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דינה כהן בן עמי

הגינון בבית הספר 'צוהר לטוהר'
מהלכה למעשה
ַשָ נ ָה ַה ֹזּאת וְאֶת ָּכל מִינ ֵי תְבּוָאתָּה לְטֹובָה,
ׁ
עלֵינּו ה' אֱֹ-להֵינּו אֶת ה ּ
ָּברְֵך ָ
מטָר לִ ְברָכָה
(בקיץ ):וְתֵן ְּברָכָה (בחורף ):וְתֵן טַל ּו ָ
א ָדמָה ו ְשַׂ ְּבעֵנּו מִטּובָּה (נ"א" :מטובך"),
עָל ְּפנ ֵי ָה ֲ
שָ נ ִים הַּטֹובֹות לִ ְברָכָה.
ׁ
שנָתֵנּו ַּכ ּ
ּו ָברְֵךׁ ְ
חלף קצת זמן עד שהבנתי ,שמילות השיר של צוות הווי הנדסה קרבית ,אשר מזדמזמות בראשי בעת עבודתי ,לקוחות
מתוך 'ברכת השנים' :ברכה אשר נאמרת מדי בוקר על ידי תלמידי בית הספר "צוהר לטוהר" במסגרת 'תפילת שמונה
עשרה' .בתהליך שנמשך עד היום ,אני לומדת ומנסה להקנות לתלמידי ,הלכה למעשה ,כלים לעבודת האדמה כפי
שזו מופיעה במקורות ,יחד עם הפן המעשי של שמירת הסביבה ,על פי הכתוב..." :ויקח אלוקים את האדם ויניחהו
בגן עדן לעבדה ולשמרה( ".בראשית ב' טו).
בראשית הכתבה אספר קצת אודות בית הספר והעבודה בגינה ואילו בהמשך אציג פרויקט ,שמתקיים זו השנה
הראשונה ומאפשר לנו לקלוט תלמידים נוספים לעבודה בגינון.
בית ספר "צוהר לטוהר" לחינוך מיוחד במגזר הדתי ,שוכן בקצה העיירה רכסים .הוא עבר למשכנו החדש והמותאם
לפני כשש שנים .בהזדמנות זו ,הוקצה שטח לגינה סביבו נטענו בוסתן עצים ,הכולל עצים מחמשת המינים ועצי
פרי הדר .כמו כן ,אנו מטפחים בערוגות גידולי חורף וקיץ :ירקות ופרחים .כשקר ,אנו מתכנסים בחממה .התלמידים
מערבבים קומפוסט באדמה ,זורעים ,מנביטים ,מעתיקים לעציצים ,ומכינים אביזרי השקיה לעציצים .בחזית נמצאת
רחבה ,שעליה הוקמה סככת גפנים ובה אנו מתכנסים בתחילת ובסוף השיעור.
תלמידי בית הספר מאופיינים בפיגור קל-בינוני ותסמונת דאון .רובם יגיעו לתפקוד עצמאי (הליכה ,לבוש וניקיון ,רמת
דיבור/תקשורת) .בית הספר נותן מענה לתלמידים דתיים מאזור הצפון ,אשר מגיעים בהסעות (עכו ,צפת ,חצור,
דישון ,מגדל העמק ,חיפה ועוד) .בגילאים הצעירים וברמות של פיגור בינוני-עמוק ,נמצאים בכיתה בנים ובנות ביחד
ואילו התלמידים היותר בוגרים לומדים בכיתות נפרדות .בכל כיתה יש בין שמונה לעשרה תלמידים .בית הספר,

03

אדם צומח

אפריל 2011

בניהולה של הגברת מרים וייסבלום ,שואף לקדם את תלמידיו ברוח חידושי החינוך המיוחד ,עם פיתוח תוכניות
והתאמות חדשניות  -כולל ליווי רפואי ופארה-רפואי  -תוך קיום ההלכות .לגבי נושאים שנויים במחלוקת ,מתקיימת
התייעצות עם רב הקהילה והוא הפוסק.
המטרה המרכזית של העבודה בגינה ,הינה לאפשר לתלמידים להתנסות בעבודת אדמה חקלאית וללמוד הלכות
רלוונטיות לגינה [חפציבה אונגר ,על-פי ספר החינוך]:
•
•
•

•

לא לזרוע כלאי זרעים ולא להרכיב אילן בשום מקום בארץ" ,שדך לא תזרע כלאיים" ויקרא ,י"ט .19 ,הקב"ה ברא
את עולמו בחכמתו ותבונתו ובשלמות ועשה וצוה על כל מין ומין להיות עשה פרותיו למינהו.
לא להקדים תרומות ומעשרות זה לזה" ,מלאתך ודמעתך לא תאחר" ,שמות כ"ב .28 ,כשעושין דברים על סדרם
לא יגיע לערבוב וטעות.
לא לאכול ערלה ,והם פירות העץ בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו" ,שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל"
ויקרא ,י"ט .23 ,הקב"ה רצה שהאדם יתעורר להלל את הקב"ה במבחר פרותיו ,ולכן צווה שנחכה עם אכילתם 3
שנים כדי שנתאוה לאכילת הפרות.
לשמוט את הקרקעות ולהפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה השביעית" ,בחריש ובקציר תשבות" ,שמות ל"ד,
".21והשביעית תשמטנה ונטשתה" ,שמות כ"ג .11 ,כדי לקבוע בליבנו שה' ברא עולם בשישה ימים ונח בשביעי.
וכן לקנות מידת הוותרנות של נתינה בלי תמורה וכן מידת הביטחון של הפקרת השדה לשנה שלמה.

בין לבין התלמידים עוקבים אחרי שינויי מזג האוויר ,התאמת התפילה לעונה ,ציפיית החקלאי לגשם ,והתלות שבין
הגשמים לפוריות הגינה .כמו כן ,באוכלנו מפירות הגינה לומדים התלמידים מהניסיון האם לברך "...בורא פרי העץ"
או "...בורא פרי האדמה" על הפרי שנקטף .בשנים האחרונות התחלנו להתנסות בטיפוח בדגש אקולוגי ,לפי תפיסת
הפרמאקאלצ'ר :משתמשים בחיפוי ,זבל ירוק ,רוטציה בגידולים ,טיפול משולב במזיקים ועוד.
עם השנים גדל מספר התלמידים בבית הספר ונוספו לו כיתות עם תלמידים ,המאופיינים בבעיות תקשורת קשות
ופיגור קשה .בניסיון לתת להם מענה ,פתחנו השנה בתוכנית גינון אשר מאפשרת התנסות בהתאם ליכולות התלמידים.
לראשונה ,מתקיים בבית הספר שיעור גינון בכיתה ,אשר כולל לימוד עבודה :הכנה של עציץ עם צמח סוקולנטי וטיפול
בו (בהשפעת הסדנה של אביגיל מרקמן "הישרדות בתנאי ריאליטי" שהתקיימה ברמת הנדיב  .)2010הפרויקט מתחיל
בכיתה והמשכו מתרחש בחממה ובגינה ,כל כיתת תלמידים תורמת את חלקה ,לפי יכולתה ,להשלמת הפרויקט.
שם הפרויקט הוא כשם הכיתה שבה מתחיל התהליך.
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פרויקט העציצים של כיתת נחמי
כיתת נחמי ,מונה שבעה תלמידים ,מתוכם שני תלמידי  ,C.Pוחמישה תלמידים קלי רגליים ,אשר מאופיינים בבעיות
תקשורת מורכבות ,והסח דעת גדול .לאחר מספר התנסויות ,בשיתוף פעולה עם נחמי המחנכת ,בחרנו לעבוד בכיתה,
היות שהעבודה בגינה הייתה מלווה בחוסר יכולת להתמקד .הוכנו לוחות תקשורת אשר בעזרתם מתנהל המפגש.
בצד ההתנסות בעבודה הוגדרה מטרה ,לעודד תלמידים להשתתף ביוזמתם .תלמיד שרוצה להשתתף ,צריך לבקש
זאת במילים או בעזרת לוח תקשורת .בשלב הבא בחרנו לשים דגש על רצף פעילויות ,בהן התלמיד צריך להיות
ממוקד -מבט בעבודתו :מילוי אדמה בעציץ עד הקצה ,שתילת ייחור של צמח סוקולנט ,השקיה במשפך .בסיום המפגש,
שותים תה צמחים ותלמיד שמעוניין למזוג לעצמו ולשתות לרוויה ,צריך לבקש .הפעילות מתרחשת אחת לשבוע,
ביום שני ,בשיתוף פעולה מלא עם המחנכת וצוות הסייעות.
מה נחשב בעינינו להצלחות :ש .א .הגיע לכיסאו מרצונו בתחילת השיעור .י .הצביע בלוח התקשורת המוצמד לשולחן
על תמונת המשפך .יו .מילא עציץ עד הקצה באדמה .ר .ראתה שאין מים במשפך והלכה למלאו בברז .בכיתה הוכן
לוח קיר ,עליו מוצגות תמונות וכתובות בשפת סמלים ובצדדיו תלויים שני עציצים .יו .אשר ידוע בחיבתו המנוגדת
לפרק/לטפח ,נבחר ראשון כאחראי על ההשקיה.
המשך פרויקט העציצים של כתת נחמי מתרחש בחממה ובגינה ונעשה על ידי הכיתות האחרות .לצורך הניוד רכשנו
עגלה ,עליה מועמסים העציצים בדרכם מהגינה לכיתה ובחזרה .התלמידים אוהבים להסיע את העגלה והיא מעוררת
שמחה במסדרונות בית הספר.

