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גינה מאפשרת, enabling garden, הינו מושג 
שרבים המטפלים בגינון המשתמשים בו. 
נשאלת השאלה מה הגינה עשויה לאפשר? 
אילו תנאים אמורים להתקיים על מנת שגינה 
המרכיבים  מבחינת  זו  להגדרה  תתאים 
הסביבתיים והאנושיים? ובאילו רמות מדובר 

מבחינה כמותית ואיכותית?

ברמה הכללית ביותר, גינה מאפשרת מוגדרת 
במקומות שונים בעולם, כגינה שבה נעשה 
שימוש בגינון טיפולי כדי לשפר את איכות 

חייהם של אנשים עם מוגבלויות שונות. 

הגדרה זו שמה דגש קודם כל על המרכיבים 
הפיסיים של הגינה. המיקום- בפנים או בחוץ, 
משטחי העבודה, השבילים, הצמחייה, בעלי 
החיים, הכוללים חרקים, ציפורים, דו-חיים 
ויונקים שונים, התאורה, הקולות שברקע וכו'. 
כל אלו צריכים לאפשר נגישות במובן הרחב 
של המילה, ובכך לעזור לאנשים עם המגבלה 
לשהות ו/או לעבוד בגינה זו, על פי בחירתם, 
מה שלא היה מתאפשר להם בגינה רגילה. 
משפט זה רומז על כך שבגינה מאפשרת יש 
 ,doing ,אפשרות להימצא במצב של עשיה
קיימת האפשרות  פחות חשוב,  לא  אבל 
being. כמו כן  להימצא במצב של הוויה, 
מתאפשרת בחירה. כדי לאפשר זאת, יש 
צורך בנוכחות של מטפל, המהווה בעצמו חלק 
מהסביבה. כאן מתרחבת ההגדרה הראשונית 
למרכיבים  מאפשרת  כסביבה  גינה  של 

האנושיים, ולא רק הפיסיים שבה.

אתאר כעת דוגמאות שונות לנגישות, על פי 
הצרכים המיוחדים של אוכלוסיות שונות, 
כאשר מטרת הנגישות, כפי שכבר הוזכר, 
לאפשר למשתמשים בגן חוויה של מרחב 

מייטיב עם מגוון אפשרויות.  

מגבלה פיסית
כאשר מדובר באנשים עם מגבלה פיסית, 
ואוכלוסיה זו כוללת גם אנשים זקנים, הזקוקים 
להליכון או כסא גלגלים, או שטווח התנועה 
שלהם מוגבל, חשוב להתייחס למרכיבים 

פיסיים: לרוחב השבילים והחומר ממנו הם 
עשויים, על מנת לאפשר מעבר של שני 
כסאות גלגלים או הליכונים זה מול זה ונסיעה 
חלקה.  בנוסף יש להתייחס לגובה הערוגות 
ומשטחי העבודה, והמבנה שלהם, על מנת 
לאפשר ישיבה בכסא גלגלים או עמידה עם 
הליכון לידם. הכלים צריכים להיות מותאמים 

ליכולות ולקשיים של המטופלים.

ליקויי ראיה 
נגישות לאנשים עם ליקויי ראיה משמעותה 
יצירת סביבה שבה מתאפשר לאדם לקוי 

הראיה להתמצא במקום הימצאו בגן ללא 
ליווי, וכן לעבוד אם הוא בוחר בכך. כלומר, 
עלינו לספק לו רמזים היכן הוא נמצא בגן 
בעזרת סוגי משטחים שונים בשבילים, מעקה 
בטיחות בצד השביל, על מנת שלא יסטה ממנו 
ויוכל לחוש בו בעזרת ידו או מקל הנחייה 
שלו. כמו כן צמחי ריח וצמחים בעלי מרקם 
שונה יוכלו לעזור לו לדעת היכן הוא נמצא 
בגן. הערוגות צריכות להיות מוגבהות מכיוון 

ששיווי המשקל של אדם לקוי ראייה אינו 
יציב במצב של כריעה, ועליו לעבוד בעמידה 
או בישיבה על כיסא. לאנשים כבדי ראייה, 
צבעים עזים ומנוגדים עשויים לעזור לעבודה 
ולהתמצאות. גם רמזים שמיעתיים עוזרים. 
למשל: עלים המשמיעים רחש בזמן שיש רוח 
או בזמן שדורכים עליהם, פעמוני רוח או 
צליל פכפוך מאלמנט מים בגינה. חשוב שענפי 
העצים יהיו גזומים בגובה כזה שלא יהיה 

חשש לפגיעה בעיני האנשים העיוורים. 
כל טקסט בגינה, כגון שמות הצמחים או 
מפת הגן, צריך להיות כתוב בכתב ברייל, 

או באותיות מובלטות או שקועות, הניתנות 
למישוש. 

ליקויים בקשב וריכוז 
והיפראקטיביות

כאשר מדובר על נגישות במובן הרחב של 
המושג, קיימת לא רק נגישות למוגבלויות 
פיסיות, כפי שתואר, אלא גם נגישות למגבלות 
עם  מכיוון שילדים   .ADHD כגון  נוספות 

לינדה סלומון, .M.A מטפלת בגינון ובאמנות

גינה מאפשרת - פנים רבות לה
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הפרעות קשב וריכוז מתקשים לסנן גירויים 
חזותיים ושמיעתיים, הגינה תעוצב כך שלא 
תכלול עומס גירויים, או שהגירויים מהסוגים 
השונים יוגשו בצורה מותאמת. כמו כן, גבולות 
פיסיים והתנהגותיים ברורים, נהלים וסדרים 
החוזרים על עצמם ומקנים ביטחון, גם הם 
יהפכו את הסביבה לנגישה ומאפשרת יותר 

עבורם. 

קשיים רגשיים וחברתיים
גינה מאפשרת לוקחת בחשבון שאנשים, 
בזמנים שונים, עשויים להיות בעלי צרכים 
שונים בגינה, בהתאם למצבם הרגשי ולכוחות 
דווקא  אינה  הכוונה  לרשותם.  העומדים 

לאנשים עם קשיים רגשיים וחברתיים, אלא 
לכל אדם. בזמנים מסוימים יתכן שהגינה 
צריכה לאפשר שהות פסיבית בגן, ללא כל 
אינטראקציה עם אנשים או עם הטבע, אלא 
רק מגע של אדם עם עצמו, עם הפנימיות 

שלו. 
מבחינה פיסית, הדבר אומר שגינה מאפשרת 
נסתרים  שקטים,  מקומות  לכלול  צריכה 
ופרטיים להתבודדות, ומבחינה אנושית היא 
צריכה לכלול מטפל המאפשר זאת. בזמנים 
אחרים יתכן שמטופל ירצה לצפות באנשים 
אחרים המצויים בגינה, בלא שתדרש ממנו 
השתתפות אקטיבית. מטפל המהווה בעצמו 
לצרכיו  ומכוונן  קשוב  מאפשרת,  סביבה 
ויכולותיו המשתנים של המטופל, ומאפשר 
לו ביטויים שונים של העצמי שלו, וביטויים של 

חלקים שונים בעצמי שלו, בזמנים שונים. 

אפשר לראות, אם כן, שסביבה מאפשרת 
כוללת, מלבד את הסביבה הפיסית של הגינה, 
גם את הסביבה האנושית, והכוונה למטפל. על 
מנת לאפשר למטופלים חוויה מעצימה, לא די 

בהתאמה של המרכיבים הסביבתיים. 

כדי שלסביבה זו תהיה משמעות עבורם, כדאי 
שירגישו חלק ממרחב זה, שהם תורמים וגם 
נתרמים, נותנים וגם מקבלים, משפיעים וגם 
מושפעים ותוך כדי עוברים תהליך צמיחה 
אישית. על מנת להשיג כל זאת, על המטפל 
להקדיש הרבה תשומת לב לאווירה, לקשר 
ולתקשורת בינו לבין האנשים, ובינם לבין 
עצמם, ולצרכים השונים והספציפיים של 

כל אחד מהמשתתפים. כל אלו עושים את 
לתת  גינון שמטרתה  קבוצת  בין  ההבדל 
לאנשים תעסוקה, דרך להעביר את הזמן, לבין 
קבוצה, או עבודה פרטנית, שבה הגינון אינו 
מטרה אלא אמצעי ליצירת מרחב מאפשר. 

ההבדל בין סביבה ומרחב
עד כה דובר כאן על המונחים סביבה ומרחב 
ויש מקום להתעכב על ההבדל בין השניים.

סביבה: כל מה שחיצוני לאדם. במקרה זה 
מדובר בגינה על כל מרכיביה, כולל האנשים 
)מטפל, מטופלים אחרים ועוברי אורח(. המונח 
מתייחס בעיקר לתיחום בין התוך נפשי לחוץ 
נפשי. בעבר היתה נטייה לעשות את ההפרדה 
הזו, אך כיום יש יותר קישור בין הפנים והחוץ, 

מכיוון שיש ביניהם תלות הדדית.

מרחב: תחום מסוים, רב מימדי, שבו האדם 
מקיים אינטראקציות. מרחב הוא לא רק סוג 
של סביבה; הוא מכיל גם את מימד הזמן, 
דפוסי קשר בינאישי, קשר ותקשורת בין 
אנשים לבין הגינה, סוג של חוויה, אווירה 

מסוימת ועוד. 

מקום: זהו סוג של מרחב, שעבר דיפרנציאציה 
ע"י כך שהוטען בערך ובמשמעות על ידי 
המשתמש. כלומר, המטופל במקרה זה חש 
קשר רגשי משמעותי למרחב הגינה ולמה 

שכלול בה.

 )Facilitating Environment( סביבה מאפשרת
היא מונח הלקוח ממשנתו של דונלד ויניקוט.  
סביבה מאפשרת, לפי ויניקוט, צריכה להיות 
 )Providing( מציידת ,)Holding( מחזיקה
ומאפשרת מימוש )Facilitating(. ואלו הן 
התכונות שצריך שיהיו הן לסביבת הגינה 

והן למתווך בסביבת הגינה.

