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דבר העורכת:
קוראות וקוראים יקרים,
גיליון  25של הביטאון ‘אדם צומח’ יוצא הפעם לקראת
הכנס השנתי ה־ 17של עמותת אדם צומח .הגיליון
נפתח בסיפורו של מטופל אחד ,משתי נקודות מבט:
זו של נטע רודברג וזו של מיכל ברנע :שתיהן מטפלות
בגינון אשר יצרו ביניהן שיתוף פעולה מקצועי ומיוחד
על מנת לעזור לשיקומו .אביגיל מרקמן מתארת ,כיצד
היא מסייעת לחיזוק קבוצות וותיקים בכמה מישובי ‘עוטף
עזה’ ,באמצעות גינון ומפגשים עם עולם הצמחים .גידול
ירקות בגינה מחייב אותנו לא-פעם להתמודד עם אורחים
לא-קרואים .שאול פורת כתב על כך סיפור מעשה מניסיונו
האישי .חוות היידיש? מה הקשר בין יידיש לחקלאות?
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המאמר של זוהר טריפון שופך אור על ה”יידיש פארם”
בארצות הברית :מה הביא להקמתה ואיך היא תורמת
למי שמגיע ללמוד בה .עוד בביטאון :רשמים מסיור
בנושא גינון אנכי וגינון קהילתי באחת משכונות תל
אביב (אורית ירון וניצה דהן) ,המלצה על ספר הדרכה
חדש וייחודי שנועד להיות כלי עזר למטפלים בגינון
(נטע רודברג) ,מאמר של לינדה סלומון ,המנסה לקרב
את התחום שלנו למתעניינים חדשים (התפרסם בעיתון
אחר) ,ומבזק מסכם אודות הפעילות השנתית המבורכת
של הועדה להעשרה מקצועית  -משולחנה של ניצה דהן.
מאחלת קריאה מעניינת ומעשירה,
אביגיל מרקמן
אפריל 02 2014

נטע רודברג

גינת התורמוס ,הגינה שבלב
תאור מקרה

אני עובדת מזה ארבע שנים בבית החולים לבריאות הנפש 'לב השרון' ,בפרדסיה .במקום יש חממה וגינה
טיפולית ,נוחות ומאובזרות .מטופלים מגיעים ממחלקות שונות אחת לשבוע ,בזמנים קבועים ,למפגשים
קבוצתיים של  45דק' .קבוצה רגילה מונה עד  8אנשים .הקבוצה אליה השתייך ניר (שם בדוי) הייתה קטנה
וחסרת לכידות קבוצתית .אוסף של אינדיבידואליסטים בעלי צרכים ויכולות שונים מאוד .דבר שאפשר לי די
מהר להתייחס אל ניר כאל מטופל פרטני.
נפגשנו באחד מימי הקיץ הלוהטים של יולי  .2012בהתרשמות ראשונית :גבר גבוה ,מלא ,מזוקן ,מדבר בקול
רם ,מרייר קלות ,מתנהל בסרבול .חזות מאיימת ,מרתיעה .מעין "דב גריזלי".
מהכיפה הגדולה על ראשו (כיפת "רבי נחמן") הסקתי כי יש לו קשר לעולם הדתי .אך היו גם הפתעות .באחד
הימים ,עזבנו את החממה לטובת המזגן ,מפאת החום הכבד .ישבתי עם חברי הקבוצה (כ )8-סביב שולחן ועליו
ערימה גדולה של ענפי מרווה .הרחנו ,פרקנו לעלים ,דיברנו על השימושים השונים וגם על השמות השונים של
הצמח .משנגמרו לי המילים התחלתי לשיר את שירם של סיימון וגרפינקל ( Scarborough fairהמרווה מופיעה
שם בתחילת השיר) .ניר ,שעד אותו רגע ישב בצד ורק התבונן ,הצטרף אלי לשירה כבר במילה השנייה ושר
בדייקנות כל מילה וכול תו .בהמשך ,ביקש לחתוך ולקרוע עלים מענפי המרווה ועסק בכך זמן מה ,עד שביקש
לצאת החוצה ולהשקות את הגינה.
היה זה רגע של חיבור משמעותי עבורי וגם עבור ניר .רגע של התקרבות .שירתנו המשותפת יצרה מרחב
ייחודי אשר בו חלקנו חוויה רגשית מוסיקלית .קיבלתי חיזוק לתחושה שקיים כאן אדם בעל נפש רכה ועולם
תוכן ,מעבר לחזות הקשה והמרתיעה שפגשתי בהתחלה .חשתי רצון לקחת אותו על הידיים ,לעטוף אותו.

קצת תיאוריה:
על-פי הגישה האינטר-סובייקטיבית ,ההתרחשות במהלך הטיפול מורכבת לא רק מתכונות המטופל והמערך
האישיותי שלו ,ולא רק מהאופן שבו המטפל מגיב ונענה אליו ,אלא גם מתכונותיו של המטפל עצמו ומאישיותו.
כלומר ,הטיפול מתקיים בעת מפגש בין שני סובייקטים ,שלכל אחד מהם השפעה על מה שקורה בטיפול.
על פי גישה זו ,מה שמייצר את השינוי בטיפול הוא בין היתר אותה חוויה של איחוד ,המאפשרת לכל אחד
מהשותפים לקשר לחוות משהו חדש ,ביחס לעצמו ולאחר ,ממש כפי שניתן היה להרגיש בשירה המשותפת.
עבורי ,החוויה הרגשית הייתה כה חזקה ,עד כי שאבתי ממנה כוחות ועידוד לעבודה עם ניר משך תקופה
ארוכה ,גם כשהמציאות לא הייתה נעימה.
עבורו ,היה זה רגע משמעותי שבו מישהו ראה אותו אחרת ,ראה את תוכו.
הבנתי כי ניר מתעניין בעבודה בחממה .בכול הזדמנות הרבה לדבר על כפר עידוד ,במיוחד על החממה שהוא
אוהב לעבוד בה .מיעט לדבר או לשתף בעניינים אחרים .ניר הגיע בהתמדה לכול מפגש בחממה (פעמיים
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בדרך לגבעה

