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 ניצה דהן וסמדר חנן ארגון הסיור:                                             הוועדה להעשרה מקצועית

 מרכז שיקום גראבסקיב הגינון הטיפולי
 , את האמירה:משקף

 "כל אחד יכול בדרכו" 
 

 גינה נגישה המאפשרת הרחבת טווח יכולות ביצוע גם לנכים על 
 
 , 2017 בנובמבר 15'  ד ביוםאנו שמחים להזמינך לסיור שיתקיים 

 , מגדל העמק7ברחוב ניצנים  10:00-15.00 ין השעות ב
 

 בתכנית:
  

 התכנסות והרשמה        10.00-10.30
 

 גולדברג ימימה *  –צגת המרכז ה       11.00 -10.30
 

 ההנגשה ודרכי הטיפול  פתרונותתמקד בי עינב וקרן*  -סיור במקום        11.00 -12.00

 במקום. כולל דוגמאות מעבודתם של המטופלים                            
                            

 :יוני בראומן*  – הרצאה + סדנא פעילה      12:00 -14.00

 .לצורכי האוכלוסייה, תוך הנגשה גידול במכלים מנותקים                           
 

 ארוחה ושיחת סיכום       14.00-15.00

 משתתפי הסיורבאחריות ארוחת צהריים משותפת, 

 
 

 0522292504  -דהן ניצה      0548094616 -  בראומן יוני  :בירוריםל ginunt@org.il   

 60₪לאורח    ₪ 40לחבר :   הסיור עלות 

   :לחץ כאןלהרשמה 

 

   

 הקדימו להירשם! -מוגבל מספר המשתתפים 

 המשתתפים. תסכתמלא מתאו כש 10.11.17' ה ויום ב תייםההרשמה תס

 בציפייה לראותכם הוועדה להעשרה מקצועית

 10.11.17הרשמה לא יאוחר מ לפי סימון ב בעזרת חבריםמתחנת הרכבת בכפר ברוך הסעה תאם ל ניתן
 

לאחר  -ר ההזמנה יחד עם אישוהאיסוף בתחנת מגדל העמק תישלח הודעה על 
 .סגירת ההרשמה

 
 
 
 
 
 

 צילום: רונית זקס

mailto:ginunt@org.il
https://docs.google.com/forms/d/1Rej31qnQn-rW15Fvq0KIcDilXV-7WS8NHXvxigX8AmY/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1Rej31qnQn-rW15Fvq0KIcDilXV-7WS8NHXvxigX8AmY/prefill
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 ניצה דהן וסמדר חנן ארגון הסיור:                                             הוועדה להעשרה מקצועית

* 
  מנהלת תחום פנאי ותעסוקה –גולדברג  ימימה 

 מטפל באמצעות גינון  -יוני בראומן 
 גינון באמצעות ת טפלמ -נתן שטרומצה  עינב 
  גינוןבאמצעות ת טפלמ -מלכיאלי יצקר  קרן 

     :לאתר המקום.org.il    http://grc/ 
 
 

הנו הוסטל המנוהל על ידי חב"ד ופועל בפיקוח אגף השיקום של משרד הרווחה. ההוסטל מיועד  "מרכז שיקום גראבסקי"
למגורי נכים סיעודיים קשים ומתמחה בטיפול בדיירים בעלי נכות פיזית קשה, חולי "טרשת נפוצה", וחולים במחלות 

 רכז יום חמישה ימים בשבוע.בהוסטל גם פועל מ נוירולוגיות דומות.
  
חלק ממערכת מגוונות של תרפיות וטיפולים אשר מוצעים לדיירים ולחברי מרכז היום. כל "מטופל"  הגינון הטיפולי הנו 

 תלוי במערכת השעות וביכולות שלו. נמצא בגינה בין שעה לשעתיים בשבוע,
  

 להיות חלק פעיל מהתחזוקה שלה ומהעבודה שנעשית בה. סאות גלגליםיהגינה תוכננה כגינה נגישה המאפשרת לאנשים בכ
 חממה ומבנה גדול המיועד לעבודות הגינון השונות. אדניות מוגבהות שונות, יש בה

  
 שהפרויקט יסייע לשיקומם הפיסי והנפשי של דיירי המקום.  הגינה נתרמה על ידי יהודי אמריקאי שהאמין

 
  למגיעים ישירות:

 

  
 ת הגעהמפ פתרוצמ
 
 
 

כר ימגיעים לכ הבאה פונים שמאלה, Tבצומת  כר הראשונה פונים ימינה,יבכ פונים בכניסה המערבית של מגדל העמק

נוספת שם פונים שוב שמאלה וזהו רח' ניצנים. מצד שמאל תראו בניין גדול בצבעי צהוב אפרסק שעליו כתוב בגדול את 

 שם המוסד.