ההחזקה נותנת למטופל ביטחון באמצעות 
התחושה שהגינה היא מרחב שבו יש הגנה על 
גופו ונפשו וכן על יצירותיו הגנניות. וכן נותנת 
לו גבולות על מנת שלא יפר את זכויותיהם 

של מטופלים אחרים או של המטפל עצמו.

סביבה מציידת מזינה את גופו ונפשו של 
המטופל, כלומר: דואגת לצרכיו בנדיבות 

ומאפשרת לו לגדול.

אפשרות המימוש מושגת על ידי יכולתם של 
המטפל ושל הגינה להכיל מגוון של רגשות, 
מחשבות והתנהגויות של המטופל, כל עוד 
הן אינן פוגעות באנשים או ביצורים אחרים 

בגינה.

סביבה מאפשרת מתאימה את עצמה לצרכיו 
המשתנים של המטופל, ואינה תובעת ממנו 
להתאים את עצמו אליה ללא הרף. יצירת 
סביבה מאפשרת הופכת את הגינה ל"מקום" 
עבור המטופל, במובן שבו היא מוטענת בערך 

ובמשמעות רגשית.
 רק כך יוכל המטופל להביא את העצמי 
האמיתי שלו אל מרחב הגינה, לחוש אמון, 
להרגיש נינוח ולהתחבר לכוחות שבו ולטבע 

סביב באופן יצירתי ומרפא. 
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האם אתם מצליחים להיזכר בימים בהם 
היה לכם יותר כוח, אחרי שניכשתם עשבים 

בערוגת הפרחים?
או איך הרגשתם שלווים יותר אחרי טיול 

בחוץ?
היתרונות  את  חוויתם  היה,  כך  אם 

נמנים  ואתם  הגינון  של  עם המרפאים 
רבים אחרים, שהגן הוא עבורם 
מקום להתרגע, לחדש כוחות, ליצור 
תחושת שייכות ולהשיב לעצמם 

הרגשת ערך עצמי.
עושה שימוש מכוון  גינון טיפולי 
בצמחים ובפעילות סביב צמחים, 
כדי לקדם בריאות ושלוות נפש אצל 
היחיד או הקבוצה. הגן מתגמל אותנו 

במישורים רבים: אחת מהשפעותיו 
הגינון היא הקלה של  המאגיות של 

מתח ולחץ. התועלות הנפשיות עשויות 
לנבוע, בחלקן, מתחושת הקצב הטבעי 

של החיים, שצמחים וגנים מעניקים 
לנו. הגינון יכול להסיח את הדעת 

ועל  ממחשבות על עצמנו 
מצבנו.

הכנת גן מאפשרת לנו ליצור את 
הסביבה שלנו ולנהל אותה. הניהול 
הזה מעצים אותנו. הגינון מעורר 
את כל החושים ומסב עונג וסיפוק 

עצומים.
אתם יכולים לתכנן גן, שיאתגר את האיזון 
שלכם, שיקדם את תיאום העין-יד, טווח 
התנועה וכוח הסבל. הגינון מועיל לתפקוד 
הקוגניטיבי. יש דרכים שונות, פשוטות או 
מורכבות, לתכנן את הגן וללמוד על צמחים 

ועל טכניקות עבודה.
מלבד תועלות אלה, הגינון מחבר אותנו עם 
עוד אנשים. לחיבורים האנושיים שנוצרים 
בין גננים יש פוטנציאל לחצות מחסומים 
חברתיים. גנים מזמינים חיברות:  אנשים 
וצמחים ביחד מקדמים שיתוף פעולה. הגן 
לא שופט ולא מפלה. הוא סביבה בטוחה 
שבה אנשים בני גילים שונים, שבאו מרקעים 
שונים ובעלי יכולות שונות, יכולים לחבור זה 
לזה, כשמאחדת אותם העובדה הפשוטה, 

שכולנו סומכים על האדמה כדי 
לשרוד.

כתבו: ג'ין לארסון, אן הנצ'ק, פאולה וולמר, 
חוה  מאנגלית:  תרגמה  בגינון.  מטפלות 

רימון
עלון אשל   , "פריחה מאוחרת"  ב  מופיע 
לגינון טיפולי וקהילתי, לגיל המבוגר, גיליון 

.2007 ,1

על פי קטע מהמבוא למאמר

גינון נגיש מזמין ריפוי
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הגינה הלימודית מספקת סביבת לימודים 
אחרת: הילדים חווים ומתנסים בגידולי 
ירקות שונים ומבינים "מאין מגיעה העגבנייה 
לסופר". בנייה נכונה של הנושא לאורך 
השנה, מאפשרת לקשר את הגינה לכל עונה. 

ניתן ליהנות מתוצרי הגינה ולהבין את מחזור 
חיים של צמחים "מזרע לזרע". בגינה רואים 
תהליכים ותוצאות, ואפשר לעקוב ולתעד את 
 השינויים באמנות, בצילום, בכלי מדידה ועוד. 
בגינה, ניתן ללמד את כל הנושאים המרכזיים 

בדרך חוויתית ומשמעותית.  
שאלות  ומעוררת  גירויים  יוצרת  היא 
הקשורות לתהליכים טבעיים. שאלות אלו 
מידע:   לליקוט  מצוינת  הזדמנות  מהוות 
מספרים, מהאינטרנט ועוד. מומלץ להקים 
פינת עיון מיוחדת הכוללת ספרים, חוברות, 
קטעי מידע, תמונות, ציורי הילדים. החוויה 
מועצמת כאשר הילדים אוכלים מפרי עמלם. 
תוצרת הגינה יכולה להיות גם עשבי תיבול 
לתה ולא צריך להמתין שלושה חודשים 

לעגבנייה הראשונה.
בטבלה המצורפת מוצגת תכנית פעילות בגינה 
 הלימודית, לאורך 10 חודשי שנת לימודים.

בכל חודש רשום נושא הפעילות או הרעיון. 
בהמשך מתואר מה עושים בגן בחודש זה. 

לדוגמה: באוקטובר, הנושא הוא ערוגות 
ושבילים בגינה. בחודש זה מחליטים על 
מיקום הגינה מבחינת טיב האדמה, האור 
והגישה למים. מכינים ערוגות, ותוחמים 
אותן בחומרים ממוחזרים, כחלק מהעיסוק 

ב ‘קיימות'. 
בנובמבר, עוסקים בהשבחת האדמה בגינה, 
שכן, האדמה באילת מליחה וכדי לזרוע 
בה יש לשפר אותה בעזרת תערובת קרקע. 
והלאה: דצמבר, ינואר... עד ליקוט הזרעים 
בחודש יוני ושמירתם לזריעה מחודשת, 

בתחילת השנה הבאה.
 

נוסף לערוגות הירקות, הילדים שתלו צמחי 
תבלין ומרפא ולמדו דרך התנסות על שימושי 

כל צמח וצמח )נענע לתה, רוזמרין לבישול 
ונגד כינים( ואת סגולותיו.

 
הייתה זו שנה מאד מאתגרת לי, לצוות הגן 

ובמיוחד לילדים.
חשוב לציין, שגן ‘מגן' הוא גן משלב וכולל גם 
ילדים מהחינוך המיוחד, מהעדה האתיופית, 

מהאוכלוסייה הערבית ועוד.

ניתן להתרשם מה תרומת הגינה 
הלימודית, מדברי כמה ילדים: 

לוטן: היה לי מאד קשה לחכות שהתפוחי 
אדמה יגדלו, ולמצוא אותם אחר כך. היה 
הכי כיף ללמוד על נביטת הזרעים ולחכות 
בסבלנות עד שהצמחים יגדלו ולאכול את 

הירקות.
רועי: היה לי קשה לחכות שהזרעים ינבטו 
וכל יום שהגעתי לגן הלכתי לגינה, ערוגה, 
ערוגה וחיפשתי את הירקות והיה הכי כיף 
לקטוף את הירקות ולהוסיף אותם לסלט 

של ארוחת הבוקר.
קורל: היה לי כיף לזרוע ולשתול ולראות את 
התהליך, את שתילי הצמחי מרפא ותבלין. 
ישר ראינו תוצאות וכל בוקר שתינו תה 
מצמחי הגינה. היה לי קשה לחפור ולשתול 
את העצים, אבל הכיף הגדול, שכל יום 
ראינו את התפתחות הגינה. לבסוף בחג 
השבועות ההורים הגיעו ומכרנו את ביכורי 

הגינה שלנו.

וגם סיפור קטן:
רמאדן, תהילה ועדן ופתרון 

התעלומה
למה נבטו עגבניות בערוגת תפוחי 

האדמה?
בגן למדנו איך מכינים קומפוסט. כשהיה 
מוכן, פיזרנו אותו בערוגה חדשה בה שתלנו 
תפוחי אדמה. כשראינו שהערוגה התמלאה 
שתילים, שאלנו את אתי: "איך זה קרה? 
למה יש כל כך הרבה שתילים בכל שטח 

הגינה?"

אתי היאשי

הגינה הלימודית בגן "מגן" באילת
כנושא אורך בגן
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התפתח דיון שבמהלכו העלינו השערות 
וניסינו להבין: חשבנו, שאולי אלה עשבים 
או זרעים שעפו ברוח או שהציפורים פיזרו 

זרעים אחרים.

שבתוך  למסקנה,  הגענו  אתי  עם  יחד 
הקומפוסט שלנו היו הרבה זרעי עגבניות. 
כשהתחלנו להשקות את הגינה, צמחה קודם 
ערוגת עגבניות במקום תפוחי אדמה. אחרי 
שהעגבניות הבשילו, הוצאנו גם תפוחי 

אדמה.

ממה  יותר  הרבה  ללמוד  ניתן  מסקנה: 
שחושבים ולפעמים יש תוצאות אחרות 

מהמצופה!

הגינה נשארה יתומה במשך חודשי הקיץ 
והחופש. לקראת התחלת השנה שוב נטפח 
אותה, עם קבוצה חדשה, שתלמד, תעבוד 
ותתנסה באתגרים  שהגינה נותנת. כי “אם 

אהבת את האדמה כל צמח יצמח ויפרח".