בשבוע ,מפגש קבוצתי של  45דק') .גם לפני קבוצות אחרות היה נכנס ,מסתכל ,מציע עזרה .בתקופה הראשונה
עסק רק בהשקיה.
אופי העבודה בביה"ח מאפשר שיתופי פעולה בין מטפלים .כך קרה שמטרה שניר הציב לעצמו ב"קבוצת
מטרות קטנות" עם מדריכות ריפוי בעיסוק ,הגיעה לידי מימוש במסגרת קבוצת הגינון .למשל ,כאשר בחר
לצבוע עציץ חרס קטן ולשתול בו.
אני מביאה קטע מסיכום פגישה:
בקבוצת גינון התחלנו היום ליישם תכנית פעולה אשר ניר הציב לעצמו יום קודם בקבוצת מטרות
קטנות" :לקחת עציץ ,לצבוע אותו ,לשתול צמח שאפשר לאכול" .היום התרכזנו בצביעה .ניר
מאוד שמח לשמוע שהתכנית שלו אכן יוצאת לפועל .בחר כלי מבין ארבעה שהיו מונחים לפניו
בחר צבע מתוך מבחר גדול ועסק בצביעה .תוך כדי סיפר על חווית אכזבה שחווה בעבר ,בהיותו
בן  ,15בפנימיית נוער .זוכר עצמו מתבונן באחרים (כנראה ילדים) צובעים עציצים .והוא לא.
לא זכר הנסיבות שהובילו לסיטואציה זו אך בהחלט זכר את תחושת האכזבה המרה .הסברתי לו
שכאן בחממה יוכל למצוא תיקון לחוויה זו ולצבוע כמה עציצים שרק ירצה .ביקש שלושה :אחד
לאחותו ,אחד לעצמו ואחד מתנה לכפר עידוד( .בהמשך נשתול).
כאן נעשה שימוש במרכיב חשוב בתהליך הטיפול בגינון ,המאפשר למטופל להביא לידי ביטוי רגשות בדרכים
לא מאיימות ,וכמו כן לתקשר עם המטפל באופן שאינו מילולי .המטפל מציע סביבה אשר מקנה למטופל תחושה
של ביטחון וקבלה .סביבת העבודה מהווה אמצעי לביטוי עקיף עם גירוי השלכתי ,אשר מעודד שחרור רגשי.
בנוסף ,מערכת היחסים הטיפולית מוסטת מהמיידיות הישירה אשר קיימת בין שני אנשים ,לעבר אובייקט
חיצוני (הגינה/היצירה) ובכך מקלה על מגננות מילוליות או קשיי התבטאות ,כמו במקרה של ניר.
הגיע הסתיו .ניר החל לצאת לביקורים בכפר עידוד .במקביל יצרתי קשר עם מיכל ברנע ,המפעילה שם את
תכנית הגינון .החלפנו רשמים וסיכמנו כי נציע לניר להביא צמחים מביה"ח לכפר .באותה תקופה עוד קיווינו כי
ניר ישתקם וישוב לתפקוד המתאים לחיים בכפר .ניר שמח לקחת מדי פעם עציצים שהכין או עבודות אחרות,
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מהחממה לכפר .תמיד הביא אותם למיכל וחזר עם תשורה .שתיל של חוטמית זיפנית ,דחליל קטן אותו מיקם
בעציץ שלו בחממה .כך הלך והתגבש עבורו בחממה מקום גנני מיוחד ,ממנו היה יוצא לגיחות בכפר עידוד.
הקשר הישיר בין מיכל לביני והקשר בין המשתלה בכפר עידוד לחממה בבית החולים ,דרך ניר ,ביססו עבור
ניר חוויה של החזקה.
ויניקוט טבע את המונח 'החזקה' בהקשר של יחסי אם-תינוק .הוא ראה את האם והתינוק כיחידה אחת שלא ניתן
להפרידה .ההחזקה של האם את התינוק היא כל העשייה הנפשית והגופנית לה זקוק התינוק לצורך תחושת
ההמשכיות שלו .לא מדובר בטכניקה ,אלא בהתאמה אמפאטית לצורכי התינוק הממשיכה את חווית הרחם.
ההחזקה יוצרת תחושה של עקביות ורציפות ,המאפשרת לו לפתח אמון בעולם הסובב אותו.
בטיפול ,ההחזקה עוסקת בהיבטים חווייתיים ורגשיים ביחסים בין המטפל והמטופל :היא מאפשרת יצירת אמון
ביניהם וביטחון אצל המטופל .במקרה שלנו ,הקשר בינינו כמטפלות והשפה המשותפת של הגינון הטיפולי,
חיזקו את תחושת ההמשכיות ,הביטחון והרצף אצל ניר וכן את ההרגשה שרואים אותו והוא ראוי  -ובכך היוו
עבורו החזקה מתאימה ומיטיבה.
עם הזמן היה מציב לעצמו מטרות ומגשים אותן .עד מהרה הגינה החזירה אהבה .בצל קטן ולא מזוהה שבחר
לשתול בעציץ פרח לחמציץ מהודר ,וגם הבצל הירוק צמח ,למרות נפח המיכל הקטן.
שיתוף הפעולה בין מיכל לביני העמיק והעשיר את הקשר ואת מהלך הטיפול :מעבר ליכולת לתקשר עם
מטפלת מקבילה בשפה מוכרת" ,שפת הגינון הטיפולי" ,ניתנה לנו אפשרות להרחבה של הסטינג הטיפולי.
הרחבת הסטינג התרחשה בכמה מישורים:
זמן – המסגרת הקבועה של  45דק' אחת לשבוע בביה"ח הורחבה למפגשים נוספים בשבוע בעת הביקור
בכפר .על זמן העבודה יש להוסיף את זמן הנסיעה מביה"ח לכפר וחזרה  -כ 30-דק' נסיעה במונית  -אמנם לא
זמן טיפולי ,אך כברת דרך לקראת חממה שמצפה לו ומטפלת בגינון המחכה לראות "מה הביא הפעם" .וניר,
מחזיק עימו בדרך את התיק שהוא כל עולמו ,ובו בין השאר התשורה לחממה .העיסוק במחשבה "מה מצפה
לי במקום אליו אני נוסע" ,מעוררים תקווה ומחזקים נורמאליות.
מקום – שתי חממות ,שתי גינות ,השקיה במשפך באחת ובצינור באחרת ,תה בפרגולה פה ובפינת הישיבה שם.
באחת ,פינת עציצים אישיים על המדף ובאחרת ,תא בארון לחפצים אישיים .ומעל לכל ,הצורך להתמצא
בכול מרחב ולזכור כיצד להתנהל בו ,לשמור על הכללים ולהתייחס למשתמשים האחרים.
כאמור ,הקשר בין מיכל לביני ,השפה המשותפת והידיעה הברורה ששתינו רואות אותו במקום הגנני המפרה
והמחזק ,אפשרו חוויה של החזקה ,המשכיות והתנהלות על רצף.
בעת ביקורי בכפר הבנתי ,כי קיים פער בין האופן בו ניר תופס את מקומו שם למה שמתקיים בפועל .לדבריו,
הוא עובד בחממה .בפועל ,מזה שנים ,הוא רק יושב תחת עץ ואומר בוקר טוב למיכל .רק בביקוריו האחרונים,
בעודו מאושפז בביה"ח ,הוא אכן נרתם לבצע פעולות פשוטות כמו השקיה ומגלה יותר נכונות להשתלב
במסגרת העבודה במשתלת הכפר.
סיכום פגישה:
ניר נכנס היום לחממה ולמד להכין מגש ייחורים בדומה למה שעושים בכפר .בעקבות ביקורי שם
(בכפר) ושיחה עם מיכל ,אני מנסה ללמד אותו שיטות עבודה והכנת תוצרים בהתאם לעבודה
שמבצעים במשתלה .הסברתי לניר מטרת פגישתנו ,הוא שמח אך הרבה לסטות בדיבור ומעשה
לכיוונים אחרים .עם זאת בסופו של דבר נרתם לעבודה והכין מגש עם  20ייחורים של לפופית הבטטה.
נמשיך לעבוד בכיוון על מנת לחזק בו את היכולת להשתלב בהמשך בעבודה בכפר ,באופן קבוע.
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ניר התמיד להגיע לכול מפגש בחממה .עם הזמן קיבל יומן מהאחראית על התעסוקה בכפר עידוד והקפיד
לנהל רישום של פעולותיו בגינה .מקומו בחממה ובגינה הלך והתחזק .מצב רוחו הכללי נעשה טוב יותר .ניכר
כי השהייה במחלקה מכילה ומטפחת ,משפרת את הרגשתו .עם זאת ,עקב התקדמות מחלתו ,לא חל שיפור
בתפקוד היומיומי שלו והוא עדיין נזקק למסגרת תומכת ולדאגה יומיומית בענייניים בסיסיים (לקיחת תרופות
בזמן ,החלפת בגדים ,שמירת היגיינה ,עמידה בזמנים וכו') .לפיכך החלה מסתמנת האפשרות שלא יחזור לכפר.
במקביל הרגשתי ,כי המשך עבודה עימו בכיוון שיקומי מובילה למבוי סתום .אינו מגלה עניין בהתקדמות
הייחורים ,אינו נרתם לעבודה עם גוון תפוקתי .כן הרבה ליזום ולהמציא רעיונות משלו ,בחלקם אפשריים
ליישום מבחינה בוטאנית ובחלקם לא .מצאתי שהעיסוק ביוזמות הגנניות של ניר תורם לו ומחזק את הצדדים
החיים והאופטימיים שבו .על כן ,שיניתי בהדרגה את מטרות עבודתי עימו לטיפול תומך וחיזוק רגשי.
כעבור כחצי שנה של אשפוז בביה"ח ,התברר כי יש צורך במציאת מסגרת תומכת אחרת לניר .הוא לא יוכל
לחזור לכפר שכל כך אהב .באותם ימים אימץ לעצמו המשפט "משנה מקום משנה מזל" והרבה לדבר על
הנושא תוך התרגשות גדולה ,לעיתים עד בכי.
הבנתי כי עיקר משימתי תהיה לעזור לו להתמודד עם השינויים הצפויים בחייו .עד כה ערסלתי אותו לכאורה
בזרועותיי בהחזקה מהסוג של אם-תינוק .כעת ,עלי לאפשר לו ללמוד לעמוד על הרגליים ולצעוד במקום
לא מוכר.
כרגיל במחוזותינו ,הטבע מיהר לספק לי הזדמנות טובה לעבודה .כדי לאפשר לו להתמודד עם הקושי הכרוך
בניתוק מהכפר ומעבר למקום מגורים חדש ,הצעתי לו לבצע העתקה של שתילי תורמוסים.
סיכום מפגש:
ניר השתתף במפגש פרטני בגינון .מאוד מוטרד ועסוק בענייני הכפר" ...אבל אני לא רוצה לעזוב".
הזמנתי אותו להעביר שתילים של תורמוסים מהגינה למקום אחר .השתילים נשתלו במקום חשוך.
תנאים לא מתאימים ולא מאפשרים גדילה .הזמנתי אותו לעזור לי להעבירם למקום מואר .הסכים.
אמר "משנה מקום משנה מזל" .בהמשך המפגש נע ונד בין שני המשפטים שלו .יצאנו עם השתילים
ממתחם הגינה והלכנו לאזור הלא מגונן ,ליד החניה הצפונית .שם מצאנו חלקת אדמה מוארת
ומתאימה לשתילה .ניר התקשה (פיזית) לשתול כל כך קרוב לאדמה .עזרתי לו .העתקנו לשם גם
עציץ פרזיות אשר גידל בחממה .המשכנו לדבר על האפשרות למצוא מקום אחר ,על האפשרות
שהכפר כבר לא מתאים ,התנאים אינם מאפשרים גדילה.
הימים ימי חורף .כעת כל תשומת ליבו של ניר מופנית לגינה שלו .הבנתי שניר מטייל לשם גם עם המטפלת
באמנות וגם עם אחותו שמגיעה לבקר .היה עוקב אחר התורמוסים בכל מפגש .אך האידיליה נקטעה באיבה.
אירוע חיצוני התרחש וכמו באורח פלא שיקף את מצבו התלוש של ניר ,העומד להיות מפונה מביתו בכפר.
סיכום מפגש  -ניר סיפר כי אין לו יותר מקום בכפר .מרבה לאמר" :אבל אני לא רוצה לעזוב" ביקש לצאת
לטייל לראות את הצמחים ששתלנו בפגישה הקודמת ,מחוץ לחממה .התקשה לזכור את הדרך אך הגענו
בסופו של דבר.
כשהגענו ל"גינה" נחרדנו לגלות כי הצמחים נקצצו במהלך "ניקיון" יסודי שביצעו פועלי הגנן במקום .אחרי
התדהמה הראשונית הסברתי לניר מה קרה וכי אני טעיתי בבחירת המקום .אמר":אני מוחל .כפרת עוונות".
הצעתי לו שננסה לשקם את אשר נשאר .אכן מצאנו פקעות וגוף שורשים .הוצאנו מהאדמה ונשאנו בידיים
את מה שנשאר מהשתילים של ניר אל החממה לשיקום .תוך שאני מדברת על הצורך בהתאמת מקום הגידול
של הצמח לצרכים וליכולות.
ניר מדי פעם מגיב במשפט כגון  ":זה כמו אני" ,או לחליפין "אבל אני לא רוצה לעזוב".
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שתלנו בחממה את המסכנים .כעבור יומיים יש סימנים שהתורמוס מתאושש .אולי גם הפרזיה תשרוד .ניר
ביקש שנסמן השתילים בחממה בכותרת "שיקום ,ניר" .היה זה מפגש רווי צער אך יתכן שהייתה בו גם הפנמה
של הצורך במציאת מסגרת מתאימה לחיים.
בסיכום קצר של ניר ביומנו הוא כתב" :הלכתי לטיול ולמדתי שלא טוב להשקות צמחים ללא השגחה" אולי
התכוון לבטא את ההבנה כי הוא עצמו זקוק ליותר השגחה והכלה ממה שמתקיים בכפר עידוד.
בימים שבאו לאחר מכן צפינו בשתילים המכוסחים הולכים ומתאוששים בחממה ,עד שהתחזקו!!! החזרנו אותם
למקום המקורי כשהפעם הודעתי לגנן ביה"ח ,ויחד עם ניר הוספנו שלט מקושט וסימון של המקום.
סיכום פגישה:
לבקשת ניר ,יצאנו לשתול שוב את הצמחים שהתאוששו ,במקום שנמצא מחוץ לגינה .ניר קורא
לו "הגבעה" .קשה לו להגיע לשם .פיזית זה כמו טיפוס על הר עבורו .הוא נחוש לשתול שם למרות
הסיכונים .יצאנו לדרך עם השתילים והשלט .הפעם בדרך קיצור .ניר הוביל .ידע בדיוק לאן ללכת.
לצורך השתילה היה צריך להתיישב על האדמה ולהתמודד עם מגבלותיו הגופניות .עשה זאת
בהצלחה ומאמץ .מיקמנו השלט ,עליו ביקש לכתוב" :הפינה של ניר מחלקה א".
נקווה כי הפעם יצליחו לגדול .רשם ביומנו "שתלתי שוב את השיקום וגם שתלתי שלט"
מאוחר יותר על השביל אמר ":סוף סוף עשינו זאת".
בכל הזדמנות היינו מטיילים לשם .עם הזמן העניין של ניר הצטמצם לגינה הקטנה .התחיל לגלות יחס מיוחד
גם לסביונים שצמחו בקרבתה .ניר ואני שאבנו כוחות אדירים של שמחה ותקווה מקיומה של הגינה ,אשר
הפכה למוקד עליה לרגל .באחד הימים הגיעה אלי קבוצה של סטודנטים לסיור .ניר נאות להזמנה הוביל אותם
אל הגינה ,עמד גבוה מעל כולם וסיפר את סיפורה בדיבור רהוט ,מרגש ומדויק.
הימים חלפו ונמצא לו מקום בהוסטל .התחילו ההכנות לקראת מעבר.
במהלך חודש מאי נפרדנו בתהליך הדרגתי .ביום הפרידה נתתי לניר שקית עם זרעי תורמוס שאסף מהשתיל:
השתיל שגידל עם תקווה גדולה כי יוכל לחזור ולשתול באדמה החדשה עבורו ,בהוסטל בו ייקלט .הוא לקח
את הזרעים בשמחה וביקש שבהמשך אבוא לבקר אותו במקום החדש .התהליך הטיפולי עם ניר היווה עבורי
שיעור משמעותי ,בעיקר בעניין תפקידנו בהטמעת תקווה בקרב המטופלים שלנו והחזקתה :ברגע המשבר,
בעודנו מבכים גורלם של התורמוסים המכוסחים בחרתי להמשיך והצעתי שיקום .ניר כבר וויתר ואף מיהר
לסלוח אך לא הרפיתי .בעודנו חופרים בידיים באדמה לחפש שיירי חיים ,עברנו ממצב רגשי של צער ויגון למצב
של עשייה ,התלהבות ותקווה .היה כאן סיכון" .ומה אם זה לא היה מצליח?" יאמרו הספקנים .אך עצם העיסוק
והכוונה מעוררים את כוחות החיים .ניר פגש הזדמנות להתמודדות אחרת עם מצב של מציאות מתפרקת.
"הכול בעזרת ניר " היה נוהג לומר .והנה ,דרך העבודה על מרחב צמיחה אשר בו אין אנו מגדלים את הצמח
אלא מאפשרים לו את תנאי הגדילה ,הוא מצא כלים לצמיחה אישית ואמונה בכוחו▪ .
תודה למיכל ברנע ולדפנה גריינדר על חלקן בהכנת תאור מקרה זה.
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מיכל ברנע

