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תוכן העניינים:

03 סדנא על עקרונות והקמה של גינה טיפולית בקרית משה, אסתי כרמון / 

05 סיכום הסדנה "הישרדות בתנאי ריאליטי", אביגיל מרקמן / 04 על הגינון 

הטיפולי במעון ניצולי השואה ע"ש ויזנטל — פרדסיה, בילי יושע ואורה בר / 

07 עולם של צורות וצבעים גווני צלילים, עיצובים וטעמים, ניצה דהן / 

08 גינון טיפולי למטרות אבחון, גדי טל / 10 גורמים המשפיעים על בחירת 

גינון טיפולי במכון 'ראסק' לרפואה שיקומית, תקציר מאנגלית: מיכל ליבוביץ / 

13 "כי עוד אאמין גם באדם, גם ברוחו, רוח-עז", קוכי )אהרון קוך( / 14 גינון 

לבריאות הנפש בבאר שבע, אביגיל מרקמן /

שלום חברים, 

ברכת שנה טובה לכבוד ראש השנה תשע"א, 
ברכת יצירה צמיחה ועשייה, ברכת הקמה 
ופיתוח של מרכזי גינון טיפולי בכל הארץ, 
לעוד ועוד אוכלוסיות, ברכת גינון במובן 

של להגן להצמיח, לפרוח.

 בעיתון זה תמצאו :

כתבה על הקמה והפעלת גינה בקרית משה: 
יעל ברנד תיארה בשפה ציורית ומקצועית את 
התהליך המרתק שעברה, יחד עם צוות המרכז 
והנוער שהיה שותף בשלבי התכנון. הגינה – 
מעבר להיותה מרכז להתכנסות, פעילות, 
עבודה וחברה – מהווה מוקד להתפתחות, 

לתרומה לקהילה, להכרת הארץ.

בכנס ה-13 אביגיל מרקמן העבירה סדנא 
בנושא 'הישרדות בתנאי ריאליטי'. הנושא 
מהווה תמונה מוקטנת למשימה של העוסקים 

בגינון טיפולי.

בחשש, בריכוז רב ובצעדים מהוססים, שלחנו 
ידיים, הקשבנו, מיששנו, הרחנו ואפילו עור 
גופנו אסף נתונים מהשטח. אט אט פסענו 
ויצאנו  נכנסנו לאחת הכיתות  במסדרון, 
לחצר הגינון הטיפולי. חוש הראיה הוא 
הראשון והמרכזי בחיינו, לרגע התנסינו 
בעולמם של כבדי הראיה במפגש ב'קרן 

אור' בירושלים.

בילי ואורה, הקימו פינת אושר לניצולי שואה 
בפרדסיה: פינה בה משולבים זיכרונות עם 
ההווה, דרך הפעילות עם צמחים, המביאים 

אל היום יום את הטעמים, הריחות והיצירה 
של החיים.

"המנהלת הנמרצת, יוזמת שילוב תחומים, 
שמעודדים ביטוי יצירתי ושיפור או שימור 
מיומנויות אישיות." במרכז לבריאות הנפש 
בבאר שבע מתארת אביגיל את הקשר שיצרה 
עם המטופלים ועם הצוות המסייע לה רבות גם 
בהפעלת הכלי הנפלא של הגינון הטיפולי. 

גינון טיפולי למטרות אבחון: גדי טל פיתח 
כדי  טיפולי  גינון  של  הכלי  את  ושכלל 
לאבחון בני נוער, לקראת ועדות השמה 

ב'נווה חורש'. 

קריאה מהנה! 
זהבה אבן פז, אביגיל מרקמן

מערכת: זהבה אבן פז, אביגיל מרקמן, סמדר חנן, רות שמיר. צילום שער: אביגיל הלר.
  www.g-t.org.il  |  03אדם צומח - עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל )ע"ר(  |  ת.ד 3401 רמת השרון, 47133  |  5225203־

דבר העורכות:
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התכנסנו   2010 ביולי  ה-8  חמישי,  ביום 
במרכז פינת המיגדלור בשכונת קריית משה 
שברחובות . במרכז מצאנו פינת חמד מטופחת 
המורכבת מפינת ישיבה, מקום התכנסות, 
חממה, חלקת ירקות וחלקת צמחי תבלין 

וכל זאת בלב שכונה המשוועת לסיוע.

סדר היום היה מגוון, מעשיר ומרתק והדגים 
תהליך תכנון והקמה של גינה טיפולית מזוויות 
הראייה של הלקוח והמשתמשים, המתכנן 

איש המקצוע והפרוייקטור. 

גב' אסתי מששה שרעבי, מנהלת המרכז 
את  פתחה  עלם  הנוער"  פינת  "מגדלור 

הכנס. היא הרצתה לנו על תרבות עולי 
אתיופיה ועל פעילות המרכז עם הנוער. 
ההרצאה הייתה מרתקת ומעניינת בשפה 
עשירה וקולחת. אסתי תיארה את מאפייני 
ובעיותיה העכשוויות  העדה האתיופית 
בדגש על מצוקות הנוער. אסתי התמקדה 
במשבר התרבותי שחוו ההורים והדילמות 
הנובעות ממנו בכל הקשור ביחסי ילדים 
והורים והשלכות אותו משבר על התנהגות 
בני הנוער בשכונה. אסתי פירטה את מגוון 
הפעילויות החברתיות, תרבותיות וחינוכיות 
המתקיימות במרכז שמטרתן לתמוך בנוער 
ולאפשר  תקווה  לטעת   , בסיכון  המצוי 

הזדמנויות לצמיחה אישית.

בהמשך הרצתה לנו הנדסאית הגינון גב' יעל 
ברנד על תהליך התכנון של הגינה הטיפולית 
במרכז. יעל תיארה בשפה ציורית ומקצועית 
את התהליך המרתק שעברה יחד עם צוות 
המרכז והנוער שהיה שותף בשלבי התכנון. 
שיתוף הנוער בא לידי ביטוי בהכנת תכנית 
המדידה של השטח ובריכוז רשימת הרצונות 
והדרישות של הנוער מהגן העתידי. שלבי 
התכנון הסדורים רוכזו על-ידי יעל על- פי 
המקובל בעולם התכנון עם דגש על הצרכים 
הייחודיים של גינה שהיא גם טיפולית וגם 
שימושית כמקום התכנסות ומקום פעילות 
לנוער. יעל פירטה את תהליך התכנון המומלץ 
עבור גינה טיפולית: מטרות הגינה, תהליך 

אסתי כרמון

סדנא על עקרונות והקמה של 
גינה טיפולית בקרית משה
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איסוף המידע, רשימת "המכולת" – מה יהיה 
בגינה, ושמה דגש על המגבלות אותן צריך 
נגישות של כסאות  לקחת בחשבון, כמו 
גלגלים, פסי הולכה לעיוורים, עיגול פינות, 

וערוגות מוגבהות.

אחרון הדוברים היה מר שמוליק עובדיה 
שריגש אותנו עד דמעות כאשר תאר את 
פעילות ההתנדבות שלו עם בני הנוער במרכז. 
שמוליק סיפר כיצד החליט על פרוייקט הקמת 
הגינה ואיך השתמש בהליך הקמת הגינה 
להשגת מטרות רחבות יותר עם בני הנוער : 
הקניית ערכים של עבודה, התמדה, אחריות, 
מקצועיות ועבודת צוות, דרך משימות של 

תרומה לחברה, לקהילה הכרות עם הארץ, 
עבודה בגינה ופעילות מהנה. שמוליק סיפר 
על היעדים שהציב לעצמו עם תחילת עבודתו 
במרכז וכיצד פיתח את מערכת היחסים 
המורכבת עם בני הנוער והצלחתו להוביל 
אותם לעשייה חיובית בתהליך בניית הגינה 

והעבודה השוטפת בה כיום.

לפרוייקט הגינה ישנם שותפים נוספים מצוות 
המרכז; מרכזת חברתית, מדריך קבוצתי, 
אגרונום אשר מלווה את הפרוייקט וכל אחד 
תרם ותורם את חלקו להצלחת הפרוייקט.

לאחר שמיעת ההרצאות, נהנינו מארוחת 
גורמה מעשי ידיהם של חברי העמותה אשר 

הביאו מבחר מטעמים מעשה ידיהם וכמובן 
הכל על טהרת הצמחונות. 

החלק המעשי של היום היה סדנת בניית טאבון 
מבוץ בניצוחה של גב' שרונה הרשקוביץ. 
הפשלנו שרוולים, העמסנו ,סיננו חול וחרסית, 
קיצצנו קש וערבבנו קובבות – ובסוף היום עמד 
לתפארת מתקן מבוץ עליו ניתן להניח סאג' 
להכנת פיתות . כמה מבני הנוער של צוות 
הגינה היו שותפים לעשייה ונהנינו לעבוד 

איתם בצוותא.

לסיכום, הסדנא הייתה מהנה ומעשירה. תודה 
למארגנות ולניצה דהן בראשן.
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הסדנה עסקה בצמחים בשרניים )סוקולנטים( 
עם הקשרים לגינון הטיפולי.

החלק הראשון:
באזור הישיבה, הונחו מראש על הרצפה 
מספר מגשים עם קטעי צמחים בשרניים, 
מסוגים שונים וממשפחות שונות, שהבשרנות 

יוצרת ביניהן קווי דמיון. 
אחרי סבב הכרות קצר, כל אחד / אחת 
בחר/ה ולקח/ה ביד 2־3 דוגמאות, עם הנחייה 
להתרשם בניחותא מהתכונות של צמחים 

אלה, דרך התבוננות, מישוש, הרחה. 
לאחר כמה דקות קיימנו החלפת רשמים 
לשאלה  התייחסנו  בהמשך,  ותחושות. 
באילו תנאים צמחים אלה יכולים להסתדר 
ולשרוד? )תנאי חום וקרינה, מחסור ממושך 
במים...( ולשיטות שהם פיתחו להבטיח את 
דור ההמשך )למשל, גידול ניצני התחדשות 
על עלים וגבעולים, גם על חלקים שנשברו, 
בעזרת המים האגורים באיברים אלה(. הרבה 

ידע הגיע מחברי הקבוצה.