מילות סיכום:
עם הצטרפותי לגן ‘מגן' כמדריכה ומטפלת 
באמצעות גינון, נפתחו בפני אפשרויות רבות 
לפעילויות, אותן ניתן לקיים עם הילדים 
בגן, ברצף עונות השנה. הגינה הלימודית 
תפסה תאוצה באילת  והשנה הצטרפו עוד 
תשעה גנים לתוכנית )דרך "קרן קרב"( ושני 

בתי ספר.

* הכותבת היא בוגרת "המסלול לחינוך, 
שיקום וטיפול באמצעות גינון", בסמינר 

הקיבוצים.

הגינה הלימודית כנושא אורך בגן

חודשים
 

שילוב הנושא בגןהנושא / הרעיון 

שיקולים במיקום הגינה )אדמה, אור, מים(ערוגות ושבילים בגינהאוקטובר
הכנת ערוגות, תיחומן בעזרת בקבוקי קנקל מלאים חול או עציצים ריקים )שימוש חוזר(  

כחלק מנושא ה<קיימות<.

האדמה באילת מליחה, כדי לזרוע בה יש להשביחה בעזרת תערובת קרקע וקומפוסט.השבחת האדמהנובמבר

"הכול מתחיל מזרע". הכרות עם סוגי זרעים ובחירת אלה המתאימים לגידול עונתי באילת.זריעהדצמבר

הערוגות ממוקמות באזור שביל הכניסה לגן. מידי בוקר, בדיקה עם הילדים האם הזרעים מעקב אחר הנביטהינואר
נבטו. לאחר מכן בדיקת קצב הצמיחה במיני הזרעים.

חלק מהירקות פורחים, מעקב של הילדים, רישום וצילום. התמונות מועברות למחשב הגן.ניצניםפברואר

גילוי התפתחות הפרי מתוך הפרח ועמידה על ההבדלים בקצב גדילתו."מן הפרח בא הפרי"מרץ

עגבניות מאדימות, גבעולי הגזר גבוהים ושורשיו מתמלאים, החסה מלבלבת. זה הזמן תחילת איסוף היבולאפריל
לאכול מפרי גינתנו בחגיגת הסדר בגן.

ממשיכים לאסוף יבול מהגידולים המאוחרים ולהשביח את האדמה.המשך טיפוח הגינהמאי

ליקוט זרעים מהגידולים ושמירתם בקירור, עד לזריעה מחודשת בתחילת השנה הבאה.איסוף זרעים לשנה הבאהיוני
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השתלשלות העניינים:
הייתי בלונדון לארבעה ימים. בררתי, איפה 
כדאי לי לבקר על מנת לראות עבודה בגינון 
טיפולי? קיבלתי המלצות על גינה טיפולית 
שנקראת Battersea: "מה זה, מי זה, תכף 

נגלה..."
הרמתי טלפון למשרדי הפרויקט. את המספר 
אפשר למצוא באתר האינטרנט המרכזי של      
ה–Thrive, הארגון הבריטי לגינון טיפולי. ענה 
לי בחור בשם ג'ון, המנהל האדמיניסטרטיבי 
של הגינה הטיפולית. גישתו האדיבה אופיינית 
ומשקפת את ה "אני מאמין" של הארגון: 

שיתוף בידע המקצועי ובשיטות העבודה.
קבעתי פגישה: יום שישי, אחת עשרה בבוקר, 

בגינה הטיפולית בבטרסי פארק.     

פארק בטרסי הוא פארק ציבורי יפיפה, הנמצא 
במרכז לונדון ונושק מצדו האחד לנהר התמזה. 
גינה זו היא אחת משלוש הגינות השייכות 
 ."Project Thrive Battersea Garden" ל
הגינה יפה ומעוררת השראה ובה גם נמצא 

המשרד של כל הפרויקט.  

קיבלו את פני ג'ון האדמיניסטראטור, רות 
המטפלת בגינון ובוב )שם בדוי(, שקבל על 
עצמו להיות אחראי על הסיור בגנה ולספר 

בפירוט על עבודתו בה.
בוב הוא אחד האנשים שהממשלה הפנתה 
בתוכנית  שישתלב  מנת  על  למקום, 
השיקום המיושמת בגינה זו. אנשים אלה 
מבקשים שיתייחסו אליהם כ"גננים" במקום 

כ"מטופלים".

שטח הגינה הוא כ–750 מ"ר וכולל שלושה 
מבנים קטנים: האחד משמש כמשרד. השני 
מהווה מעין "חדר אם", בו מתכנסים בתחילת 
היום, עובדים, לומדים ואוכלים. השלישי הוא 

חדר שירותים + מטבחון קטן.
למרות שלגינה גבולות ברורים, היא אינה 
סגורה ומהווה חלק מהפארק. אין זה נדיר, 
שבילי  דרך  תעבור  מטיילת  שמשפחה 
מערוגות  או  מהפרחים  ותתפעל  הגינה 

התבלינים.

מה ראיתי בסיור:
הסיור התחיל דווקא בערמות הקומפוסט 
השונות. הערימות משולטות בשני שלטים: 
אחד אומר מה מותר להכניס לערימה ואחד, 
מה לא. בוב ואני צחקנו, כשראינו תפוח 
האדמה אחד שהחליט להוציא את גבעוליו 

דווקא מתוך צידה של ערימת הקומפוסט.
במחסן הכלים בלט הסדר: כל הכלים תלויים 
על ווים ומשולטים בתמונה של הכלי ובשמו, 
על מנת לסייע במיקוד בזמן הלקיחה וההחזרה 
למחסן. עבודה זו נעשית באופן עצמאי על ידי 

הגננים. בוב הסביר, שאת המזמרות שומרים 
ב"חדר האם", מכיוון שהן מאוד חדות. הוא 
סיפר, כי יש הקפדה יתרה על כללי בטיחות 

בזמן העבודה בגנה.

במרכז הרחבה שבין המבנים יש מספר רב 
של ערוגות "אישיות" מוגבהות, שהן למעשה 
מיכלים גדולים עשויים מחומרים שונים: חרס, 
פלסטיק וברזל. ברובן שתולים תבלינים שונים 

והן מטופחות ומעוררות התפעלות.
בהמשך ישנם מדפים מדורגים עליהם מונחים 
מגשי הזריעה של "ירוקים" למאכל, בשלבי 
התפתחות שונים ולידם שולחנות עם תוצרת 
למכירה, במחירים סבירים. )החלטתי, שאקנה 
כמה שתילים של כובע הנזיר וגם מהמנטה 

היפיפייה ואתן מתנות למשפחה(.
עובדים בערוגות  בו  נוסף,  עברנו לחלק 
צמודות קרקע. בוב הסתכל על העצים השונים 
והסביר את ההבדל בין עצים מחטניים שאינם 
נשירים לבין רחבי עלים נשירים. הוא התעקש 

למצוא את המונח הבוטני הנכון, כפי שלמד 
אותו, על אף הקושי לזכור את המלה. גם 

אני כבר שכחתי...

הגענו לערוגות תבלינים מוגבהות, בנויות 
מאריחי בטון. גובהן בערך שישים ס"מ ורוחבן 
מטר והן נגישות משני הצדדים. ערוגות אלו 
מהוות יתרון בגינון טיפולי בגלל עומק האדמה 
הרב ובגלל נוחות הגישה ומתאימות לכל 
האוכלוסיות להן נועד הגינון הטיפולי. דומות 

להן פזורות ברחבי הגינה.

בפתח פינת העישון יש קשת מברזל עם מטפס 
"קלמטיס" פורח בלבן, ומתחת לעץ עבות יש 
ספסל ומאפרה ענקית, שלא יהיו אי הבנות 

היכן לזרוק את הבדלים. 

התרגשתי מהכנסת האורחים ומהנכונות 
של בוב לספר על הגינה. הוא נגע בצמחים 

והתעכב לידם באהבה ובסבלנות רבה.
סיימנו את הסיור ב"חדר האם": החדר המרכזי, 
בו עבד אחד הגננים עם מתנדבת. הוא זרע 
בכוסיות עגבניות מסוגים שונים. נראה כי 

המשימה לא הייתה פשוטה עבורו.
בחדר יש שולחן עבודה עם מתקנים המכילים 
אדמת גן, בהם שותלים וזורעים. כמו כן יש 
לוח וספרייה  שעניינה נושאים גנניים. נמצא 
בו גם ארון גדול עם נעלי עבודה במידות 
שונות. אלו נעליים בטיחותיות וחובה על 
הגננים לנעול אותן בזמן השהות בגינה. על 
קיר המבנה תלויים באופן בולט גם מטף 

הכיבוי וערכת העזרה הראשונה.  

ביקרה והתרשמה: דבורה לוין

 מה קורה במרכז גינון טיפולי של 
ה– Thrive בלונדון 2009?
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ולקינוח, הרי אנחנו באנגליה ואי אפשר 
היה לחתום את הביקור בלי לשתות כוס 
תה ולפטפט קצת. המליסה  הרפואית והקרבה 
לאנשים ולצמחים, הזכירה לי את הבית, את 
העבודה ואת הלב. הודיתי שוב לבוב על 
ההדרכה ופניתי לשוחח עם רות, המטפלת 
בגינון. אני בטוחה שיש לנו המון מה ללמוד 

ממנה!

השיחה עם רות: 
לרות יש תואר בגינון טיפולי והיא מאד אוהבת 
את עבודתה. היא עובדת בגנה הטיפולית 
בבטרסי ששה ימים בשבוע, מ 9:00  בבוקר 
עד 17:00 אחר הצהריים. בשעה הראשונה 
היא יושבת לתכנן את היום ורק ב–10:00 

מתחילה העבודה עם הגננים. מ–12:00 עד 
13:00 יש הפסקת צהריים. ב–15:00, כשהגננים 
הולכים, היא נשארת לסכם את יום העבודה 
ולסגור עניינים שונים עד 17:00. יש לה זמן 
לעכל, לעבד ולנתח את התכנים שעולים 
בעבודה הטיפולית / הגננית והזמן הזה חשוב. 
דברנו במהלך הפסקת הצהריים שלה. באותו 
יום עבדה עם שלושה גננים ועם מתנדבת 

שעזרה לאחד מהם.
התבוננתי באינטראקציה שלה עם הגננים 
וראיתי איך היא מדברת אתם "בגובה העיניים", 

מקרינה סביבה בטחון וחברותיות.
במהלך השיחה שלנו הייתה איזו "תקרית", 
שבה אחד הגננים גזם את הגדר החיה הצמודה 
למבנה  בהתלהבות קצת מוגזמת. יכולתי 
לראות את תגובתה של רות, שנעה במהירות 
מהפתעה / בהלה לנשימה עמוקה ולביטוי 
מילולי מאופק: "אני חושבת שזה בהחלט 

מספיק, בוא נאסוף את הגזם עכשיו...".