כיתת אסתי
הכיתה מונה שמונה תלמידות ,אשר מאופיינות בבעיות תקשורת קלות ובפיגור קל ובינוני .הן מגיעות לעבודה בגינה
פעם בשבוע ,בימי רביעי .בתחילת השיעור ,כל תלמידה בוחרת באחת מתוך שלוש אפשרויות :טיפול בעציצים,
עבודה בגינה והכנת משקה חם בחורף או משקה קר בקיץ .ישנה סייעת קבועה ,אשר עובדת עם אלה שבחרו לטפל
בעציצים :הן ממשיכות בשתילת הייחורים ,משקות ועוקבות אחר התפתחות הצמחים .אני וסייעת נוספת ,מלוות את
התלמידות האחרות בגינה ובהכנת המשקה .בסיום השיעור אנו יושבות במעגל ,כל תלמידה מספרת מה היא עשתה,
הסייעות ואני אומרות דבר שבח למי שעבדה טוב ואנו מקנחות בשתיית תה צמחים או לימונדה.
מה נחשב בעינינו להצלחות :ב .לקחה את המשפך מהארון ,הלכה לברז ומלאה מים ,ר .השקתה את הצמחים במשפך,
א .שתלה את הייחור בכיוון הנכון .הסייעת מדריכה את התלמידות .הבחירה בעבודה בתחילת המפגש והדיווח בסופו,
מלווים בדיון בין התלמידות :לעיתים הן צריכות לבחור וגם לוותר לחברה.
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כיתת הרב גורן
הכיתה מונה עשרה תלמידים בחורים ,אשר מאופיינים בפיגור קל ובינוני .הם מגיעים לעבודה בגינה פעם בשבוע,
בימי רביעי .בתחילת השיעור ,כל תלמיד בוחר באחת האפשרויות ,בדגש על עבודות פיזיות או עבודות הדורשות
מחשבה ו/או התמדה ,כמו :טיפול בעצים ,גיזום ודישון .דילול ירקות ,עישוב סלקטיבי .כאשר יורד גשם ,מכינים
אביזרי השקיה בחממה  -לטובת פרויקט העציצים .גם כאן ,מכינים משקה חם בחורף וקר בקיץ וסיום השיעור דומה
לסיום בכיתת אסתי.
מה נחשב בעינינו להצלחות :א .ו ל .הרכיבו אביזר השקיה לבד .הסייעת הדריכה את התלמידים.
בכוונתנו להשלים את מערכת ההשקיה ולסדר את העציצים לנוי ,על אדני החלונות הגובלים בגינה.

קצת על תהליך העבודה שלי:
התאמת הפעילות ליכולת התלמידים ,מתבססת על הכרות וניסיון .לא פעם אני מגלה שהמטרות שהצבתי גבוהות
ויש להתאימן לרמת התלמידים .כך גם אני לומדת תוך כדי התקדמות.
שיתוף פעולה עם צוות הכיתה הוא דבר הכרחי ודורש הרבה תיאום .לכל כיתה צוות סייעות שונה ,אותו יש להנחות
איך להפעיל את התלמידים .מצאתי ,שמתן אחריות לסייעת על פעילות מסוימת מאפשר לה להתמחות בה ואני
פנויה להפעיל קבוצת תלמידים נוספת .הדיאלוג עם הצוות נותן לי הזדמנות ללמוד רעיונות חדשים ומאוד מקרב
את הצוות לנושא.

קונפליקטים (איך אפשר בלי):
ביני לבין הצוות:
איך ללמד את התלמידים לעבוד מבלי לעשות עבורם את העבודה?
האם ללוות באופן צמוד את התלמידים או לאפשר להם להיות יותר עצמאים?
ביני לבין התלמידים:
מה לעשות כשרוצים לבחור בעבודה (למשל גיזום) ,שאינה מוצעת כאפשרות?
איך לאחוז בכלי ולעבוד בו? למשל :משפך.
מה לא עושים בגינה?
בין התלמידים:
איך להתחלק לצוותי פעילות?
איזה תפקיד בצוות מקבל כל אחד?

לסיכום:
השנה הכנסנו שני חידושים :למידת גינון בכיתה ושתילה עם טיפול בצמחים סוקולנטים.
האם בפרויקט העציצים של כיתת נחמי ,הושגו המטרות שהצבנו? האם כל תלמיד תורם כפי יכולתו?
האם תלמידי כיתת נחמי יצליחו להתמקד ברצף הפעילויות של הכנת העציץ? האם משתפרות יכולות הדיאלוג בין
התלמידים ,בכיתות אסתי והרב גורן? האם הסייעות לומדות לא לעשות את העבודה במקום התלמידים?
לפי הרגשתי ,אנחנו בדרך והיא כשלעצמה מעוררת עניין ושמחה.
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אביגיל מרקמן

ראיון עם יוסי ריב
אביגיל מרקמן :יוסי ,ספר היכן אתה עובד.
יוסי ריב :אני מדריך חוגי גינון במעונות של אנשים מבוגרים מוגבלים ,במעונות לילדים בני שנתיים-שלוש,
ובגן טרום-חובה.
א.מ :מה אתה עושה בגינה עם ילדים כה צעירים?
י.ר :הפעילות המרכזית לאורך כל השנה היא עבודה בערוגות האישיות של הילדים .נוסף לכך ,יש פעילות-פנים לפי
מזג האוויר ועובדים גם בעציצים וקצת באדניות .בגינות אנו זורעים ,שותלים ,משקים ,מעשבים ומדשנים .ותוך כדי
כך מריחים פרחים ,חשים את האדמה ,מתנסים בחוויה המיוחדת של שימוש בכלי עבודה ,מטפלים בצמחים ,וחווים
פעילות משותפת וקשב משותף עם מבוגר קשוב.