רשת מטפלים ירוקה
שיתוף פעולה בין מטפלות בגינון בליווי מטופל פגוע נפש מפרדסיה ,בחזרה
אל הבית בכפר עידוד  -תהליך שהתחיל באופטימיות גדולה והסתיים בחזרה
למחלקה( .הוצג ביום העיון לגינון טיפולי של סמינר הקיבוצים –  4ביולי )2013

"עובד אדמה" אינו מצמיח את הצמח אלא מאפשר לו מרחב מחיה – מרחב צמיחה .מרחב מאפשר
הוא מקום עם גבולות לשמירה ,להכלה ,להגנה ,להתרחשות הקוגניטיבית והרגשית.
"כפר עידוד" הוא כפר לאנשים מיוחדים ועצמאיים ,בדגש על עצמאיים 140 .דיירים בגילאי  20ומעלה,
בעלי לקויות שונות :תסמונות על הרצף האוטיסטי ,פיגור קל ונפגעי נפש ,שהכפר הוא להם בית לחיים .בכפר
מעגלי תמיכה וטיפול במשך כל שעות היממה ,הבאים לספק לכל דייר תחושת בטחון ,כבוד לחירותו והגנה
על פרטיותו בביתו.
התפיסה כי עבודה היא בעלת תפקיד מרכזי בחייו של האדם הבוגר ,מהווה בסיס לשילוב כל דייר בתכנית
תעסוקה המותאמת לו .תכנית התעסוקה מעודדת את הדייר למצות את יכולותיו התפקודיות ,על סמך יכולותיו
הקוגניטיביות והפיזיות ,לפי רצף האפשרויות :מחוץ לכפר ,במשתלת הכפר או במרכז התעסוקה.
משתלת כפר עידוד הינה משתלה תעסוקתית שיקומית ,בה עובדים  12דיירים .מרבית העבודה נעשית בשהייה
במרחב תוך שימת דגש על פעילות גופנית ,הזדמנות לסובלימציה של דחפים תוקפניים ואפשרות לביטוי עצמי
וליצירתיות .בתהליך העבודה ,לכל אחד מהמשתתפים יש תפקיד ייחודי ומשמעותי כיחיד וכחלק מקבוצה.
הגדרת התפקיד מאפשרת חיזוק הדימוי העצמי ,בניית בטחון עצמי ושיפור המיומנויות החברתיות ,הן בקבוצת
עבודה והן בפעילות חברתית הנעשית בהפסקה.
ניר (שם בדוי) ,יליד  ,1960הינו בן בכור למשפחה בת חמש נפשות .שני הוריו אינם בין החיים ,אח אחד בחו"ל
והאחות היא האפוטרופסית שלו .בגיל שלוש אובחנו עיכוב התפתחותי ,קשיים התנהגותיים וגילויי אלימות.
שולב בחינוך המיוחד .בהיותו בכיתה ד' נסעה המשפחה לארה"ב לעשר שנים ,מהן למד שנה בישיבה .אשפוז
פסיכיאטרי ראשון היה בגיל  .17התגייס לצה"ל במסגרת 'נערי רפול' והצליח לסיים את שרותו .מאז ,כל שנה
בערך היה מתאשפז .ניר אובחן כסובל מסכיזופרניה פרנואידית וכבעל רמה שכלית גבולית ,המשפיעה על
תפקודו בכל תחומי החיים .בעל הופעה חיצונית מרושלת ,מוצף תחושות בדידות ודחייה ,מוטיבציה ירודה
ומצב רוח דכאוני .מרבה לענות במשפטים לקוניים וקונקרטיים.
ניר הוא דייר בכפר משנת  .1997לא השתלב בעבודה אלא בעיקר גר ואושפז לסירוגין בפרדסיה .מוקדם
בכל בוקר ,כשהגעתי לעבודה ,היה ניר יושב ליד חדר האוכל והייתי מברכת אותו לשלום .יום אחד הגיע
אל המשתלה והתיישב במקום בו מתקיימת ההפסקה .מקום...מרחב מאפשר בין העצים ,שולחן עגול ומסביבו
כסאות ,וסככה .מאז ,ניר היה מגיע ומתיישב כמעט מדי יום .יום אחד ,ניר נעלם וכבר לא בא למשתלה :הפעם
אושפז בפרדסיה לתקופה ממושכת.
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נטע ,מטפלת בגינון בחממה הטיפולית בפרדסיה ,פוגשת גם את האנשים של כפר עידוד ואנחנו מצליחות
ליצור רשת ירוקה בין פרדסיה והכפר.
אחרי אשפוז ממושך עלתה מחשבה ליצור תהליך שיעזור לו לחזור אל הכפר .העו"סית מהכפר שמעה על
נפלאות החממה בפרדסיה והוחלט ,שבחופשות מביה"ח וכחלק מאקלומו מחדש בכפר ,יעבוד ניר במשתלה
שלושה ימים.
וכך ,ניר היה מגיע כל פעם לשלושה ימים ומביא משהו מנטע ומהחממה.
עם המשלוח תמיד נעשתה פעולה ,כחלק מהמשך הקשר בין החממה לכפר.
קבלת הפנים במשתלה לכל דייר חדש היא קודם כל יצירת מקום — שייכות .ניר קיבל תא בארון העובדים
ועליו מדבקה עם שמו :מקום בו יוכל להניח את התיק שבו כל עולמו ,חולצה חדשה עם שם המשתלה ,יומן
כדי שיוכל לרשום מה עשה מדי יום ,וכלי שיוכל לשמש לו מאפרה .הדבר החשוב ביותר עבורו היה לדעת
מתי יקבל משכורת.
נטע שלחה עם ניר מעטפה ובה בכל פעם משהו אחר :זרעים או עציץ או עבודה על מבנה הצמח .קיבלתי ממנו
את 'חפץ המעבר' ויצרנו איתו פעילות.
את העבודה חילקתי לטקסים וסגמנטים (קטעים) קצרים :טקס הבוקר :ניר מגיע מניח את התיק שלו בתא
העבודה .ניר" :הבאתי זרעים" .ראיתי שהביא זרעים של חוטמיות .נתתי לו מגש עם תאים מלא באדמה ,הראיתי
לו איך ליצור בכל תא מקום לזרע ,לטמון כל זרע בנפרד ובסוף לכסות .ניר חורר ,טמן בכל תא זרע וסגר .עבד
עבודה מאוד מדויקת .בסיומה איבד את הסבלנות וביקש לעשן .כשחזר ,נתתי לו להשקות עם משפך .מהר
מאוד שוב איבד את הסבלנות .לימדתי אותו לספור עד  3בהשקיית לכל צמח והוא התחיל לספור באנגלית.
התפעלתי מהידע וניר סיפר שבעבר חי בארה"ב .מעכשיו כל צמח קיבל מים בכמות של .one two three
הגיע זמן ההפסקה .כל הדיירים מתאספים כדי לשתות ולאכול פרי .לרוב מתפתחת שיחת חולין או סביב
נושא שמובא על ידי .ניר הצטרף למעגל ,קיבל פרי ,הקשיב ונרדם .הערתי לו והצעתי שנסיים את היום .הוא
החזיר את המאפרה ,רשם ביומן את מה שעשה ,לקח את התיק והלך.
למחרת הגיע בזמן ,הניח את התיק בתא ,ואחר כך טמן ייחורי נענע .בעבודה עם נפגעי נפש או תשושי נפש,
צמחי התבלין הם החיבור לכאן ועכשיו .הריח שעולה בכל פעם שנוגעים בעלים מתהווה ללא כל פעולה
מיוחדת .הפעם סבלנותו הייתה קצרה יותר .אחרי הפסקת סיגריה והשקיה מעטה הוא רצה ללכת .כמובן החזיר
את המאפרה רשם ביומן לקח את התיק והלך.
ביום השלישי הוא הגיע חסר סבלנות .אחרי טקס הבוקר לא רצה לעשות דבר .ניסיתי השקיה בצינור שהחזיקה
זמן מועט .הוא ביקש לקחת איתו בובת דחליל בחזרה למחלקה .החזיר את המאפרה ,רשם ביומן ולקח את
הדחליל בשקית הפרחונית ,שבה הביא את זרעי החוטמיות.
הקשר החשוב עם נטע הפך את המסע מהמחלקה אל הכפר ובחזרה לחלק מתהליך השיקום.
לאחר מספר שבועות זרעי החוטמיות כבר נבטו .כשניר הגיע הצעתי לו להעביר כל אחד למיכל גדול יותר,
כדי שיהיה לו יותר מקום .כל התכנים של ניר היו החזרה אל הכפר והרצון להרגיש בבית.
תהליך החזרה אל הכפר לא צלח .לאחר דיונים הוחלט שמסגרת הכפר אינה מקום מוגן דיו עבורו ואינה יכולה
להכיל אותו .ניר צריך להיות שמור יותר.
הנקודה האופטימית בתהליך העצוב היא רשת המטפלים בגינון .רשת ירוקה ,מאפשרת ומקבלת .העבודה
בשיתוף פעולה עם נטע ,הדיבור בשפה כל כך מובנת בכוונה ,באנלוגיה וביישום ,המתיקה את האכזבה
והאירה את הפן הנוסף והחשוב כל כך ,המצוי בסביבה ובכלים הירוקים שנמצאים סביב המטופל▪ .
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אביגיל מרקמן

זמן צמיחה בבתים
החמים באשכול
עצרתי את הרכב בצד השביל המוליך למועדון .א' מיהר להגיע אלי עם הקלנועית שלו ולהציע עזרה בהעברת
הציוד ,שהבאתי עימי למפגש .כשנכנסתי דרך דלת המועדון ראיתי שמשתתפי הקבוצה שקועים כדרכם
בשיחה ערה ,מחליפים מידע בנושא שמעסיק אותם .מיד חייכו אלי ובחנו איזה צמחים מבצבצים מהארגז,
ומ' שאלה "מה הבאת לנו היום?"
פגישה נוספת של קבוצת הגינון החלה.

