 הגינון הטיפולי כמשתלב בטיפול במרכז הטיפולי לילדים
 היכרות עם "ארגז החושים" שלנו  -הרחבת השיח האומנותי
בין קהלים שונים בבית האומנים
בהרצליה
אנו שמחים להזמינכם לסיור בהרצליה .בגינה הטיפולית שברחוב אבן גבירול  49ובגלריה העירונית
הרצליה ( בית האומנים) רח' בן גוריון  7קומה א'
הסיור יתקיים ביום חמישי ה  19לנובמבר  ,2015בשעות11.00-15.30 :
השנה בחרנו להתחיל עם גינה טיפולית בקהילה המשרתת את הילדים הבאים למרכז הטיפולי העירוני מ.ט.ר.ה
בהרצליה ובנוסף בהיבט שונה :חשיפה לעולם האומנות כצרכני תרבות שווים.
האומנית ורוניקה אלרן אוצרת התערוכות ,יזמה לגייס אומנים שיצרו במיוחד אומנות המזמינה עיוורים ואחרים
לגעת ,לחוש אומנות בדרך אחרת – דרך החושים ,התחושות וחוויית היותם חלק מקהל צרכני האומנות.
בתכנית:
המפגש :בגינה הטיפולית ברח' אבן גבירול 49
 11:00 - 11:30התכנסות והרשמה
 12:15 -11:30הרצאה של תמר גשרי אלון מנהלת מרכז
מ.ט.ר.ה וארדית ביטמן ,מטפלת בגינון
על דיאלוגים בגינה התפתחות הגינה הגינון
הטיפולי כחלק מהמערך הטיפולי במרכז
 12:15-13:00סיור בגינה הטיפולית
 13:00-13:30הגעה לגלריה העירונית ,רח' בן גוריון  7קומה א'
 13:30-14:30סיור בתערוכה :תוך כדי שימוש ב"ארגז החושים "
שברשותנו( .אולי גם עם כיסוי עיניים)
 14:30-15:30שיחה והסברים :ורוניקה אלרן אומנית יוזמת התערוכה – סיפורו של מיזם "חשים אומנות".
שיחת סיכום בעקבותיו :כיצד לשמר ולהפעיל את מירב החושם שברשותנו וכיצד להרחיב את הגשר לקהילה
כולה כצרכנים שווים .אילו תובנות אנו יכולים להעביר אל הגינון הטיפולי.
 עלות הסיור :לחבר ₪ 50 :לאורח ₪ 70 :העלות כוללת תשלום עבור הסעה בין שני המקומות.
להרשמה מקוונת :לחצו כאן

הפעם ,לא יוגש ,כיבוד קל בשל הזמן הקצוב והשהייה בגלריה .הביאו כריך ,שתייה

 לבירוריםginunt@gmail.com :
מספר המשתתפים מוגבל  -הקדימו להירשם!
ההרשמה תסתיים ביום ג'  17.11.15או כשתתמלא מכסת המשתתפים.
בציפייה לראותכם ,הוועדה להעשרה מקצועית

איך מגיעים:
לנוסעים ברכב :בהתאם למפה המצורפת מטה נוסעים מזרחה לרח' הרב קוק (כביש  )541ופונים שמאלה לרח' אבן גבירול.
לנוסעים בתחבורה ציבורית :מתחנת הרכבת בקוים 27:לכיוון מסוף קדמה עד בית אבות והליכה של  4דקות,
קווים  29ו  13עד ויצמן/הרק קוק והליכה של  2דקות

למידע על זמני נסיעה :תחבורה ציבורית  -עיריית הרצליה



הערה:
ניתן להירשם לעמותת "אדם צומח :דמי חבר לעמותה 150 .ש"ח לשנה.
התשלום במזומן או בצ'ק בלבד.
יש להצטייד במפת ההגעה
רח' בן גוריון

הגינה הטיפולית החדשה בהרצליה היא יוזמה משותפת של תמר גשרי אלון מנהלת מרכז מ.ט.ר.ה של עיריית
.הרצליה וארדית ביטמן ,מטפלת בגינון ומורה לחינוך סביבתי
הוקמה במבנה ציבורי המשמש כמרכז טיפולי עם חצר גדולה ,שהייתה נטושה –הגינה  -הראשונה מסוגה בהרצליה
במשך זמן רב .לאחר פיתוח והקמת הגינה ,הפכה לגינה טיפולית מושקעת ומשוכללת שמשרתת את ילדי
.העיר ומהווה מקום טיפולי לילדי העיר
הגינון הטיפולי נשען על האסכולה כי קיים דמיון רב בין האדם לצומח ,לצמחים מאפיינים אנושיים שהם מושא מבוקשם ל
בני האדם יציבות ,שורשיות ,גמישות ,א לגנטיות ויופי .צמחים תלויים בקהילה המחית וזקוקים לתמיכה והגנה באופן הדומה
.לבני אדם
עבודה בגינון כך גם עבודה באמצעות בעלי חיים עשויה לשמש כלי עבודה עם מטופלים בעיקר אלה המתקשים להביע
רגשות ,ולשקמם פיזית ונפשית ולסייע עם התחלות חדשות ,התפתחות ושינויי
הגינה הפורחת כוללת כיום ערוגות אישיות לכל ילד ,ערוגות משותפות לגידול עלי תבלין ומאכל וירקות ,פירמידות "הוכברג"
לגידול ורטיקלי של ירקות ,עלים ופרחים ,קירות ירוקים על בסיס חומרים ממוחזרים ,כיסי שתילה ורטיקליים ,חממה
להנבטות ,קומפוסטר ,ספירלת עלי תבלין ,מסלול הליכה מעגלי ,ערסל ,מתקן האכלה לציפורים (להרחיקם מהערוגות) ועוד

 הצעה ראשונית של נושאי המפגשים הבאים :בחלק מהם נעננו
לבקשת החברים ,לחזור ולקיים את הסדנאות מהכנס האחרון:

 הסדנה לאחות את השברים  /ניצה דהן בבית העיוור בבאר שבע ,עםהיבטים חדשים של עבודה טיפולית במקום.
 הסדנה "מקום לדאגה" יצירת מרחב טיפולי לביטוי והתמודדות עםמשבר /לינדה סלומון – תתקיים ב"אילנות" קק"ל מקום של עושר עצים
שעברו קליטה מרחבי העולם.
 החווה החקלאית כמקום של טיפול וקליטה כפעולה של ההרווחה העירוניתבפתח תקווה
 כיצד מתחילים הקמה של גינה טיפולית בבית ספר. חשיפה לכלים טיפוליים להעשרת ארגז הכלים הטיפולי* תכנית הסיורים עדיין לא גובשה וטרם נקבעו תאריכים.