תהליך ההפניה למקום:
מידי שבוע מגיעים לגנה זו כעשרים וחמשה 
בוגרים. לא כולם באים בו–זמנית ולא לכולם 

יש אותו מספר ימי עבודה.
האוכלוסייה המופנית כוללת בוגרים, עם 
הפרעות קשב וריכוז ולקויות למידה קשות 
ובוגרים המתמודדים עם מגבלות נפשיות 

בדרגה נמוכה–בינונית. המכנה המשותף 
הוא אי יכולתם להשתלב בעולם התעסוקה 
שבחוץ. ההפניה ל–Thrive נעשית על ידי 
הממשלה, כמענה לצרכי האדם הספציפי 
בשיקום ותעסוקה. לעיתים נדירות יותר 
הבקשה להשתלבות בתוכנית נעשית באופן 

פרטי, על ידי משפחת הלקוח.
זמן ההשתתפות בתוכנית זו אינו מוגבל. 
לפעמים אף מוסיפים ימים לאדם, אשר ניכר 
כי התוכנית מיטיבה עמו. שיפור איכות החיים 
של המשתתפים הוא המטרה הראשונית 

של התוכנית.
פעם בחצי שנה, יושבים נציגי הגורם המפנה 
עם נציגי תוכנית השיקום ובודקים את מצב 

הלקוח ואת מדדי ההתקדמות שלו. 

התוכנית כוללת פגישות קבוצתיות עם מטפל, 
שמטרתן לבדוק חלופות עבור אלו, ששואפים 
להשתלב במסגרות עבודה אחרות, יותר 

נורמטיביות.

על הצוות שעובד בתוכנית 
ומתכונת העבודה:

מטפלים  ארבעה  עובדים  זו  בתוכנית 
בגינון וממלאת מקום אחת ויש לה מנהל 
אדמיניסטרטיבי ומנהלת פרויקט. מדי שבוע 
מגיעים למקום כארבעים מתנדבים! המנהל 
האדמיניסטרטיבי אחראי על שיבוצם בעבודה. 
המטפלים נפגשים פעם בשבוע לכמה שעות, 
על מנת לשתף זה את זה ולדבר על מטרות 
ויעדים לשבוע הקרוב. גם מנהלת הפרויקט 
משתתפת בפגישות אלו. פעם בחודשיים הם 
נפגשים עם קבוצת מטפלים בגינון, שעושים 

פרויקט דומה במקום אחר.
תכנון העבודה הגננית נעשה על ידי המטפלים 
וגם על ידי הנהלת הפארק, שנותנת רשימה 
של דרישות לגבי אחזקת הצמחים והערוגות, 

באזורי הגינה.

בניית תוכנית העבודה וגיבוש 
המטרות טיפוליות:

כאשר לקוח חדש מתקבל לתוכנית, שמונת 
השבועות הראשונים שלו מוקדשים לאבחון 

ולהערכה של יכולותיו וצרכיו. העבודה בגינה 
משמשת ככלי מרכזי באבחון. 

לאחר תקופה זו, העובדת הסוציאלית ונציגי 
הגינה מקיימים פגישה עם הלקוח ומגבשים 
את  שתואמות  טיפוליות,  מטרות  מספר 

יכולותיו בהווה ויוצאים לדרך.
לאדם.  מאדם  משתנה  הטיפולי  הדגש 
לעיתים הדגש הוא על המרכיב הקוגניטיבי 
ולפעמים דווקא על המוטורי. כמו כן, התוכנית 
הטיפולית היא דינאמית ומשתנה בהתאם 

לצרכים. 

בחירת הפעילויות והמטלות ביום 
העבודה:

בתחילת כל יום מתאספת קבוצת הגננים / 
לקוחות עם המטפל ומדברת על תכנית 
היום. השיחה מלווה בהסבר תיאורטי על 
נושאי העבודה. עולים גם נושאים המעניינים / 
נלקחות  והבקשות  הגננים  מסקרנים את 
בחשבון, במידת האפשר. בסוף היום, הם 
רושמים את חוויותיהם / תחושותיהם או כל 
דבר אחר שעלה, ביומנם האישי. לפעמים 

גם מתעדים בציור או צילום. 
הגינה והמטלות הכרוכות באחזקתה מספקים 
מגוון של פעילויות. המטפל בגינון בוחר מתוכן 
את הפעילות הרצויה עבור הלקוח הספציפי, 
לפי המטרה הטיפולית שבה מתמקדים באותו 

יום / תקופה.
מטלה אחת יכולה להתאים למטרות טיפוליות 
בתוך  עגבניות  זריעת  לדוגמה:  שונות. 
כוסיות יכולה לשרת מטרה טיפולית בתחום 
המוטוריקה העדינה, וגם בתחום הקוגניציה, 
אם מתמקדים על סימון נכון ועל ספירה של 

העציצים שנזרעו.
הוא  המטפל  תפקיד  העבודה,  בזמן 
להתבונן,לסייע ולאבחן בעיות או צרכים 
בין הלקוח  שונים שעולים בעת המפגש 
למשימה / פעילות שהוטלה עליו. המטפל 
"מצמיד" לו במידת הצורך, מתנדב שעוזר 
לו למלא את המשימה בהצלחה, או עושה 

התאמה של הפעילות ליכולותיו. 

צורות של תיעוד ומעקב אחר 
העבודה הטיפולית/גננית:

הציפייה העיקרית של רשויות הרווחה ושל 
מנהלת הפרויקט - כנציגתו של מקצוע הגינון 
הטיפולי - היא לראות התקדמות ושיפור 
ביכולותיהם ובאיכות חייהם של המופנים 

לשיקום.
על מנת לקבוע ולבחון גרפים של התקדמות 
בתחומי התפקוד השונים, יש לתעד את 
העבודה ולהשתמש בתיעוד זה, כדי להתכוונן 
לעבר מימוש המטרות הטיפוליות, שנקבעו 

במשותף.
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למטפל  בגינון העובד בפרויקט זה יש 3 טפסים שונים, אותם הוא ממלא בשלבים שונים של היום:
1. טופס הכנה של היום – ממלאים לפני העבודה.

2 טופס סיכום כללי של היום – ממלאים בסוף העבודה.
3. טופס הערכה יומי של הלקוח – ממלאים בסוף היום.

1. טופס הכנה של היום: 

גודל הקבוצה:תאריך:שם המטפל:

פירוט המטרות הטיפוליות בהתייחס לכלל הקבוצה.מטרות טיפוליות של הפעילות:    

פירוט העבודות שמתעתד לבצע עם הקבוצה.מטרות גנניות, מעשיות של הפעילות:

האמצעים:עבודת הגננים  /  לקוחות:עבודת המטפל:הזמן:

חומרים, כלים וכד<  מה אמורים לעשות:מה אמור לעשות:הקדמה ליום:

חומרים, כלים וכד<מה אמורים לעשות:מה אמור לעשות:חלק 1:

חומרים, כלים וכד< מה אמורים לעשות:מה אמור לעשות:חלק 2:

2. טופס סיכום כללי של עבודת היום  

גודל הקבוצה:תאריך:המטפל:

תוצאות המפגשים:  סיכום של כל היום ביחס לקבוצה ולמטרות הטיפוליות, שנקבעו בטופס התכנון.
מה מהמטרות הראשוניות נעשה ומה לא. אם לא, מדוע?  פה מציינים אירועים יוצאי דופן, כגון שינויים פתאומיים במזג האוויר או 

ביקורים בלתי צפויים, ששינו לחלוטין את התנהלותו של היום.

נקודות לתזכורת ולתכנון המפגש הבא: הפירוט הוא לגבי העבודה הגננית: מה צריך לעשות ומה כבר נעשה, מידע שקשור לפעילות 
הבאה: דברים שצריך להכין, לקנות וכדומה.

3. טופס הערכה יומית של הגנן  /  לקוח 

גודל הקבוצה:תאריך:המטפל:

תוכנית מטרות טיפוליות אישית:נושאים  /  צרכים  /  מודעות:שם הגנן:

 פה מפרט המטפל נושאים, צרכים ובעיות  
שעלו במהלך העבודה היומית ואליהן חשוב 

לשים לב בהמשך.

פה מפרט המטפל כל מה שקרה במהלך היום 
והוא רלוונטי  למטרות הטיפוליות, הייחודיות  

ללקוח.

תוצאות רצויות שהתקבלו:המטלות שנעשו בפועל:התאמות שנעשו במפגש: 

 המטפל מפרט כיצד עשה  התאמות של 
הפעילות לצרכיו המיוחדים והאישיים של 
הלקוח. לדוגמה: אם ללקוח יש קושי פיסי 
בהחזקת כלים גדולים, ניתנו לו כלים ידניים 

לחפירה.

המטפל מפרט מהן המטלות שבוצעו בגינה 
על ידי הגנן/לקוח.

המטפל מפרט כל אירוע וסימן הנוגע לאותו 
אדם, שיכול להצביע על שיפור והתקדמות 
באותו יום, בעקבות העבודה בגינה. לדוגמה: 
האדם הגיע בבוקר לעבודה במצב של דיכאון 

ובסוף היום היה שמח.
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לסיכום: 
מה למדתי על הדומה והשונה בצורות היישום 

של תוכנית גינון טיפולית, בלונדון ובארץ:

אז נכון, התחלנו בפרחים וסיימנו בטפסים, 
אבל בגינון טיפולי עסקינן...

