בס"ד

קורס הכשרת מטפלים בגינון טיפולי תשע"ד (הקורס ייפתח בסמסטר ב').
רכז התכנית :אגרונום ומטפל בגינון עמוס הרץ.
תכנית הכשרה רחבה במקצוע הגינון טיפולי ,המקנה אפשרות עבודה עם קשת רחבה של אוכלוסיות מטופלות:
אוכלוסיות בשיקום ,ילדים ונוער בחינוך המיוחד.
תכנית הלימודים בהתאם לתכנית הליבה שנקבעה ע"י הועדה האקדמית של הארגון המקצועי של
המטפלים בגינון בישראל – "עמותת אדם צומח" וכן נושאים ייחודיים נוספים.
הקורס יפתח אי"ה בחודש אדר א' תשע"ד ,פברואר  , 4102הלימודים יתקיימו בימי ב' בין השעות – 13:91
01:01.
קהל היעד:
עובדי הוראה וחינוך ,עוסקים במקצועות טיפוליים ושיקומיים ,מורים ומדריכים מתחום הביולוגיה ,האקולוגיה
והטבע ,בעלי הכשרה בתחום החקלאות ,הגינון ,מדעי הטבע ומדעי ההתנהגות .מדריכים חברתיים ועובדי
קהילה ,מסיימי תכניות גינון טיפולי בקורסים קצרים.
אחרים ,בעלי גיש ה לעבודה עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ,יתקבלו על בסיס ראיון אישי ומקום פנוי.
מבנה התכנית :התכנית בהיקף של  361שעות (מהם  061ש' התמחות מעשית).
א .לימודי יסוד פסיכולוגיה:
לימודי היסוד בפסיכולוגיה יתקיימו באופן מקוון בימים ובשעות הנוחות לכל תלמיד/ה ,ע"י מורי המכללה.
תלמידים אשר ברקע שלהם למדו את לימודי היסוד (או חלק מהם) ויציגו על כך אישורים ,יהיו פטורים מחובת
לימוד זו.
ב.התכנית הכללית:
הלימודים יתקיימו בימי ב' בין השעות  13:91עד  01:01לפי לוח לימודים שיימסר מראש.
ג .סיורים מקצועיים:
במהלך הלימודים יתקיימו סיורים מקצועיים .תכנית הסיורים תימסר מראש.
ד .התמחות מעשית (סטאז'):
במהלך שנה ב' (תשע"ה) על התלמיד/ה לבצע עבודה מעשית במוסד טיפולי ,שיקומי או חינוכי .העבודה
הטיפולית תלווה ע"י הדרכה אישית .מקום ההתמחות ,הימים והשעות בהתאם לנוחיות התלמיד/ה ובתאום עם
ראש החוג.
ה .מפגשי סופרוויז'ן וסדנה קלינית.
במהלך שנה ב' ,יתקיימו מפגשי סדנה קלינית להצגות מקרה ,הדרכה קבוצתית והעשרה בתחומים מיוחדים.
קורסי יסוד בלימוד מקוון:
0
4

שם הקורס
מבוא לפסיכולוגיה
פסיכולוגיה התפתחותית

מספר שעות
16
16

מועד לסיום הקורס
סוף סמסטר ב'
סוף סמסטר קיץ' תשע"ד

פרטים נוספים:
גמול השתלמות :גמולי השתלמות בהתאם להנחיות משה"ח ולזכאות אישית.
תהליך קבלה :הרשמה וראיון אישי.
שכ"ל ₪ 04.111 :לכל שנה אקדמית סה"כ .₪ 42.111
דמי רישום ( .₪ 411יוחזרו במידה והקורס לא ייפתח).
הרשמה :לקבלת טפסים וברורים :מזכירות המחלקה ,טל' 14:1941312
דוא"לdafnabn@macam.ac.il :
לייעוץ ניתן לפנות אל עמוס הרץ112:5501150 ,
הזמנה להרצאת חשיפה לקורס תישלח למעוניינים.