חלק זה סיכמתי כך:
אפשר לומר, בהשאלה, שלצמחים הבשרניים 

יש הסתכלות אופטימית על החיים:
הם יודעים למצות את משאבי הכוח שלהם 
מכל חלק: להפוך גם נזק – כמו קטע שנשבר – 
לתועלת, למקור צמיחה. יודעים להמתין, 

– עד שהתנאים  להצטמצם, לחסוך 
ישתפרו – ואז לחדש מאגרי כוח 

ולממש את הפוטנציאל 
שלהם.

החלק השני:
עשינו בחינה יותר אישית, מה משותף לנו 
ולצמחים הבשרניים ומה אנו עשויים ללמוד 

מהם: 
חברי הסדנה התחלקו לתת-קבוצות בנות 2 
או 3 משתתפים וקבלו דף עם שתי שאלות 

מנחות:
איזה תנאים דרושים לי לצמיחה אישית   ●

ואיזה תנאים מקשים עלי להתפתח.
לציין תכונה אחת, משותפת לי ולצמחים   ●

הבשרניים, שעוזרת לי בחיים ואני גאה 
בה.

אחרי כ־10 דקות התכנסנו מחדש לקבוצה 
השלמה וכל אחד התבקש לומר בקיצור, מה 

מההכרות עם צמחים בשרניים הוא 
לוקח איתו להמשך.

בחלק השלישי:
ניתנה אפשרות להכין בתבנית פלסטיק קטנה, 
גינת צמחים בשרניים מקושטת בחומרים 

מהטבע.
זה, רוכזו על שולחן חומרי טבע  לצורך 
מגוונים, קטעי צמחים בשרניים ותערובת 

שתילה.
הערה:

לחלק רביעי – שלא נותר עבורו זמן – תוכננה 
את  לשתף  והזמנה  מחודשת  התכנסות 

האחרים,
 בגינה הייחודית שכל אחד יצר.

 

אביגיל מרקמן

 סיכום הסדנה
"הישרדות בתנאי ריאליטי"
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מזה כשנה, אנחנו מתנדבות בכפר ניצולי 
השואה, בפרדסיה.

כל יום חמישי אנו מגיעות למקום מצוידות 
בשתילים ובזרעים, כדי לשהות במחיצת 

הדיירים.
לפני שנתאר את הנעשה בגינה, נספר על 

המקום עצמו.
המעון הוקם לפני כ-10 שנים ונפתחו בו 

שלוש מחלקות:
מחלקה סיעודית.  •

מחלקה למטופלים תשושים.  •
נפש, שהיא מחלקה  מחלקה לתשושי   •

פתוחה.
רוב הניצולים הם אחרי העשור השביעי 
תמיכה  וגורמי  משפחה  חסרי  לחייהם, 

נוספים.
היו גם בעלי משפחות, אך הקשר היה פגום 

או נותק.

אנחנו בקשר עם אנשי המחלקה לתשושי 
נפש.

הפעילות מתבצעת במשך כשעה, בכניסה 
למחלקה, סביב שולחן עבודה.

מטבע הדברים, הפעילות אינה יכולה להיות 
מורכבת, בהשוואה למה שמוכר לנו מפעילות 

עם אוכלוסיות בריאות יותר
במסגרת הטיפול, הקמנו קבוצה של חברים 
שניאותו לתת לנו לשהות במחיצתם, תוך 
שאנחנו מציעות דרך פשוטה וחכמה בה 

יוכלו להביע את עצמם.
אנחנו מזמינות כל חבר באופן אישי, תוך 
התעניינות בשלומו. יש בינינו, ככל הניתן, 

מגע פיסי של חיבוק ונשיקה.
הפעילות האהובה על הגננים המופלאים 
האלה, היא שתילה של פרחים רבי צבעים 
וזריעה של תבלינים למיניהם, המחברים 

אותם לילדותם.

יש אנשים שמוכנים לספר לקבוצה על היכרות 
מוקדמת עם פרח מסוים, או אודות תבלין 

שהם מכירים מהילדות.
לאחרונה, יש לנו גינת ירקות צנועה באדניות. 
לא מזמן, הכנו ארוחת בוקר שכללה סלט 
ירקות ותבלינים מהגינה - סלט שלא היה 

מבייש שום מסעדה!
לקינוח, שתינו תה צמחים שגם עליו נקטפו 
מצמחי תבלין שבגינה ) נענע, מרווה וגרניום 

לימוני(.
היה מרתק לראות איך כל אחד לקח תפקיד: 
חלק קטפו את העלים, אחרים פרסו ירקות 
והיה מי שעזר בניקיון. הצוות הוזמן לארוחה 

והיה שותף מלא בשמחה ששרתה שם.
הגננים לוקחים את האחריות לטיפול בגינה, 

תוך מסירות רבה, כל אחד לפי יכולתו. 
נראה לנו, שהצמחים משמשים עבורם חיבור 

לעבר, בעיקר אם יש לצמח ריח.
הגננים שלנו הפכו להיות "מטפלים יוצרי 
בתפקיד  היו  כך  כל  רבות  שנים  חיים". 
הם  בגינה,  כמטפלים  וכעת,  מטופלים 
יכולים להחזיר לעצמם במידה מסוימת את 

השליטה בחייהם.

האווירה בגינה נינוחה. השליטה בנעשה היא 
בידי חברי הקבוצה.

אין שום לחץ "להוציא דברים". כאשר עולה 
והדובר מעמיד  יש מקום לביטוי  זיכרון, 
את הגבולות המתאימים לו. אין לנו שום 
זכות להיכנס ולחדור למקומות אליהם לא 

הוזמנו.
אנחנו מרגישות, שבאנו למקום לעשות את 
מה שלעניות דעתנו אנחנו יודעות לעשות 

טוב:
להנעים את זמנם של האנשים המרתקים 
הללו, שהחיים כל כך התאכזרו אליהם. לתת 
לנו הזדמנות להתחבר לדברים החשובים, 

כמו חמלה ואהבה, שנראה שלאחרונה קצת 
שכחנו מהם.

תוכניתנו לעתיד היא להקים פרגולה גדולה, 
בחצר האחורית של המחלקה.

הפרגולה תהיה מרכז גינון לכל המעון. אפשר 
יהיה לעבוד בה, לבלות, לארח וסתם לשבת 

וליהנות מהמקום.
בעיסוק  מרפאות  להכשיר  גם  בכוונתנו 
מנת  על  הגינון,  ביסודות  ומטפלות, 
לגנן  לדיירים  לעזור  תוכלנה  שאלה 

בשעות הפנאי. 
לקראת חג השבועות, אספנו שתילי קולאוס, 

שחברי הקבוצה הכינו מייחורים.
הייחורים נקלטו בהצלחה רבה. הצענו לקחת 
את השתילים לטקס הבאת ביכורים ב 'בית 
הלוי', המושב שאנחנו גרות בו וכל מי שירצה 

יפדה שתיל במחיר של 10 ש"ח.
ההצלחה הייתה מסחררת. אנשים תרמו 
ברצון והשאירו את העציצים על מנת שנוכל 

למוכרם פעם נוספת!
בכסף הזה נוכל לרכוש חומרים נוספים לגינה, 
חומרים שקשה לרכוש עם התקציב הדל 

העומד לרשותנו.

עבורנו, המפגש השבועי הזה שונה מכל 
מסגרת שעבדנו בה, עד היום.

כל מפגש מרגש. כל אמירה או זיכרון ילדות 
פותחים בפנינו עולם מרתק, מלא חיים.

אנו מרגישות נשכרות מהעושר הפנימי, כושר 
העמידה והאנושיות הרבה.

יש בנו תקווה, שהגינון במקום והתחברות 
האנשים לתופעות הטבע ולמחזור החיים, 
יוכלו לסייע להם ולו במעט להמשיך את 

שגרת יומם.

אנחנו נהיה שם בשבילם.

בילי יושע ואורה בר

 על הגינון הטיפולי במעון 
ניצולי השואה ע"ש ויזנטל — 

פרדסיה
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בקרן אור בירושלים, מירב החושים פועלים, 
ומתגייסים להשלים את החוש החסר – חוש 

הראייה – כדי להבין ולתפקד.

את פנינו קבלה במאור פנים אורית אבנר, 
מרפאה בעיסוק המרכזת ומנחה את הצוות. 
כל אחד קיבל את שמו בכתב ברייל )עם 
מקרא(. התכנסנו להסברים בשילוב מצגת, 
ודרך העבודה.  על המקום, האוכלוסייה 
חוש הראייה שלנו היה כל כך פעיל, עד כי 
התקשינו להבין כיצד ניתן לחיות ולתפקד 
בעולם באפלה - ועוד מטופלים שהם בעלי 

נכויות נוספות המקשות עליהם. 

אורית הזמינה אותנו לחוויית טיול רב חושי 
בעיניים מכוסות. לכל אחד מאיתנו התלווה 
מנחה מצוות המקום. בחשש, בריכוז רב 
ובצעדים מהוססים, שלחנו ידיים, הקשבנו, 
אסף  גופנו  עור  ואפילו  הרחנו  מיששנו, 
נתונים מהשטח. אט אט פסענו במסדרון, 
נכנסנו לאחת הכיתות ויצאנו לחצר הגינון 
הטיפולי. השביל היה בעל מרקמים שונים. 
רצועת דשא סינטטי, רמזה על סף הדלת. 
לבני המדרכת, רמזו על הדרך אל אדניות 
וארגזים הממוקמים לאורך השביל והקירות. 
עתה נתבקשנו למולל את הצמחים ולזהות 
מה גדל בכל מיכל שתילה. לא פשוט להבחין 
בין הריחות השונים. יש צורך לצרף לכך את 
תחושת המרקם, צורת העלים ומבנה הצמח 
כולו. לעיתים בליל הריחות הטעה אותנו אך 
אפשר היה להסתייע בחוש נוסף – חוש הטעם. 