הרגשתי, שחשוב לי לנצל את רצונם הטוב 
של אנשי המקצוע העובדים בפרויקט זה, 
על מנת ללמוד על צורת העבודה שלהם, 

לפחות על קצה המזלג.

איבחון ובניית תוכנית טיפולית: 
תקופת האיבחון של כל לקוח בבטרסי היא 
שמונה שבועות. זה המון זמן. רק אז בונים 
בתקופות ההתחלה  נזכרת  אני  תוכנית. 
שלי במקומות עבודה חדשים, בהן מיהרתי 
לגבש תוכנית עבודה, מתוך הצורך להיות 
"מקצועית". ייתכן שהמהירות טשטשה את 
יכולתי לראות, מי הוא האדם שעמו אני 
עובדת ואלו יכולות קיימות בו. להבא, אשתדל 
לתת לי ולגנן שמולי להתנסות ולהתבטא דרך 
העבודה בגנה לאורך זמן, במטרה להתבונן 
וללמוד. תהליך זה של הכרת הלקוח עוזר 

מאוד בהתאמת התוכנית טיפולית.

הכנת יום העבודה ותיעוד הקורה בו: 
עבודת ההכנה ותיעוד העבודה, עוזרים 
התוכנית  בין  אבחנה  לעשות  למטפל 
ניתוח  המקורית, לבין המציאות בשטח. 
בפועל,  לתוצאות  התוכנית  בין  המפגש 
מראה כיצד הלקוח / הגנן שעבורו נוצרה 
התוכנית, מתמודד עם המטלות והדרישות. 
לעיתים קרובות, התנהגותו של אותו אדם 
היא הגורם המשפיע והמשנה את התוכנית 

המקורית. 

שימו לב, כי בטופס ההערכה היומית יש 
עמודה, שמתארת את ההתאמות שנעשות 
על ידי המטפל, כדי שהמפגש של הלקוח עם 
התוכנית יהיה יעיל ולא מתסכל. כמטפלים 
בגינון חשוב שנזכור, כי הטבע והגינה הם 
נציגים של עולם עצמאי הפועל על פי חוקים 
משלו. לכן, רמת הגמישות שלנו כלפי מצבים 

לא צפויים בגינה צריכה להיות מירבית.  

הגינה ותכנונה: 
בבריטניה יש תרבות גננית מפותחת, שאנו 
יכולים ללמוד ממנה הרבה. רמת הטיפול 
והטיפוח של הגינה בה ביקרתי היא גבוהה 
ומתאימה מבחינה ויזואלית לפארק היפיפה 

בו היא נמצאת.
השימוש בערוגות מוגבהות בגינות בארץ אינו 
רווח וחבל: הן מקלות על העבודה ומיטיבות 

עם הצמחים והאנשים כאחד.

מקומו המקצועי של המטפל בגינון: 
יש הרבה מה ללמוד מהגישה האנגלית. 
למטפל ניתנות במהלך היום שעות רבות 
בהן הוא עובד ללא לקוחות, מתכנן את 
עבודתו ומסכם אותה. כל זאת, על מנת 
להגיע לתוצאות הטובות ביותר. שעות אלו 
מתוגמלות כספית ואינן על חשבון הזמן הפנוי 
של המטפל. במקומות עבודתי כיום, עליי 
ליצור זמן עבור תכנון, חשיבה ותיעוד. פעמים 
רבות, אני מוצאת את עצמי מוותרת על כך  

כדי לעמוד בזמנים. 

שימוש בעבודה גננית כמענה על 
צורך בתעסוקה: 

הגינון בבטרסי הוא למעשה תוכנית שיקום 
תעסוקתית. העבודה בגינה מהווה תחליף 
של ממש לאנשים, המתקשים למצוא עצמם 
במסגרות התעסוקה הנורמטיביות. אין לי 
ספק, שעבור אנשים מסוימים, תוכנית מעין 
זו יכולה לשפר את הסיכויים למצוא עבודה 

בעתיד.

יישום כללי בטיחות וזהירות: 
בבטרסי מיישמים באופן מעשי, ביום יום, 
את נושא הבטיחות ושומרים עליו במודעות. 
כששמים את הבטיחות במקום ראשון, לומדים 

לנשום ולחשוב טוב יותר לפני כל פעולה. 
דבר זה יגן על האנשים עמם אני עובדת ועל 

טובתי האישית, כאחראית עליהם.

האישיות של המטפל/ת בגינון: 
נהניתי לפגוש את רות:  אישה נעימה אשר 
האירה את עיני ללא מילים לגבי תחושת 
הנינוחות והאיכות, שהייתי רוצה להרגיש 
בזמן העבודה שלי. העובדה שלא "שיחקה" 
את תפקיד המטפלת אלא פשוט הייתה שם, 
מאוד הרשימה אותי. נהניתי מכך, שהדריך 
אותי אחד הגננים המקומיים. דרך עיניו 
לו ללמוד, להתפתח  ראיתי כמה חשוב 
ולהיות מעורה במקום המופלא הזה: גינה 
אחת בלב לונדון, שמספקת תעסוקה והרבה 
יותר מזה, לעשרות אנשים שזקוקים להרבה 

תמיכה.

בגינה בבטרסי אורחים ומתנדבים מתקבלים 
בשמחה. על מנת להשתלב שם בעבודה, 
שכוללת גם הדרכה, אפילו לכמה ימים, צריך 
ליצור קשר עם המנהל. הוא ישמח לעזור 
ולשלב אתכם כמתנדבים. אפשר לכתוב לו 

מייל לכתובת:
 Battersea.Garden@thrive.org.uk

מומלץ בחום!
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שליש מאוכלוסיות העולם מתגוררת עדיין 
בבתי אדמה. אלו מבנים פשוטים ועמידים, 
בנויים מחומרים טבעיים, מקומיים, הנבנים 
בלי שימוש באנרגיה של שריפה. שיטות 
הבניה הנן עתיקות ונבונות ומוכיחות עמידות 
במבחן הזמן. בניה באדמה, משמעה, מעגל 

חיים של חומר ללא זיהום הסביבה.

הסדנא התקיימה בחצר ביתה הפסטוראלית 
משפחתה  עם  המתגוררת  בשן,  טל  של 
כחלק  ירושלים,  שבהרי  הסטף  באתר 
מפרוייקט הקק"ל לשימור החקלאות ההררית 

העתיקה.
טל סיפרה לנו כי הגיעה לעבודה עם אדמה 
מעבודת נגרות ובניית רהיטים רכים, לאחר 
ש"הציצה ונפגעה", עברה לעבוד רק עם 
אדמה. טל לומדת ומלמדת את שיטות הבניה 
המסורתיות באדמה, מזה כמה שנים ושמה 
דגש על מקומן של הנשים במלאכה זו. היא 
נותנת תשומת לב רבה בעבודתה לשימוש 

בחומרים מקומיים ולמחזור חומרים. 

סדנאת הבניה בבוץ כללה: הרצאת מבוא 
לנושא, שהתקיימה חלקה במרפסת הבית 
וחלקה באחד משני בתי הבוץ שטל בנתה 
בשטח בו היא מתגוררת. אח"כ עברנו, יחד 
עם טל אל חצר הבית, אל שלוש עמדות 
עבודה, אותן היא הציגה בפנינו. בכל עמדה 
קבוצת אנשים הכינה בהמשך תערובת בוץ 
לסוג עבודה שונה. בזמן שנותר לסדנא, 
כל אחד בחר טכניקה מסויימת, בה רצה 

להתנסות וערך לעצמו התנסות קלה.
סדנא זו היתה קצרה מדי לטעמי ותיאורטית 
מדי, אני הייתי ממליצה להצטרף לסדנאות 
הרבות בנות היומיים )בד"כ בסופי שבוע( 
שטל מציעה, כך שניתן יהיה להתנסות ממש 

בעבודת הבניה באדמה. 
כלל לא דיברנו במהלך הסדנא על דגשים 
הרלבנטיים לגינון הטיפולי, אנסה לצרף כמה 

דגשים, בהמשך הדברים.

כלל  באדמה  הבניה  משעשעת,  עובדה 

אינה מתאימה לאזור ההר, שם הקרקע 
היא מאוד סלעית וכמות המשקעים היא 
גדולה. טל סיפרה שלצורך בניית שני בתי 
הבוץ שבחצרה, היא שינעה כמויות אדירות 
של אדמה וסיננה מאבנים את כל האדמה 
המקומית בה השתמשה לבניה. כנראה שגם 
במקרה זה, האהבה ניצחה, כי התוצרים, שני 

בתי הבוץ שבנתה, מרתקים.

הבית הראשון נבנה בתחילת דרכה, עם 
שותפים בדרך של ניסוי ותהייה/טעייה.

הבית השני הוא התוצר היותר מקסים, אותו 
בנתה טל עם בנה שהיום הוא חייל, לאחר 
שכבר רכשה ידע מקצועי וניסיון. זהו בית 
קטן שמשמש כחדרו הפרטי של הבן, במקום 

יש תחושה של מקדש קטן.
תמונה מס': 6 מראה של הבית הקטן מבחוץ. 
במבט מבפנים התאורה מקסימה כתוצאה 

משימוש בבקבוקים.
זהו אולי המקום לציין עקרון חשוב בבניה 
בשתי  והמגפיים;  הכובע  עקרון  בבוץ, 
התמונות הראשונות רואים גג רחב שוליים 
שבנוי מעל קירות הבוץ. תפקידו של גג זה, 
ה"כובע", להגן על קירות האדמה מלחות 
ומרטיבות. לשם אותה המטרה מסד הבית 
גם הוא ייבנה מחומרים עמידים במים כמו 
צמיגים מצופים בבטון או אבנים בגדלים 

שונים, אלו הם ה"מגפיים".
גם לאחר יישום עקרון המגפיים והכובע, 
לקירות  שנתית  תחזוקה  עבודת  נכונה 

החיצוניים של בית הבוץ.

במהלך הסדנא נחשפנו לשתי שיטות בניה 
עיקריות בבוץ, מתוך שיטות הבניה באדמה 
המוכרות בעולם שהן רבות ומגוונות; בניה 
בעזרת קוביבות - בניה חופשית פיסולית 

ובניה בעזרת לבני בוץ.