מבנה המפגש :בגן או במעון יש כ  30ילדים .במהלך הפעילות הם מתחלקים לקבוצות של  4-5ילדים .כל קבוצה
מלווה על ידי מישהי מהצוות .במשך שעתיים אני עובד עם  6קבוצות שמתחלפות ביניהן .אני יושב עם כל קבוצה
ומספר מה יהיה הנושא המיוחד למפגש .זו גם ההזדמנות לעגן את הפעילות של היום בפעילויות מהעבר ובאירועים
צפויים .לפעמים אני מספר סיפורים קטנים .לעיתים אני עובד עם קבוצה שלמה אך פה אתייחס לעבודה עם יחידים,
כי היא בסיסית בכל מה שאני עושה.
עבודה עם ילד יחיד :בזמן המפגש עם כל קבוצה אני ניגש עם כל ילד בתורו לערוגה האישית שלו.
בדרך כלל בני השנתיים מתקשים למצוא את הערוגה שלהם ,למרות שבתחילת השנה אנחנו משלטים את הערוגות
ומסמנים אותן באופנים שונים .התחושה שהגינה היא שלי נרכשת עם הזמן.
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אנו מסתכלים על הערוגה ואני מתייחס למצבה ,ולפעמים גם מבקש את התייחסות הילד .בגילאים הצעירים התקשורת
פחות מילולית .אני שואל מה שם כל צמח ומזהה אותו עם הילד ,אנו נוגעים ומריחים ולאחר מכן מטפלים בגינה.
אחרי הטיפול בגינה באה פעילות בנושא המתוכנן .למשל ,שתילת פרח :הילד בוחר אפוא לשתול ,חופר גומה (בעזרתי
לפי הצורך) ,אני מראה לו איך מוציאים פרח מן הגביע ,הוא מחזיק את בית השורשים בשתי הידיים ,מניח בגומה
ומכסה אותו .יש ילדים שנמנעים מלגעת באדמה בידיים ,אז אני מסייע להם לעקוף קושי זה ,למשל ע"י שימוש בכלי
עבודה .בכל שלב ,אני קשוב לבחירות של הילדים והולך איתן .מאד מחשיב את נושא הבחירה :בוחרים איזה פרח,
איזה צבע ,איזה מין ,באיזה כלי עבודה להשתמש ,בוחרים אם להיעזר בי וכמה .והכי חשוב – בוחרים אם להשתתף
בפעילות או לא .ילד יכול להחליט בכל שלב אם להשתתף או לחזור למעון.
הפעילות משותפת לילד ולי :אנו עושים דברים תוך תאום ,ותוך מודעות לכך שאנו עושים משהו ביחד .בני השנתיים
מסוגלים לכך ואני מרגיש שזו חוויה משמעותית עבורם .במקרים מסוימים ,עבור מי שמתקשה לפעול ביחד תוך קשב
משותף ואחר כך מצליח ,השפעת החוויה היא דרמטית.
אני מקדיש  5דקות לכל ילד בנפרד .בזמן הזה ,אנו יוצרים מעין בועה הכוללת את שנינו ,את הפעילות שלנו ואת
הערוגה האישית של הילד.
מידת העצמאות בתוך הפעילות משתנה מילד לילד .לדוגמה :בהרבה מקרים ,במיוחד בהתחלה ,משתמשים בכלי
עבודה יחד איתי .יש ילדים שחופרים גומה באופן עצמאי .אחרים חופרים לסירוגין במקביל אלי או איתי .ילדים
מסוימים חופרים כשידי שנינו מחזיקות בכלי העבודה .יש מעטים שמסיבה זו או אחרת (חוסר יכולת או חוסר בטחון),
רק שמים את ידם על הזרוע שלי ,בעת שהיא פועלת .ישנם גם אלה ,שלא רוצים לפעול בעצמם אך מאשרים לי
לעשות בשבילם .יש שלא רוצים וזהו.
הפעילות במוצהר היא של הילד .אני מסייע לילדים לפעול לפי יכולתם ורצונם והם יודעים זאת.
בסוף ,אני מבקש את אישור הילד שהגינה נראית יפה ושסיימנו את הפעילות.

קצת קשה לראות ,אך הפעוטה שבתמונה מחזיקה בכף השתילה יחד איתי
מה עושים בינתיים הילדים האחרים בקבוצה :חלקם מתפזרים לעיתים ,בהשגחת המלווה .יש ילדים שמצטרפים אלי
ואל הילד עמו אני עובד .לפעמים הם רוצים לעזור בערוגה שלו .כאן נכנס נושא העצמיות (אינדיבידואליות) :אני
שואל את הילד שזה הזמן שלו והוא מחליט אם רצונו לקבל עזרה או לעבוד לבד .צריך לבקש רשות כדי לעזור.
הילדים מאד מתייחסים לנושא זה.
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הערוגה האישית והפעילות הם של
הילד בחולצה הכחולה.

שינויים לאורך השנה :במהלך מספר חודשים ,הילדים מתבגרים מכל בחינה באופן ברור :היכולת המילולית שלהם
גדלה מאד ,הם יותר עצמאים ,רוכשים מיומנויות ,כישוריהם החברתיים מתפתחים ומופיע שיתוף פעולה ביניהם.
יכולתם לראות תהליכים ממושכים כמכלול מתחילה להתבטא.
יש פעילויות שאנו חוזרים עליהן במהלך השנה .הפעם השנייה כמובן שונה ,כי ההבנה נשענת על ההתנסות הראשונה
וכך הלאה.
אופני העבודה שלי משתנים בהתאם .האופן שאני מתקשר עם הילדים נהיה יותר מילולי (לעומת התקשורת הלא
מילולית שחשיבותה בולטת בהתחלה) ,ואני נזקק פחות לדפוס העבודה "אחד על אחד" .במהלך הזמן ,הצוות ואני
עובדים ביחד בנוחות ויש העשרה הדדית של דפוסי העבודה.
פה הגננת עובדת עם הילדים.
אני מצלם.

א.מ :מה אתה רואה ,שהילדים אוהבים במיוחד בגינה?
י.ר :דברים שקשורים לטיפול ולדברים צומחים וחיים :להשקות צמחים ,לתת להם דשן לפעמים ("להאכיל" אותם
”אבל זה אוכל לצמחים ולא לאנשים”) .לא כל כך אוהבים לעשב .ממלאים עציצים במרץ .אוהבים לשתול ולזרוע.
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א.מ :איזה תהליכים הילדים חווים דרך הגינון?
י.ר :אותי מעניינת מאד השאלה "האם בני השנתיים חווים את המיוחד שיש לפעילות גינון להציע?"
מה הבעיה? ילדים בני שנתיים רק התחילו לדבר והכול אצלם ראשוני .עוד לא ראו אף פעם איך זורעים זרע ואיך
הוא נובט .החשיפה שלהם לאינטראקציה מתמשכת ,מוגבלת לקשרים בתוך המשפחה.
סימן היכר של פעילות גינון הוא גם עיסוקה ,בתהליכים איטיים וממושכים של אינטראקציה בין האדם לצומח :למשל,
הנביטה של זרע היא תהליך מתמשך ולהכנת ערוגה אישית וטיפוחה במהלך השנה ,מתאים סיפור בהמשכים.
האם יש אפשרות וטעם לעסוק בכך עם בני שנתיים? האם הם יכולים להבין אירוע עכשווי כחלק מתהליך שהתחיל
לפני כמה חודשים?
יש שיטות שאני משתמש בהן ,כדי לחבר את הפעילויות שנעשו בזמנים שונים למשהו משמעותי כולל .כמו :בניית
ציפיות לסוף תהליך כבר בתחילתו ,חזרה לאותה זירת פעילות במשך השנה (הגינה של המעון והערוגה של הילד),
ואזכור התהליך כולו בסיומו .כך למשל :כשהילדים זורעים תירס אני מתאר את התוצאה הסופית ובמהלך הגידול,
אנו משווים את גובה הצמחים לגובה הילדים.
מועדי החגים ,משמשים אותי כמסגרת לזמן ומעגנים את הפעילות בתוך משמעויות חברתיות.
עצם הנוכחות שלי היא ערובה להמשך התהליכים בגינה.
איך אני יודע שהגינון ,כתהליך מתמשך ,משמעותי לבני השנתיים?
קודם כל ,הפעילויות שמעניינות אותם במיוחד הן חלק מתהליך :השקיה ,דישון ,שתילה וזריעה.
שנית :מידת המעורבות של חלקם בערוגה האישית .זו מתבטאת למשל ,בצערו של מי שרואה כי צמחיו אינם
מצליחים ,ובשביעות רצונו וגאוותו של מי שהתירס שלו הכי יפה.
כאשר לוקחים הביתה עציץ עם צמח ,הם יודעים שהוא שלהם מהתחלה ועד הסוף .כשמתחילים לשתול בעציץ אני
אומר להם מראש ,שזו תהיה מתנה להורים .בשבילם זה מאד משמעותי.
שלישית :הילדים נמשכים לחוג .פעילות לא משמעותית עבורם הייתה מפסיקה לעניין אותם.
כאמור ,יש ילדים שאצלם התירס לא נבט או הפרח לא צמח ,אז הם מאוכזבים ומביעים זאת .מה אני עושה במצב
הזה? אני 'לא עובר על כך לסדר היום' אלא אומר ,שבפעילות הקרובה אביא להם שתיל חדש .הילדים מקבלים זאת
ומסוגלים לחכות .זה מעניין פעמיים :האכזבה משקפת קטיעה של תקווה וגם ,בני השנתיים האלה מסוגלים לדחות
סיפוק כי הם מבינים שהגינה לא תעלם.