בכל זאת, לא תמיד הצלחנו בזיהוי. בשלב 
הבא, חיכתה לנו משימה מורכבת נוספת 
בעיניים מכוסות. התחלקנו לקבוצות: על 
כל שולחן הונחו חומרים וכלים לפעילויות 
שונות: הכנת תחתית מעיסת נייר לעציץ, 
שתילת ייחורי פלרגוניום ריחני בעציצים, 
טחינת עלי ליפיה לימונית )לואיזה( והכנסתה 
לשקיות ריח, או לצנצנות לתה. רק לאחר 
חצי שעה של התנהלות בעיניים עצומות, 
הסרנו את הכיסוי, נשמנו לרווחה והתפנינו 
לחלוק את החוויה. הבנו את תפקידו של 
המלווה ואת חשיבות ההכרה של הקושי, 
שבעקבותיה ניתן לחפש אמצעים מותאמים 

לצליחת המשימות. 

גילינו כיצד מתחדדים החושים האחרים 
ככל שהזמן עובר ועד כמה הריכוז, הסדר 
והשקט היחסי חשובים כדי לאפשר מידה 
של עצמאות. ואכן התקבלה במוחנו תמונה: 

גם זו ראייה.

בשלב זה חשנו צורך להתפרק קצת סביב 
השולחן עם המטעמים שכל אחד הביא. הפעם 
התלווה גם חוש הראייה לחגיגת הצבעים, 

הריחות והטעמים. 

וטובי לב, הגענו לסדנת הגילוף  שבעים 
והפיסול בירקות, אותה הנחה בהתנדבות 
רז קידר, שהקים את בית הספר המקצועי 
הראשון בישראל לסודות הגילוף הקולינארי. 
רז סיפר כיצד הגה את הרעיון, לאחר מפולת 

כלכלית שהותירה אותו ללא פרנסה. הוא 
חיפש נושא יצירתי שלא קיים בארץ המשלב 
בין אהבת היופי, טבחות ובניית מערכות 
עבודה מורכבות. רז למד והקים את בית 
כל  בליווי מצגת,  הספר. לאחר הרצאה 
אחד מאיתנו התנסה בעיצוב זר מירקות. 
סגול  סלק  מפרוסות  יצרנו  הפרחים  את 
ומכדורי דלעת כתומה, אותם גילפנו בעזרת 
כף "פריזאית", במיומנות נרכשת. מצמחי בצל 
ירוק הצלחנו להכין עלים מסולסלים. עתה 
חיברנו כל פרח לשיפוד ונעצנו על ספוג. 

והרי זר לתפארת.

לאורך כל הסדנה, רז ליווה אותנו בסדר 
ובסבלנות רבה, כשהוא מפרק את המשימה 
המורכבת לשלבים פשוטים. לא נפקד גם 
החלק הבטיחותי בהדרכתו. התפזרנו נרגשים 
וגאים, כשכל אחד אוחז בעדינות את הזר – 

יצירת המופת.
עתה נותר לנו להרהר ביישום: האם פעילות 
כזאת יכולה להתאים לקבוצת המטופלים 
שלי? לילדי? לנכדי? לפעילות גיבוש חברתי 
של צוות העובדים? התשובות וודאי יעלו 

במשך הזמן. 

החוויה של היום הייתה בהחלט, נגיעה בעולם 
של צורות וצבעים, גווני צלילים, עיצובים 

וטעמים. 

ניצה דהן

עולם של צורות וצבעים גווני 
צלילים, עיצובים וטעמים

בכנס הגינון הטיפולי ה 13, ברמת הנדיב
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אני עובד כבר 18 שנה במעון האבחוני "נווה 
חורש" ורוצה לספר איך אני משתמש בתחום 
הגינון הטיפולי לצורכי דו"חות אבחון של 

בני נוער, לקראת ועדות השמה.

"נווה חורש" נמצא בחדרה. הוא היה בעבר 
מקום הכשרה של 'הקיבוץ הדתי'. שם למדו 
איך לחיות בקיבוץ ובהתאם לכך עיצבו את 
צורתו ואופיו. המקום שייך לחסות הנוער. 
מגיעים אליו נערים, בצו של בית משפט 
לנוער או דרך קציני מבחן – אחרי עבירות 
קלות החוזרות על עצמן או בגלל עבירות 
מין - לצורכי הסתכלות ואבחון. לאחר 70 
ימים )בעבר 90( "נווה חורש" ממליץ לבית 
המשפט על המשך הטיפול. ברוב המקרים 
בית המשפט מקבל את ההמלצות. יש לציין 
ש 20% מהנערים מגיעים מ"כלא אופק" )בית 

כלא לנוער(. 

ההמלצות שלנו כוללות אפשרויות אלה: 
אין יכולת לטפל, שפירושו כלא.  .1

מעון נעול.  .2
מעון פתוח.  .3

מעון מיוחד לטיפול בבעיות מוגדרות,   .4
כמו נפגעי סמים ועברייני מין.

הוסטלים.  .5
פנימיות רגילות.   .6

מבחן  קצין  בהשגחת  לקהילה  חזרה   .7
)כשליש מהנערים חוזרים לקהילה(. 

בזמן שהותם במעון, עוברים הנערים בדיקות 
ואבחונים שונים, כולל רפואיים. 

לדוגמא: הגיע נער בן 17, שנחשב על סף 
פיגור: לא קורא וכותב. בבדיקות הסתבר 
שהנער קצר ראייה וזקוק למשקפיים. יש 
בדיקות פסיכולוגיות ואם צריך גם תרופות 
פסיכיאטריות שונות. בודקים איזה עיסוק 
הלימודית  היכולת  את  לנער,  מתאים 
את  וכן  מתאים  הוא  כיתה  לאיזה  שלו, 

ההתנהגות שלו.
כאן אני נכנס: בזכות הכלי שיש לי ביד, אני 

מאבחן חלק מהסוגיות והיכולות: 

יכולת של הנער להסתדר בקבוצה, לעבוד 
במקום שאין בו גבולות ברורים )כמו קירות 
ודלת(, לקחת חלק בעבודה הדורשת שיתוף 
פעולה, היכולת לבצע מטלות כלשונן ולבצע 
מטלות קשות ללא תגמול מיידי: בסדנאות 
האחרות, הנער מבצע מטלה כמו בניית 

שולחן ואחר כך הוא מקבל אותו ואילו 
בגינון הוא מגרף או מעשב ולא מקבל את 
מה שהוא עשה. בגינון, הנערים מפעילים 
כלי עיבוד כמו מכסחת וחרמש מכאני ואני 
בודק את היכולת הטכנית שלהם. נבחנת גם 
היכולת להשקות לפי ההוראות ולא להפוך 

גדי טל

גינון טיפולי למטרות אבחון
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את ההשקיה למשחק במים. נדרשת עבודה 
רציפה מאוכלוסייה, שמעולם לא עבדה ולא 

עמדה בהתחייבויות.

כל יציאה שלי עם הנערים לשטח, מתחשבת 
בעובדה שרובם לא עסקו מעולם בחקלאות, או 
בגינון או בשיעורי טבע. היא מלווה בהסברים, 
כולל שימוש בחושים: אני נותן להם להריח, 
לחוש ולטעום צמחים מעניינים. למשל כשאני 
נתקל בצמח השומר ונותן להם לטעום אותו, 
יש נערים ששתו משקאות חריפים ומזהים 

אותו עם טעם משקה העראק.

המפגש עם הטבע – לרובם כאמור זאת הפעם 
הראשונה – מוציא מהנערים זיכרונות ורגשות, 
כולל שליליים, כמו למשל רצון להתאבד. 
אני מזהה זאת, כשנער שואל אותי אם יש 
במעון צמחים רעילים וכמה צריך לאכול 

כדי שזה ישפיע. 
לאחר כ-40 יום, יש לנער הערכה ראשונית 
בוועדה ואני מכין דו"ח, שנקרא "דו"ח חצי- 
תקופה". לקראת סיום התקופה, אני מכין דו"ח 
מסכם. העובדת הסוציאלית של הנער מקבלת 
את כל הדו"חות, מסכמת אותם ומגישה 

לוועדה.
 יש לציין, שהדו"ח של הגינון חשוב מאוד 

להכנת התסקיר.

לגינון הטיפולי ישנה חשיבות נוספת והיא 
קשורה באופי המקום. יש לזכור, שרוב הנערים 
נמצאים בקטע הכי קשה בחייהם! הם בתחנה 
האחרונה לפני הכלא. רובם יוצאים בפעם 
הראשונה מהבית והם מפוחדים. כשהנערים 
יורדים מהניידת ופותחים להם את האזיקים, 
עיניהם רואות מקום שנראה כמו קיבוץ: 
דשאים, פרחים, פינות ישיבה וצל, דבר 
שמקטין מעט את הפחד ואת ההתנגדות. 
כשהם רואים נערים שלווים מכסחים דשא 
או משקים בצינור, אז פחות רוצים לבצע את 

הדחף הראשוני וזה לנסות לברוח.

