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 גינה טיפולית מצמיחה שינוי 
 

בין תעסוקה לטיפול  .הגינון הטיפוליתהליכי שינוי במערך על   
ש"במעחדשה טיפולית גישה  והובלת

1
 חדרה 

 
 

 .חדרהתעשייה האזור  6ש חדרה ברחוב החרש "מעבגינה הטיפולית באנו שמחים להזמינכם לסיור 
 0.11-03.41: שעותין ב, 6106לדצמבר   8הסיור יתקיים ביום חמישי ה 

 
 :בתכנית

 
 . התכנסות והרשמה     0399 -  03:9

         רפי והיועצת הסוציאלית , איריס אליסקירה קצרה על האוכלוסייה וסיור במקום עם      9-09.99:.0

 .מנהל המקום, סעדה

 

על  תספרנה , מטפלת בגינון ,רזיאל  וסיגלאדריכלית נוף ומטפלת בגינון  ,שליטא רוני   09399-00399

. שנות העבודה מאז הקמתה 5תהליך ההתפתחות והצמיחה של הגינה הטיפולית ואופן הפעלתה לאורך 

 3ניסיונן המשותףהתגבש לאור ר שאמודל עבודה חדש בגינה רוני וסיגל תצגנה 

 שימת דגש על הגינה כמערך טיפולי משמעותי במרכז העבודה -

 . לחניכים של הסטינג הטיפולי והפעילויות  והתאמה מחודשת מערכתי  הובלת שינוי תפיסתי -

 
 כל אחד מביא אוכל צמחוני לשולחן משותף -הפסקת אוכל  קל  00399-003:9

 
ירחיב ידיעתנו   גינון טיפולי ופעיל ברשת הירוקהלימודי בוגר , מורה לקיימות ,נבות ענבר 003:9-00399

הקמת ערוגה מוגבהת בעלת שכבות המזינות ומעשירות את יציג  תנבו. קיימות בגינה הטיפולית בנושא

האם וכיצד  3ויענה על השאלה פתרונות ודרכי התנהלות ירוקה סוגי, ילמד עקרונות בקיימות ,  הגידולים

 .בגינה מפעילים קומפוסטר

 . סדנת התנסות תכמוכן ינחה נבו

 

 סיכום  00399-003:9

 הסדנה תותאם לתנאי גשם –הסיור יתקיים בכל מזג אויר 

                                                 
1
 + 60שכליות התפתחותיות בגילאי  תיומוגבלו בעלימרכז עבודה שיקומי לאנשים  –מעש  
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 עלות הסיור : 

  ₪   61  :לאורח₪  31  :לחבר

 לחץ כאן3  להרשמה מקוונת
 
 לבירורים  : ginunt@gmail.com  

 
 כיבוד קל באחריות המשתתפים בסיור 

 

   

 !הקדימו להירשם -מספר המשתתפים מוגבל 

 .או כשתתמלא מכסת המשתתפים 16.12.6' ההרשמה תסתיים ביום ג

 הוועדה להעשרה מקצועית,  בציפייה  לראותכם
 

 
 

 : איך מגיעים

האומן  באזור ' פונים  לרח  3נוסעים בכביש   מכביש  בהתאם למפה המצורפת מטה: לנוסעים ברכב

 .החרש' עד לרח. התעשייה החדש דרום

 "חדרה 6החרש ":  Waze למנווטים באמצעות

יינתן פרוט  -מתחנת רכבת חדרה מערב ומהתחנה המרכזית חדרה :  לנוסעים בתחבורה ציבורית

 .לנרשמים סמוך למועד הסיור

 
 
 
 (6102חברות לשנת ₪  001.11) ניתן לשלם בסיור הן לסיור והן לחברות בעמותה:  הערה .

 בלבד  ההמחא ואהתשלום במזומן 

 

 ש"קישור לאתר המע 

      

 

 

 

 וסיגל רזיאל   ניצה דהן
 הועדה להעשרה מקצועית

https://docs.google.com/forms/d/1T_9K8hEh9XesdKhsQRBv22dgESPzunctIKV3HdJni6Q/prefill
mailto:ginunt@gmail.com
http://www.hadera.muni.il/web/8888/nsf/sbs.py?&_id=16323&did=8553&title=%EE%F2
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