מתחילים תהליך גינון ארוך
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א.מ :באילו כלי עבודה אתם משתמשים?
י.ר :בכלי עבודה מפלסטיק ,בגודל שתואם את הילדים .וגם בכפות שתילה קלות ממתכת .ילדים נורא אוהבים לעבוד
עם כלי-עבודה .לפעמים ,כשהם עושים זאת בקבוצה ,הם נראים לי פתאום כמו פועלים קטנים בשדה (מפריעה לי
התחושה שהם כאילו מאבדים אז את העצמיות).
א.מ :לפי ניסיונך ,מה נחוץ כדי להצליח בגינון עם ילדים צעירים מאד?
י.ר :יש לי סיפוק רב כשאני מרגיש ,איך הילדים מגיבים על היותי מאד מעורב בפעילות אתם .האם גישה כזו מתאימה
לכל אחד? ייתכן שלא.
חשוב לי מאד לראות ,שהילדים (בדרך כלל) שמחים לקראתי .אני ממליץ מאד על קשר כזה עם ילדים ,לכל מי
שהעסקתו בשנה הבאה תלויה ברצון הטוב של ההורים .איך מגיעים לכך? גם זה עניין אישי .אני מתרשם ,שמסגרות
בהן יש מידה זו או אחרת של השלטת סדר ,דווקא בהן חירות היא מצרך מבוקש – על ידי ילדים כמו על ידי מבוגרים.
נוסף לכך ,מדריך עם ידע מתאים בגינון ,מזמן הצלחות לילדים ולמסגרות.
אני בטוח שידע בתחום החינוך חשוב .אינני סמכות כדי להגדיר איזה ידע .על עבודתי עם בני שנתיים השפיעו אישית
כתבים של פוירשטיין ,אצלו "למידה מתווכת” הוא מושג מרכזי ,של טומסלו ,עם המושג המרכזי "קשב משותף" ,ושל
לקוף ,שמושג מרכזי אצלו הוא "מטפורות”.

הילדים מסמנים את גבולות הערוגות עם מקלות ארטיק .המטפלת שהציעה לי את הרעיון ואני ,מקווים שכך יקטן
הסיכון שירמסו את הערוגה .פעילות גינון כרוכה באופן בלתי נמנע במפגש עם טריטוריאליות ולכן מזמנת עיסוק
בנושא .היא גם בסיס למטפורות הקושרות יחסים מרחביים כמו "פנים" ו "חוץ" – אל כללי התנהגות של "מותר" ו"אסור”.
לסיום ,תודה לאביגיל ,שנתנה לי הזדמנות לספר על עבודתי עם בני שנתיים-שלוש.
אשמח ליצור קשר ולשתף פעולה עם מי שמצא עניין בראיון .בסלולרי ,0506803317 -במיילriv_f@gbrener.org.il -
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שרה מיטלמן ,בשיתוף עם שרונה הרשקוביץ וניצה דהן

רשמים מסיור ב"משתלת רגב",
14.12.10
קקטוסים
בד"כ מעוררים אסוציאציה של קוצניות ושל מעטים ש'משוגעים לדבר' ,אבל הופתענו! מתברר שיש לא מעט
שמתעניינים בנושא .הסיור המודרך באוסף הקקטוסים הגדול והייחודי של שמוליק רגב ,במושב בית אלעזרי ,היה
מעניין מאד ומעורר התפעלות .בחרנו להגיע למשתלת רגב ליום שכולו למידה והתנסויות ,במסגרת פעילויות
הועדה להעשרה מקצועית .שמוליק ,מנהל המשתלה ,קיבל את פנינו בנועם .ראינו כיצד הוא מרעיף אהבתו על
הצמחים המותאמים לתנאי חיים קשים וקיצוניים ,וכאילו מרכך את התמונה עבור הצמחים והמבקרים ,על צרכיהם
השונים .במשתלה יש הערכות לקשיים השונים של המבקרים :המעברים רחבים ,יש נקודות מנוחה ,שערי קיצור דרך,
ובהקמה  -גם שירותים מותאמים לנכים.
באוסף הסוקולנטים במשתלה יש ארבע קבוצות משנה:
 .1צמחים בשרניים עם קוצים :קקטוסים.
 .2צמחים בשרניים ללא קוצים :סוקולנטים (למרות שהמונח "סוקולנטים" כולל גם את הקבוצות האחרות).
 .3חלבלוביים
 .4טילנציה
מקור הצמחים הסוקולנטים בשלושה אזורים עיקריים בעולם:
מקסיקו ,אמריקה הדרומית ,דרום אפריקה.
כיום יודעים על כ 200 -משפחות ,וכ 13,000-סוגים של סוקולנטים.

 .1קקטוסים
בעיות סביבתיות :הבעיות העיקריות הן מחסור במים ואקלים קיצוני :חם מאד בקיץ וקר מאד בחורף.
התאמות :קליטת מים מהירה פי  15מאשר בצמחים אחרים ,קוטיקולה עבה ,קוצים/שערות ,פתיחת פיוניות בלילה
ולא ביום.
גידול :דרוש טיפול מועט :אור ,מצע מעט חומצי מאוורר ומנוקז והשקיה מועטה .בגינה כמעט ואין צורך להשקות.
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בבית :באביב ובקיץ פעם בשבוע ,בסתיו ובחורף :פעם בשבועיים.
מחזור חיים :פריחה אחרי כמה שנים ,בד"כ באביב .חיים עשרות ואף מאות שנים.
ריבוי במשתלה :ע"י זרעים ,ייחורים או הרכבות.
• ריבוי מזרעים – לא מומלץ לחסרי סבלנות .כרוך בטיפול רב ,ולוקח שנים עד לקבלת קקטוס בגודל סביר.
• ריבוי מהרכבות – מאד מקובל בקקטוסים להשגת אחת מן המטרות הבאות:
א .ליופי
ב .שינויים גנטיים הנעשים ליצירת צבעים יפים ,גורמים להפרעה בקליטת האור ,ולכן חייבים להרכיב על כנה
(שהיא ירוקה).
ג .להאצת גידול של קקטוסים הגדלים באיטיות.
ההרכבה מקצרת את אורך החיים לשנים אחדות .שמוליק הדגים הרכבה של קקטוס .נראה פשוט לביצוע אבל דורש
מיומנות וזהירות רבה ולכן לא מתאים לגינון טיפולי .במהלך הסיור ראינו קקטוס עגול ענק ("כסא החותנת") ,קקטוסים
צבעוניים מרהיבים ,קקטוס שאכילת קליפתו גורמת לשובע ,קקטוסים עם פרות למאכל (סברס ,קובו ,פיטיה) ,קקטוס
עם 'משטח חניה' לחרקים מאביקים ועוד.

 .2סוקולנטים
בטבע מותאמים להגנה מפני מזיקים בעיקר ע"י 'הסתתרות' בנקיקי סלע או הסוואה ע"י צבע הדומה לצבע הסלעים
בסביבה .ראינו סוקולנטים מוטנטים מעניינים.
גידול :ניתן לגדל בגינה או בבית ליד החלון .דורשים יותר אור מקקטוסים.
בצמחים אלו נוח להשתמש בגינון טיפולי :הם לא קוצניים ,דורשים מעט טיפול ,ניתן להרבות אותם בקלות ע"י
ייחורים או חלוקה.

 .3חלבלוביים
זהירות! מופרש מהם מיץ חלבי לבן ,רעיל לאכילה וצורב בעיניים.

