בעקבות הסיור ל"מילבת" במרכז הרפואי תל השומר שהתקיים ב  92באוקטובר 9109
אנו מציעים הקמת קבוצת עניין בליווי מקצועי

בנושא:

התאמת פתרונות ועזרים לעבודה בגינון כמענה לצרכים העולים
מהגינון הטיפולי עם בעלי מגבלות פיסיות
בשיתוף עם עמותת מילבת ,המסייעת בייעוץ ובהתאמת עזרים וסביבות עבודה לנכים.
מקום המפגש :מילבת  -ביתן  32א' בית חולים תל השומר
מספר המפגשים - 4 :עם אפשרות לסדרה נוספת או מסלול פרטני
מטרות הקבוצה:

א .למידת הצרכים העולים מעבודה עם בעלי המגבלות הפיזיות  -על מאפייני
המגבלות ואפשרויות העבודה בגינון.
ב .בדיקה והתאמה פשוטה של עזרים וכלי-גינון לצרכים ייחודיים .כמאגר הנותן מענה
לאוכלוסיות נוספות.
ג .פיתוח ובדיקה של עזרים וכלים המותאמים לצורך ייחודי  -בסיוע צוות רב מקצועי
יחד עם מתנדבי מילבת .תוך מתן משוב אודות התאמת הפתרונות בשטח.
ד .העלאת סיפורים מן השטח ,אודות קבוצות הגינון וניסיון להציע פתרונות להם

המעוניינים לקחת חלק בקבוצה ,ולהשתתף ברצף המפגשים
ימלאו בלחיצה את טופס ההרשמה המצורף.
למרות מורכבות ההגעה לתל השומר ,חשוב שחלק ניכר מהמפגשים יתקיימו במקום בו נמצאים:
הידע ,התצוגה מאגר הדוגמאות וכוח האדם המסייע.
הודעה על מועד הפגישה הראשונה תשלח לנרשמים עם תום ההתארגנות.
תדירות המפגשים והמועדים הבאים ,ייקבעו יחד בפגישה הראשונה
 לבירוריםginunt@gmail.com :
 עלות :לסדרה בת  4מפגשים :לחבר  ₪ 011לאורח ₪ 041

מספר המשתתפים מוגבל  -הקדימו להירשם!
בציפייה לראותכם ,הוועדה להעשרה מקצועית

ההגעה עצמאית למרכז הרפואי שיבא תל השומר
מילבת בביתן  32א' בית חולים תל השומר בין הגריאטריה לשיקום

מפת הגעה לתל השומר.לבאים עם רכב:
מומלץ לחנות מחוץ למרכז הרפואי בחניה שליד הבסיס הצבאי
קווי אוטובוס לתל השומר:
קו  : 54תמצית המסלול :רכבת אוניברסיטה מערבי ,קלאוזנר ,אוניברסיטת תל אביב ,בית התפוצות ,קלצ'קין ,קניון רמת אביב ,רדינג ,סמינר
הקיבוצים ,דרך נמיר ,רכבת מרכז ,ערבי נחל ,כצנלסון ,כיכר נח ,כופר היישוב ,קריניצי ,הרצל ,כיכר רמבם ,הראה ,ירושלים ,רבי עקיבא ,כהנמן,
צומת גבעת שמואל ,זבוטינסקי ,אוניברסיטת בר אילן ,ביח תל השומר
קו . 96רכבת מרכז ,תל אביב יפו

קו 405
קו  44רכבת מרכז ,תל אביב יפו
רכבת ההגנה ,תל אביב

הסיור יתקיים בכל מזג אויר כי יש פתרונות לימי גשם

הנכם מוזמנים להכנס לאתר מילבת www.milbat.org.il
ולאתר "עזרים" ובו מידע על אלפי אבזרי עזר www.azarim.org.il