המקום משתרע על שטח רחב שרובו חורשות. 
ישנם כחמישה דונם מגוננים, מטע קטן של 
אגוזי פקאן, בוסתן עם עצי פרי שונים ומשתלה. 
אני משתדל לתת לכל נער עציץ מהמשתלה, 
כמתנה לאימו. הם מבקשים. גם אם הם זורקים 
אותו אחר כך, חשוב להם לקבל משהו שנותן 

להם תחושת התייחסות. 

בעבר היו לנו חממה וגן ירק. הפסקנו לטפל 
בהם בגלל המחסור במים בישראל.

מ-18 השנים שאני עובד במעון יש לי אין סוף 

זיכרונות, מה גם שהאוכלוסייה מתחלפת 
כל הזמן. 

הרי שני סיפורים: 

הגיע אלי נער שבא ממשפחה נורמטיבית. 
בגיל 15 וחצי עדיין לא ידע לקרוא ולכתוב. 
הנער תפקד מאוד יפה בשיעורי החקלאות 
והגינון ולכן חשבתי, שמגיע לו לעבוד על 
מכסחת דשא )הפעלת כלים מכאניים אצל 
בני הנוער האלה נחשבת לשיא והם כל הזמן 
מבקשים להפעיל כלים(. כשהנער כיסח, ראה 
אותו מנהל המעון ואמר לי שהוא עובד מאוד 
יפה ובקש, שאתן לו לעבוד עם המכונה כל 
הזמן. הנער, שהסתבר שהוא לקוי למידה, 
סבל מדימוי עצמי נמוך. מעצם זה שהפכו 
אותו למפעיל מכונות הוא קיבל ביטחון, 
החליט ללמוד לקרוא והצליח. בהמשך, 
הוא חזר לביתו והלך ללמוד מקצוע בבית 
ספר מקצועי. )במקום לשוטט ברחוב ולבצע 

פשעים קטנים(. 

היה אצלי גם נער, שלא הכיר את הוריו 
וגדל במשפחת אומנה. הוא חש מקופח וברח 
מהמשפחה, התגלגל ברחוב והיה גונב כדי 
לאכול. נער זה חש צורך לבדוק מבוגרים 
ובחר בי. קיבלתי שתילוני בצל לגן הירק. 
כשהבצל היה בערך בגובה 10 ס"מ הוא 
שאל אותי: "מה יקרה אם אקטוף בצל ואוכל 
אותו?". עניתי, שלא יקרה כלום והטעם יהיה 
טעם של בצל. אז הוא שאל אם יקבל עונש. 
עניתי: "בטח שלא". "אבל אם אקטוף יותר 

מבצל אחד?" עניתי: "חבל, כי הם יכולים 
לגדול יותר, אבל לא אתן לך עונש". התוצאה 
הייתה, שהנער תלש את כל הערוגה. הוא 
חש צורך לבדוק את יכולת ההכלה שלי. 
בהמשך הוא הועבר להוסטל בקריית גת 

ואיני יודע מה קרה איתו מאז. 

לסיום יש לי עוד סיפור אופטימי: 

היה לנו במעון נער שבא מהישוב בו אני גר. 
הוא היה פרוע וחסר גבולות. מתיקו האישי 
ידעתי, שהנער הכה את אביו לאחר שהאחרון 
פגע באימו. הנער עישן מכלי סמים )בנג( לידי 
כפרובוקציה, ונשלח לביתו עם תנאי שעל כל 

עבירה נוספת הוא יישלח לבית הסוהר.

שנתיים או שלוש לאחר מכן, נסעתי לאסוף 
מהצומת את בתי, שהייתה אז חיילת. היא 
שאלה אם אני יכול לקחת חייל שמשרת 
איתה בבסיס. כשעלה לרכב הוא אמר: "רק 
במכונית של גנן יש ריח כזה" ואז הסתבר, 

שמדובר באותו נער, שהשתקם.

כנראה השהייה במעון הייתה טראומה עבורו 
וגרמה אצלו לשינוי.

הכותב הינו מטפל בעזרת גינון ב"נווה חורש". 
בוגר מחזור שני של לימודי גינון טיפולי 

ב'סמינר הקיבוצים'.  
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מבוא
בעשור האחרון, אנשים החלו להגביר את 
מעורבותם בקבלת החלטות לגבי אפשרויות 
שירותי הבריאות אותם הם צורכים. יותר 
ויותר, החלטות לגבי הטיפול מתקבלות על 
סמך ידע, השכלה, גישה וערכים כמו גם על 

סמך זמינות משאבים.
במכון ראסק מוצע לאנשים גינון טיפולי כחלק 
מתוכנית השיקום שלהם. כרגע, טיפול זה נתון 
לבחירה ואנשים יכולים לסרב להשתתף. 
לא נעשה כל מחקר המתעד את הסיבות 
להשתתפות של אנשים בתוכנית גינון טיפולי 
פרט לעובדה שאנשים בעלי רקע בגינון נוטים 
להצטרף לתוכנית יותר מאשר כאלה חסרי 

רקע.
מחקר זה בחן את הסיבות של מטופלים 
להשתתף  שלא  או  להשתתף  לבחירה 
ראסק.  במכון  הטיפולי  הגינון  בתוכנית 
על סמך ההבנה של סיבות אלה יוכלו גם 
להיעשות התאמות לשיפור התוכנית כך 
שתענה על צרכים של יותר מטופלים וגם 

להביא להשתתפות מירבית בתוכנית.
גינון טיפולי, סוג של טיפול משלים, הוא 
דיסיפלינה מקצועית אשר עושה שימוש 
בצמחים ובפעילויות גינון לסייע לאנשים לשפר 
הישגים פיזיים, תעסוקתיים ופסיכולוגיים. גינון 
טפולי כולל ריבוי צמחים, גידול ירקות וצמחי 
מאכל, סידור פרחים, יצירה בחומרי טבע 
וגינון בחוץ. פעילויות אלה עשויות להפחית 
מתח וחרדה, להוריד לחץ דם ומתח שרירים, 
לשפר יכולת ריכוז ולקדם תחושה של יצרנות 

ושל ערך עצמי.
גינון טיפולי מתקיים בבתי חולים, מרכזים 
לשיקום, מחלקות פסיכיאטריות, בתי ספר 
ומרכזים קהילתיים. התחום משתמש בפעילות 
שיקומית שמביאה לניצול מירב הפוטנציאל 

של יכולות אישיות וחברתיות של האדם ע"י 
שיפור יכולות תפקודיות.

המודל הסוציו-התנהגותי
המודל הסוציו התנהגותי לשימוש בשירותי 
בריאות, שפותח ע"י אנדרסן בשנות ה-60 
המאוחרות, הוא המודל שנעשה שבו שימוש 
בדרך כלל לניתוח קבלת החלטות בנוגע 
פותח  המודל  בריאות.  שירותי  לחיפוש 
שירותי  בחירת  הבנת  לצורך  לראשונה 
בריאות ספציפיים ע"י משפחות. לפי המודל 
שלושה מרכיבים מעורבים בתהליך קבלת 

ההחלטה לבחירת שירותי בריאות:

מאפיינים מקדימים. כאן מעורבים משתנים   .1
דמוגרפיים כולל גיל, מגדר, מצב משפחתי, 
סביבה, יכולת התמודדות עם בעיות, 

ואמונות הקשורות לבריאות.
גורמים מאפשרים. כאן מעורבים זמינות   .2
גם של משאבים קהילתיים וגם משאבים 
אישיים לשרותי בריאות ומתקנים, עלות 

של השרות ונגישות של השירות.
תפיסת צרכים. המרכיב מתאר את איך   .3
אנשים תופסים את בריאותם הכללית, 
כיצד הם חווים סימפטומים של חולי או 
כאב, והאם הם מעריכים שהבעיות שלהם 

מצדיקות חיפוש עזרה מקצועית.

בחירת  לבחינת  נמצא שהמודל מתאים 
שירותי בריאות של הרפואה הקונבנציונלית 

וגם של רפואה אלטרנטיבית.

רפואה אלטרנטיבית ומשלימה
וברפואה  אלטרנטיבית  ברפואה  העניין 
המחצית  במהלך  וגבר  הלך  משלימה 
ממשיך  והוא  ה-20,  המאה  של  השנייה 

במדינות המפותחות, אשר חלק  לפרוח 
בהן  משתמש  מהאוכלוסייה  משמעותי 

כשרותי בריאות.
)רפואה אלטרנטיבית, בהגדרתה, מתכוונת 
להחליף את הרפואה המסורתית, כאשר 
רפואה משלימה מטרתה להיות תוספת 
יש  זה  במאמר  המסורתית.  לרפואה 
התייחסות לשני המושגים כפי שהם מתוארים 
בספרות. גינון טיפולי צריך להיחשב כרפואה 

משלימה.(
רופאים מסורתיים ממליצים על שימוש 
ברפואה אלטרנטיבית, וחלקם אף נעזרים 
בה בעצמם ואף משלבים אותה בפרקטיקה 

שלהם.

עולה איפוא השאלה, אילו גורמים משפיעים 
על הבחירה להשתמש ברפואה אלטרנטיבית 
שמוצעות  התיאוריות  אחת  ומשלימה. 
כהסבר לבחירה ברפואות אלו היא הצורך 
בשליטה עצמית. אנשים רבים רואים ברפואה 
אלטרנטיבית לסוגיה כמקנה יותר אוטונומיה 
אישית ויותר שליטה על הבריאות שלהם. 

נראה שאנשים בוחרים להשתמש ברפאוה 
אלטרנטיבית לא בגלל שהם לא מוכנים 
לקבל תוצאות של הרפואה המסורתית, 
אלא שיש להם תחושה יותר גדולה של 
שליטה ויכולת קבלת החלטה עצמאית על 

מצבם הבריאותי.
מוצגים מספר מחקרים בנושא.

