הגינה הטיפולית והגינה הביתית המונגשת
אנו שמחים להזמינכם לסיור בחממה הטיפולית של תל השומר ובגינות ביתיות מוגשות
של שושי גולדברג מאיר ושל דודי חננאל .גינה המותאמת לנכים על כסא גלגלים
הסיור יתקיים ביום רביעי ה ,283213102. -בשעות9300-253.0 :
מקום המפגש:
בתכנית:

החממה הטיפולי במרכז הרפואי תל השומר

0:99

התכנסות והרשמה

0:39-00:99

טל מיטב  -הסבר קצר אודות המקום והעבודה הטיפולית – צפייה בעבודה הטיפולית

בפועל תוך מתן נקודות להתייחסות והסברים שבעקבותיהם תתחדד ההגדרה של גינה טיפולית
 00:99 - 02:99מפגש עם אחד המטופלים שיספר על הגינון הטיפולי בחממה ומה הוא לוקח איתו
למגרש הפרטי שלו.
02:39 - 05:39

ביקור בגינות הביתיות המונגשות של שושי ושל דודי

נסייר ונקיים שיח משותף עם בעלי הגינות .על תפקיד הגינה הביתית ומה בין העבודה הטיפולית בסביבה
הטיפולית לבין הסביבה בה הוא מבלה את שאר שעותיו האם בגינה הביתית
שיח מסכם :על התובנות וההשפעה על העבודה שלנו בין המרחב הטיפולי והגינה הביתית
טל מיטב – עוסקת בגינון טיפולי – שיקומי בחממה הטיפולית בתל השומר
שושי גולדברג מאיר –מרפאה בעיסוק מנהלת מקצועית בעמותת

מילבת.

דודי חננאל – מתנדב בעמותת מילבת קרימינולוג
להרשמה מקוונת :לחץ כאן
 לבירוריםginunt@gmail.com :
 עלות :לחבר  ₪ 30לאורח ₪ 50

מספר המשתתפים מוגבל  -הקדימו להירשם!
ההרשמה תסתיים ביום ו' ה  61.61.63או כשתתמלא מכסת המשתתפים.
הסיור יתקיים בכל מזג אוויר
בציפייה לראותכם ,הוועדה להעשרה מקצועית

ההגעה עצמאית
כתובת הגעה לחממה הטיפולית במרכז הרפואי תל השומר:

החממה נמצאת באזור מרכז השיקום ,ליד המחלקות הפסיכיאטריות והמרכז לטיפול בטרשת נפוצה.

מפת הגעה לתל השומר3לבאים עם רכב:
מומלץ לחנות מחוץ למרכז הרפואי בחניה שליד הבסיס הצבאי או בחוץ במגרש הציבורי שממזרח
לתחנות האוטובוס – כי אין חנייה וליד החממה בונים.
קווי אוטובוס לתל השומר:

קו 55
קו  99רכבת מרכז ,תל אביב יפו
קו  205רכבת ההגנה ,תל אביב
קו  55רכבת מרכז ,תל אביב יפו
רכבת אוניברסיטה מערבי

 נתארגן יחד ברכבי המשתתפים לנסיעה לגינות הביתיות. -כתובת ,טלפון ומפת הגעה יימסרו למשתתפים ביום הסיור

