
 אדם צומח עמותה לקידום מקצוע 
הגינון הטיפולי בישראל )ע"ר(

הכנס השנתי ה־14 בגינון טיפולי - 
הקבוצה והגן 

12 אפריל 2011, ח' ניסן תשע"א, הגן הבוטני גבעת רם, ירושלים

תוכנית הכנס:

השתתפות בכנס: 
 בהרשמה מוקדמת, עד 20 במרץ: לחברי העמותה )ששילמו דמי חבר לשנת 2011(: ₪100, לאורחים: ₪140

ניתן להרשם דרך אתר העמותה.
 בהרשמה רגילה, ביום הכנס: לחברי העמותה )ששילמו דמי חבר לשנת 2011(: ₪130, לאורחים: ₪170

 קבלות ינתנו ביום הכנס. ניתן יהיה להרשם לחברות לעמותה ביום הכנס. דמי חבר לשנת 2011 הינם בסך ₪150

הגעה: 
ברכב פרטי: הוראות מדוייקות ניתן למצוא באתר הגן הבוטני. 

בתחבורה ציבורית: באמצעות קוי אגד 17, 19, 32 

נערך בשיתוף עם הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים
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 התכנסות והרשמה
בית צרפת, קמפוס גבעת רם

ברכות

 אורן בן־יוסף, מנכ"ל הגן הבוטני 
האוניברסיטאי ירושלים

עמוס הרץ, יו"ר עמותת אדם צומח

 מושב ראשון 
בית צרפת, קמפוס גבעת רם 

 תמר בן־שושן, M.A. בעבודה סוציאלית, 
 מנחת קבוצות ומטפלים בגינון, 

אני והחבר'ה: כמיהה ופחד בטיפול 
קבוצתי בגינה

 אורן בן־יוסף, מנכ"ל הגן הבוטני, 
הגן־הבוטני והקהילה

 יובל אידו טל, מנחה ומורה בכיר 
ללימוד תורת הנפש הבודהיסטית, 

הנזיר שבגן והגן שבנזיר - הגינון כאימון 
הרוח במנזרים הזן־בודהיסטיים

הפסקה

מושב שני
תיאורי מקרה: הקבוצה הטיפולית בגן

בית צרפת, קמפוס גבעת רם 

 ד"ר שמוליק עובדיה, 
 פעילות עם נוער בקרית משה - 

מסע אל הבלתי נודע 

 שרון בר־אל, מטפלת בגינון, 
עץ החיים - תוכנית טיפול קבוצתי 

למכורים נקיים

 מיכל ליבוביץ, מרפאה בעיסוק 
ומטפלת בגינון וסוזן לוי, עובדת 

 סוציאלית ופסיכותרפיסטית, 
 עבודה קבוצתית בגינה עם ילדים 

בעלי הפרעת קשב וריכוז

מעבר לגן הבוטני

 הפסקת צהריים ושוק ירוק
הגן הבוטני

סיורים בגן הבוטני

 ד"ר אורי פרגמן־ספיר, 
 המדען הראשי של הגן הבוטני, 

 זיהוי צמחים בהקשר של מדריך 
העומד מול קבוצה

 ד"ר מיכאל אבישי, מנהל מדעי 
 יוצא של הגן הבוטני, 

סיור מודרך בשבילי הגן

 ד"ר מנחם קובי, 
 מנהל החווה החקלאית בגן, 

פעילות עם תלמידים בחווה החקלאית

 עתליה אבשלום, שיקום תעסוקתי 
 בעזרת גינון לפגועי נפש, 

פיסול רגשי בגן

 אגר' ישראל גלון, פקיד היערות, 
 משרד החקלאות

 התבוננות בנפלאות הבריאה בגן – 
צידה לדרך למטפל, ועושר למטופל

 יונית נדרה, מנהלת החממה הטרופית, 
סדנת ריבוי ווגטטיבי

 עמוס הרץ, אגרונום ומטפל בגינון, 
טיפול קבוצתי בגינה, סוגיות מעשיות

 אורי פריד ובועז כהן, 
 פורח ביותר ממשמעות אחת, 

זה המקום לפרוח בו מעבודה קשה 
הצגת מחקר איכותני: החוויה של 

מתמודדים עם מחלת נפש במועדון 
התעסוקתי בגן הבוטני

 סיור עצמאי בשביל התנ"ך 
בעזרת מערכת שמע

 אסיפה שנתית של העמותה
ישיבת ועד ודיווח שנתי

דיון פתוח בנושאי העמותה
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https://spreadsheets.google.com/viewform?hl=en&pli=1&formkey=dDZhcEtsVG9fdVpkNkhtaEE5Yjc4UlE6MA#gid=0
http://www.botanic.co.il/sales/mapa

