימונים לגיל 
 השלישי ולילדים.

 
 שיעור שלישי *

על שיווי תרגול בעמידה 
מורה  נויה עינבעם  משקל

ירוטוניק ימוסמכת בכירה לג'
 וג'יירוקינזיס 

 
 
 

 *שיעור שלישי

 אימון עם  חג 
רוזן    -  יעל שריג

הידרותרפיסטית ומורה 
 לג'הארה 

 
 
 
 שיעור חמישי*

 שעה
15:00 

בעקבות צפייה בסרט  חג  ערב חג שני   חול המועד  חול המועד 
"קיץ בלי הגבלה: 

מהפכה על גלגלים" 
נצן ד"ר עם )נטפליקס( 

ראש המיקוד    – אלמוג
בשילוב והכלה, החוג  

לחינוך וחברה, הקריה  
 האקדמית אונו 

 12/4 –  16/4תכנים לשבוע שבין    - המרכז לחיים עצמאיים ברשת  

 

 

 

 ייתכנו שינויים *
 

 מזמינים אתכם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו
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