מפגש בנושא "הלב" או "עניינים שבלב":
פתחנו כדרכנו עם חליטה מצמחי מרפא .התעניינות הקבוצה בתכונות הצמחים ובמידע עליהם לא פגה גם
לאחר שלוש שנים של מפגשי "חוג הצמחים" ,כפי שמכנה אותם אחת החברות .בזמן ששתו את החליטה,
התחלתי להניח על השולחן ,בקרבת היושבים ,עלים ופרחים .הפיזור ההדרגתי אפשר למקד את תשומת הלב
בעלים השונים .שאלתי" :מה לדעתכם משותף להם?" עלו כמה הצעות ,עד שמישהי אמרה "יש להם צורת לב"
ואני אישרתי שזהו הנושא שלנו היום .בשלב הבא ,נתתי לכל אחד כרטיסיה לבנה וגירים ובקשתי לצייר לב.
היה מעניין ללוות את מהלך ההתחברות לציור ומרתק לראות את אשר נוצר :א' צייר לב אחד גדול והוסיף לו
צבעים רבים .ב' ציירה לבבות רבים בצבעוניות ניכרת ומילאה את כל הרקע בצבע .ג' בחרה רק בצבע הירוק
וציירה ענפים ,שעליהם דמויי -הלב שמוטים מטה .פ' לקחה עלה רקפת וציירה על פי הדוגמא קווי -עורקים
צבעוניים .ח' צבעה בריכוז רב לב אדום קטן במרכז הדף וחתמה את שמה בשוליו .ע' היססה אם להשתתף
ולבסוף ציירה בתכלת לב קטן עם חץ נעוץ במרכזו.
אחר כך ,עשינו סבב שיתוף :ג' דברה על בן משפחה חולה מאד וקשרה זאת לעלים הנבולים .פניה היו עצובים.
חברת קבוצה אחרת הזכירה לה את השיחה ביניהן על הביקור אצל הבת והאיצה בה לספר ,ובעקבות כך
תיארה ג' את המפגש המשמח עם הבת והנכדים וחוויה מרגשת הנוגעת לתחפושות פורים .תוך כדי סיפור
אורו פניה והיא הרבתה לחייך .בסוף הודתה לנו שהקשבנו ואפשרנו לה לפרוק דברים מהלב .א' אמר שהנכדים
מחממים את ליבו :איך הם משתפים אותו בחייהם ומתעניינים בשלומו .ב' דיברה על הולדת הנכד הראשון
הרחק ,בארץ אחרת .איך חשה כאב -לב פיזי ממש על שלא יכולה הייתה לנסוע מיד לראותו .אחר כך ספרה
ח' בפנים קורנות על הקשר מחמם הלב שיש לה עם נכדיה ,וגם חברים אחרים ספרו בשמחה על הקשר
המשמעותי עם משפחתם .בדברי הסגירה של המפגש ,הזכרתי ביטויים מגוונים סביב המושג "לב" וחיברתי
אותם ליחס אל הלב בתרבויות שונות .ג' העירה לי בחיוך ,שבחרתי להתייחס בעיקר לדברים האופטימיים
הנוגעים לנושא .חייכתי חזרה ואישרתי את תחושתה.
"בית חם" הוא מושג מוכר בכמה מישובי המועצה האזורית "אשכול" :מדובר במסגרת המיועדת לקבוצת
הוותיקים בישוב ,המשמשת מוקד למפגשים חברתיים בשעות הפנאי ,סביב תכנים שונים .המטרה היא לעודד
את אותם ותיקים לצאת מהבית ולהיפגש ובכך לצמצם מצבי הסתגרות ובדידות בגיל הזקנה .האחריות על
קיום המפגשים היא בידי אחד/אחת מחברי הקבוצה" .בתים חמים" מתקיימים בארץ בתמיכת "אשל" (האגודה
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לתכנון ופיתוח שירותים לזקן בישראל) .מפגש הגינון אותו אני מנחה ,הוא נושא סביבו אנשים שמחים להתכנס
והוא ממומן על ידי "מרכז חוסן" ,השייך למחלקה לשירותים חברתיים במועצה.
הקבוצה הראשונה קמה בראשית  2010במרכז קהילתי ,בו רוב התושבים הוותיקים הם עולים דוברי רוסית
מ"חבר העמים" .קבוצה זו ממשיכה להתקיים .האחראית על המפגשים יודעת עברית ,במידה שמאפשרת לה
לתרגם את הדברים הנאמרים .מהר מאד נוצר חיבור חם בין חברי הקבוצה לביני .העיסוק בנושאים מעניינים
מעולם הצמחים והאפשרות לשתול ולקחת הביתה את התוצרים הלהיבה את המשתתפים .כעבור כמה
חודשים הצטרפה לקבוצה גם כלתה של אחת החברות והיא תורמת הרבה לתרגום ולמה שנרקם במפגשים.
עם הזמן ,נפגשנו גם בבתי חברים ,סיירנו בגינות וראינו איך מתפתחים הצמחים שנשתלו במסגרת הקבוצה,
הכרנו צמחי בר מקומיים ועסקנו בעשייה יצירתית .בשנה השנייה ,בט"ו בשבט ,הקמנו יחדיו גינה קטנה לצמחי
מרפא בקרבת המועדון בו מתכנסת הקבוצה .אנו חוגגים בצוותא את חגי ישראל ,בהם אני מוסיפה תכנים
מהמסורת היהודית וסיפורי פולקלור על הצמחים הקשורים למועד.
תוך שנה וחצי נוספו שתי קבוצות בשני ישובים ותיקים ,הסמוכים לגבול .המפגשים מתקיימים ,כאמור ,במסגרת
תקציב "מרכז חוסן"  -שניתן למועצה על רקע המצב הביטחוני ב"עוטף עזה"  -מתוך הבנת החשיבות של חיזוק
קבוצות הוותיקים בתוך הקהילה .אנו מתראים פעם בשבועיים-שלושה ,בשעות אחר הצהריים :פותחים עם
שתיית חליטה מצמחי מרפא ועוסקים בתכונותיהם המבריאות ובפולקלור סביבם .אחר כך לומדים על צמחים
שונים וקושרים אותם לעולמם של חברי הקבוצה ,ושותלים או זורעים בעציצים ,אותם המשתתפים מטפחים
בביתם .לעיתים קרובות ,החברים מספרים בשמחה על הצלחת הגידול (ומצטערים לעיתים על אי-הצלחות)
ואף מביאים למפגש עציצים ,כדי להראות לי ולאחרים .יש מפגשים המוקדשים ליצירה ,לרוב עם חומרי טבע.
בכל הקבוצות אנו מציינים את חגי ישראל ,כשאני מוסיפה לתוכן גם את "נקודת המבט הצמחית" .כמו-כן,
הפכתי לאשת קשר עם המשתלה :רושמת בקשות ,קונה פרחים ותבלינים ומביאה אותם למזמינים – ובכך
מסייעת לחובבי הגינון להוסיף ולהעשיר את גינתם (דבר שחלקם התקשו לעשות לבד בשנים האחרונות,
בגלל מגבלות הגוף והמרחק).
יחסי החיבה והאמון שהתפתחו בין חברי הקבוצות לביני ,מהווים מרכיב חשוב באווירה השוררת במפגשים
ובכוח המשיכה שלהם .עם הזמן נגענו בתכנים אישיים ,קבוצתיים וקהילתיים .שמעתי סיפורי חלוצים על
ימיהם הראשונים של הישובים ,אילו כוחות ותושייה גילו ואיך הם מרגישים עם הבחירה לחיות בנגב .עבור
המשתתפים נוצרה הזדמנות לשוב ולהשמיע דברים שאולי לא ביטאו כבר מזמן ולהזכיר לעצמם מה רב היה
פועלם במשך השנים .אני חשה ,שסיפורים אלה הם גם נתינת תוקף לערכם האישי של האנשים בשלב זה
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של חייהם והם חווים "גאוות יחידה" .מצאתי את עצמי בתפקיד של עדה מבחוץ ,משקפת ומגיבה ,הנתפסת
כקרובה לעולמם של החברות והחברים .בכמה הזדמנויות נאמרו בקבוצות דברים מרגשים ,שאולי מעולם
לא שיתפו בהם קודם לכן.

מפגש גינון בנושא טעם החיים" :מהו טעם החיים בשבילי"
את החליטה המשתתפים הכינו הפעם בעצמם ,מעלים שונים של צמחי מרפא .עשיתי קישור בין הריחות
והטעמים שנלוו להכנת החליטה ,לנושא "טעם החיים" .ברגע שהזמנתי אמירה של משהו אישי בנושא ,כמעט
כולם רצו לדבר .ס' הצהיר מיד "פרחים!" .צ' דיבר על קשרי המשפחה המגוונים מילדותו ועד היום וגם על
הקשרים בין האנשים בחברה בה הוא חי .ח' הכריזה " :לפעול ,לעשות ולשפר דברים  -נותן טעם לחיים" .ע'
דיברה על היציאה לגינתה :על התחושה הרוחנית ממש ,הקשר לשמיים ,על מעשה היצירה :ממצב שאין כלום
באדמה – לגינה כמו שיש לה היום .גם ג' ציינה את היציאה החוצה כל יום לסיבוב בגינה ותחושת הפליאה על
כל התפתחות שהיא רואה בה .ש' חיבר את הנושא למאכלים של הילדות ולמאכלים של היום ,וסיפר על מוכר
התבלינים שהיה עובר עם תיבה ברחוב וכל עקרות הבית היו יורדות לקנות ממנו .גם חברים נוספים דיברו.
בהמשך המפגש הצגתי את תפרחות הסוככיים שאספתי בטבע באותה עונה ,ודרכן את משפחת הסוככיים,
המספקת לנו תבלינים רבים .ברגע שהזכרתי את השומר ,הציעה ע' ללכת ולהביא את השומר אשר גדל
בגינתה ,מהזרעים שזרעה באחת הפעילויות בשנה שעברה .היא הופיעה שוב אחרי כמה דקות ובידיה שומר
מפליא בגודלו ,עם שפע פטוטרות לבנות .ע' חתכה את הפטוטרות ,כיבדה את הנוכחים וזכתה לשבחים רבים
על הטעם .תוך כדי אכילה ,התעוררו בקבוצה זיכרונות והצעות סביב השימושים בשומר .המפגש הסתיים
בזריעת תבלינים ממשפחת הסוככיים.
המפגש המחיש לי את כוחם של ריחות וטעמים לעורר רגשות ועד כמה הקבוצה הזאת מהווה מקום בטוח בו
ניתן לומר דברים אישיים ,להתגעגע ולהעלות זיכרונות ,בחברת מאזינים אוהדים.

דוגמאות לכמה נושאים עליהם שוחחנו בקבוצות:
שורשים – מה המושג הזה מעורר בי (אחרי התרשמות משורשי פרחים ,אותם שתלו אח"כ בעציצים).
ריחות וריחן – דברים ,מצבים וזיכרונות הקשורים לריחות (התבוננות ומישוש של מיני ריחן היוו גירוי לנושא,
והייתה זריעת ריחן בסיום).
יש שמות ויש שמות – מהו הסיפור מאחורי שמם של צמחים שונים שהוצגו במפגש וסביב שמותיהם של
המשתתפים.
חילופי-עונות בטבע ובחיים שלנו – נושא שנפתח ביצירת סידור צמחי בתוך מיכל ,מתוך מגוון גדול של חלקי
צמחים ,כביטוי אישי של הרעיון.
קוצים – הסתכלות בדוגמאות של קוצים ועיסוק בשאלה" :האם גם לאנשים יש קוצים?" ואחר כך ,ציור קוץ
על דף אישי וסבב שיתוף בסיום.
מה צמחים מעוררים בי? – שאלה שעוררה התבטאות נרחבת!
מהם הדברים בהם התברך הישוב שלנו? – בעקבות עיסוק בשבעת המינים בהם התברכה הארץ ,בחג השבועות.
בכל הקבוצות עשיתי מדי פעם סיכומי-ביניים עם מבט להמשך .מסיכומים אלה יכולתי ללמוד הרבה על
המשמעות של מפגשי הגינון לחברי הקבוצה .מובאים כאן כמה מהדברים שרשמתי באותם סיכומים:
"החוג הזה ,אני מחכה לו בכיליון-עיניים .אף פעם לא הייתה לי "אצבע ירוקה" ,אבל יש לי את כל השתילים
שהבאתי מפה .רואה אותם כל בוקר מתפתחים ושמחה .אוהבת מאד סיפורים ואת העבודות ,לפי האפשרויות
היצירתיות שלנו".
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"בשבילי זה לחזור להרבה דברים אהובים עלי ,שלמדתי ושכחתי .הזיכרון בוגד בי על ימין ועל שמאל .החוויה
היא המפגש עם הפנים המוכרות .לא תמיד יוצא לנו לשבת ולדבר ,לצחוק אחד על השני ,ליהנות ברוח בריאה
וטובה .האווירה נותנת לי רוגע .אני ,בתוך עמי אני נמצא .רואים שיש לנו חוויה משותפת בקשיים שיש עם
הגיל .תרומתך לאווירה הנוחה והרוגע שאת מביאה – בריאה לנפש האדם המבוגר".
"עד שלא באת ,לא עשיתי כלום בגינה .עזרת לי הרבה .אני מרגישה שזה הולך ...מצאתי בקבוצה הזו אוזן
קשבת ואנשים שאני קרובה אליהם מחדש".
"תמיד לומדים משהו חדש במפגשים .נהנים מאופן הלמידה אצלך .צורת הבאת הנושא היא החשובה .מגיעה
לכאן ברצון ובהנאה גדולה ומצפה שנפגש שוב במהרה".
"למדתי כמה דברים בסיסיים ואני מסתכלת יותר .מופתעת מההתעניינות שלי .הצמחים זה עולם ומלואו.
נהנית מאד להיות פה ביחד".
"בגלל המגבלות הפיזיות ,משוכנעת שבלי החוג הייתי עוזבת כל מה שקשור לגינה .בהשפעת החוג סידרתי
שיעשו לי שביל באמצע הגינה ואני יכולה לטפל בצמחים משני הצדדים .כל השנים הייתי חסידה של טיולים
ופרחי בר ,אז הגינה מהווה לי "במקום"".
"בחוג יש עניין משותף שמקרב בין אנשים שונים .נהנית מהקטע העיוני .מאד חשוב .כך נחשפים לדברים
שלא ידענו ולאט לאט צוברים ידע .נעים לשמוע את אביגיל .יוצאת מפה במצב רוח טוב .נהנית גם מהמפגש
החברתי .נעים פה מאד".