אני רוצה להקדים ולאמר כמה דברים על 
תערובת האדמה עימה בונים, מאחר שנמצא 
את מרכיבי התערובת בכל טכניקות הבניה. 
מרכיבי התערובת הם: חרסית, חול וסיבים 

)קש קצוץ, גללי חמורים או חומרי שארית 
אחרים שמסביבנו(. תערובת האדמה צריכה 
להיות גמישה וחזקה כאחד. את הפלסטיות 
מקנה החרסית לתערובת. בכל סוגי הקרקעות 
יש מידה מסויימת של חרסית )רק חול ים, 
קווארץ, הוא יסוד טהור הנקי מחרסית(. בגלל  
נטייתה של החרסית להיסדק ולהשבר, עם 
התייבשותה, מוסיפים חול ים לתערובת. 
החול מקנה חוזק ומונע היסדקות. הסיבים 
קושרים בין השניים ואף מקנים יתר קלות 
לתערובת. כמות גדולה של סיבים יכולה 
להוות תחליף לחול, כי חול לא תמיד זמין 
וסיבים כן. טל סיפרה לנו שעברה לעבוד עם 
חול מחצבה, במקום חול ים, ברב המקרים 
וזאת מסיבות סביבתיות, של רצון לשמר את 
אדמות החוף החוליות. יש לזכור, שלתערובת 
בה יש חול מחצבה, המכיל אחוז מסוים של 
חרסית, נוסיף פחות חרסית מאשר לתערובת 

עם חול ים.
לתערובות חזקות במיוחד לא נשתמש בחול, 
אלא באדמה חרסיתית ובסיבים קצוצים 

דק.

ומעט על ההתנסות שלנו בטכניקות הבניה 
השונות:

בניה חופשית בעזרת קוביבות-  
להלן תמונות המדגימות את הכנת התערובת. 

)תמונות 2,1(
את התערובת הכנו בפיילה לערבוב בטון 
שישבה בתוך מריצה, האפשרות לנייד את 
התערובת למקום העבודה חשובה! שימו לב 
לסיבים שקצוצים דיי גס. טל סיפרה שדרך 
אחת לקבל סיבים קצוצים היא להניח ערימת 
קש בתוך דולב סטנדרטי ולקצוץ אותו, בתוך 

הדולב, עם חרמש מוטורי.
והכיור  הברז  מי  איך  לראות  היה  יפה 
הסמוכים לעמדה זו, מנותבים להשקיית 

הצמחיה הסמוכה.
המתכון להכנת הקוביבות )וגם להכנת לבני 

הבוץ שבהמשך(:
1 חרסית צהובה או 1 אדמה חומה

שרונה הרקוביץ'

 סדנאת מבוא לבניה בבוץ 
עם טל בשן
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2 חול או 1 חול
1 קש קצוץ או 1–2 קש

יש להחליט על כלי קיבול שישמש כלי 
המדידה שלנו, כמו פח שחור 10 ל', או דלי 

לבן 18 ל'.
אנחנו השתמשנו בקערת נירוסטה לא גדולה, 

בתור כלי מדידה.
שלב חשוב בהכנת התערובת הוא עירבובה, 
עד לקבלת עיסה אחידה )יש מישהו שעדיין 
לעוגה??(   בצק  מכין  שהוא  מרגיש  לא 
עירבוב העיסה הוא חלק חשוב גם מבחינה 
חוויתית, יש אחוות עבודה ועבודת צוות 
בענין. ראו את הידיים המרקדות בתמונה 
1. מנסיוני האישי, הערבוב המוצלח ביותר 
הוא ברגליים, בתוך אמבטיה, בריכה גדולה 
כמובן  מתאים  זה  וכו'.  קשיח  מפלסטיק 
לכמויות גדולות יותר של חומר. מבחינה 
חוויתית זוהי חוויה אדירה שהופכת את כל 
המשתתפים  לשותפים פעילים בחווית הבוץ. 
לעבודה עם ילדים זה קלאסי וגם למבוגרים 
זה מתאים. הערבוב ברגליים יוצר חומר 
איכותי שמתקבל כתוצאה מהפעלת משקל 

כל הגוף על העיסה.
בסדנא עם טל שינענו את החומר לקיר 
צדדי של בית הבוץ ויצרנו נדבך ראשון 

לקיר קוביבות.
תהליך הכנת הקוביבה, הוא למעשה הוצאת 
האוויר מגוש תערובת האדמה, אותו מהדקים 

בידיים.
זורקים קוביבה בצד קוביבה ואז טופחים 
ומחברים ביניהן. אנו יצרנו שכבה אחת של 
קוביבות, ברוחב הקיר הרצוי. הבסיס לקיר 
עשוי מאבנים בגדלים שונים, לפי עקרון 
הכובע והנעליים. תחילה מניחים אבנים 
גדולות, בינהן בינוניות ואח"כ קטנות לסתימת 
קיר בעקרון הקוביבות,  החורים. בבניית 
יש לחכות לייבוש השכבה הקודמת, לפני 

שמניחים שכבה חדשה.

בניה בעזרת לבני בוץ- 
כאן חיכתה לנו בפיילה תערובת מוכנה 
בת שבוע, מעט מים ולישה החזירו אותה 

לחיים.
אפשר לראות את תבניות הלבנים הבנויות 
מעץ. מידות התבנית הפנימיות:  9–11–23 
ס"מ. שימו לב לשתי הבליטות החיצוניות 
שבתבנית המאפשרות את האחיזה בתבנית 
הלבנה  הוצאת  לשם  הקל  הניעור  ואת 

מהתבנית. 
את הכנת הלבנים עשינו על משטח ישר, 
ייבוש  למקום  לנייד  אפשר  אח"כ  אותו 

הלבנים.
לפני שמכניסים את התערובת לתבנית, יש 
להרטיב את התבנית. ההרטבה מונעת את 

הידבקות העיסה.
בתהליך הבניה עצמו אנו נשתמש בלבנים 
היבשות, אותן נדביק בעזרת טיח שהרכבו 
זהה להרכב הלבנים. את המבנה הבנוי לבנים 

מכסים בטיח.
בניגוד לקוביבות, אותן מכינים  בסמוך למקום 
הבניה ותוך כדי בניה, עבודת הכנת הלבנים 
יכולה להוות תעסוקה בפני עצמה, המנותקת 
משלב הבניה שבא אח"כ. אני עובדת עם 
אנשים מבוגרים מהחינוך המיוחד, אנשים 
בעלי מוגבלויות שונות. עבודת הכנת הלבנים 
מהווה תעסוקה מצויינת; היא מתבצעת סביב 
שולחן בתנאים נוחים, יש סדר פעולות שחוזר 
על עצמו, יש מיגוון פעולות שאפשר לחלק 
למיגוון אנשים )עירבוב העיסה, הרטבת 
התבניות, מזיגת תערובת לתבניות ועוד.( 
העבודה עם תבנית גם מאפשרת התוודעות 
עדינה לבוץ, ממנו לעיתים נרתעים - לא 
חייבים לגעת ישר בידיים, אפשר בתחילה 
תערובת  להניח  כדי  בכפות  להשתמש 

בתבנית.
בעזרת לבני בוץ אפשר לבנות גם פינות 
ישיבה ומתקני בישול  תחת כיפת השמיים.

עבודת הקוביבות, מנסיוני, חביבה מאוד על 
ילדים. זוהי דרך הבניה המתאימה ביותר 

לבניית מתקני הבישול.

בנית מתקני בישול תחת כיפת 
השמיים

 )תמונות מס' 4 ו–7 מציגות מספר דוגמאות 
שמצויות אצל טל בשן בחצר, על מדרגת 

אבן מוגבהת שמקלה על התיפעול(
טל ציינה שכשבונים באדמה תחת כיפת 
השמיים, כמו למשל מעמד לסאג', או טאבון, 
כדאי להשתמש בתערובת חזקה במיוחד, 
לשימוש  הסיבה  חרסית.  יותר  המכילה 
בחרסית בהירה ולא כהה לטיח החיצוני, 

היא בעיקר אסטתית, לדבריה של טל.
את העיטורים מכינים מתערובת של חרסית 

וגללי חמורים, עליה יפורט בהמשך.

עבודה אומנותית עם תערובות 
בוץ עדינות 

עמדה זו התחלקה לשניים: הכנת תערובת 
נייר גרוס וחרסית והכנת תערובת אדמה 

ופיסול ולתבליטים.
מתכונים:

נייר ואדמה :
1 נייר מרוסק, 4 / 3 חרסית נקייה

פיסול ותבליטים
1 חרסית נקיה, 2 גללים מרוסקים גס

התבקשנו להביא לסדנא סלסלת קש קרועה 

וחרוזים, זכוכיות וחרסים לקישוט.
אני חושבת שרובינו אם לא כולנו, משתתפי 
הסדנא, מצאנו את עצמנו בעמדה זו בסופו 

של דבר - זה היה פשוט כיף, יצירה נטו!

העבודה עם נייר גרוס ואדמה
למי שהגיע לערבב את החומרים לתערובת 
בעמדה זו, חיכה שק עם נייר גרוס מטפטף 
התלוי על עץ. גם כאן ניתנה שימת לב למים 
והם לא זלגו לשווא, אלא השקו את העץ עליו 
ניתלה השק. לאחר סחיטת התערובת, הנייר 
הגרוס עורבב עם חרסית טהורה שמקורה 
במחשוף סמוך שניגלה כתוצאה מעבודות 
חציבה. ניתן גם לרכוש אבקת חרסית טהורה 
בחנויות יצירה, למי שאין גישה לחרסית 

בסמוך אליו.
תמונה מס' 3: תערובת החרסית ועיסת הנייר.  
זו תחושה הדומה  לעבודה עם תערובת 
לעבודה עם חימר שכבר נילוש היטב. ציפינו 
את סלסלות הקש וקישטנו, בוואריאציות 
שונות. טל הראתה לנו גם עבודות פיסול 
קטנות שעשו משתתפים מסדנאות קודמות, 

גם כן מאותה העיסה.