מוקד שליטה פנימי או חיצוני בנוגע 
לבריאות

על מנת לבחון עמדות ואמונות של מטופלים 
לגבי בריאות, התייחסו לרעיון של מוקד 
שליטה. מושג זה נלקח מתאורית למידה 
חברתית. אנשים לומדים על פי ההיסטוריה 

מחברים: ברכה אור, ריצ'ארד מטסון, ננסי צ'מברס, מתיו ויצ'רוסקי/ 2004
תקציר מאנגלית: מיכל ליבוביץ

גורמים המשפיעים על בחירת 
גינון טיפולי במכון 'ראסק' לרפואה 

שיקומית
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של חיזוקים. אנשים מפתחים ציפיות כלליות 
וספציפיות בתהליך הלמידה. אנו מפתחים 
אמונה שדברים מסויימים קורים כתוצאה של 
מעשינו אנו – מוקד שליטה פנימי או כתוצאה 
של כוחות חיצוניים שאינם תלויים בנו- מוקד 
שליטה חיצוני. Rotter )1966( פיתח סקאלת 
מדידה שנעה בין פנימי-חיצוני להערכת מוקד 

שליטה.
 ,)1976( ומיידס  קפלן  וולסטון,  וולסטון, 
פיתחו את המדד למיקוד שליטה בהקשר 

לבריאות.
הדרכה  בשיעורי  למשל  גילו  החוקרים 
לחולי סוכרת חדשים, שהצוות הרפואי 
הדגיש בפניהם את החשיבות של היותם 
אקטייבים, ושל לקיחת תפקיד פעיל בשמירה 
על בריאותם. נראה שאנשי המקצוע ניסו 
לשכנע את המטופלים לאמץ מוקד שליטה 

פנימי. 

 Multidimensional Health Locus of – השאלון
Control פותח ופורסם בשנת 1978 ע"י וולסטון, 
וולסטון ודוויל. כאשר יש התייחסות לרעיון 
כרב מימדי וכעל גורמים רבים שמשפיעים 

על התפיסה עצמית של האדם.
מספר גדל והולך של חוקרים משתמשים 
בשאלון במחקרים על בריאות והתנהגות 
של תפקיד-החולה. השאלון משמש כמסייע 
לנבא התנהגות של המטופל שמבוססות על 
תפיסת בריאות, ומידת השליטה שאדם חש 

שיש לו על מצב הבריאותי שלו.
Health–external – הוא אדם שמאמין שמצב 
אמונה  או  ממזל  מושפע  שלו  הבריאות 

ומהשפעתם של אנשים אחרים עליו.
Health-internal – הוא אדם שמאמין שמצב 

בריאותו מושפע מהתנהגותו שלו עצמו.

 C בטופס  השתמשו  חלקים,   3 )לשאלון 
שמתאים למצב בריאותי ספציפי(

משתנים דמוגפיים כולל גיל, מדגר, השכלה 
והכנסה נמצא גם בקשר לבחירת רפואה 
אלטרנטיבית אך הספרות אמביוולנטנית 

ביחס לכך.

העדפת גינון טיפולי
נמצא במחקרים קודמים שקשר קודם לגינון 
והתנסות בגינון תרמו למוטבציה להשתתף 
בתוכנית. אך נסיון קודם בגינון לא השפיע 
על הערכת התוכנית וההנאה ממנה לאחר 

ההצטרפות.

שיטה
לרפואה  ראסק  במכון  התבצע  המחקר 
שיקומית במהלך ינואר - מרץ 2003. כל 

החולים הנוירולוגים והאורתופדים שאושפזו 
המרכז בתקופה זו והשתתפו בגינון טיפולי 
התבקשו להשתתף במחקר. חומרה של פציעה 
וחוסר יכולת לענות על השאלות מנעה מכמה 

חולים חדשים להשתתף במחקר.

מדגם
70 מבוגרים, בגילאים 32-89, 35 נשים, ו- 35 
גברים. הם שובצו לטיפול בגינה הטיפולית 
ע"י צוות הגינה הטיפולית מיד עם אשפוזם 

במכון.
מתוך 48 המטופלים שבחרו להשתתף בגינון 

טיפולי נמצאו 4 קבוצות:
10 גברים עם ליקויים אורתופדיים  ●
10 נשים עם ליקויים אורתופדיים  ●

13 גברים עם ליקוים נוירולוגיים )שבץ,   ●
אלצהיימר, ניתוח ראש, בעיות עצביות 

אחרות(
15 נשים עם בעיות נוירולוגיות  ●

קבוצת ביקורת כללה 22 מטופלים )11 נשים 
ו- 11 גברים(, כולם בעלי ליקויים אורתופדיים 
שסרבו להשתתף. חוץ ממקרה נוירולוגי 
נוירולוגי לא דחה את  אחד, אף מטופל 

השתתפותו.

מדדים ושיטות איסוף מידע 
מידע דמוגרפי נלקח מתיק החולה.

שאלון שכלל שאלה אחת לגבי רמת השכלה, 
שתי שאלות לגבי היכן המטופל נולד ובילה 
את שנות ילדותו המוקדמות. התשובות על 
שאלות אלו גילו שאנשים שנולדו באיזור 
כפרי או בפרברים הי בעלי נסיון רב יותר עם 
טבע, צמחים ופעילויות גינון לעומת אנשים 

שנולדו בעיר.
שאלה נוספת היתה לגבי הנסיון הראשון של 
מטופל עם צמחים ועם גינון על מנת לברר 
אם נסיון זה במהלך הילדות ייצור ענין לחוות 

פעילות מסוג זה כמבוגר.

שתי שאלות היו לבירור היחס של המטופל 
לצמחים. תשובה חיובית על שאלות אלו 
הדגימה עמדה חיובית, ענין וקשב כלפי 

צמחים.
המטופל  ספציפי  צמחים  סוג  איזה   .1

אוהב?
אנשים בין  היחסים  חשיבות  מה   .2 

לצמחים ?

שלוש שאלות נשאלו על התוכנית:
כיצד המטופל שמע על התוכנית?  .1

האם הם מחשיבים את הגינון הטיפולי   .2
כחלק מהשיקום שלהם ?

מה היו הציפיות שלהם מהתוכנית ?  .3

בריאות,  כלפי  אמונות  למדוד  מנת  על 
השתמשו בסקאלה רב מימדית למקום שליטה 
 C )Multidimentional לגבי בריאות- טופס
Health Locus of Control Scale(. שכולל 18 
פריטים. שאלון זה מתאים לכל מצב בריאותי. 
)1994(. הראיון התבצע בחדר המטופל, 
בשעות אחר הצהריים המאוחרות, בערב, 
או בסוף שבוע. ניתן הסבר קצר על המחקר 
ומטרתו ועל הפעילות בגינה הטיפולית לפני 

ביצוע הראיון. 

ניתוח נתונים
הנבדקים חולקו לקבוצות על פי שתי חלוקות: 
כאלו שבחרו או סרבו להשתתף בתוכנית 

ולמטופלים נוירולוגים או אורתופדיים.
את  שניבא  המשתנה  מה  לקבוע  כדי 
ההשתתפות בתוכנית השמשו במבחן רגרסיה, 
לא היה הבדל בין המדגם לקבוצת הביקורת 
במשתנים דמוגרפיים. מבחן ANOVA שימש 
לביקורת  המידגם  בין  הבדלים  לבדיקת 
במשתנים כגון עמדות כלפי צמחים ומוקד 

שליטה לבריאות.

תוצאות
השפעת המצב הרפואי. הבדלים משמעותיים 
לבין  נוירולוגיים  מטופלים  בין  נמצאו 
אורתופדיים בבחירה להשתתף. 96% )28 
מתוך 29( מהחולים הנוירולוגיים קיבלו את 
ההזדמנות להשתתף בתוכנית. לעומתם, רק 
48.8% )20 מתוך 41( מהחולים האורתופדיים 

הסכימו להשתתף.

בנוסף, קיום של העדפת צמח מסוים או קבוצת 
צמחים היתה בקשר לנכונות לשתתפות 
בתוכנית. 75% מאלה שבחרו להשתתף 
בעלי העדפה לעומת 25% שסירבו בעלי 

העדפה.

השפעת משתנים דמוגרפיים, עמדות ומוקד 
שליטה. נמצא שארבעה משתנים ניבאו באופן 
מובהק את הנטייה להשתתפות שהם מוצגים 
להלן בסדר יורד )מהמנבא החזק ביותר עד 

לחלש(:
גישה חיובית של המטופל כלפי גינון   .1

טיפולי כחלק מתהליך השיקום שלו.
מוקד שליטה עצמית – מטופלים בעלי   .2
תוצאה נמוכה בשאלון שליטה )בעלי מוקד 
שליטה חיצוני( היו בעלי נטייה מוגברת 

להשתתף.
מקום הולדתו של הנבדק, ככל שהמקום   .3

כפרי יותר עולה הנטייה להשתתף.
זמן החוויה הראשונה עם צמחים )כילד,   .4

בבית ספר, ללא(
לא נמצאו הבדלים בין גברים ונשים.
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דיון
אחוז גבוה מהמטופלים הנוירולוגיים הסכים 
להשתתף לעומת אחוז נמוך של אורתופדיים. 
חולים אורתופדיים מגיעים לזמן קצר יותר 
של שיקום. במהלך הראיון עימם הם היביעו 
רצון לעבוד קשה עם הפזיו' וריפוי בעיסוק 
 ולחזור כמה שיותר מהר לחייהם הקודמים. 
לעומתם, מטופלים נוירולוגיים חווים טראומה 
שיוצרת בעיות כמו שיתוק, אבדן זיכרון, 
ליקויים בראייה, אבדן יכולת הדיבור, ובעיות 
פסיכולוגיות שיוצר מצב ששום דבר כבר לא 

יהיה כמו קודם. 
לכן, נראה שחולים אלה נוטים לשקול כל 

אצמעי טיפול שעשוי לעזור להם.