 .4טילנציה
"צמחי אוויר" ,אפיפיטים .בטבע גדלים בשקעים על גבי צמחים אחרים.
הגידול קל :ריסוס במים עם מעט טיפות דשן .מרססים כל יומיים.
מרבים בקלות ע"י חלוקה.
מאזור הסוקולנטים עברנו לאזור הגנים היפניים (רטוב ויבש) ,ולאוסף הבונסאי המכיל כ 250 -מיני עצים .שמענו
על ההיסטוריה של אומנות הבונסאי :אופן גידול עץ ננסי בתוך כלי ,סוגי העצים המתאימים ועל ההשקעה הרבה
בעיצוב ובטיפול( .על נושא הבונסאי אפשר לקרוא בגיליון  19של כתב העת "אדם צומח") .לא הספקנו לדון בהשלכות
היישומיות של השימוש בבונסאי לגינון הטיפולי.
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לאחר הסיור ,התכנסנו לסדנה:
סדנת עיצוב גינה מיניאטורית של סוקלנטים :בהנחיית שמוליק עיצב כל אחד מאיתנו גינה מיניאטורית .התוצאות
היו יפות .רעיון טוב לביצוע עם מטופלים .רצויה צלחת אישית לכל מטופל .צלחת משותפת לכמה מטופלים דורשת
שיתוף פעולה.
החומרים:
• צלחת תחתית גדולה (פלסטיק או חרס)
• מספר אבנים יפות (רצוי מספר לא זוגי) ,אפשר להדביק ע"י דבק שיש.
• אדמת עציצים
(ההרכב האידיאלי הוא 10% :קומפוסט 50% ,קבול ו/או סיבי קקטוס 40% ,טוף דק ו/או פרלייט ו/או חול).
• שתילי סוקולנטים אחדים ,לשתילה בצורה אסתטית.
שיח אודות ההזדמנות לעשות השלכות לטיפול ,בעקבות הסדנה:
בבואנו לשתול צמחים אחדים בכפיפה אחת ,ניתן לקשר זאת לחיים משותפים ומה הם מזמנים :מתן תנאים שווים
לקיום מוצלח ,מכנה משותף המאפשר קיום ביחד ,כוחה של קבוצה לעומת הבודד ,איך לחיות יחד בלי לבטל את
התכונות המייחדות את הפרט ,כיצד גוון ותכונה מיוחדת של אחד משביחה לעיתים את הקבוצה כולה.
בתהליך העיצוב ניתן לצפות בעשייה של כל אחד ולזהות העזה ,יצירתיות ומקוריות מבחינה אישית ורגשית ,הבאה
לידי ביטוי בעיצוב שונה ,ייחודי או דומה ומשתלב.
מחשבות בעקבות השתילה בעציצים שטוחים ותחתיות :מתברר כי השקיה של עציצים כאלה ,עלולה לגרום לסחף
אדמה וזליגת מים ובוץ אל מחוץ לעציץ — לפחות בשבועות הראשונים ,עד שנוצר קרום קרקע.
אפשר להפוך את הבעיה ליתרון :היבטים טיפוליים לשימוש בתחתיות/עציצים לא עמוקים :נדרשת השקיה מועטת
ובזרם חלש ,המתאימה למטופלים אשר זקוקים לתרגול השליטה המוטורית .מאפשרת לעדן תנועות ,במקום להגזים
בכמות ובקצב .כמו -כן ,מטופלים זקנים ובעלי מגבלה פיזית ,המתקשים להרים מזלפים גדולים וכבדים או שיכולת
התנועה האופקית מצד לצד מזערית אצלם ,יכולים להשקות עם כלי קטן .יש עוד דוגמאות .עם זאת ,בהחלט אפשר
לשתול במיכלים עמוקים יותר .בכל מקרה ,כעבור כמה השקיות ,האדמה מקבלת קרום ופחות נסחפת אם מקפידים
על אופן ההשקיה.

נושא נוסף בו עסקנו היה:
הדגמת יציקה של עציצים קלים מתערובת מלט עם פרלייט ,ע"י ניצה דהן ושרונה הרשקוביץ.
ברחבת ההתכנסות ,ניצה ושרונה פרשו לפנינו לדוגמה את מגוון העציצים שנוצקו בשיטה זו .הוצגו גם תבניות שונות
של קופסאות גלידה ,קערות ,עציצים ועוד .עם ידיים מוגנות ע"י כפפות גומי ,הן הכינו לעינינו תערובת שהרכבה2 :
יח' מלט 3 ,יח' פרלייט ו  3יח' כבול או תערובת שתילה .לאחר ערבוב אחיד של האבקות ,הוסיפו מים עד ליצירת
תערובת סמיכה מאד ,שמאפשרת להחזיק בכף היד חופן מגובש של חומר שלא נוזל .תוך כדי הכנה הן חשפו את
הקשיים והתקלות ,שסייעו ללמידה ולהשלכות הטיפוליות .בשלב ההתנסות המעשית ,בחרנו מיכל אותו מרחנו בשמן
למניעת הדבקה ,הידקנו היטב תערובת בבסיס המיכל ואחר המשכנו לצפות את הדפנות עד עובי של כ  2ס"מ .עם
זרד יצרנו בתחתית  2חורי ניקוז .הנחנו יריעת ניילון על התערובת למניעת קריסת הדפנות ,הדקנו והחלקנו ככל
הניתן ומילאנו את השקע בחול.
ההנחיות לשלב הבא היו :להניח את העציץ לגיבוש וייבוש ראשוני ,ליום – יומיים ,כשהוא עטוף ניילון ואז לחלץ
את הכלי ולהמשיך בייבוש .בשלב הלח ניתן להחליק או להבליט את החספוס .לתוצאה חזקה יותר ,ניתן להוסיף
לתערובת  2-4כפות דבק אקרילי ביג'יבונד או דבק דומה לו.
היכרות עם "זרעי מים" – גבישים הסופחים מים ומשמשים כמאגר מים זמינים לצמחים:
לא נותר זמן להדגים ולהסביר ,אך כל משתתף קיבל קופסית עם חומר לנסות באופן עצמאי .מידע נרחב נשלח
למשתתפים להשלמת החסר( .המידע יתפרסם גם באתר העמותה).
החברים שהשתתפו בסיור ,מוזמנים לשלוח עוד תובנות בעקבות התנסותם האישית.
לסיכום ,היה זה יום נפלא ,וכולנו חזרנו הביתה עם גינה מיניאטורית וחוויה גדולה.
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רובין ליין פוקס ,תרגום לעברית :פנינה גיאת

חפירה לתרפיה
פורסם במקור ב־5.11.2010
"Dig For Therapy" / Robin Lane Fox, Financial Times