העבודה עם תערובת אדמה 
עדינה

סיננו את הגללים המרוסקים  זו  בעמדה 
במסננת גסה )מעין נפה( ועירבבו עם חרסית 
להכנת  המיועדת  התערובת  זוהי  נקיה. 
עיטורים ופיסול.  בתמונה 5 רואים מיגוון 
עיטורים על דופן בית בוץ בחצר ביתה של 

טל בשן.
סלסלות  המשתתפים  ציפו  זו  בעמדה 
בתערובת, או יצרו תבליט - תמונה על 
אריח קרמיקה. לצערי אין בידי תמונות של 

היצירות שנעשו בעמדה זו.

לסיכום הסדנא: סדנא זו היוותה יופי של קרש 
קפיצה לעבודה עם בוץ, למי מאיתנו )אני 
למשל(, שלא היה לו בטחון בתחום. הסדנא 
קצת הסדירה מושגים, עשתה היכרות עם 
החומרים השונים השותפים לחגיגה וכמובן 

חולקו גם מתכונים לעבודה.
עם זאת, אני חוזרת על ההמלצה שניתנה 
יעיל  לי  נראה  מתאפשר,  אם  בתחילה, 
עמוקים  היותר  למים  ישר  לקפוץ  יותר 
ולהירשם לסדנא בת יומיים עם התנסות 

יותר משמעותית בעבודה בבוץ.

היבטים טיפוליים נוספים לעבודה 
עם אדמה

אדמה היא אחד מיסודות החיים, יחד עם 
מים, אוויר ואש. העבודה איתה מרגיעה 

ומרפאה.
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בתור חומר לבניה, יתרון גדול לתערובת 
אדמה על בטון למשל, הוא העובדה שזהו 
חומר ידידותי ולא רעיל למגע. יש את חסרון 
אי העמידות לגשם, אך את זאת אפשר 
לפתור בעזרת עקרון הכובע והמגפיים או 

בעזרת תחזוקה שנתית, לאחר הגשמים.
העבודה עם תערובת אדמה, מעבירה מסר 
ידידותי לסביבה, אנו משתמשים בחומרים 
שנמצאים תחת ידינו; אדמה מקומית, שארית 
קש מהשדה או מפינת החי וחול - אם יש. 
כל עבודה שעשינו מתערובת אדמה, יכולה 

בסופו של דבר להתפרק  ולשוב אל האדמה 
ממנה באה.

מי שחי בסביבה עירונית או אחרת, בה אין 
כלל חומרי גלם מתאימים לעבודה עם בוץ, 
ניתן עדיין לקבל את התחושה של עבודה 
עם תערובת אדמה דרך יצירה עם תערובת 
החרסית והנייר הגרוס. אבקת חרסית ניתן 

לקנות בחנויות יצירה.
נעזרתי  הכתבה  בכתיבת  ביבליוגרפיה: 
בשני מאמריה של טל בשן: בניה מסורתית 
באדמה, מלאכות הבניה של הנשים. נעזרתי 

שלה  הבית  באתר  שכתבה  בדברים  גם 
organiclife

הערה חשובה! כותבת הכתבה, אני, בעלת 
נסיון מועט בעבודה בבוץ. יתכן ויימצאו אי 
דיוקים בסיקור הסדנא והנושא, אני מתנצלת 
על כך מראש. אנא קחו את הדברים הכתובים 
כאן בגדר המלצה בלבד , מקווה שעוררתי 

תיאבון להמשיך ולהשתלם בתחום.

12

34

567
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פעילות ראשונה
איך מפיקים צבעים מצמחים:

חומרים: 
חומץ, פרחים, ירקות, פירות – על פי צבעם – 

כשהם בשלים או בשיא פריחתם.
ניתן להשתמש גם בתבלינים.

כלים: 
מספריים, סכין, מעבד מזון )או מערבל(, סיר, 
כיריים, גרב ניילון, כפפות, סינר, כיסוי למשטח 

העבודה.

תהליך העבודה:
1. חותכים את הצמח לחתיכות קטנות.

2. מכניסים למעבד מזון או מערבל, עם כמות 
מים כפולה מכמות הצמחים החתוכים.

3. מכניסים את הרסק לגרב ניילון וקושרים 
אותה.

4. מכניסים את הגרב לסיר עם שני ליטר מים 
וכוס חומץ )מקבע(.

5. מחממים עד רתיחה. לקבלת צבע חזק יותר 
נותנים לגרב לשהות בסיר עד למחרת.

טקסטיל  מוצרי   לצביעת  מוכן  הצבע   .6
)אריגים, חוטים, חבלים וכדומה(, נייר ועוד.

דוגמאות של צמחים להפקת צבעים:
כתומים–צהובים:  עלי דפנה, קליפת בצל, 

גזר, חרצית, נרקיס, כרכום.
אדומים–ורודים: סלק, קליפות בצל אדום, 

ורדים, תות.
סגולים: כרוב אדום, ענבים.

ירוקים: עלי תרד, פטרוזיליה, עלי עשבים 
שונים.

חומים: תה, קפה, קליפת עץ אלון.

הציעו: פולט גרינברג ברזילי ורונית פרוש כהן. שתיהן מטפלות בגינון.
)על פי גינון פלוס, מתוך "פריחה מאוחרת" גיליון 2,  עלון אשל לגינון טיפולי וקהילתי לגיל המבוגר(

פעילויות לשימוש בצבע מהטבע

פעילות שנייה:
איך צובעים חומרי טקסטיל:

חומרים:
צבע, אריגים, חוטים, חבלים.

כלים:
סיר, כיריים, כף עץ או מקל, כפפות, סינר, 

כיסוי למשטח העבודה.

תהליך העבודה:
1. מספיגים במים את החומר )אריג או אחר( 

המיועד לצביעה.
2. מכניסים אותו לסיר עם הצבע.

3. מביאים לרתיחה ומורידים מהאש.
4. משרים את החומר הנצבע כ–30 דקות תוך 
ערבוב מתמיד. )כדי לקבל צבע חזק יותר 
אפשר להמשיך את החימום על אש קטנה, 

כשעה(.

5. מוציאים את הטקסטיל מהצבע.
6. שוטפים אותו במים קרים.

7. תולים לייבוש במקום מוצל.

טיפ: אריגים מסיבים טבעיים, אריגים שעברו 
כביסה ואריגים בהירים, תופסים טוב יותר 

את הצבע.
הערה: תהליך הצביעה אינו מדע מדייק, על 

כן התוצאות אינן אחידות )וזה כל היופי(.

פעילות שלישית:
איך צובעים עם תבלינים:

חומרים:
שלושה סוגי תבלינים: פפריקה מתוקה, כורכום, 
קינמון טחון. חצי כוס מים, דבק פלסטי, דפי 
נייר ציור לבן, ריבועי קרטון בגודל דפי הציור 

)אפשר קרטון שנחתך מאריזה(.

כלים:
צלוחיות, מכחולים, כפיות: לכל משתתפ/ת  

שלוש צלוחיות, מכחול, שלוש כפיות. 

תהליך העבודה: 
פתיחה:

משוחחים קצת על הצבע בטבע, על צבעי 
האביב )ועונות אחרות(, על צבע שאוהבים 

במיוחד.

בהמשך:
1. מציגים לקבוצה את התבלינים ואת השימוש 

המקורי בכל אחד מהם.
2. מניחים כל תבלין בצלוחית נפרדת ויוצקים 

עליו מעט מים.
3. בוחשים היטב ומוסיפים קצת מהדבק עד 
לקבלת נוזל סמיך ואחיד )את הצבעים מכינים 

המשתתפים עצמם או המנחה(.
נייר, שלוש  4. כל משתתפ/ת מקבל/ת דף 
צלוחיות עם צבעים, מכחול )לאלה שמתקשים, 
ניתן לחלק דף עם שרטוטים של פרחים, פירות, 

עלים(.
5. כל אחד מצייר וצובע בצבעי התבלין.

6. אחרי שהתייבשו, מדביקים את הציורים על 
הקרטון ומתקבלת תמונה מיוחדת וריחנית.

 7. לאחר שבוע, מומלץ למרוח על התמונה 
דבק פלסטי, ליצירת שכבה אטומה שתשמור 

עליה.
הערה: זוהי פעילות מאד מעוררת והתגובות 

עליה בדרך כלל טובות מאד.
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אצל  עולים  בה  תקופה  מהווים  החגים 
אוכלוסיית הזקנים רגשות מעורבים, בנושא 
"התפקיד שלי במשפחה והמשמעות של 

חיי".
פעמים רבות, המטענים הרגשיים שמציפים 
קשים מאוד להכלה. מדובר באוכלוסייה 
שהנמנים עליה חווים אובדנים של אנשים 
קרובים וירידה תפקודית, שמובילה לפגיעה 
בערך העצמי ולפגיעה בתחושת החיוניות 

והתרומה, למשפחה ולסביבה.
אחד הכלים בהם אנו נעזרים, כדי לסייע 
לקשישים במרכז יום להתייחס לרגשות אלו, 

הוא הגינון הטיפולי.

בשנה שעברה העברנו יום פעילות בנושא 
"הבית לבש חג", בשיתוף עובדות סוציאליות 

מהמחלקה לקשיש בר"ג.  
הפעילות קישרה בין עולם הצומח לתקופת 
החגים, בה חגי ישראל מצוינים בבית, במסגרת 

המשפחתית. 
לקשישים ניתנה במה לשוחח על :

משמעות הבית שלי בתקופת החגים. מה זה 
בית עבורי.

מי אוהב / אהב לארח? 
ארעיות של הבית: הצורך לעבור לבית אבות 

או לשנות דיור, עקב ירידה בתפקוד.
מרכז יום כבית שני: חלופות של בית.

החותם שאני משאיר בבית שלי. טביעת היד 
שלי בבית.

איך והאם אני מעצב את הבית שלי לפי 
טעמי?

הקשישים חולקו לקבוצות ע"י צוות מרכז 
היום, בהתאם למסוגלות האישית.

בכל תחנה הייתה פעילות של עבודת יצירה 
ושתילה ובעת הפעילות התנהלה שיחה, 

שאפשרה התייחסות לחלקים  הרגשיים.