הטיפול בחולי מערכת העצבים מערכתי 
והוליסטי יותר ומתייחס לאדם כולו ולא רק 

לחלק בגוף כמו בפציעות אורתופדיות.
שמשתמשים  שאנשים  במחקרים  נמצא 
ברפואה אלטרנטיבית מאמינים שהטיפול 
צריך להתייחס לאדם כולו מאשר רק לאוסף 
סימפטומים וגם צריך להתייחס לשמירה על 
מצב בריאות כללי ולא רק להתייחס למחלה 
נוכחית. אצל אנשים כאלה, התייעצות עם 
איש מקצוע בתחום הרפואה האלטרנטיבית 
מוביל לשאיפה למצב כללי של רווחה ולא רק 
לבצע תהליך מוגדר של טיפול בסימפטומים 

שלה מחלה הספציפית.

עמדה חיובית כלפי התוכנית והבנה של 
היתרונות של גינון טיפולי היתה המשתנה 
במשמעותי ביותר. מטופלים שהאמינו שגינון 
טיפולי יכול לסייע להם בתהליך השיקום 
שלהם או מאוחר יותר בבית הראו נטייה 

להשתתף.

מטופלים שכן הבינו את יתרונות הגינון 
הטיפולי, אך סירבו להשתתף, היו כאלה 
וריפוי  פזיו'  בטיפול  להתרכז  שהעדיפו 
והיו יותר ממוקדים למטרה של השיקום 

האורתופדי.

נמצא שאנשים מראים ענין לבצע משהו 
וכן  חיובי  באופן  אותו  מעריכים  כשהם 
שאנשים המשמעותיים להם/חשובים להם 
חושבים שעליהם לבצע זאת. המטופלים 
בראסק עוברים במשך היום מטיפול לטיפול 
ונמצאים במיטה זמן קצר בלבד. כך שהם 
תלויים בכל אנשי הצוות כולל המטפלים 
והרופאים ולא רק באחיות. מענין לבדוק 
למי יש יותר השפעה על בחירת המטופל: 
מטפלים, מטופלים אחרים, אחיות, עובדים 

אחרים, בני משפחה או חברים.

הגינה הטיפולית בראסק משובצת בזמן הפנוי 
של המטופלים לביחרתם, והם יכולים להילקח 

לטיפול אחר כגון ריפוי בעיסוק או פזיו'. 

כפי ששיערו, אנשים בעלי העדפה לסוג 
מסויים של צמחים היו בעלי נטייה גדולה 
יותר להשתתפות. מטופלים ציינו ורדים, 
ירקות, צמחי תבלין, חבצלות, עצים. במקרים 
מסוימים אנשים דיברו על קשר בין צמח 
ורדים  לאדם אהוב. כמו מישהו שאוהב 

צהובים כי אשתו שנפטרה אהבה אותם. 

בניגוד להשערה שמטופלים בעלי מוקד 
שליטה פנימי יחפשו כל סוג של טיפול וינסו 
כל אפשרות שתוצע להם, מטופלים בלי 
ציון נמוך במוקד שליטה פנימי נטו להשתתף 
בתוכנית יותר מכאלה בעלי ציון גבוה. ההנחה 
התבססה על מחקר שמצא זאת. דוגמא לכך 
היא אדם בן 49 עם בעיה במערכת העצבים 
לנסות  ישמח  שמאוד  שאמר  המרכזית 
גינון טיפולי כי הוא מוכן לנסות כל דבר 
שהצוות ימליץ עליו. העובדה שלמטופלים 
בעלי ציון נמוך במוקד שליטה פנימי היתה 
נטייה להשתתף בגינון טיפולי יכולה להיות 
מוסברת ע"י התלות הגבוהה שלהם בצוות 
בית החולים. לכן, הם בעלי נכונות גבוהה 

והענות לכל המלצה שלהם.

גינון טיפולי מספק הזדמנויות להציג בפני 
מטופלים או להכיר להם מחדש את הפלא 
מכך,  יותר  וביופי.  שבטבע  והיתרונות 
תרומה ייחודית של גינון טיפולי לאנשים 
ונסמכים  חיצונית  עזרה  לחפש  שנוטים 
על אחרים יותר מאשר על עצמם עשויה 
לעודד מטופלים לעזור לעצמם, להיות יותר 
יצירתיים, פעילים ועצמאיים, ולפתח מוקד 
שליטה פנימי. קבלת החלטות, תכנון שלבי 
העבודה, מעקב אחר הוראות, והצלחה בסיום 
פרוייקט נעשית עם המטופל בהתאם לרמת 

היכולת האישית שלו.

מקום הולדתו של האדם נמצא בקשר גבוה 
להשתתפות בגינון טיפולי. רב המטופלים 
במכון ראסק חיים בעיר ניו יורק, אך חלקם 
היגיעו לשם ממקומות אחרים. נראה שהמקום 
בו אנשים נולדו וגדלו משפיעה על תבנית/

דרכי ההתמודדות שלהם עם קשיים, ועשויה 
לעזור הלם בתהליך השיקום.

מטופלים שנולדו באיזור כפרי או בפרברים 
שבהם צמחים וגינון הם חלק מחיי היומיום 
הטיפולית  בגינה  בחממה  ראו  שלהם, 
מקום שבו הם מחזקים ביטחון עצמי וחשו 

בעלי ידע. 

לדוגמא:
והנכדים שלי, כפי  "שתילה עם הילדים 
שתמיד עשיתי, חשובה להמשכיות שלי 

אפילו לאחר שאמות."

"אני יודע הרבה על צמחים ואני יכול לחלוק 
את הידע שלי עם אחרים".

"שתילה ועבודה עם צמחים בגינה תגרום 
לי להרגיש שוב חזק"

גיל ההתנסות הראשונה בגינון היה גורם 
משמעותי נוסף בבחירה להשתתפות בתוכנית. 
ככל ההנסיון היה מוקדם יותר כך הנכונות 
לשתתף היתה גבוהה יותר. במהלך הראיונות, 
נלמד שהנסיון הראשון בדרך כלל התרחש 
הם אחד ההורים, סבא או סבתא, מורה או 
מדריך. לכן ההתנסות בגינון עשויה לספק 
זיכרון מנחם של אנשים אהובים, והמטפל 

צריך להיות מודע לכך.

מסקנות
מטרת המחקר הנוכחי היתה להבין מהן 
הסיבות להשתתפות בגינון טיפולי מתוך 
היעד למצוא דרכים להגביר השתתפות. נראה 
שהתוכנית צריכה להיות מודגשת לחולים 
שעוברים טראומה משנת- חיים. התוכנית 
צריכה להיות מוצגת ומשווקת באופן מיוחד 

למטופלים אלו ולצוות במטפל בהם.
התוכנית צריכה להתמקד בהגברת פעילות 
אקטיבית, הגברת עצמאות והגדלת מוקד 
שליטה פנימי. וכן לשים לב לקשר להתנסות 

ראשונה בגינון עם אחר משמעותי.
במוקד  שינוי  לבדיקת  רצוי  נוסף  מחקר 
השליטה כתוצאה מהשתתפות בתוכנית, 
מחקר כזה צריך לתעד כיצד גינון טיפולי 
משפר ביטחון עצמי, עצמאות, יכולת קבלת 

החלטות ויכולות פיזיות.
תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן למטופלים 
שחווים טראומה שמשנה את חייהם, הם 
יכולים להפיק מגינון טיפולי גם במהלך 
השיקום, וגם לאחר מכן כתחביב, מקצוע 

או דרך חיים.

מקור:
Factors Affecting Choice of Horticultural 
Therapy at the Rusk Institute of Rehabilitation 
Medicine 
Bracha Orr, Richard Mattson, Ph.D., Nancy 
Chambers, and Matthew Wichrowski
Journal of Therapeutic Horticulture, 7-14, 
XV:2004.
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בין שלל עיסוקי בתחום החינוך אני משמש 
גם כמדריך של קבוצות בני-נוער ומבוגרים 
לפולין. במהלך ההדרכה אני מביא קטעי 
עדויות וספרות ומשתמש באסוציאציות 

רבות, מתוך היצירה האמנותית בכללה. 

לפניכם קטע העוסק בענייננו:

"לאחר הקמת החומה וסגירת הגטו נאלצה 
מורתי אולה לעזוב את דירתה ולעקור לרחוב 

אחר. למזלנו היא קיבלה דירה בבית דו-
קומתי, ולבית הייתה צמודה פיסת 
למורתנו  שאפשרה  קטנה  קרקע 

גם  הנלמדים  למקצועות  להוסיף 
שיעורים בחקלאות ובעבודת שדה.

מהיכן לקחה אולה זרעים, איני יודעת. 
אנחנו חפרנו, עדרנו, זיבלנו, השקינו, 

נשאנו מים בדליים, סידרנו ערוגות-ערוגות 
וזרענו בצלים, צנוניות וגזרים.

בבוקר, לפני שהתחלנו בשיעורים הסדירים, 
יצאנו לגינה להתבונן בערוגותינו ולבדוק 
בכמה מילימטרים גדלו הזרעים שזרענו. ואכן, 
לשמחתנו הרבה, הזרעים הלכו והתפתחו. 
הבצלים התרוממו ירוקים־ירוקים, הצנוניות 

צמחו והשמינו והגזר הבשיל.

זירעונים  כמה  גם  לספור  נהגנו  יום-יום 
בקעו, והצבנו דחליל בגינה כדי להבריח את 
הציפורים, שלא תנקרנה בבצלים ובצנוניות 
היקרות שלנו. בנית הדחליל הייתה מלאכת 
מחשבת. כל אחד מאיתנו הביא מביתו פריט 
ביגוד. בקרשים לא היה מחסור כי בבתים 
ההרוסים והחרבים מצאנו שפע של חומרי 
בנין ועץ שבורים. אספנו מכל הבא ליד ובנינו 

דחליל, וכך שתלנו גן-ירק לתפארת.

