
 

     

 

 

 

יצירת מרחב טיפולי לביטוי והתמודדות עם " מקום לדאגה" 
 ל "קק" אילנות"תתקיים בהסדנה * –לינדה סלומון /משבר 

  .מקום של עושר עצים שעברו קליטה מרחבי העולם

  
( 4כביש )א הישן "ת –ליער אילנות השוכן בצידו המזרחי של כביש חיפה סיור ל זמינכםאנו שמחים לה

 (צומת בית ליד)צומת השרון בין צומת דרור ל
 :האחרון 5102כנס שקיימנו בלקיים את הסדנא , הסדנה מתקיימת כמענה לבקשתכם*

 9.00-14.00: בשעות, 1016   רפברואל 11חמישי ה  הסיור יתקיים ביום

 :בתכנית
 

  .במרכז המבקרים  התכנסות והרשמה    9300 -  93:0

לת טפמ -לינדה סלומון של " מקום לדאגה"סדנה   10300 -113:0

מרכזת מגמת הגינון הטיפולי במכללת סמינר   ובאומנות בגינון

 הקיבוצים

 שיח מטפלים סביב שתיה וכיבוד קל    113:0-12300 

 בן שמואל מודרך ביער אילנות עם אביסיור   12300-1:3:0

אילו  תובנות וחיבורים אנחנו לוקחים   :שיחת סיכום  1:3:0-11300

 . לעשייה שלנו

  עדכונים ושאלות לפעילויות הבאות, בקשות 

 

   08  3לאורח₪  06  :לחבר: עלות הסיור  ₪   

 לחץ כאן :להרשמה מקוונת
 

 בירוריםל:   ginunt@gmail.com  

 כיבוד קל באחריות המשתתפים בסיור 

   

 !להירשםהקדימו  - מספר המשתתפים מוגבל

 .או כשתתמלא מכסת המשתתפים 6.5.08 'גההרשמה תסתיים ביום 

 הוועדה להעשרה מקצועית,  בציפייה  לראותכם
 
 

 : איך מגיעים

בין ( 4כביש )א הישן "בין חיפה לתכביש בנוסעים  בהתאם למפה המצורפת מטה: ברכב לנוסעים

 צומת דרור לצומת השרון בצידו המזרחי

: ואותם קווים מהדרום. עוצרים באילנות–כל הקווים המאספים מצפון : ציבוריתלנוסעים בתחבורה 

 840 -נתניה , 150 –מחיפה ,  650קו  –מעפולה 

 

https://docs.google.com/forms/d/1ovyiz3Fq1fEfIxETvGO34vs8MD6nZjijHHJQ5GBOG98/viewform?usp=send_form
mailto:ginunt@gmail.com


 

     

 

 

 
 

 

 

 הערה : 

 : "אדם צומח"לעמותת בסיור  םרשילה ניתן 

 .בלבד ק'צב או במזומן התשלום .ח לשנה"ש 021 -דמי חבר לעמותה 

מפת ביש להצטייד  
 :ההגעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היער והארבורטוםלמידע אודות 

 אילנות הבוטני היערני לגן ישראל נגישות פרס הענקת

  גן בוטני יערני -יער אילנות  -ל "קק -קרן קימת לישראל   .

  אתר מפה -יער אילנות 

www.mapa.co.il/81265/אטרקציות/מפה 
 

 :הפעילויות הבאות 
 

, קבלה וצמיחה, חזרה לשורשים העמקת הקשר קליטה :סיור לחווה החקלאית בפתח תקווה 5108במרץ  1
עדי אילון מור וצוות החווה החקלאית בפתח , שולי ביתן/ כיצד הגינון הטיפולי מסייע  -אינם רק מושגים בגינון 

 .תקווה כמקום של טיפול וקליטה כפעולה של ההרווחה העירונית בפתח תקווה
 הכנס השנתי של עמותת אדם צומח – 1085באפריל  01
 ניצה דהן בבית העיוור בבאר שבע/ הסדנה לאחות את השברים  - 5108במאי  08

כיצד עולים עוד שלב כיצד : הגינון הטיפולי בצמיחה מתמדת: היבטים חדשים של עבודה טיפולית במקום
 מגייסים שותפים לפיתוח ומיישמים את חוק ההנגשה

 
 בהכנה אך ניתן לסמן ביומןעדיין  ההזמנות

http://www.kkl.org.il/new_in_kkl/israel-accesability-prize-ilanot.aspx
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpx6bD_d3JAhVLVRQKHQudCq8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kkl.org.il%2Fforestsearch%2Filanot-arboretum.aspx&usg=AFQjCNH1Bax-7kyEbk1Y_EW-8SLzHV1KYA&sig2=6TzeVXH_yybaltAz1zTZBQ
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpx6bD_d3JAhVLVRQKHQudCq8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kkl.org.il%2Fforestsearch%2Filanot-arboretum.aspx&usg=AFQjCNH1Bax-7kyEbk1Y_EW-8SLzHV1KYA&sig2=6TzeVXH_yybaltAz1zTZBQ
http://www.mapa.co.il/%D7%9E%D7%A4%D7%94/%D7%90%D7%98%D7%A8%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA/56218