השנה, קיימנו יום שנושאו: "יוצרים בטבע", 

כדי לאפשר שוב עיבוד של הקשיים הרגשיים 
שמלווים את תקופת חגי תשרי.

מקום  ניתן  היום  את  שפתחה  בשיחה 
לוונטילציה רגשית, באמצעות הקבלה בין 

החיים שלנו לחיי הצמחים והעצים:

מה ההתייחסות של האדם לעץ כאשר הוא 
צעיר ודורש טיפול וכאשר הוא מתחיל לתת 

פירות. 
השפעות של עונות השנה על העץ, השפעת 
העתקתו ממקום למקום ומה קורה כשהוא 

נגוע במחלות?

האם גם הקשישים מרגישים שינוי בהתייחסות 
אליהם מצד החברה והמשפחה, עם תהליך 

ההזדקנות?
איזו עונה הם מעדיפים כיום והאם יש שוני, 

בהשוואה לימים בהם היו צעירים?

בהמשך, החברים חולקו לסדנאות יצירה בהן 
עשו עבודות עם חומרים מהטבע )מוביילים, 
מסגרות לתמונות, שיפודי פירות, ציור טבע(. 
היו גם סדנאות סביב ארומה-תראפיה ושמני 

מרפא.
יצרנו עם חומרים כמו עלים יבשים, פירות 
יבשים ותרמילי פרי. חומרים שהם לכאורה 
"מתים", אך בעזרת העבודה הפכנו אותם 
למלאי יופי והדר והשתמשנו בהם לקישוט 

ולנוי.

סוציאליות  עובדות  הנחו  הסדנאות  את 
מהמחלקה לרווחת הגימלאי ביחד עם צוות 

מרכז היום.
המשתתפים יכלו להיפתח ולדבר על מוות 
ואובדן, בלי לחשוש שהתכנים יציפו אותם 
ריק. מאחר  ויותירו אותם  בהרגשה של 
ועבודה יצרנית מחזקת את תחושת החיוניות 
)הוויטליות(, היא מקלה על הנגיעה ברבדים 

רגשיים כואבים.
ההקבלה שהקשישים עשו הייתה מרגשת: 
למשל, אחד תיאר את עצמו כמו עץ, שחילק 
את כל פירותיו לילדים ועכשיו נשאר עירום. 
אחר, דימה עצמו לעץ זית, ששורד בכל מקום 

ומצב וחייו חיי נצח.
בעבר, ידעו ליהנות משינוי עונות השנה 
ולמצוא את היופי בכל אחת מהן. היום, קשה 

יותר להסתגל לשינויים.

בטבע שום דבר לא הולך לאיבוד. כמו העלים 
שנושרים והופכים להיות דשן, גם הזקנים 
משאירים אחריהם מורשת, ניסיון חיים שצברו 

והמשפחות ממשיכות את דרכם.

עדינה שץ

סיכום פעילות "יוצרים בטבע"
 במרכז יום ע"ש מנדלבוים,
של העמותה לזקן ברמת גן
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מיריק שניר

עץ העצב

העצב 
על אדם 

שמת,
משול לעץ.

עת 
נפתחת אדמה 

לקבור אותו, 

בלבנו 
בור נפער 

ושתיל 
עץ העצב

ניטע בו.

דמעות חמות 
מחלחלות 

אליו, 

משקות 

מרוות 

ולאט 
לאט

שתיל
עץ העצב

נקלט.

שורשיו 
דקים, 

עצובים,
ארוכים,

מעמיקים 
בנו

שנה 
אחר 
שנה.

אהבה,
געגועים 

וכאב,

הם

שמש, 
אוויר 

ורוח

לעץ שבלב,

מכוחם 
הוא מנץ 

ומלבלב,

ומבלי שרצינו

פתאום
פורח.

ויום אחד 
אנחנו מתפלאים 

לראות,

שעץ העצב 
הבשיל 

פירות,

הפיח רוח 
והעיר,

ציפור 
שיר.
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רציתי רק לטעום תפוח
אז יצרתי לי עץ

לא מושלם 
כמו זה שאלוהים ברא
אבל תחליף די מוצלח

שירה

איפה את
איפה התפוח

לך תרדוף אחר הרוח

עכשיו אני רוצה 
רק מעט שקט מבורך

לא עץ 
לא תפוח

רק 
חושך והר

כדי שאוכל לזרוח

יום אחד
אל בוקר חדש

בוקר טוב
בו אוכל לשיר

את נשמתי 
לשמיים

לשוט 
בין הרי עננים

על מים

והאופק יהיה לי
כחול כתום

כראשית

ואולי את תבואי 
אלי יפה

יד להושיט

מילים: נהר שניר / לחן ועיבוד: שלמה גרוניך מתוך הדיסק "אוויר"

תפוח

אל הבית פסע בצעד איטי
אדם רב שנים מכוון פסנתרים.

לאחר שפתח את קרבי הפסנתר
לפני תחילת כיוונו-

בקש לשתות תה.
מהגינה הבאתי נענע,

ישב מהורהר , ריחה וטעמה העלו
את תמונות גן הירק של ילדותו בגבעתיים.

שתילי הכרוב שיחי העגבניות.
עצי התפוז והאנונה.... 

"..כן בארץ מזמן גידלנו אנונה
האורחים לא הבינו איך אוכלים אותה,

כיום אפשר לקנות רק בחגים ..."
עם  משחק  בירקות,  אדמה  של  טעם 

שלשולים, 
ריח עיזים ותרנגולות.....

וערימת הקומפוסט של סבתא.
אמר:  "לאן לקחה אותי הנענע.."

וחזר לכוון את הפסנתר.

מיכל ברנע

מכוון פסנתרים - סיפור מהחיים
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גינת המטבח המשפחתית
 The Family
 Kitchen
 Garden: How
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ספר חובה לכל חובבי גינות הירק.
בספר תוכלו למצוא את עקרונות הגינון 
והטיפול בגינת הירק בצורה יסודית ומעמיקה: 
מתכנון הערוגה, הכנת השטח ודישון והדברת 
מזיקים. הספר ערוך בצורה נוחה ופשוטה 

לשימוש.  
הספר מביא מושגי יסוד והגדרות , מנפץ 
מיתוסים שכיחים ומשלב ציטטות שונות 

ומספק מידע מגוון וחיוני  המוגש בטבלאות  
קלות לקריאה ונוחות לשימוש  כגון תוכנית 
שנתית לזריעה ושתילה, זמן ממצע מזריעה 
עד קבלת יבול ועוד. כמו כן הספר מספק מידע 

על זנים שונים של כל ירק .
הנושאים מוצגים במיונים שונים: "חודש 
בחודשו"- בכל חודש מובאות המשימות מה 
לזרוע ומה לשתול  והעבודות בגינה שיש 
לבצע  כולל אסיף , בישול ויצירה.  פרקים 
נוספים מספקים מידע על פי מיון לירקות, 
תבלינים פירות ופרחים  כל אחד בסדר אלפא-

ביתי של שמות המינים.
בפרק הירקות תמצאו רקע היסטורי קצר על 
הגידול ועד כמה גידול זה מותאם לילדים 
ולמה,  דרישות הקרקע והאור של הגידול, 
מידע על תנאי הזריעה, והמשך גידול, "חברים 
 companion planting " מומלצים לערוגה
,בעיות ומזיקים טיפוסים לגידול, מידע על 
אסיף ושימוש וכן מידע על הזנים וקצת טרויה 

על הגידול. 
מלווים  והמתכונים  מרהיבים,  הצילומים 

בתמונה, מגרים ומעוררי  תיאבון  אך מתאימים 
לטעם הבוגר האנין ומשובצים בספר בהתאם 
לעונת היבול.  ולפעילויות הוראות פשוטות. 
אמנם אין שפע אינסופי של מתכונים ופעילויות 
אך הספר עשיר דיו והגינה מספקת עבודה 
מאתגרת ומגוונת.  ובכלל, גישת הסופרים היא 
שילדים יכולים לעשות הכל כמו גדולים רק 

לפרק זמן קצר ובאופן פחות מסודר....
שיטת הגינון המוצגת היא אורגאנית. המידע 
הניתן מאפשר הבנה טובה לישום גם בתנאי 
האקלים והקרקע הארץ. העשבים הרעים 
המובאים אינם רלבנטים לארצינו  וכן גם 

חלק קטן מהמינים המוצעים לגידול.
להפיק  ניתן  כיצד  בהרחבה  מביא  הספר 
את המקסימום משטח גינת הירק – לתכנן 
את היבול: מה לגדל במקביל, כמה זמן כל 
גידול צריך, אילו מינים יש לבצע להם זריעה 
במרווחי זמן קבועים, מהו מחזור הזרעים ועוד 

ועוד!!!
הספר מומלץ בחום! 

דבי לב הארי

חדש על המדף

יותר  עומק המכל חשוב  בגינון במכלים: 
מרוחבו: כך למשל, עדיף מכל צר ועמוק, 

על אדנית.
בגידול במכלים, חשוב לא לשכוח לדשן 
ולהשקות יותר, בהשוואה לטיפול באותו 

צמח, אילו היה גדל באדמה.

איך קוטפים תוצרי גינון:

 פטרוזיליה, שמיר, כוסברה:   קוצרים מלמטה, 
עד 17 ס"מ מפני הקרקע: אז הם חוזרים לצמוח. 
כשהם פורחים הם סיימו את תפקידם, לצורך 

קטיף.
עלים ירוקים:  קוטפים רק את העלים שישמשו 
באותו רגע. את השאר מותירים על הצמח 
השימוש  עד  במקרר,  במקום  "לאחסון", 

הבא.

חסה:   בחסה יש חומר חלבי מריר. בלילה 
הוא מועט ובמשך היום, עם החשיפה לאור, 
כמותו עולה. כדי לקבל חסה "מתוקה", כדאי 

לקטוף ממנה מוקדם בבוקר.
לוביה:   כשאוספים תרמילים, לא להוריד את 
ההתחלה שלהם )החיבור לעוקץ(. מהעוקץ 

גדל תרמיל חדש.

על פי עצותיה של בת עמי, מחוות ח'וביזה

טיפים לגינון