כולנו אוהבים לחשוב שאנו מתייחסים היטב לגנים שלנו ,אך האם הגנים שלנו מיטיבים עמנו? הם עוקצים אותנו,
גורמים לנו לדלקת פרקים ומדי פעם לפריחה בעור ,אך באופן בסיסי אנו אסירי תודה להם ,בכל מזג אויר .כפי שביטא
זאת יפה בינג קרוסבי בסרט 'החברה הגבוהה' ,גנים הם "ממש טיפוליים" (".)"positively therapeutic
ב 11-בנובמבר חל יום הזיכרון לחללי הצבא הבריטי בבריטניה .בתאריך זה התקיים טקס זיכרון מיוחד במינו באיירשיר
( )Ayrshireשבסקוטלנד .הלוחמים שהשתתפו בטקס הם אנשים הסובלים מהלם קרב ( )PTSDכתוצאה מהחוויות
הקשות שחוו בקרבות.
דרך הגינון הם מתחילים למצוא את השביל הטיפולי חזרה לחיים תקינים.
לפני שלוש שנים הקימה אנה בייקר קרסוול את ארגון הצדקה “ ”Gardening Leaveמתוך אמונה שגינון טיפולי יכול
להוות פתרון להלם קרב .כיום ,בגיל  40פלוס ,היא ישירה באופן מרשים ו"שתלטנית טבעית" כשהיא מתארת מטרותיה
ורעיונותיה המעשיים .מאז  2007הארגון עזר כבר ל 200-לוחמים ,בעבודה פרטנית ומותאמת אישית ובתמיכה חברתית.
צוות הארגון מונה כבר  9עובדים בשכר ותקציב שנתי של  300,000ליש"ט .כל התקציב מגויס על ידי אנה וצוותה.
מענקים התקבלו מתורמים נכבדים ,ביניהם הדוכס מווסטמינסטר .אחרי המרכז הראשון באיירשיר שבסקוטלנד
הוקמו שני מרכזים נוספים :אחד מחוץ לגלזגו והשני בלונדון ,בבית החולים המלכותי בצ'לסי ,לב הגננות הבריטית.
מנין הגיע רעיון זה? שאלתי את אנה .הלם קרב היה מוכר כבר במלחמת העולם הראשונה ,אך התפרסם בעקבות
מלחמת וייטנאם .התופעה נפוצה במיוחד בקרבות בהם הלוחמים לא ניצבים ישירות ,פנים מול פנים עם האויב.
אנה הגיעה לגינון הטיפולי כשאמה ,שעבדה משך שנים רבות כאחות ,חלתה במחלה סופנית ואנה טפלה בה במשך
שלוש השנים האחרונות לחייה .היא עבדה בגינה שאמה כל כך התגאתה בה ,ומצאה שם מרגוע רב באותו זמן
קשה" .אם זה עובד בשבילי אין סיבה שלא יביא לאותן התוצאות עם לוחמים הסובלים מהלם קרב ,ומהווים אתגר
גדול לרופאים ולמטפלים".
בארה"ב כבר הגיעו למסקנה זו :בקרוב לשני שליש ממדינות ארה"ב' ,ארגון הלוחמים הותיקים' מקיים תוכניות גינון
טיפולי.
אנה למדה קורס בגינון טיפולי באוניברסיטת קובנטרי .עם סיום הקורס היא החליטה למצוא גינה ליד אחד מהמרכזים
של ארגון הצדקה 'מלחמה בסטרס' ( )Combat Stressהמטפל בלוחמים הסובלים מהלם קרב .היא אמצה גישה מדעית
לבעיה .המטופלים מאובחנים ע"י אחיות פסיכיאטריות מוסמכות ,בעלות ניסיון בטיפול בלוחמים .אם המטופלים
יציבים מספיק כדי להפיק תועלת מעבודה בגינון הם מופנים לטיפול של חצי יום ,המותאם להם אישית .אפילו הצעד
של יציאה מהבית ,הנסיעה למשימה והעבודה בקבוצה מהווים אתגר גדול לסובלים מהלם .ההשתתפות הינה על
בסיס התנדבותי לגמרי ורוב המטופלים ישתתפו רק מספר ימים בשבוע .קבוצות של כשמונה מטופלים עובדות בצוות
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עם גנן טיפולי" .זה אינו טיפול על פי המושג הכללי המוכר יותר" מעירה לי אנה" :לעיתים קרובות ,לאחר ימים של
עבודה שקטה ,אחד מהמטופלים יתחיל פתאום לדבר על מקרים שהוקפאו ונקברו בשורש הטראומה שלו .הדבר
יכול להיות טראומטי גם עבור המטפל .לא מדובר על מריבות בין בני זוג או נפילת הבורסה" .בכל אופן ,למטפלים
בגינון יש צורך ברשתות תמיכה זמינות אליהם ניתן לפנות.
האם אנשים סובלים אלה מסוגלים לעבוד בגינון? "הגינון עצמו הוא משני כאן ,המטופל הוא העיקר" .המטופלים
עובדים גם בגן ירק והתוצרת נשלחת למסעדת-גינה הקרובה למקום" .לא משנה לי אם אנו שולחים רק שני ראשי
חסה" אומרת אנה.
במרכז בגלזגו הקבוצה פיתחה מרפאה לצמחים חולים ,המובאים ע"י מבקרים למרכז הגינון החדש .בדרך זו החולים
עוזרים לחולים.
מדוע גינון? אתם בודאי תוהים .למה לא מוזיקה או הימור על התוצאות של משחקי הקריקט? הגינון נותן לנו תחושה
של תקווה ,בעוד אנו מצפים לראות מה קורה עם זרעי לוע הארי ואיך מתפתחת שורת זרעי הגזר .נפגעי הלם קרב
סובלים מהרגשה של 'עתיד מקוצר' ,כאילו אין למה לצפות .הם גם סובלים מחוסר יכולת לחוש הנאה מפעילויות
יומיומיות .גברים הסובלים מהלם קרב ,נוטים להימנע מקשר עין ונרגעים רק כשהם עובדים לצד עמיתים עליהם אין
צורך להסתכל .בהדרגה ,עם התקווה לחסה טרייה ופריחה יפה ,הם מתחילים לחלוק את הקשיים.
הפיקוד השפוי של אנה מביא כבוד והערכה .היא גייסה את הפרופ' למדיניות בריאות הנפש באוניברסיטת גלזגו ,ג'קלין
אטקינסון (  ,)Jacqueline Atkinsonלפקח על העובדים המתנדבים שלה ולראות אם הארגון אכן עובד .התוצאות הן
בהחלט חיוביות ועומדות להתפרסם בעיתון של בריאות הציבור (.)Journal of Public Health
בבערותי ,לא האמנתי בהלם קרב .חשבתי שהלוחמים צריכים לצאת לאוויר הפתוח ולהפסיק להתלונן .למדתי שאכן
הם צריכים לצאת ,על מנת ללמוד להתמודד מחדש .בינתיים ,במקום בו אני לומדת על יוון ורומא הקלאסית ,יש כעת
מיני-תעשייה של אבחון הלם קרב אצל הגיבורים והלוחמים של העולם העתיק .המומחה לסטרס ,ג'ונתן שי (Jonathan
ׂ התפרסם בארה"ב עם ספרו "אכילס בוייטנאם" ,אשר מייחס להומרוס הבנה אינטואיטיבית של הלם קרב .שי
)Shay
רואה את אכילס כסובל המוצהר הראשון .לא היה אפילו עותק אחד של ספרו המרשים באוקספורד עד שקנינו אחד
לספריית הקולג' שלנו .אני פחות בטוחה לגבי המקרה הבא של שי ,שאודיסאוס של הומרוס גם הוא סובל קלאסי
של הלם קרב .בסוף האודיסיאה הוא הולך למצוא את אביו הזקן אשר עובד בגינון ,לבד בבוסתן המשפחתי .אם שי
ואנה צודקים ,אודיסאוס היה צריך לוותר על שאיפותיו לסיפורי גבורה ולהצטרף לאביו בגינון ,לו היה זקוק באמת.
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פורסם במקור ב"מה נשמע אילת" ,20.1.2011 ,עמודים 26 ,24
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קללות ביידיש לגננים:

זאלסט וואקסן ווי א ציבעלע (א בוריק) — מיטן קאפ אין דר'ערד
שתצמח כמו בצל (כמו סלק) – עם הראש באדמה
May you grow like an onion (a beet) – with your head in the ground
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ניצה דהן

בעקבות יום העיון בנושא
"ארגונומיה בשירות הגינה
הטיפולית"
למפעילים ומטפלים בגינון ,שהתקיים בתל השומר ב־4.1.2011

ממבט ראשון ,נראה אלון הרוכן בעמדת העבודה ,כמי שעובד ליד שולחן רגיל .הוא יושב בכיסא גלגלים ואוחז בכף
שתילה בידו הימנית וממלא את העציץ בתערובת שתילה .אחר הוא מפנה את מבטו לעבר מבחר השתילים ובוחר
שתיל .כאן נמצאת לידו המטפלת בגינון ומסייעת לו לשחרר את השתיל מהכוס ואלון ממשיך את רצף הפעולות
המוכרות לו :שתילה ,הוספת אדמה ,הידוק והשקיה.
רק נדמה כי פשוט וקל לארגן עמדת עבודה בה יוכל אלון לעבוד בהנאה ,תוך עידוד עצמאותו וחיזוק היכולות — על
פי המטרות הטיפוליות שנבנו לו — מבלי להסב לו נזק .אלון עבר אירוע מוחי שבעקבותיו נפגע בגפיו התחתונות וגם
בידו השמאלית.
אנו ,העוסקים בטיפול באמצעות גינון ,חשים שיש צורך להעמיק וללמוד אודות הארגונומיה :תחום העוסק בהתאמת
הסביבה תוך הפחתת עומסים ,על מנת למנוע פגיעות בגוף .העשרה בתחום זה תסייע לאוכלוסיית המטופלים שלנו
ותשמור שלא נגרום נזק לגופם ,תוך כדי הדאגה להם.
לצורך קיום יום העיון — אותו יזמה ניצה דהן ,מרכזת הועדה להעשרה מקצועית של עמותת "אדם צומח" — חברו
יחד עמותת אש"ל ,עמותת אדם צומח ,ומשרד הבריאות.
את עיקר היום הוביל רועי שקד ,שהוא פיזיותראפיסט משקם .לפני כשלוש שנים סיים את הכשרתו בארגונומיה ומאז
עוסק בייעוץ ארגונומי.
הגינון הטיפולי היה תחום חדש ,שנפתח לפניו בעקבות פניה של מרפאה בעיסוק מ "המרכז הרפואי רעות" ,שיבנה
סדנה בנושא .תוך כדי למידה וחקירה משותפת של סביבת העבודה ואופני הפעולה ,של המטופלים ושל המטפלים
העובדים עמם ,התגבשה תכנית להעברת הארגונומיה לסביבה טיפולית דינאמית .נבנו מודלים לעבודה נכונה ,ואף
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הוקמה עמדה משופרת ,המאפשרת הפחתה רבה בעומסים ,בה ניתן לבצע את העבודה למשך זמן ארוך יותר.
בחלקו הראשון של היום ,רועי חשף בפנינו את העקרונות הארגונומיים ואת התאמתם לגינה הטיפולית.