אולם איש מאיתנו לא זכה לאכול אפילו 
בצל אחד, או צנונית או גזר. יתכן שמישהו 
מיושבי הגטו פשט על התנובה ונטלה לעצמו, 
או שהיבול שקע עמוק באדמה. הגינה פשוט 

נעלמה כלא הייתה.

אולה לא התייאשה והמשיכה במאמציה 
להקנות לנו את מיטב ערכי התרבות. 

 

'מה שתלמדו היום', אמרה, 
'לא תשכחו לעולם. אם תתמידו בלימודים 
תזכרו את מורתכם אולה ואת שיעוריה תמיד.' 

והיא צדקה."

כך כותבת חנה אברוצקי בספרה "כוכב בין 
צלבים", ספר זיכרונותיה ועדותה מתקופת 

השואה. הספר כולו הוא מסמך נדיר ומרתק 
על עולמם וחייהם של ילדים יהודיים בגטו 
קטנים הנאבקים ברעב,  גיבורים  וורשה: 
במגיפות ובפחד, כדי לשרוד ולהציל את 
עצמם ואת משפחותיהם, בלי לוותר על הנפש 
ועל הרוח. ילדים הממשיכים לחפש ואף 
למצוא את העולם, את הידע, את החוויה 
הפשוטה של גינת ירק קטנה, גם בתקופה 

קשה זו.

בכתב־עת של העמותה לגינון טיפולי, אין 
כמובן צורך להכביר מילים על החשיבות 
של הפעילות שלנו ועל כל מה שזו יכולה 
להוסיף לחניך ולמטופל. מעניין למצוא עדות 
לפעילות של גינון טיפולי, שנעשתה ע"י מורה, 
מתוך אינטואיציה והכרת תחום ההוראה 
והטיפול בילדים ובני נוער. זאת, בלי שהייתה 

בעלת מקצוע והכשרה ספציפית בתחום.
 

יש אפשרות להשתמש בעדות הזו באחת 
מהפעילויות בגינון הטיפולי, בסמיכות לציון 
מועד 'יום הזיכרון לשואה ולגבורה' – כמובן 
בהתאמה לאוכלוסיה ובגילאים המתאימים – 
ולעורר שיחה ודיון על אפשרות היותו של 

הגינון הטיפולי, בית־ספר לרוח־האדם.

קוכי )אהרון קוך(

"כי עוד אאמין גם באדם, גם 
ברוחו, רוח-עז"
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תיאור המקום ומטרותיו
המרכז לבריאות הנפש בבאר שבע הוא מקום 
גדול, הכולל בתוכו מחלקות ואגפים שונים, 
שמטרת כולם לתת מענה מתאים לאוכלוסיית 
פגועי הנפש ובני משפחתם, באזור הדרום: 
יש מסגרות-יום, מסגרות אשפוז לתקופה 
קצרה, מחלקות לאשפוז ממושך וכאלה שהינן 

למעשה 'בית לחיים'.
במקום מתבצעים גם מחקרים ומיושמות 
תפיסות מתקדמות ביחס לנושאי בריאות 
הנפש. סטודנטים רבים עושים תקופת הכשרה 
במחלקות, ביניהם גם סטודנטיות לגינון טיפולי 

)שעשו אצלי סטאז'(. 
אחת המטרות היא לקרב בין אנשים בחברה 
הסובבת לבין המתמודדים עם מחלות נפש. 
על כן, קיים גם שילוב של מתנדבים רבים 

בפעילויות עם המטופלים.
חשוב לציין, שיש השקעה גדולה במבנים 

ובחזות החיצונית המטופחת של המתחם 
כולו.

קצת על השינוי בגישה לחולי הנפש 
הממושכים:

עובדת סוציאלית ממחלקת 'הבית', שהייתה 
שותפה למהלכי השינוי ספרה לי את הדברים 

הבאים:
עד לפני שנים לא רבות, הגישה לטיפול 
בחולי נפש ממושכים הייתה מאד החזקתית: 
את  לראות  בלי  לכולם,  אחידה  תכנית 
האנשים כפרטים. הטיפול התמקד במחלה: 
מחשבות, קולות, מינון תרופתי, צריך לקלח, 
צריך להלביש. דברים מינימאליים. הדבר נכון 

למחלקות הממושכות בכל הארץ.
צוות השיקום, מכל המגזרים במרכז לבריאות 
הנפש, השקיע רבות בחיפוש מודל עבודה 
אחר עם המטופלים. המודל שהוכנס מכונה 

"ביו-פסיכו-סוציאלי". העקרונות שלו מדברים 
על התמקדות בכוחות, על דיבור במושגי 
החלמה: משמע, התמודדות עם הנכות ולא 
טיפוח ציפייה לחזור למצב הקודם )טרום 
המחלה(. מזה נגזרה בניית תכנית אישית לכל 
מטופל/ת, המכוונת לכוחות, לתחומי עניין, 
למיומנויות שמורות או לכאלה שאבדו. כדי 
להצליח ביישום, מתאימים לכל מטופל/ת 
מישהו מצוות הסיעוד במחלקה, שיהיה עבורו 
כתובת ומעין מטפל אישי ויגיע להכרות עם 
סיפור החיים ועם החולשות והחוזקים. כל 
אנשי הצוות יודעים על התכנית האישית 

של כל מטופל/ת ופועלים על פיה.
 

'הריפוי בעיסוק' ומגוון התחומים 
שהוא מקדם עבור פגועי הנפש.

'ריפוי בעיסוק' קיים ברוב המחלקות וכן במוקד 
התעסוקה לחולים הממושכים – שם נמצאת 

אביגיל מרקמן

גינון לבריאות הנפש בבאר שבע
על הגינון הטיפולי במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע
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הגינה הטיפולית. במשך היום, אנשי הצוות 
מציעים למטופלים סוגי פעילות שונים, גם 

לפי קבוצות עניין. 
המנהלת הנמרצת, יוזמת שילוב תחומים, 
שמעודדים ביטוי יצירתי ושיפור או שימור 

מיומנויות אישיות. 
מעבר לתעסוקה היצרנית, יש במקום מפגשי 
מוזיקה, קרמיקה, ספורט, הליכת בוקר, יוגה, 
תיאטרון בובות, חשבון, אקטואליה, מחשבים, 

הכנת אוכל, חדר סנוזלן ועוד. 
גם הטיפול בגינה ובצמחים הגדלים באזורים 
הנוספים, הוא חלק מהפעילות היומית של 

לא מעט מטופלים. 

המתכונת בה אני פועלת עם הגינון 
הטיפולי: 

הכנסתי את הגינון הטיפולי למתחם הריפוי 
בעיסוק בתחילת 2005, במסגרת 4 שעות 
בשבוע. התהליכים שנוצרו בגינה, התוצאות 
הנראות לעין והקשר הטוב עם אנשי הצוות 
ועם המטופלים, ביססו בהדרגה את מקומי 
בתוך מערך התעסוקה. כיום אני עובדת 10 

שעות, יומיים בשבוע.
לפעילויות הגינון הטיפולי יש תקציבים: 
סכום חודשי לצמחים וסכום שנתי לציוד 
וחומרים. התקציבים צמחו עם התקדמות 
ההכרה בחשיבות התחום, כתעסוקה עם 

ערך מוסף.
 

קבוצת  נמצאת  בעיסוק  הריפוי  במתחם 
החולים  של  והמתמידה  הותיקה  הגינון 

הממושכים. 
על קבוצה זו ארחיב קצת בהמשך.

אני גם מנחה לסירוגין, פעם בשבועיים, שש 
קבוצת גינון במחלקות שונות: 

שתיים ב"מחלקות פעילות" לגברים )המטפלות 
בשלב התפרצות המחלה(, אחת ב"מחלקה 
פסיכו- במחלקה  אחת  לנשים,  פעילה" 
גריאטרית, אחת ביחידת-יום )אשפוז-יום( 
וקבוצה במחלקת מיון והשהייה. רוב המפגשים 
מתקיימים בתוך חדר, סביב שולחן. מתכונת 
זו דורשת ממני ניידות. לשם כך, הוקצתה לי 
עגלה-אמבטיה בה ניתן להוביל את הציוד 

והצמחים ממקום למקום. 
לפני שנה, התחלתי להדריך אשת צוות 
חובבת צמחים, אחות במקצועה, ממחלקת 
"הבית" )ההוסטל המקומי(, איך להקים גינה 
ולטפח חממה עם הדיירים, בשעות הפנאי. 
לשמחתי, כבר אפשר לראות שם גינה פורחת 
ולדבר על התהליכים שנעשו עם הדיירים. 
 רוב קבוצות הגינון שאני פוגשת במחלקות 
)'קבוצות רכבת'(,  הן בהרכבים משתנים 
בגלל האופי הדינאמי של המקום )אשפוז 

קצר מועד(. מציאות זו, הובילה אותי ליצור 
מערכי פעילות חד-פעמיים: כל מפגש מבוסס 
והכרת  מרפא  צמחי  חליטת  על שתיית 
תכונותיהם )חיבור לבריאות( ועל עיסוק 
הבוטניים  ובנושאים  מעניינים,  בצמחים 
והאנושיים שהם ממחישים. יש חלק עם 
שתילה בפועל ומקום מרכזי לפיתוח שיחה 
עם המשתתפים, תוך אינטראקציה אישית, 
שיש בה חיזוק וכבוד לדעות ולידע שעולים 

בקבוצה. 
 

