הגינון הטיפולי במסלול של עיסוק כמנוף לשיקום תעסוקתי
אנו שמחים להזמינכם ל סיור בחממה הטיפולית/תעסוקתית של כפר עידוד
הסיור יתקיים ביום חמישי ה ,0210102.4 -בשעות9122-.4122 :

מקום המפגש :בכפר עידוד ,במרכז הגנני הפועל כמפעל תעסוקה
מוגן לדיירי הכפר בעלי קשיי תפקוד והסתגלות

בתכנית:
0:99

התכנסות והרשמה

0::9-00:99

מיכל ברנע  -הסבר קצר אודות המקום והעבודה הטיפולית.
מן האתר של כפר עידוד:

"עבודה כדרך חיים  -על בסיס התפיסה כי עבודה היא בעלת תפקיד מרכזי בחייו של
האדם הבוגר ,משולב כל דייר בכפר עידוד בתוכנית תעסוקה המותאמת לו על פי יכולותיו הקוגניטיביות והפיזיות .כל
דייר מקבל ליווי מקצועי בתהליך קידום של רכישת הרגלי עבודה הפותח עבורו אפשרויות תעסוקה חדשות ומגוונות,
תוך התאמה למיומנויותיו התעסוקתיות".

00:99 , 02:99

נערוך סיור במרחבים הטיפוליים והתעסוקתיים ,נצפה בעבודת החברים – המטופלים במחלקות

השונות – .צפייה בעבודה הטיפולית בפועל תוך מתן נקודות להתייחסות והסברים .בעקבותיהם נחדד את
הנקודות לשיח בנושא

 :02 , 02::9הפסקת אוכל
 02::9, 04:99שיח משותף עם לינדה סלומון בנושא  :המרחב הטיפולי בתוך המסגרת השיקומית
תעסוקתית



מיכל ברנע – עוסקת בגינון טיפולי ומנחה סטודנטים לגינון טיפולי



לינדה סלומון – מטפלת באמצעות גינון ואמנות מרכזת לימודי הגינון הטיפולי בסמינר הקיבוצים.

להרשמה מקוונת :לחץ כאן
 כיבוד קל :באחריות המשתתפים

 לבירוריםginunt@gmail.com :
 עלות :לחבר  ₪ 05לאורח ₪ 05

יש להביא כיבוד קל לארוחה משותפת.
מספר המשתתפים מוגבל  -הקדימו להירשם!
ההרשמה תסתיים ביום ב' ה  71.2.74או כשתתמלא מכסת המשתתפים.
בציפייה לראותכם ,הוועדה להעשרה מקצועית

איך מגיעים:
למגיעים ברכב  :מכביש  2כניסה לנתניה במחלף נתניה לרח' הרצל .פונים שמאלה לדרך פתח תקווה עד סופו לכיוון
רמת חן .ברמזור פונים שמאלה לרח' האר"י ושוב שמאלה לרח' הספורטאי.
משמאל הקאנטרי קלאב ומימין כפר עידוד.
לנוסעים בתחבורה ציבורית :מתל אביב :אוטובוס אגד מס'  146או  106מהתחנה המרכזית לנתניה לתחנה המרכזית
או מוניות שרות גם מסמינר הקיבוצים  .מהתחנה המרכזית בנתניה קו  26לכפר עידוד ולקאנטרי קלאב
ניתן לפנות למודיעין דן  00-1044444ואגד  *2000ומודיעין הרכבת 000774000 :או *0770

להרחבת מידע אודות כפר עידוד – ניתן להיכנס לאתר www.kfaridud.org.il

התמונות בדף הראשון ומימין בדף זה ,נלק חו מאתר כפר עידוד .התמונה משמאל מסיור שקיימנו בנובמבר 8002

כפר עידוד