תקציר ההרצאה:
הארגונומיה עוסקת בהפחתת עומסים העלולים לגרום לפגיעה גופנית .הכוונה בעיקר לפגיעות במערכת שריר-שלד
אך גם במערכות נוספות כגון עיניים ,כלי דם ,עצבים והפחתת עומסים מנטאליים.
גורמים שונים מהווים עומס על הגוף .לדוגמא :הרמת חפצים כבדים ,תנוחת מפרק סטטית ,פעולה חוזרנית ועוד .אלו
יוצרים עומסים המצטברים במשך חודשים ושנים ,וגורמים למיקרו-טראומות ברקמת שלד-שריר ובכך להחלשות
הרקמה .המערכת החיסונית אצל אנשים מבוגרים ומטופלים שנפגעו כתוצאה מתאונה או אירוע מוחי היא ירודה ו\
או היכולת הרגנרציה (התחדשות) של גופם נחלשת .על כן הירידה בתפקוד מופיעה מוקדם יותר והחלשות הרקמות
באה לידי ביטוי מהר יותר.
הפגיעות הנפוצות מתרחשות באזורים אלה :גב (בעיקר תחתון) ,ברכיים ,חגורת כתפיים ,צוואר ,שורש כף יד.
עבודה נכונה עם הגוף :היעילות המכאנית בתנועה ,מושגת על ידי שילוב בין טכניקה (איך מבצעים את התנועה)
וסביבת עבודה (באיזו סביבה מתבצעת התנועה) .כאשר היעילות המכאנית נפגעת ,נוצרים עומסים שגורמים לפציעות
ולפגיעה בעבודה.
מודעות ליציבה נכונה ,שימוש נכון באנרגיה וחימום ומתיחות השרירים ,יביאו לעבודה נכונה עם הגוף .יעילות
פיזיולוגית ומוכנות הגוף לעבודה ימנעו עומסים על נקודות תורפה ונזקים בעתיד.

ההתערבות הארגונומית:
ההתערבות הארגונומית באה לידי ביטוי במספר מישורים ,בהתאם לעמדת העבודה או למטלה המבוצעת .היא כוללת:
 .1תכנון משטחי עבודה
 .2תכנון כלי עבודה
 .3הקטנת משקל המשא
 .4הדרכה לשימוש נכון במוצר
 .5שינוי קצב עבודה
 .6התאמת תנאי הסביבה
 .7הקטנת זמן החשיפה לעומס
 .8מתן הפסקות קצובות
 .9הוספת אביזר תומך
 .10שינוי הרגלי עבודה
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התהליך הארגונומי מורכב משישה שלבים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

תצפית :צפייה בעובדים \ מטופלים \ מטפלים בעמדות העבודה.
צילום :צילום העובדים \ מטופלים \ מטפלים בזמן העבודה.
ניתוח נתונים :זיהוי סיכונים תוך שימוש בכלי הערכה מקובלים.
הגדרת סיכונים ודירוגם :ניתוח סיכונים וקביעת רמות הסיכון.
בניית תכנית התערבות :מתן פתרונות בתחום ההנדסי ,מינהלי ,ציוד ,הדרכה ,תוך זיהוי צרכים מיוחדים למשתמשים
בעמדה.
יישום בשטח ומעקב :ביצוע שינויים ומעקב לאורך זמן.

כלי עבודה בגינה הטיפולית:
הממשק בין האדם לבין כלי העבודה והשימוש בו חושף בעיות שונות הדורשות התייחסות.
שימוש נכון בכלי ,תוך התייחסות למאפייניו ולהפעלת הגפה העליונה ,יביאו להפחתת לחץ מכני ,לתנוחת עבודה
ניטראלית ,להפעלת פחות כוח ועוד.
ארגונומיה מעורבת בכל מה שנוגע לאנשים :עמדות עבודה במשרד ובתעשייה ,מרחבים טיפוליים ,ספורט ופנאי,
בריאות ובטיחות — בכולם צריך לשלב עקרונות ארגונומיים מתוכננים היטב ,לטובת כלל המשתמשים וביניהם בעלי
הצרכים המיוחדים( .תקציר הרצאה :רועי שקד)
בחלקו השני של היום עבדנו בקבוצות והערכנו ,בחנו ודרגנו כלי גינון שונים עפ"י מאפייני הארגונומיה שהכרנו.
בחלק השלישי ,עברנו לסביבה טיפולית אותנטית :החממה הטיפולית בתל השומר .ביצענו בקבוצות משימות שונות
בעמדות עבודה מגוונות .במהלך ההתנסות התבקשנו להעריך ולנתח את הביצוע תוך שימוש בידע אליו נחשפנו.
אחר כך ,במליאה ,גיבשנו יחד את התובנות לתמונה שלימה.
לאורך היום ליוו אותנו ,תמכו והרחיבו את הידע המקצועי:
שולה הן מתחום הפיזיותרפיה והגריאטריה ,שהיא סגנית פיזיותרפיסטית ראשית במשרד הבריאות וארית לק מתחום
הריפוי בעיסוק והיישום בחממה הטיפולית .המשמשת כמדריכת קורסים בתל השומר.
יצאנו כשידינו ולבבנו עמוסים בתובנות משמעותיות לגבי הארגונומיה בשירות הגינה הטיפולית .ובעיקר :מה ניתן
לשנות ולהתאים בעבודתנו בגינון הטיפולי  -ובחיי היום יום.
הביקור בחממה הטיפולית ,חשף אותנו לעושר של רעיונות ומוצרים שניתן ליצור עם המטופלים מחומרי טבע וחומרים
ממוחזרים .אנו הרי מטפחים גישה ירוקה ומתקיימים מתקציב דל.
לא נותר לנו אלא להודות לאחינועם בן עקיבא מליניאק ולאש"ל ולקוות שזוהי פעילות ראשונה בשרשרת של שיתוף,
בה כל המשתתפים צומחים ,מתפתחים ונושאים פרי.

קללות ביידיש לגננים:

אזוינע זאל מען געדיכט זייען און שיטער זאלן זיי אויפגיין
שיזרעו טיפוסים כמוך בצפיפות אבל שינבטו בדלילות
May characters like you be sown thickly and germinate thinly
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כרטיס פעילות התחלות — נבטים
העונה :כל השנה אך מתאים מאוד לסתיו (תחילת השנה).
סביבת עבודה :גינה  /אדנית  /חלל פנימי.
הזמן הדרוש :שבןע עד  10ימים לגמר ההנבטה .יותר לסלק ולרוקט ,עד לצמיחת
העלים .הכנת המזון — כ 20 15-דקות.
תאור כללי :הנחיות להנבטת זרעי עדשים ,מונג (מאש) ,סויה ,צנונית ,ברוקולי ,סלק,
רוקט .נבטים למאכל ולהכנת כיבוד :מתאימים לסלסת הגשה ,סלט נבטים ,כריכים
מעוטרים ועוד.

מטרות הפעילות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שלבי העבודה:

גירוי סנסמוטורי לכף היד.
מוטוריקה עדינה עם האצבעות בשתי הידיים.
עקביות ואחריות לטיפול יומיומי  -קוגניציה ,זכרון.
תיאום יד עין
גירוי חוש הטעם
עידוד היצירתיות לגבי התוצר ואופן ההגשה.

כלים וחומרים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.1
.2
.3

.4

זרעי עדשים כהים ,מונג (מאש ,שעועית סינית) ,פולי
סויה – בחנות טבע ותבלינים או בחנות מזון.
זרעי רוקט ,צנון ,ברוקולי ,במשתלות ובחנויות גינון.
קערה ומסננת שקוטרה קטן מהקערה.
צלחת שטוחה או מכסה למסננת( .ניתן להשתמש בכלי
גבינה מלוחה עם הרשת ,במקום הנ"ל).
קערה לסלט ,צלחות הגשה ,כריכים ,חומרי תיבול וירקות
לסלט.
עזרים :וידאו  /שקופיות  /תמונות

זרעים מתאימים לפעילות:

.5

משרים במים את זרעי העדשים ,המונג והסויה (כל אחד
לחוד) למשך הלילה.
שופכים את המים ,מכניסים את הזרעים למסננת ומניחים
בקערה כשהם מכוסים קלות.
מידי יום ,מרטיבים את הזרעים נותנים לעודף מים לטפטף
מהמסננת .מחזירים לקערה כשהזרעים לחים ומכסים
קלות.
חוזרים על הפעולה (שלב  )3עד שהנבטים בגודל הרצוי
לאכילה ,עם שורשון ,נצרון ואף זוג עלים ירוקים ,לפי
העדפתכם (אפשר לטעום).
כדי לגדל בערוגה עלי רוקט ,ברוקולי ,סלק וצנון לסלט –
אפשר לזרז נביטה ע"י השריית הזרעים למשך הלילה.
זורעים באדניות או ישירות בערוגה .לאחר שבועיים-
שלושה או יותר ,ניתן לקצור  /לקטוף עלים לכריכים
ולסלט.