הגינה הטיפולית במתחם הריפוי 
בעיסוק: 

הגינה הטיפולית כבר בת 5 שנים. קבוצת 
הגינון מטפחת אותה בהנחייתי ובסיועו של 
צוות הריפוי בעיסוק. בקבוצה משתתפים 
8-10 חברים. הותיקים שביניהם ממש מחכים 

ליום שני, זמן פגישתנו הקבועה.
זה מרשים לראות כיצד מטופלים אלה, 
חולים ממושכים שחלקם נוטים לפאסיביות, 
מוכנים להתכופף ולחפור באדמת הגינה, 
כדי לשתול ולזרוע. איך הם נושאים מזלפים 
כבדים ומשקים בתשומת לב את ההתחלות 

החדשות.
כיום אפשר להביט לאחור ולהיזכר בשטח 
ובחממה  כמעט, שאדמתו קשה  השומם 
הקטנה, הנטושה. הגינה צמחה לאט: כל 
פעם כבשנו קטע נוסף, חופרים ומפוררים 
גושים דחוסים של קרקע, מוסיפים קומפוסט 
ומעצבים ערוגות. מאז, גדלו בה מחזורים 
רבים של ירקות ופרחים. צמחי מרפא מציצים 

מפינות שונות, עצי הפרי כבר חונטים פירות 
)שנקטפים תמיד בטרם עת(, והחממה שופעת 

עציצים.
הגינה זוכה למבקרים כל השנה: נאמני הגינון 
יוצאים להשקותה כמעט מדי יום. מטופלים 
נוספים באים אליה מחדרי התעסוקה בהפסקה, 
עם כוס קפה וסיגריה, לתפוס שלווה ושמש. 
גם אנשי הצוות המלווה יוצאים לעיתים 
קרובות להתרגע קצת על הספסלים. אורחים 
מוזמנים לראותה במסגרת סיורים שונים 
בריפוי בעיסוק. ניתן לומר, שהגינה הטיפולית 

הינה מקום ששמחים וגאים בו.

הכרות יותר קרובה עם קבוצת הגינון 
הותיקה של החולים הממושכים:

כל קבוצה נפתחת בישיבה סביב השולחן 
ובשתיית חליטה מצמחי המרפא הגדלים 
בגינה. את הצמחים בוחר לרוב אחד החברים 
ואני נוהגת לציין מי דאג לתה הטעים שאנו 
נהנים ממנו היום. בזמן השתייה מדברים על 
תכנית המפגש. כשמזכירים חג קרב, ר. לרוב 
פוצחת בשירה ספונטאנית הקשורה לחג. כל 
שאלה או הערה של מישהו בקבוצה היא 

עבורי הזדמנות להתייחסות ולחיזוק.

פרחים, תמיד מעוררים עניין ולעיתים גם 
את הדמיון. פעם צ. התפעל מצורת פרח 
הסקיבולה ותיאר אותו כ 'זנב של טווס' ו ר. 
הצטרפה והתפעלה מצבעו הכחול )תקשורת 
סביב פרח(. כל אחד בוחר לו איזה פרח 
ישתול. קרה, ש ר. רצתה "באמנון ותמר 
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הזה" עם הרכב הצבעים המושך וחבר אחר 
בקבוצה לקח אותו. רגע התנגדה בקול ואז 
אמרה "לא נורא" ובחרה ב 'אמנון ותמר' 

שונה. ) ראוי לציון, שהצליחה לוותר(. 

ר. קפדנית בעת שהיא שותלת פרח בעציץ 
וחייבת אישור חוזר מצידי, שעשתה הכול 
נכון. היא מגיעה לקבוצה בהתמדה, כמעט 
בכל מצב רוח. מסוגלת לתת ביטוי עשיר 
כל  זוכרת  היא  ורגשותיה.  למחשבותיה 
פעולה שעשינו בשבועות הקודמים וחשוב 
לה לעקוב אחרי הצמחים שזרעה ושתלה. 
היא היוזמת את המעקב, שמחה בהתקדמות, 
מתפעלת, מבטאת אכזבה, רוצה לדעת למה 
לא נבט. לרוב מבקשת עוד ארכה להמשך 
טיפול "כי אולי עוד ינבטו". איתה אני יכולה 
להעלות השערות ולתכנן איפה לשים את 
הכלים הזרועים כך ש "אולי הפעם זה יצליח". 
בעבר, ר. חשבה שתוכל לשתול רק בישיבה 
ליד שולחן "כי קשה לי להתכופף". אחרי 
מספר פעמים בחוץ, היא אינה מוותרת על 
השתתפות מלאה: מחפירת הגומה לפרח 
עד ההשקיה במזלף בסוף השתילה, למרות 

ההתכופפות והרעד בידיים.

כשאנו שותלים בעציצים ונגמרת תערובת 
השתילה במיכלים שעל השולחן, ה. ממלא 
ומים  טוף  אבני  )וגם  אדמה  כולם  עבור 
בבקבוקים, לצורך השקיה(. אצל ה. הכל 
צריך להיות הרבה: עציצים, פרחים, מספר 
המזלפים שימלא במים וישקה איתם את 
הגינה. קשה לו. הוא נוטף זיעה. אבל גם 
כשהוא עם הסיגריה ביד או עם כוס הקפה, 

אינו רוצה לעשות הפסקה – עד שיסיים. 

צ. שותל בעציץ בריכוז ובהקפדה. חש צורך 
להדק את האדמה שוב ושוב. בדרך כלל 
מבקש אישור שפעל בסדר, למרות שהוא יודע 
היטב את מלאכת השתילה. צ. הוא מנאמני 
הגינון! יוצא לגינה כל יום לבדוק אם נחוצה 
השקיה. ממלא המון מזלפים ומשקה ברחבי 
הגינה. יש לו תחושת אחריות מיוחדת כלפי 
החממה. כאשר אינו חש בטוב, יעשה הכל 
כדי לבוא להשקות, ולו לזמן קצר. על שאר 
הפעילויות הוא מרשה לעצמו לוותר. הוא גם 
יודע לבטא מחשבות ורגשות: מביע שמחה, 
סיפוק, מביע עייפות, לחץ וקושי. חשוב לו 
לשמוע ממני מחמאות. מאמץ גופני נותן לו 
הרגשה טובה, אך הוא אינו מוותר עליו גם 

בעת חולשה. 

ר.ל. מגיע תמיד בין הראשונים. קשה לו לשבת 
זמן רב במקום אחד. בעבר, היה מבקש לעזוב 

את הקבוצה באמצע. כיום, גם כשהוא מסיים 
לשתול ליד השולחן, הוא מחכה לכולם ואף 
עוזר למלא בקבוקי מים עבור אחרים. הוא 
כמעט ואינו יוזם אך נענה להצעות. אם קורה 
שנעדר ממפגש – לרוב כי יצא הביתה – הוא 

פונה אלי ושואל מה היה ומה הפסיד

ד. נתון למצבי רוח ולמשברים. לעיתים 
מתחכם לצוות ומוצא דרך לחמוק ממתחם 
התעסוקה. כאשר הוא במיטבו, מתגלה עולם 
מלא עם שפה עשירה ויכולת לבטא רעיונות, 
והתמצאות במסורת  ידע אישי  שאלות, 
היהודית. הוא אינו מהחרוצים ומתעייף 

מהר, אך תורם הרבה לקבוצה.

מ. מגיע בקביעות, ברצון. אף פעם אינו יוזם. 
'מתנתק' כמה פעמים במהלך השתילה של 
פרח אחד, ליד השולחן. צריך תזכורות כדי 
להתקדם. בעבודת הגינה הוא מפתיע לפעמים 
ובפרץ מרץ שותל או זורע חלק משמעותי 
בערוגה. יש לו יכולות מוטוריות טובות. 
בעבודות יצירה עם חומרי טבע מתגלה 
אצלו צד נוסף: מעדיף להשתמש בחלקים 
קטנים. המובייל העדין שיצר, מפירותיו 
הקלילים-למראה של המכנף הנאה, מושך 
את העין בחדר הריפוי בעיסוק. כשמדברים 
בקבוצה על נושאים הקשורים לחג חקלאי 
ואני שואלת אותו מה הוא זוכר, הוא מתאר 
בקיצור ובבירור זיכרונות מילדותו במושב. 
שאלות שונות מעסיקות את ראשו. קורה, 

שלפתע הוא שואל בקול שאלה מפתיעה, 
שנותנת לי הזדמנות ליצור איתו דיאלוג 

קצר.

ישנם משתתפים נוספים. לכל אחד יש סיפור, 
אך היריעה קצרה.

סיכום:
למדתי לאהוב את עבודתי במרכז לבריאות 
הנפש ואני שמחה שהגינון הטיפולי נקלט 

באדמת המקום הזה.
העבודה עם הנשים והגברים פגועי הנפש 
הבהירה לי, עד כמה חשובים ההתייחסות 
החמה והמגע האישי האוהד, לפיתוח הקשר 
ההדדי: הקשר שיצרתי עם המטופלים ועם 
הצוות מסייע לי רבות גם בהפעלת הכלי 

הנפלא של הגינון הטיפולי. 
יש לציין את האתגר המתמיד העומד בפני, 
ליצור תכנים למפגשים הרבים ואת רצוני 
להעשיר את הפעילויות, ללמוד ולהתחדש. 
האופי הדינאמי של המקום ומרחב הפעולה 

שניתן לי, מתאימים לאופיי. 
כמו בכל מערכת, גם כאן יש דברים – רובם 
טכניים – שלא תמיד מתקדמים בקצב הרצוי 

ויש מה לשפר.
בסך הכול, אני מקווה שאוכל להמשיך לתרום 
לאוכלוסייה חשובה זו, ובה בעת להמשיך 
להתפתח מקצועית במרכז לבריאות הנפש, 

גם בשנים הבאות. 