נושאי הלימוד( :בהתאם לתכנית הליבה של "אדם צומח" הארגון המקצועי של הגינון הטיפולי בישראל).
נושא הלימוד
בוטניקה
ואקולוגיה של
הצומח
תורת הגינון
גינון טיפולי

גינון טיפולי סביב
השולחן
פסיכולוגיה
(מבוא
והתפתחותית)
פסיכותרפיה

עבודה בקבוצות
היכרות עם
אוכלוסיות
מטופלות
סדנה קלינית
וסופרוויז'ן
מצוות התךויות
בארץ
סיורים מקצועיים
התמחות מעשית

מטרת הלימוד
רכישת ידע תיאורטי ומעשי בתחום
הבוטניקה ,אקולוגיה וצמחי ארץ
ישראל.
רכישת כל הידע התיאורטי והכלים
המעשיים לשם הקמה ,פיתוח
ותפעול של גינה טיפולית.
הקניית כל הידע והכלים לשימוש
בגינה כמרחב לאבחון ולטיפול
אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים,
בקבוצות ובטיפול פרטני.
רכישת מיומנות לעבודה עם
אוכלוסיות לא ניידות ,עקרונות
נגישות ועבודה בצמחים וחמרי
טבע עם אוכלוסיות מטופלות.
היכרות תיאוריות של מבנה הנפש,
הכרת שלבי ההתפתחות הנפשית
לאורך מעגל החיים ,הכרת מצבים
של התפתחות בלתי תקינה וגישות
טיפוליות.
היכרות עם הגישות המרכזיות
לטיפול פסיכולוגי ,מפרוייד ועד
לגישות מתקדמות .כללי אתיקה
מקצועית ויישום הגישות בגינה
הטיפולית.
התנסות אישית בעבודה בקבוצות,
הקניית הידע ,היתרונות
והטכניקות של עבודה בקבוצות.
היכרות עם המאפיינים של מגוון
אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים
ודרך הפעלתם בגינה הטיפולית.
לימוד מתוך הצגות מקרה של
התלמידים בהתנסות המעשית
והדרכה קבוצתית.
הכרת הכללים ודרך יישומם בכל
הקשור לשמיטה ,כלאיים,ערלה,
תרומות ומעשרות
מפגש בלתי אמצעי עם אוכלוסיות
מטופלות במוסדות טיפוליים.
סיורים במשתלות.
התנסות ביצירת קשר ועבודה
טיפולית בקבוצה ובטיפול פרטני

שיטת הלימוד
לימוד תיאורטי ,סדנאות מעשיות,
סיורים.
לימוד תיאורטי ,עבודה מעשית
בגינה הלימודית ,מילוי דו"חות,
סיורים מקצועיים.
לימוד תיאורטי ,סדנאות בטבע,
תצפיות ,תרגול והתנסויות בגינה,
עבודה עם קבוצת טיפול ,סיורים
במוסדות טיפול.
סדנת לימוד מעשית ,ניתוח
הפעילויות והתאמתן לכל סוג
אוכלוסיה.

המרצה (בשנת תשע"ג)
דר' אורי פרגמן ,המדען
הראשי של הגן הבוטני
האוניברסיטאי בירושלים.
אגרונום עמוס הרץ ,אגרונום
( )MAישראל גלון,
אגרונומית ( )MAמילי גלון.
אגרונום עמוס הרץ ,מרצים
אורחים.
חנה אבישר

לימודים מקוונים של הנושאים
המפורטים בתכנית .יימסר חומר
עזר לימודי .

דר' קובי סגל

לימוד תיאורטי ,סרטים ,ניתוח
טקסטים מהספרות המקצועית.

דר' אילן בוכהולץ

לימוד תיאורטי תוך התנסות
אישית בעבודה סדנאית.

עו"ס ( )MAיעל אברהם

הרצאות תרגול עבודה עם
אוכלוסיות.

מרצים אורחים ,מומחים
בתחומם.

סופרוויז'ן ,הצגות מקרה ,קבוצת
עמיתים.

אגרונום עמוס הרץ

שיעור עיוני ,הצגת דוגמאות,
קבלת חומר כתוב.

אגרונום ,דר' מוטי שומרון

סיורים מודרכים.

אגרונום עמוס הרץ

עבודה מעשית עם מטופלים תוך
הדרכה אישית ,תיעוד העבודה.

מנחה אישי במהלך
ההתמחות.