* אודות הכנת הנבטים למדתי מאורית לבב בביקורי בבית
לבב ,מעלות .ניתן לעיין באתרwww.levav.adama.net :

עדשים חומים ,מונג(מאש) ,פולי סויה ,סלק ,רוקט ,צנון /
צנונית ,ברוקולי ,חמנית

נושאים לשיחה:

אנלוגיה בין תופעות ומושגים מחיי הזרע

והנבט לחיי אדם:
 .1התחלה – סוף ,מחזוריות :הזרעים הם סוף שלב הצמיחה
בחיי הצמח וגם מהווים התחלה של צמח חדש.
 .2מה גלום בזרע זעיר ,שנגלה רק לאחר השקעה של זמן,
טיפול ומתן תנאים המאפשרים צמיחה.

22

אדם צומח

 .3אודות הפעילות עצמה :משוב אישי ובין-אישי ,טעם,
סיפוק ,יצירתיות ,הפתעה וכו'.
 .4אסוציאציות והתנסויות קודמות :ידע אישי ,עצות,
מתכונים.
 .5אודות עצמי :העדפת עבודה בערוגה בחוץ ,עבודה פיזית
עם אדמה ו"לכלוך" או עבודה "נקייה" בבית ,ליד שולחן
עבודה" .נקייה" .עוד הבדלים.

אפריל 2011

גמר פעילות:
עם הגשת המנות שהוכנו :התבוננות בתוצרים ,כנקודת מוצא
לשיחה.
או — עם סיום האכילה ,כשיחת סיכום בעקבות כל הפעילות,
כולל חווית הטעם.

הערות:
 .1מתאים לכל האוכלוסיות.
 .2מצריך כמה מפגשים ואפשרות של נגישות ו/או ליווי אל
הנבטות לזקוקים לכך ,פעם ביום ,עד הגעה לתוצר.

פעולת המשך:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

זריעת זרעים באדניות ,במיכלים מוגבהים או בערוגות,
לאחר השריית לילה במים..
גידול שורש סלק בצנצנת עם מים ,על מנת לגדל עלי סלק.
גידול עלי בצל ירוק — ע"י גידול בצל יבש במים.
הכנת "מנבטות" לשתילים ואחר כך העתקה ושתילה.
פעילויות יצירתיות עם זרעים.
הכנת תבשילים וסלטים בשילוב נבטים.

עוד רעיונות לגידול נבטים:

גידול נבטים במיכל של גבינה מלוחה עם המסננת

הצעה נוספת :הכנת נבטוטים
•

•

•
•
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משרים את הקטניות לפי כללי ההשריה ללילה שלם.
התחילו עם כוס אחת או שתיים של קטניות יבשות .אם
אתם מנביטים שני סוגי קטניות מומלץ להשרות אותן
בנפרד וגם להנביט אותן בנפרד.
בתום ההשריה מסננים את המים היטב ,מעבירים את
הקטניות לכלי רחב ושטוח ומפזרים אותן בתוכו בשכבה
אחידה .את הקטניות יש לסדר בשכבה דקה יחסית בת
 2-4ס"מ .שכבה עבה מידי תקשה עליהן לנבוט ותיווצר
נביטה לא אחידה.
מכסים את הכלי בשתיים -שלוש שכבות של ניילון נצמד
ודוקרים בו שניים -שלושה חורים ,כדי לאפשר אוורור.
שמים את הכלי בארון חשוך (לא במקרר) ל 24-שעות.
אם רוצים ,אפשר לערבב את הזרעים אחרי חצי יום,
כדי להבטיח נביטה אחידה .אחרי  24שעות הנביטה כבר
תהיה בעיצומה ונראה נבטוטים :מתוך הזרע יבצבץ לו
גבעול לבנבן והקטנית אמורה להיות רכה למדי .קטניות
קשות כמו חומוס ושעועית דורשות יותר מ 24-שעות כדי
להתחיל בתהליך הנביטה.

אדם צומח

•
•

•

•

אפשר לתת עוד זמן ולקבל גבעול יותר ארוך ,אבל אז גם
יש להיזהר מריקבון של הגבעולונים.
ניתן לכסות את הכלי בנייר כסף במקום להכניס אותו
לארון ,אבל רק אחרי שכיסינו אותו בניילון הנצמד .יש
לזכור לחורר גם את נייר הכסף בהתאם.
אחרי שהנבטוטים מוכנים ,מעבירים אותם לכלי רגיל עם
מכסה ומכניסים למקרר .הקור יעצור את תהליך הגדילה
וישמור על הנבטוטים מפני ריקבון למספר ימים.
למה מנביטים בחושך? זרע בתוך האדמה מתחיל את
תהליך הנביטה כשהוא נמצא בחושך .כשהגבעולים
והפסיגים מבצבצים אל אויר העולם ,הם מתחילים לעשות
פוטוסינתזה בעזרת קרני השמש ולקבל צבע ירוק .אם
ננביט באור נקבל נבטים ירוקים שעלולים להירקב בקלות
ואת זה אנו לא רוצים.
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מתכון :טאבולה ונבטוטים
במקום חלק מהבורגול המסורתי נכניס נבטוטים לסלט הרענן הזה וגם קצת ריחן (בזיליקום) לגיוון .נקשט את המנה
עם גבינה צפתית קשה מגוררת מלמעלה .זו גבינה לא יקרה ולא שמנה ומאוד טעימה .אפשר גם לשים אותה על
פסטה וליהנות מן הרעננות שלה.

החומרים:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
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צרור יפה של פטרוזיליה ,נקי ,שטוף ויבש
 3גבעולי נענע ,שטופים ויבשים
 15עלים בינוניים של בזיליקום ,גם הם שטופים ויבשים
 1/3כוס בורגול גס
 1שן שום מעוכה
מיץ לימון סחוט טרי
שמן זית משובח שבמשובחים
 1כוס נבטוטים מוכנים – מומלץ של קטניות רכות כמו
'מאש' ועדשים שחורים קטנים
מלח ,פלפל שחור טחון טרי
 60גרם גבינה צפתית קשה מגוררת

אדם צומח

אופן ההכנה:
הסוד של טאבולה טובה הוא לקצוץ את עשבי התיבול
ברגע האחרון ,ולתבל את הסלט ממש לפני ההגשה ,כדי
לשמור על רעננות מקסימאלית.
 .1מרתיחים מים בקומקום ושופכים על הבורגול כשהוא
מונח בקערה מתאימה .מכסים במים גבוה מעל לבורגול,
כי הוא יספח הרבה מהם אל קרבו .מניחים מכסה על
הכלי ולאחר כ 5-עד  7דקות מסננים את המים החוצה
עד הסוף ,תוך כדי הפרדה של גרגרי הבורגול עם מזלג.
הערה :אם משתמשים בבורגול דק אין צורך לשפוך
מים רותחים אלא מים רגילים ולסנן בהתאם.
 .2מסדרים את ענפי הפטרוזיליה והנענע עם כל הגבעולים
לכיוון אחד וקוצצים דק דק.
 .3עורמים את עלי הבזיליקום אחד על השני ,מגלגלים
לגליל וקוצצים לרצועות דקות.
 .4לפני ההגשה מערבבים בקערה את הבורגול ,הנבטוטים,
העשבים הקצוצים ,שן השום .מתבלים עם מלח ,פלפל
ולימון לפי החמיצות הרצויה ועם שמן זית בנדיבות – פי
שלוש בערך יותר ממיץ הלימון .מערבבים את הכל
ביסודיות מקשטים עם הגבינה המגוררת ומגישים.
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