לשמור על גישה חיובית התמודדות רגשית
גינון טיפולי לקשישים ניצולי שואה ,עם חווית פוסט טראומה מהעבר וכיום
.

אנו שמחים להזמינכם לסיור ב מעון לניצולי שואה בבריאות הנפש ע"ש שמעון ויזנטל
המעון שוכן בקמפוס מטופח ונפרד מהמרכז הרפואי לב השרון בפרדסיה.
הסיור יתקיים ביום חמישי  03 -באפריל  ,1325בשעות9.03-25.33 :
סיור זה הינו השלישי בסדרה.
בתכנית:
התכנסות והרשמה
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הרצאה מפי אולגה קוסמיצקי אחות אחראית ,מפקחת קלינית על מאפייני האוכלוסייה ,התפתחות המקום
ודרכי העבודה של התמודדות עם טראומות מהעבר בעיקר בגיל הזקנה
סיור ברחבי מרכז היום על מגוון הפעילויות שבו
סיור במרחבי הגינון הטיפולי בליווי צוות העוסקים בגינון טיפולי במקום – בילי יושע ואורה בר
הרצאת עו"ס התמודדות רגשית של קשישים  -ניצולי שואה חווית פוסט טראומה מהעבר ובחייהם כקשישים
היבטים רגשיים בגיל הקשיש ,בד"כ מתקבלים בעוצמה רבה ,ניהול רגשי לקוי חוסר פרופורציות ומעצורים חיי
היומיום מלווים אובדנים ,אכזבות מגופם ,מאובדן יקירים ומפרשנות אמוציונאלית .וכשיש צלקות עבר המצב נותן
את אותותיו לאורך כל התנהלות חייהם
למידה אודות היבטים רגשיים טראומטיים ודרכי זיהוי והתמודדות עם מאפיינים אלה ברמת המוסד ,במסגרות
רפואיות שונות ובקהילה ובמשפחה.
ארוחת משותפת
סדנת התנסות  -תפקידו של הגינון בחיזוק הקשר להווה ולעתיד וביצירת עולם טוב ומיטיב.
עם בילי יושע וניצה דהן
תודות ושיח סיפורי התרומה השונים בליווי מצגת  /שיח מטפלים על השלכות ותובנות לארגז הכלים בגינון טיפולי

להרשמה מקוונת :לחץ כאן
 כיבוד קל :באחריות המשתתפים

 לבירוריםginunt@gmail.com :
 עלות :לחבר ₪ 04

לאורח ₪ 04

יש להביא כיבוד קל (צמחוני) לארוחה משותפת.
מספר המשתתפים מוגבל  -הקדימו להירשם!
ההרשמה תסתיים ביום ג' ה  4..0..5-או כשתתמלא מכסת המשתתפים.
בציפייה לראותכם ,הוועדה להעשרה מקצועית

איך מגיעים:
בתחבורה ציבורית
מתחנה מרכזית נתניה :קו ( 05נתיב אקספרס)דרך הגעה מצפון :לקו האוטובוס תחנה בצומת פרדסיה שמאפשרת חיבור לקווי אוטובוס
מחדרה ,רעננה וכפר סבא
ברכב
נסיעה בכביש  , 4עוברים את צומת בית ליד דרומה עד לצומת פרדסיה ( צומת אחת לאחר צומת בית ליד ) .בצומת פרדסיה פונים שמאלה,
נוסעים עד לפניה השניה ימינה ופונים לימין .הכניסה לבית החולים נמצאת כ 05 -מטר לאחר הפניה ,בצד שמאל.
דרך הגעה מדרום:
נסיעה בכביש , 4נוסעים ישר ,לכוון צפון ,עד לצומת פרדסיה ( צומת שניה לאחר צומת בני דרור ) בצומת פרדסיה פונים ימינה ,נוסעים עד
לצומת השניה הפונה ימינה ופונים לימין .הכניסה לבית החולים נמצאת כ 05 -מטר לאחר הפניה ,בצד שמאל.

הצג מפה גדולה יותר

הערה:
בכל הפעילויות ניתן לשלם גם דמי חבר לעמותה .התשלום במזומן או בצ'ק בלבד.
יש להצטייד במפת ההגעה