סיכום:
בתקופת הזקנה ,העיסוק בגידול צמחים מאפשר להסתכל על העתיד בציפייה :ציפייה לצמיחה ,לפריחה
ולשינויים מלהיבים המתרחשים לנגד העיניים ומחברים לתחושת חיות ולמעגל החיים .בהקשר זה נוכחתי,
שמפגשי הגינון שאני מנחה תורמים למשתתפים בהיבטים שונים ומגוונים:
העיסוק בצמחי מרפא ובבריאות והשתילה בצוותא מזמנים גם גירוי והנאה לחושים .נוצרת הזדמנות ללמידה
חווייתית אודות עולם הצמחים ,תוך חיבור לניסיון החיים האישי והאנושי.
יש חיזוק של הקשר החברתי ויצירת אווירה המאפשרת לדבר ,להקשיב זה לזה ולתת תוקף לערך העצמי בהווה.
התפתחה בקבוצות "גאוות יחידה" ,עם הרגשת שייכות להיסטוריה ולעשייה המשותפת ,כמי שהיו חלוצים
והקימו את הישוב שלהם בנגב.
האהבה לגינון ולצמחים ,כנושא משותף ,יוצרת משהו טוב ומעצים המגיע אל מעבר לקבוצה .הדבר מתבטא
למשל ,בכוח לבקש סיוע מהסביבה להתאים את התנאים בבית ,להמשך הטיפול העצמאי בגינה.
באשר לי:
הקשר עם קבוצות הותיקים באזור ,בתיווך העולם העשיר של הצמחים ,הוא משמעותי מאד עבורי .תכנון
המפגשים מוביל אותי למחשבה מתמדת ,חיפוש מידע ולמידה ,איסוף חומרים וערנות להזדמנויות שהטבע
מציע  -לעיתים באופן חד-פעמי .זוהי זכות אמיתית ליצור משהו ייחודי לאורך זמן ,עם קבוצות אנשים שהם
אמנם זקנים לפי גילם ועתירי ידע וניסיון חיים  -אך כה פתוחים ללמוד דברים חדשים בצוותא ,וליהנות מהווי
חברתי ומחוויות מרעננות .אכן זכיתי▪ .
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שאול פורת

על מחילות החפרפרת והפחד
מהלא–מודע
תהליכים מעכבי צמיחה (?) במעון לבוגרים בעלי קשיים
קוגניטיביים ומוטוריים

בחורף השחון הזה בוודאי נתקלה עינכם בתילי החפרפרת (אני יודע ,זהו חולד) .תילים תילים של אדמה רכה
ותחוחה ,ממש מזמינה לשתילה .שדות החיטה הנמוכה שאינה מצליחה לצמוח השנה ,מנוקדים ומטולאים בחפירות
החולד הנברן .בכל פעם שאני נתקל במחפורות ובתילים אני נמלא פליאה והערכה ליכולת הזאת של החולד.
ההערכה והפליאה הסתיימו באחת ,בבוקר דצמבר קר .הגעתי אל הגינה הטיפולית וישר מולי הזדקרו התילים
התחוחים .האדמה הסרבנית ,שבימים כתיקונם בקושי נענית לתחינותיו של הקלשון ,נפלחה בקלות מדושנת.
בימים הבאים ,בכל בוקר ,קידמו את פניי מחפורות ותילים חדשים ,רעננים ותחוחים .אט אט החלו להיעלם נביטות
הבצל ירוק ושתילי הצנוניות והחסה הרכים .בין מחפורת למחפורת נמתחו סדקים ,שנפערו למחילות ארוכות
ורכות למגע .ערוגת הגזר נזללה ואחריה הפטרוזיליה והכוסברה .התחלתי לחוש חוסר נוחות .החלטתי לשתף
את הדיירים ולקיים התייעצות .כנראה שלא הערכתי נכונה את יכולתם לקלוט אינפורמציה שכזו .תהייה וחשש
הסתמנו על פניהם .בסיור שעשינו בינות למחפורות החולד הם היו קצת מבוהלים" .היא חיה גדולה?" שאלו" ,ומה
היא מסוגלת לעשות?"" ,איך היא נראית?" "האם היא מסוכנת?"
המפגש השבועי נפתח בסימן החיה הלא-נראית ,החיה התת-קרקעית הזו ,שחדרה אל מרחב הגינה המוגן .הפחד
מהלא נודע (והלא נראה) נכנס והפך לשותף קבוע במפגשים שלנו .הגינה הנעימה והמרגיעה ,אי ירוק של שקט
ושלווה ,נחרד לפתע ונפרץ .מישהו שאיננו רואים מחבל במעשה ידינו .הדיירים היו שואלים בתחילתו של כל
מפגש "האם היא עדיין כאן?" (המפלצת?) "איך כדאי לתפוס אותה?" "אולי כדאי להרעיל אותה?" .הם קצת נרתעו
ממגע באדמה באזור המחפורות התחוחות וחיכו שאני אהיה לידם ,או הראשון לגעת בה .חשבתי ,שהתמודדות
עם פחד שכזה מהלא-מודע והלא-נראה ,כדאי לה להסתמך על הפיכתו לנראה ולמודע.
התחלנו לחפור את התלוליות התחוחות ולמלא אותן מים .לפני שנים עבדתי בחברתו של תאילנדי חביב .הוא
שיטח קלות את המחפורת ולקח צינור השקיה ירוק ,פתח את המים חלושות והכניס את קצהו לאחת המחפורות
שנראתה עמוקה במיוחד .המשכנו את עבודתנו ולאחר כשעה ,יצא לפתע מהמחפורת יצור עיוור ובעל ראש שטוח.
הוא הלך כסומא והגיע לכביש ,ומייד ניסה לחפור את האספלט בציפורניו החזקות.
אולם עתה לא היה לצידי הצייד התאילנדי המיומן ,אלא רק סרגיי הדייר (שם בדוי) .עמדנו והסתכלנו על עמלנו
שנחרב ,ולפתע האדמה החלה לזוז ונתזי קרקע החלו מצטברים לכדי תלולית .סרגיי היה נרגש ונרעש .כל פחדיו
וחששותיו מהיצור הבלתי נראה התממשו .הלא מודע החל לפלס את דרכו למודע (ממש הצלחה טיפולית!!)
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והוא פרץ בצווחות ,בקול חנוק ונרגש" :הנה היא! הנה היא!" .רצתי להביא את הטורייה ,לחפור ולהכות ,לבטוש
ולרסק ,אולם החולד החמקן כבר מזמן נסוג במחילותיו.
בשבועיים הבאים ,המפגשים בגינה לוו במתח המתמיד מה קורה עם החולד .אני השלכתי על הדיירים את
חששותיי ותסכולי מאזלת ידי .הגינה הקטנה והמרוטה שלנו ,שגם כך נאבקת להצמיח את יבולה ,נחשפה עתה
לאיום גדול על קיומה ,ומראה התלוליות התחוחות שצצות להן בכל פעם מחדש ,היה כמו אצבע משולשת
הנתחבת אל פרצופך.
"אין ברירה" אמרתי לעצמי .לקחתי כמה בצלים גדולים ,הסרתי את תוכם ,טמנתי בפנים רעל עכברים חזק ,וחפרתי
במספר מקומות בגינה בסמוך לתלוליות התחוחות .טמנתי מלכודות של בצל ממולא ברעל לחולד המסכן ,מקווה
שתאוותו לבצל תעלה על זהירותו.
כבר למעלה משבוע שאין סימן לתלוליות תחוחות חדשות ,הדיירים עדיין שואלים ומגששים בהיסוס מה
עלה בגורלו של החולד (כן ,כידוע ,גם מיריב מר קשה להיפרד) .אט אט הם מעיזים לשתול מחדש באזורים
נגועי האסון וזלולי החולד ,ומקווים שהוא הלך למקומות אחרים ,להכיר טעמים חדשים ולחשוף את המראה
המושך והיפהפה של אדמה תחוחה▪ .
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אורית ירון וניצה דהן

הרחבת קצוות באמצעות
גינון אנכי
"הרחבת קצוות באמצעות גינון אנכי" הוא מושג מן הפרמקלצ'ר ,שהציג בפנינו ברק בן חנן.
ברק הוביל את היום ,כשהוא שזור כחוט בין פתרונות של גינון עירוני לבין גינון קהילתי.
הסיור התחיל בביתה של יעל סתיו שחשפה בפנינו את האופנים המגוונים והיצירתיים להרחבת קצוות חצר
ביתה .התבוננו בפתרונות שונים לניצול המרחבים האנכיים (וורטיקאליים) אשר הגינון בהם מוסיף נוי ואף מניב
תוצרת מרשימה .יעל ,שהיא מעצבת תעשייתית במקצועה ובעלת גישה מקיימת באישיותה ובאורח חייה,
החלה לחקור את הגינון האנכי כבר בעבודת הגמר שלה :החיים בעיר הצפופה ומרובת הקירות והגדרות,
המחולקת לשטחים קטנים הנחוצים לצרכים שונים ,הובילו אותה לחשוב כיצד להקים גינה מבלי לגזול שטח
מהחצר .זאת ,יחד עם הרצון לגדל את המזון שמשפחתה צורכת ,כשהוא זמין ,טרי ונקי ככל האפשר מחומרי
ריסוס .במהלך  10שנות עיצוב וחקירה ,היא ניסתה ליצור גינון אנכי תוך בדיקת מגוון המוצרים הקיימים בשוק,
ומהם למדה אילו מוצלחים פחות ואילו מתאימים יותר .כך הגיעה לעצב מוצר לבניית גינות אנכיות מחומרים
ממוחזרים ,בסיועם של אנשים בעלי צרכים מיוחדים .יעל ספרה גם אודות פתרונות השקיה ואיך לנצל את
הגדר הכפולה לאיסוף קומפוסט וכן לאחסון יצירתי בקיר שאינו מתאים לגינון.
בעוברנו לנקודה הבאה ,ברק הוביל אותנו דרך שכונת מעוז אביב ,שהוא נמנה עם תושביה .ברק סיפר כי
השכונה מנוהלת כאגודה שיתופית – כמו קיבוץ :החברים משלמים דמי חבר ,מתגייסים לפעילויות השונות
ובוחרים בעלי תפקידים ,המסייעים לקדם ולשמר את איכות החיים ,ברוח הפרמקלצ'ר .בלב השכונה ממוקמת
הגינה הקהילתית ,אליה הגענו בחלקו השלישי של היום .ברק מנה בדרך כמה דוגמאות של 'הרחבת קצוות':
מקצה הבית הפרטי אל השכנים בבניין המגורים וכן הלאה .הרחבה זו הביאה לגילוי כי יש שכנים אחדים
היכולים לסייע בתחומי התמחותם :למשל ,יעל כמעצבת מוצר ,שכן אחר כבעל מפעל או כפעיל עירוני ועוד
אדם כבעל חברה לפיתוח והדרכה .תחום נוסף בהרחבה הוא הכרת בתי הספר והגנים :כיצד ניתן לסייע להם
ולקיים יחד פעילויות ,המתחשבות בצרכיהם והיוצרות חיבור חם לשכונה ולאדמה .ברק הוסיף ומנה עוד
אפשרויות ל 'הרחבת קצוות' .למשל בינינו ,חברי עמותת אדם צומח ,לבין הפעילות בגינה הקהילתית.
משם המשכנו לבית ספר ונצואלה – קלישר :בית ספר על-אזורי לחינוך מיוחד ,לבעלי נכות פיזית ,ליקויי ראייה
ופיגור שכלי .בית ספר זה הינו מסגרת לימודית -טיפולית -שיקומית ,השואפת לאפשר לתלמידים להתנסות
במציאות בכוחות עצמם  -עד כמה שניתן  -ויחד עם זאת לתת להם את התמיכה ,ההכוונה והתנאים הדרושים
להתנסות .התרשמנו מהמקום כמרחב מכיל ומלא תקווה ,עבור ילדים נפלאים עם צרכים מיוחדים ומהצוות
המקצועי ,שפורץ גבולות באמצעות חשיבה יצירתית :כל מה שאפשר היה להנגיש לתלמידים ולצוות צויד
בגלגלים ,ידיות ועוד .חשנו שהכול עטוף באהבה ,הבנה ,והקפדה על אווירה נעימה .תוך כדי הליכה אל מרחב
הגינה הטיפולית "אומנות הגינה" בקומה השנייה ,ראינו כיצד 'הרחבת הקצוות' מתבצעת בכל כיתה ובמרחבי
בית הספר :ראינו 'דומינו ראלי' שהילדים הכינו בעצמם המשמש לחוויית הצלחה (תוך איפוק ,שליטה והפעלה
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מוטורית לא פשוטה ) על ידי הפלת רצף החלקים עד שיישמע הגונג! ,קיר סנסורי עם דגים במגוון חומרים
ומרקמים ,באולינג מבקבוקים וכדור סל עם חוט קשור לכדור.
ברק ,יעל וצוות הפרמקלצ'ר השכונתי חברו לבית הספר והקימו שם גינה אנכית .הם אף בנו מערכת של איסוף
מי מזגנים ,מגג בית הספר אל חבית גדולה ,המשמשת להשקיה בגינה הטיפולית ,הממוקמת במרפסת המקורה.
הם יזמו יחד את טיפוח החורשה הגובלת בבית הספר .נטיעה ושתילה של עצי פרי ושיחים וזריעה של פרחי
בר ,נעשו יחד עם ילדי בתי הספר הנוספים בשכונה.
בחלק האחרון של היום בילינו בגינה הקהילתית בשכונת מעוז אביב ,בצל העצים עם ציוץ הציפורים .נחנו
וחידשנו את כוחותינו עם ארוחה טעימה .לתפריט העשיר דאגו המשתתפים .ברק שיתף אותנו בקצרה בעקרונות
התכנון של הפרמקלצ'ר .בסיום ,ניתנה לנו ההזדמנות לתרום לרווחת הילדים על ידי בניית ערוגה מוגבהת,
שתשמש גם כעמדת עבודה בגינון ,המותאמת למתנייעים בכיסאות גלגלים.
היום היה מוצלח ומהנה .הוא נתן השראה להתבונן במשאבים הזמינים בסביבתנו ,לדבוק בחלום ולפעול
למימושו...

