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הנכם מוזמנים ליום עיון בנושא: 

"אדמה מזינה - לגדול עם המטופל": 
המרחב הטיפולי כמצע פוטנציאלי לצמיחה משותפת של מטפל ומטופל

 
יום העיון יתקיים ביום חמישי, כ"ו באב תשע"ג, 4 ביולי 2013, בשעות 14:30-8:30

באודיטוריום קמפוס אמנויות של מכללת סמינר הקיבוצים, רח' שושנה פרסיץ 3 תל אביב )קריית חינוך, סמוך למכללת לוינסקי(

יום העיון יעסוק בסוגיות טיפוליות מגוונות במרחב של הגינה ובהתפתחות המקצוע ושל העוסקים בו 

בתכנית:
התכנסות וקפה של בוקר       9:30-8:30

לינדה סלומון, ראש המסלול לגינון טיפולי: "גינון טיפולי - מקצוע בהפצעה"     10:00-9:30
תמר בן שושן, מרצה ומדריכה במסלול לגינון טיפולי: אקולוגיה של מקצוע - גדילה והזנה הדדית בטיפול.    10:30-10:00

מה דרוש לגדילה מקצועית? להפוך ממטפל למדריך. הדחיפות לשינוי אקולוגי במקצוע - איך זה קשור אליי?    
"הזנה הדדית" - דיון במליאה לגבי התפתחות התחום  11:00-10:30

תיאורי מקרה:  12:00-11:00
1.הצגה משותפת של שתי מטפלות באותו מטופל: 

נטע רודברג, מטפלת באמצעות גינון, בית חולים לבריאות הנפש "לב השרון" )פרדסיה(, בוגרת מכללת תרפיה TC )תמרה( ומרצה במכללה:
"משנה מקום משנה מזל" - מהלך חיובי בחייו של מטופל פגוע נפש, תוך כדי שיקום שיח תורמוס בגינה האישית.

מיכל ברנע, מטפלת בגינון - משתלת כפר עידוד לאנשים בעלי צרכים מיוחדים:
שיתוף פעולה בין מטפלות בגינון בליווי מטופל פגוע נפש מפרדסיה, בחזרה אל הבית בכפר עידוד - תהליך שהתחיל באופטימיות גדולה והסתיים בחזרה למחלקה.

| ליווי המקרה: דפנה גרינר  
2. אסנת קזס, מטפלת בגינון בכפר "מלכישוע" לנגמלים מסמים ואלכוהול: "נקי בפנים, נקי בחוץ" כמטאפורה וכממשות"

| ליווי המקרה: גדעון מנדה
3. ענת לב ארי, מטפלת בגינון בכפר הנוער אלוני יצחק, בוגרת התוכנית לגינון טיפולי בסמינר הקיבוצים: 

תפקידים חברתיים בגיל ההתבגרות - קבוצת תלתן בגינה הטיפולית של כפר הנוער אלוני יצחק
| ליווי המקרה: תמר בן-שושן

הפסקת צהריים    13:15-12:30
מעגלי שיח: דוגמאות מהשטח לגדילה אישית או מקצועית בעקבות טיפול או הדרכה   14:15-13:15

סיפור אישי של גינה מזינה  14:30-14:15

נא אשרו את השתתפותכם אצל לינדה סלומון, עד ה-2 ביולי 2013, 
בדוא"ל: lindakay08@gmail.com או בטלפון: 054-6211430

ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום | חניה במקום ללא תשלום

גינון טיפולי – ממשיכים ללמוד
בית הספר ללימודים מתקדמים

המרכז לפיתוח מקצועי והשתלמויות


