
מנחה: ישראל גלון

הרשמה לכנס<<

התכנסות והרשמה   09:30-09:00

 09:45-09:30       ברכות 
 ד"ר מוקי גרוס,  מנהלת הגן הבוטני במכללת אורנים

נטע רודברג, יו"ר עמותת "אדם צומח"

10:00-09:45   אסיפת חברים, חלוקת תעודות הסמכה והצגת פעילות 
הוועדה להעשרה מקצועית.

10:30-10:00       שי שחל, אגרונום התפתחות חברות צומח בראי הגינון 
האקולוגי .

10:30 – 11:30    תמר בן שושן, .M.A עו"ס קלינית ומטפלת בפסיכותרפיה: 
להיות אחר להיות שייך, הרצאה משולבת בתיאור מקרה 

של שירלי שמש, מטפלת באמצעות גינון.

11:30 – 12:00   הפסקת קפה ועוגה 

12:00 – 13:15    יציאה לשלושה סיורים שיתקיימו במקביל ברחבי הגן      
 הבוטני בהנחיית ד"ר מוקי גרוס וצוות הגן:

• שביל הביומימקרי – טבעי ללמוד מן הטבע - מפגש 
 עם תופעות טבע וההמצאות שפתחו בהשראתן. 

• שביל השירה – מבט פנימי בעקבות השירים בשביל 
 השירה בגן. 

• שביל ישראל - הכרת פרחי בר המאפיינים בתי גידול 
בישראל.

13:15 – 14:00   פיקניק בגן, ארוחת צוהריים קלה

 14:00 – 14:45    חמש סדנאות שיתקיימו במקביל ברחבי הגן:
• אילה וייס, מטפלת באמצעות גינון: צהוב כמו חרדל - 

 הפקת תועלת מצמחי בר.
• סיגל רזיאל, מטפלת באמצעות גינון: דבר אלי בפרחים 

 - פרחי בר בשירה ובספרות 
• נצר הדר, גנן אמן בגן הבוטני: מבט ביצירה-טבע - 

 התבוננות בתהליך יצירה עם חומרים מהטבע 
 • הראל וייס, .Msc מדעי הצמח, אגרואקולוג:

שימור המסורת התרבותית בארץ ישראל - שיטות 
 לאיסוף ושימור זרעים

• דבורה וינשטיין לוין, מטפלת באמצעות גינון 
והרבליסטית קלינית: מה עושים עם זה - צמחי בר 

ושימושם

14:45 – 15:00   דברי סיכום ותודה: מפגש בתאטרון הפתוח בגן

הכנס יתקיים ביום שני י' ניסן תשע''ח, 26.3.2018 
בבית הדומי )בניין 46, קומה ד'( במכללת אורנים

למעוניינים, הסעה מתחנת רכבת ״יוקנעם-כפר יהושע״ 
תצא לאורנים בשעה 8:45 ובחזרה בשעה 15:30

עלות למשתתף - 150 ₪  |  עלות לחברי העמותה ולסטודנטים 
בתוכנית לגינון טיפולי - 100.00 ₪

במסגרת חגיגות ה-60 לגן הבוטני במכללת אורנים
יתקיים הכנס השנתי ה-21 של עמותת "אדם צומח", 

גינון טיפולי בישראל

כמו צמח בר בגינה הטיפולית
התייחסות להופעת פרחי בר בגינה 

בהיבט הבוטני ובהיבט הטיפולי

המכללה האקדמית לחינוך
60אורנים | ק.מ.ה

לגן הבוטני

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJsjYSKPNsAt6mj8V8qLbHyt8VT2CAj3Vxty-2Ylub838c9Q/viewform