ואם עדיין תשאלו :כיצד זה מתחבר לגינון הטיפולי?
במקומות רבים בהם מתקיים גינון טיפולי אין תנאים המתאימים להקמת גינה ולעבודה חקלאית-גננית :הן
מבחינת הסביבה והן מבחינת יכולות הביצוע של המטופלים (וכרגיל ,גם התקציב דל).
בחלק מהמקומות ,המטופלים אינם יוצאים מתחום המבנה משיקולים שונים כמו :סודיות של מקלט המשמש
להגנה ,או היותם קשישים ,תשושים ,נכים .כשתנאי הסביבה לא מותאמים לניידות והצוות חסר ,וכשצריך
ליווי תומך ,המטופלים יוצאים לעיתים רק למסדרון ,למרפסת ,או לפטיו הקטן.
במקומות אלה ניתן ליצור סביבה אנכית נגישה ,חסכנית במקום ,המאפשרת הצלחה :שיש בה שליטה על
בחירת האדמה ,יש קשר עין ברור עם הגינה וקל להשקות  -כי ההשקיה יותר ממוקדת .ניתן לעבוד בישיבה
ולשמור על ניקיון יחסי ,אם דואגים לאגור את המים שבבסיס הערוגה האנכית בתוך מיכל.
אפשר ליצור עמדה אנכית על גלגלים ,אשר תיתן מענה למטופלים המתקשים להתכופף.
הערוגה תהיה לא רחוקה מהצוות המסייע ,עם אפשרות להמשך טיפול גם בימים שאנו ,העוסקים בגינון טיפולי,
לא נמצא שם .התוצאה היפה תראה לעין ותשתף גם את שאר החוסים.
בסוף היום העלינו שאלה למחשבה :מה כל אחד יכול לקחת מהסיור למרחב הטיפולי שלו?
(מתוך תקווה שחברים יגיבו גם בפורום האתר)▪ .

תודה לאסתי כרמון – חברת הוועדה להעשרה מקצועית – שטרחה על בניית היום ואף הביאה שתילים – תרומת
הגינון בבית הספר בלקינד בראשון לציון ,בו היא עובדת.
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זהר טריפון

חיבור ,תיקון וצמיחה:
חוות היידיש במדינת ניו יורק
כמעשה ריפוי תרבותי
שאלת פתיחה
מה הם התחומים המוכרים לעוסקים בגינון הטיפולי ,אשר בהם ניתן להפעיל את הגינון ,או החקלאות ,כבסיס
לפעילות מיטיבה? אנו מורגלים במסגרות רפואיות ,חינוכיות ,משפחתיות .מוכרות לנו גם הגינות הקהילתיות
לסוגיהן – אלה הפועלות בשכונות שבערים הגדולות ,ואלה המשרתות אוכלוסיות יעד שונות .אך כמה מאיתנו
היו מדמיינים פעילות חקלאית כמרחב ללימוד שפה ,ולא כל שפה – אלא יידיש? האם ניתן להגדיר מרחב
כזה כמרחב טיפולי? האם לא מדובר בעוד מקרה של גינה קהילתית ,או לחילופין – במעין קייטנת-שפה? אנסה
להעביר כאן את מה שלמדתי לאחרונה על היידיש פארם ,חווה חקלאית-אקולוגית ושומרת-שבת ללימוד
ולשימור היידיש ,הפועלת בקרבת העיירה גושן [ ]Goshenבדרום מדינת ניו יורק ,מאז שנת  1.2010זוהי יוזמה
המושפעת ממגמות חדשניות בקרב יהדות ארה"ב ,הקושרות ,בין השאר ,בין יהדות ,שימור הסביבה ותיקון
עולם דרך השיבה לעבודת האדמה ,ופחות בין יהדות וציונות .למרות זאת ,אני מקווה כי תיעתרו לראות בחוות
היידיש ביטוי של צמיחה והעשרת התרבות היהודית הגדולה .הקושי להיפתח אל היידיש ,כשפה וכתרבות,
היה ,עד לא מזמן ,משותף לרוב ילידי הארץ מדור המייסדים ואילך .והנה ,החזרה אל היידיש מתרחשת
כיום גם בישראל והיא חלק מתהליך חשיפת שכבות העומק בזהות הישראלית .זהות זו ,אנו לומדים בשנים
האחרונות ,מושתתת על רבדים עתיקים ועשירים ,הן במזרח והן מערב ,הנוספים על עיצובה במרחב הישראלי
במאה השנים האחרונות2.
תגובה מצויה בסביבה הישראלית לשמע הרעיון הייתה' :מה הקשר בין לימוד יידיש לחווה חקלאית?' הגינון
הטיפולי ,כרעיון ,יכול להסביר את הקשר .בידינו הכלים להעריך הן את הסביבה החקלאית ככלי מעולה
להפעלה תוססת ומגוונת ,והן את העומק התרפויטי שמאפשר המגע עם הקרקע וצמחֵיה .הכתוב לא יעסוק,
אם-כן ,במקרה שטח של טיפול באמצעות גינון ,אלא במבט על מהותה של עבודת האדמה כתיקון וכטיפול
תרבותי .זהו טיפול רב -ייעודי ,שתכליתו לאפשר איחוי במישור ההיסטורי ,התרבותי-לשוני ,בין קהלים שונים
לבין שפת היידיש השורדת .לדברי ישראל באס ,כנצר ליהדות אשכנז ,עמד לנגד עיניו אורח חייהם המיוחד
 1את רוב המידע על החווה סיפקה מאירה גודמן ,שהיתה מעורבת בהקמתה .מידע זה כלל תיאור הרקע ליוזמה ,פרטים חשובים על הוגיה ומקימיה והיסודות הרעיוניים
וההיסטוריים שהביאו להקמתה ,לרבות מקורותיה במפעלות היידיש של הד"ר מרדכי שכטר ,סבו של נפתלי איידלמן .מאירה היא כיום סטודנטית באוניברסיטת
תל–אביב ,פועלת גם היא לפעול לחיזוק מורשת היידיש בארץ ,גם–כן במשולב עם פעילות חקלאית .הכשרתה החקלאית והסביבתית כוללת :שרות לאומי בקבוצת
יבנה [רפת ומשק חי] [ ;]2004עבודה בחווה ביו–דינאמית באורגון ,ארה"ב [ ;]2004התנדבות בחווה האורגנית של קבוץ שדה–אליהו [ ;]2005הכשרה במרכז לחנוך
סביבתי–יהודי של ארגון 'אדמה' בקונטיקט ,ארה"ב [ ;]2006סטודנטית במכון ערבה ללימודי הסביבה [ .]9-2008רוחב ועומק מחשבתה של מאירה תרם הרבה
למיקום החווה ָּבהקשר הרחב של ההגות היהודית החדשה ,ועל כך אני מודה לה ,מתוך הערכה עמוקה .מידע נוסף מצוי בהצהרת הכוונות וכתבים שונים באתר:
 .www.yiddishfarm.orgבמהלך כתיבת הסקירה נפגשתי עם ישראל באס ,שביקר לראשונה בארץ בינואר האחרון ושוחחתי עם הבלשן פרופ' גלעד צוקרמן.
ממצה וצבעוני של חוות היידיש ,במוסף מוצ"ש של העיתון 'מקור ראשון' [ ,15.11.2013עמ  .]30הגליון כולו – שכותרתו היתה 'דע
ֶ
 2לאחרונה ,הופיע תיאור
באת' – הוקדש להחייאת מסורות העבר בארץ .חוות היידיש נסקרה כחלק מכתבה על חזרה אשכנזית לשורשים ,דרך לימודי יידיש והפקת אירועי
ָ
מאין
בישול ומוזיקה ממזרח וממרכז אירופה.
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של יהודי הקרפאטים טרם מלחמת העולם השנייה ,כמופת והשראה להקמת חוות היידיש 3.הוא מזכיר ,כי בצד
יישובה של ארץ ישראל במסגרת מהפכת הציונות ,התקיימו בפזורה אין-ספור קהילות עובדות אדמה ,בהתאם
לתקופות ולאופי הרשויות ,הן במזרח ובמרכז אירופה והן באסיה ובצפון אפריקה .בעבורו ,החיבור בין שימור
והחייאת היידיש ובין הקמת חווה חקלאית היה טבעי לגמרי.

החייאת היידיש
מלחמתה של היידיש הייתה ,ועודנה ,מלחמה על לגיטימציה .מדיניות כור ההיתוך במדינת ישראל הצעירה
גרמה לדחיקתן של שפות העולים מארצות האסלאם ,לאורך שניים עד שלושה דורות .אך מלחמת החורמה
נגד היידיש החלה עם ראשית ההתיישבות הציונית בארץ .גם בארה"ב ,אשר קלטה יהודים בגלי ההגירה
המואצים מראשית המאה ה ,20-נדחקה היידיש מפי הדור השני למהגרים ,ופינתה מקום לאנגלית ,בתוך
מאמצעי ההסתגלות במולדת החדשה .כשפת יומיום ,היא השתמרה בקרב קהילות חסידיות בארץ ובעולם
וכן ,בזעיר אנפין ,בקרב קבוצות לא-ציוניות ,כגון הבונדיסטים ,ובקרב קבוצות של יידישיסטים מושבעים .מחוץ
לקהילות אלה ,עברה היידיש להיות ,בעיקר ברחבי ארה"ב וארצות אמריקה הדרומיתַ ,סמָן תרבותי סמלי,
כביטוי מוכר ל" -יידישקייט" .עם זאת ,מוסדות מוכרים בארץ ובעולם התמידו בנחישות על שימור תרבות
היידיש וכיום מסתמנת התעוררות מוסדית ,המעודדת ומקרבת צעירים למרחב היידי 4.בצידם קמו גם יוזמות
לאיסוף החומר המודפס ביידיש ,כדי להצילו מכיליון מוחלט עם מותם של דוברי יידיש מן הדור הישן5.
היהודי–איכ ִרי של פזורה זו מצוי ברבים מספריו של אהרן אפלפלד ,נצר ליהדות זו מצד אמו .סקירה
ָּ
 3תיאורים עשירים ונוגעים ללב של אורח החיים
עיתונאית נרחבת על יהדות הקרפאטים נכתבה ,בשנת  ,1929ע"י העיתונאי הצרפתי הלא–יהודי ,אלבר לונדר [ ,]Albert LondresבספרוLe Juif Errant :
 .est Arriveהתרגום העברי :היהודי הנודד הגיע ,התפרסם בהוצאת 'מטר' בשנת .2008
 4כדוגמת בית לייויק ,בית שולם עלייכם ,יונג יידיש [מפעלו הנחוש של השחקן ואיש תרבות היידיש ,מנדי כהנא] ותיאטראות היידיש בתל–אביב ובירושלים
וכן הקתדראות ללימודי יידיש באוניברסיטאות השונות.
 5כדוגמת ספריית ה–יונג יידיש בתל אביב וכן ה– ,National Yiddish Book Centerבאמהרסט ,מאסצ'וסטס [תודה למכבין מלכין על המידע אודות ספריית
אמהרסט].
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הרקע להקמת החווה ומבנה פעילותה
לאחר הצהרת כוונות חגיגית וגיוס תרומות ראשוני ,נחנכה חוות היידיש ב 2010 -על קרקעות חקלאיות,
כ 80-ק"מ צפונית-מערבית לעיר ניו יורק ,בסמוך לעיירה גושן .האתר לא נבחר בשל הקישור המקראי הקולע
[ראו בראשית ,מ"ה:י' ובראשית ,מ"ז:כ"ז] ,אלא בשל זמינותם של קומץ מבנים ושטח חקלאי של כ 920-דונם,
בבעלות משפחה יהודית של פעילי יידיש ידועים .בתום שלב ההכנה ,נפתח האתר לפעילויות המשולבות
להנחלת היידיש.
חוות היידיש היא מפעל חקלאי לכל דבר ,שבו מגדלים תוצרת למכירה ולשימוש פנימי ומחזיקים גם דיר
עיזים ולהקת אווזים .היא הוקמה כיוזמה של שני צעירים שומרי מצוות ודוברי יידיש :נפתלי איידלמן []28
וישראל באס [ ,]24אשר גם חיים ועובדים בה .במשך רוב חודשי השנה מתקיימות בחווה סדנאות ללימוד
יידיש בכל הרמות .בנפרד ,מתארחים בה חברי קהילות החסידים דוברות היידיש בניו-יורק רבתי וברחבי
המחוז ,להתנסויות חקלאיות וסביבתיות.
הרקע של שני היזמים הצעירים משמעותי ומייצג :שניהם שומרי מצוות ,בוגרי מסגרות אקדמיות במדעי
הרוח והחינוך ובוגרי הכשרות מגוונות באקולוגיה וחקלאות ,במסגרות אקולוגיות-יהודיות ,אשר עליהן
נרחיב מעט בהמשך .נפתלי איידלמן הוא נכדו של היידישיסט והבלשן ד"ר מרדכי שכטר [Mordkhe
 .]Schaechter, 1927-2007ד"ר שכטר הקים באמצע המאה ה 20-קהילה דוברת יידיש בברונקס ,כתב מילונים
ליידיש שימושית בתחומי היומיום [ביניהם גם מילון בוטאני] ,הקים את ארגון יונגרוף לצעירי היידיש,
לימד באוניברסיטת קולומביה ונלחם לשמר את מקומה המרכזי של היידיש לא רק כשפה ,אלא כתרבות
וכזהות ,בלא קשר מתחייב עם הדת היהודית .נפתלי עצמו הוא מורה מוסמך ובעל תואר בלימודי יהדות
מאוניברסיטת ברנדייס ,העוסק בהוראת היידיש במסגרות רבות ,במקביל לעבודתו כמנחה במרכזים היהודים
ללימודי הסביבה :מפעלות החינוך של 'אדמה' [ ]Adamahו 'טבע' [ ]Teva Learning Centerוכמדריך חקלאי
ב 'חוות קיים' [ ]the Kayam Farmבמרילנד .הוא מוכר כאחד היזמים הצעירים החשובים בתחומי התחייה
היהודית .נפתלי הוא האחראי על התכנית הלימודית והתרבותית בחווה ,ואיתו מלמדת גם ד"ר אליסה
מזור .ישראל באס גדל בלונג איילנד אך בהמשך העביר את חייו לסביבת היידיש הפעילה יותר של ניו
יורק .הוא סיים בהצטיינות יתרה לימודי יהדות ופילוסופיה וכיהן ,בין השאר ,כמזכיר יונגרוף .הוא מעורה
כיום בקהילה החסידית במנהטן .גם הוא קיבל הכשרה חקלאית בתכנית של ארגון 'אדמה' ועיקר עיסוקו
בחווה הוא כחקלאי וכמדריך חקלאי.
לדברי ישראל באס ,בשלבי התכנון הראשונים לא הייתה כוונה ללמד יידיש ,אלא לאפשר מרחב לדיבור
וליצירה חדשה .הצורך בלימוד השפה נבע מהשטח ,מקהל המבקרים שהביע דרישה ללימוד מובנה .אז נענו
לו ופיתחו את קבוצות הלימוד :סדרות של סופי שבוע ,סדנאות ארוכות טווח בנות שבוע עד חודש ,במשך
השנה ובעיקר בשלושת חודשי חופשת הקיץ .יש כמה עשרות משתתפים בסדנאות הקיץ ,מכל הגילים ,וכן
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מסגרת נפרדת לבחורי ישיבה .במחצית הראשונה של הקיץ מתקיימת סדנה למתחילים .בסופה מתגבש
יידע טוב בשפה מדוברת .בחצי השני של הקיץ מתקיימת סדנת מתקדמים .סדנאות היידיש משלבות לימוד
שפה שיטתי עם התנסות בחוויה חקלאית ותרבותית :הפעלת החווה ,על כל ענפיה ,וניהול חיים בצוותא,
ביידיש בלבד ,בשיטת ההצפה [.]immersion
אורח החיים בחווה פשוט וחלוצי .מתוך ארבעת המבנים שבשטח ,שניים משמשים ללימוד ,לאוכל ,להתכנסות
ולבית כנסת .בשניים הנותרים מושכרים חדרים למגורים .מגורים מוצעים גם באוהלים ובקרוואנים סמוכים.
ניתן גם לשכור בקתה [ ]bungalowבאתר המרוחק כ 45-דקות נסיעה מהחווה ,בקרבת הרי הקטסקילס
[ .]Catskillsבבקרים יוצאים לעבודה חקלאית ; שעות האחר הצהריים מוקדשות ללימוד יידיש ובערב שומעים
הרצאות וצופים בסרטי יידיש .העבודה בחווה משרתת שני צרכים עיקריים .האחד ,הפעלה שיתופית של
אזורי המגורים והמטבח :הלומדים מבשלים את ארוחות כשרות משותפות על בסיס תוצרת החווה ,מכינים
וחווים שבת הלכתית בצוותא .והשני  -תחזוקת הענפים החקלאיים ותשתיות החווה.
חוות היידיש ממוקמת באזור חקלאי פורה ,אשר יּושָ ב מאז המאה ה 18-באיכרים הולנדים ,גרמנים ובעיקר
פולנים ,וצאצאיהם עדיין מנהלים את החוות המניבות שמסביבה .באדמת הביצות השחורה והעשירה גידלו,
ועדיין מגדלים ,בעיקר ּבצָל .בשלוש שנות קיומה התרחבה החווה מאד ,גם בשטחה וגם בענפי הגידול שלה.
מאז  ,2011הכשירו ישראל באס ונפתלי איידלמן את השטח המיועד .בעונה הראשונה ב ,2012-בוראו חלקות
מיוערות ,נבנו גדרות ,נחפרו תעלות ובארות ,סוקלו סלעים; בסיועם של תלמידי הסדנאות ,הם מקיימים את
משק החי ומטפחים גינת ירק לצרכי החווה :עגבניות ,בזיליקום ,חזרת ,בצל ,אבטיחים ,מלונים וקישואים [גושן
אמרנו? ]...ומתמקדים בגידול שום למכירה .בשנה שעברה שכרו טרקטור ,בנו אסם ולול ,חרשו מעל ל100-
דונם ,גידלו תרנגולות ,אווזים וכבשים ואספו יבול של כמה טון שום וכן כחצי טון חיטה .חלק מיבול השום
מעובד לּפֵסטו ונמכר בשוק כשר ,חלק הארי של יבול השום נארז בחווה ונמכר במרכולי הסביבה .הצמר
שנגזז מן הכבשים ישמש לאריגת ציציות והחיטה תשמש למצה שמורה בעבור הקהילה החסידית בניו-יורק.

קהלי החווה
ואמנם ,לחווה שני קהלי-יעד שונים בתכלית :הקהילה החסידית ,דוברת היידיש ,המרוכזת בעיר ניו יורק ובמספר
ערים נוספות במדינת ניו יורק ,וכל השאר :שוחרי היידיש הטירונים והוותיקים :יהודים ולא-יהודים ,שומרי
מצוות וחופשיים ,גברים ,נשים ,בני נוער ומבוגרים ,משפחות ויחידים ,אמריקאים ,ישראלים ומבקשי היידיש
מכל מדינות העולם .ההבדל עקרוני וסמלי מאד :מכאן ,צעירים ומבוגרים הבאים לרכוש את יסודות השפה,
ובהמשך – לתרגל וליישם את הידע שרכשו ,וליהנות מהעשרה מרוכזת בתחומי היצירה ביידיש לדורותיה.
מרביתם רואים זאת כמחווה מאוחרת כלפי מורשת אבות והחייאת מרכיב חשוב בזהותם .מנגד ,קהילה חסידית
סגורה והומוגנית ,המנהלת ביידיש חיי הלכה נוקשים והמבדילה את עצמה ,בסממנים חיצוניים ותרבותיים,
מעיקרי ומהישגי החברה המערבית שבקרבה היא מתקיימת .הקבוצה האחת זקוקה לידע הלשוני והתרבותי
שהחווה מעניקה ,ואילו החסידים הם כיום קהילת היידיש האותנטית היחידה בארה"ב .איידלמן ובאס רואים
בקהילה החסידית הסגורה משאב ,מופת ואוצר תרבותי .לא מדובר במופת הלכתי ,אלא במבנה המדגים את
אחד האופנים שבהם ניתן לשמר את היידיש כשפת יומיום .על יצירת קהילה כזו נאבקו ,ללא השפעה מרחיקת
לכת ,היידישיסטים החילונים בארה"ב ,ובראשם סבו של נפתלי איידלמן.
מיקום החווה מאפשר את התרומה התודעתית-חינוכית לכל שכבות הגיל בקהילה החסידית :פתיחת צוהר
אל עולם הטבע והעמקת המודעות לחשיבותה של איכות הסביבה .משפחות ,קבוצות בחורי-ישיבה וכמובן
תינוקות של בית רבן ,מגיעים לחווה ונחשפים אל עולם החקלאות ואל העושר הטמון בטבע ,בהדגשה מכוונת
של המחשת תכנים תלמודיים והלכתיים ,אשר נלמדים בבית המדרש ללא מגע ישיר עם בית-גידולם הטבעי.
באביב הקרוב [ 11-16במאי] תתקיים בחווה תכנית ייחודית ,Yeshiva Farm :שבה ילמדו את מסכת שביעית
בתלמוד ,העוסקת בחוקי שמיטה .בעוד שסדנאות היידיש משובצות לתקופות החופשות באביב ובקיץ וכן לסופי
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שבוע ,הקהל החסידי פוקד את החווה בחול המועד בחגים הגדולים ובמועדים מיוחדים .אפיק נוסף הוא שילוב
נערי שוליים מן הקהילה החסידית בעבודה החקלאית בחווה.

חוות חקלאיות והגות סביבתית-יהודית בארה"ב
לא ניתן לראות את חוות היידיש ללא ההקשר של ההגות הסביבתית-יהודית []Jewish Environmentalism
בארה"ב .בתיאור כוללני ניתן לומר ,כי זו תולדה של הצמיחה הייחודית של הפזורה היהודית בארה"ב בעידן
שלאחר מלחמת העולם השנייה ובייחוד מאז שנות ה 60-של המאה העשרים .החוויה היהודית התרחבה מעבר
ומחוץ לנוסח ההלכתי-אורתודוקסי ולאחר עשורים של קיפאון .היא צמחה כדי לשלב התחדשות יהודית עם
מודעות סביבתית .זרמים שונים ביהדות ארה"ב הטמיעו אל תוכם את מגמת החזרה אל הקרקע והחשיבה
הסביבתית ,בהשפעת התמורות הגדולות בארה"ב ,בשנות ה 60-וה .70-באזורים שונים ברחבי ארה"ב קמו
ארגונים וקבוצות-יעוד מקומיות ,אשר הטמיעו את רעיון הקיימות [ ]sustainabilityוהשמירה על כדור הארץ
כרעיון מחייב גם על פי היהדות .הם הסתמכו על המקורות היהודיים בענייניי שבת ,שמיטה ויובל ,הגנה על
החי והצומח וכן על הרעיון הקבלי-חסידי של תיקון עולם .חיזוקים לכך קבלו מן הרמב"ם ,מחכמי הקבלה וכן
מהוגים יהודים מן העת החדשה :הראי"ה קוק ,אברהם יהושע הֶשֶ ל ,א.ד .גורדון ורבים אחרים .בקהילות רבות
התפשט הנוהג ,לחוג את ט"ו בשבט כגרסה מעמיקה ויהודית של יום כדור הארץ הבינלאומי ,עם דגש על סדר
ט"ו ּבִשְ בט הקבלי .התפיסה היהודית-סביבתית הסיטה את נקודת הקשר עם אדמת ארץ ישראל כמקום המימוש
של החזון החברתי והמוסרי ,החקלאי והסביבתי ,ביהדות ,והמירה אותה ,באופן חלקי לפחות ,באפשרות
אקולוגית-אוניברסליסטית ,כמענה להשלכות הקפיטליזם האלים ולתופעת הגלובליזציה.
תנועת היהדות הסביבתית נמצאת כיום על סף שלב נוסף בהתפתחותה .לאחר כשני עשורים של גיבוש רעיוני
ויצירת תשתית ארגונית לפעילויותיה הוקמו גופי חינוך ופיתוח רעיוני ,כגון Coalition on the Environment
 and Jewish Life [COEJL]; Teva Learning Alliance, Adamahוכיום גם ארגון  ,Hazonואחרים .בראשם
עומדים רבנים ואנשי רוח בולטים מתחומי ההתחדשות היהודית [ ]Jewish Renewalוכן מנהיגים צעירים,
המשלבים בטבעיות רבה חשיבה יהודית אקולוגית עם דגש חזק על עבודת אדמה .הם עוסקים בהעברת מערכי
הכשרה חקלאית וסביבתית באתרים מיוחדים ובקרב הקהילות ,ובכלל זה המגזר האורתודוקסי ,לקידום אורח
חיים מאוזן תזונתית ומכבד מן הבחינה האקולוגית והיהודית גם יחד .כיום ,בצד פעילות חינוכית סדירה בקרב
ילדים ,בני נוער ומבוגרים ,פועלות גם חוות ייעודיות כמסגרות חינוך והסברה סביבתית-יהודית ,אך גם כאתרי
התיישבות של קהילות-חזון ,או קהילות-יעד [ ,]intentional communitiesאשר ,כמו הקיבוץ בשעתו ,קמות כדי
להגשים ערכים באמצעות חיי קהילה.

החזון של חוות היידיש
חוות היידיש אינה נתפסת בעיני מקימיה כיוזמה יהודית-סביבתית דווקא ,אלא כמסגרת חקלאית להנחלת היידיש
כשפה וכתרבות .למרות זאת ,החזון של נפתלי איידלמן ושל ישראל באס הוא :להקים בה קהילת-יעד הלכתית
[כלומר ,שומרת-מצוות עפ"י ההלכה האורתודוקסית] ואקולוגית של דוברי יידיש ,שתמנה כעשר משפחות .לא
כל חבריה יחויבו בעבודה חקלאית בחווה; חלקם יעבדו לפרנסתם במקומות אחרים ,אך יהיו מחויבים לשמירת
שבת ,לרעיון הקיימות וליידיש .חזון זה מעיד על התקדמות התפיסה היהודית הסביבתית לגוונים ייחודיים של
החייאה תרבותית .הקמת היידיש-פארם כשלעצמה מבטאת חזון ראשוני ,שהגשמתו הביאה להעצמת רבים,
על-ידי חידוש הקשר עם שפת אבותיהם ,ולהעשרה ייחודית של הקהילה החסידית על פלגיה השונים .עם זאת,
הושָ בָת המפעל הזה על קרקע חקלאית והנעתו באמצעות עבודת האדמה ,הצמחת יבולים והשיתוף במארג
חיים חקלאי מלא ,היא אמירה שקטה ומודעת לכך ,שחידוש ,חיבור וסגירת מעגלים ,מופנמים ונטמעים באופן
ההרמוני ביותר בתודעה האנושית דרך המגע הישיר עם האדמה ועם מעגלי הצמיחה שהיא מאפשרת▪ .
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נספח למאמר

מעמדה של היידיש
כשפה בסיכון
ייחודה של היידיש ,הוא בהיותה שפתם של יהודים
בני ארצות רבות ותקופות שונות ,ברחבי אירופה.
היידיש היא בעצם בבואה של מסורות ,תרבויות
והווי של כ 1,000-שנות פזורה יהודית .לכן מובן ,כי
ישנן גרסאות רבות ליידיש ,לפי ארצות הפזורה וכן
לפי אופי הקהילה שנדרשה לה .גם כיום ,היידיש
המשמשת את החסידים שונה מזו שלימדו חוקרי
ומשמרי היידיש .הראשונה מושפעת מאד מלימודי
הקודש בעברית ובארמית ,אך אינה נתפסת בקרב
דובריה בקהילה החסידית כערך תרבותי ,אלא,
בעיקר ,ככלי לתקשורת שימושית .לעומת זאת,
היידישיסטים פעלו מתוך תפיסת עולם חילונית ,או
לפחות מודרנית ,ומתוך ראיה רחבה של תנודות ותנועות גיאוגרפיות ותרבותיות בקרב העם היהודי בזמננו.
ראייה זו הביאה בחשבון את אפשרות היעלמותה של היידיש עוד לפני השואה ,ולא כל שכן בעקבותיה .הם
חתרו תמיד לעידון ולהשבחת היידיש כשפה ,וכן לסטנדרטיזציה [קביעת נוסח אחיד] של השפה המסועפת
ורבת המקורות ,בין השאר דרך כתיבת מילונים.
דירוג אונסק"ו לשפות הנתונות בסיכון מונה ארבע דרגות של סיכון ,לפי ריחוק הדורות ותכיפות השימוש
בשפה :משימוש מועט בלבד ,בקרב הילדים [שפה כזו מוגדרת כ'פגיעה' [ ]]vulnerableועד לשימוש מועט גם
בקרב הדור הוותיק ביותר ,סבים וסבים-רבים [שפה 'בסיכון מוחלט' [ .]]critically endangeredהיידיש מוגדרת
כיום כשפה בדרגת הסיכון השניה במדרג :סיכון וודאי [ ,]definitely endangeredשפה שאינה נלמדת בבית על
ידי הילדים .כל זה אמור בארצות אירופאיות ,שבהן היתה היידיש בשימוש עקבי ושכיח הרבה יותר בעבר.
בארה"ב ,כאמור ,התקיימו במאה האחרונה שתי מגמות קוטביות :דעיכת היידיש בקרב היהודים הלא-חסידים,
לעומת שימוש יומיומי בקרב העדה החסידית על ריבוי חצרותיה ,בשל הגירת החסידים לארה"ב ,לאחר
מלחמת העולם השניה1.

שיטות להנחלת השפה בחוות היידיש
בעבור לומדי היידיש בחווה ,רכישת השפה נבנית משני מרכיבים משלימים זה את זה :התנסות טוטאלית
ובלעדית ביידיש [בשיטת ה"הצפה" ,]immersion ,וחיי קהילה שלובים ,בעבודה חקלאית מונחית ומסורת
יהודית .בעבודה החקלאית ,כמו בהפעלת המטבח או בהכנות לשבת ,נאגר אוצר מלים רבגוני ומרובד ,המקיף
תחומי יומיום שונים .מדבריהם של בוגרי הסדנאות נשמעת הפליאה וההוקרה לחידוש שבמפגש עם מונחים
ועם משפטים ,הנצרכים לפתע במהלך הפעילות השוטפת בגן הירק או בדיר העיזים .העבודה והמגורים בחווה
מאפשרים שיתוף רגשי ותרגול רציף ומצטבר של החומר הנלמד .כל זה מתרחש בהקשר החשיפה למסורת
היידית והיהודית.
מארג כזה משרת כמה מטרות ,אשר הבלשנות השימושית ,העוסקת גם בתחום הוראת השפות ,מגדירה ככלים
מבטיחים בהחייאת שפות הנתונות בסיכון ובשלבי הכחדה .ענף מיוחד בתחום זהו הוא ,Revival Linguistics
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בלשנות של החייאת שפות .אחד מדובריה הרהוטים כיום הוא פרופ' גלעד צוקרמן ,ראש הקתדרה לבלשנות
ולשפות בסיכון בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת אדלייד [[ Adelaideבדרום אוסטרליה .הוא עוסק בהנחלת
שפות מושתקות ,או מוכחדות לגמרי ,לאוכלוסיות דובריהן הילידיות ,הן באוקיאניה [אוסטרליה וניו-זילנד] והן
ברחבי אסיה ,במסגרת תהליך של החייאה בדרגות שונות [ re-vitalizationו .]reclamation-באופן מרתק ,פועלו
הבלשני מורכב גם מיסודותיו הישראליים ,והוא לומד מתהליך החייאת העברית המודרנית על האפשרויות של
החייאת שפות רדומות .הוא עוסק גם במצב היידיש בימינו .דבריו מנסחים את ההקשר המדעי לפעולת חוות
היידיש ,במאמציה לשנע את השפה ממעמדה ככלי תקשורת מנוון לכדי מעמד של הַשְ מָשה ,של שפה פעילה,
חיה ודינאמית בדיבור יומיומי 2.נבהיר את דבריו ונסכם ,כי כך יושגו שלוש מטרות :מיצוב היידיש כאפשרית
לשימוש רגיל ,והעמקת מודעות זו בתודעת הדוברים; הרחבת מילון המושגים וקשת התחומים הנכללים ביידיש
כשפה שימושית [וזאת ,כהעשרה וודאית גם בעבור קהילות החסידים דוברות היידיש]; והחשוב מכל – גיבוש
קהילת דוברים וחיזוקה .במונחים של  ,language revivalismקהילה כזו היא המפתח לשימורה ולהפצתה של
כל שפה בהחייאה ,ובוודאי של היידיש כאפשרות .באמצעותה ,יועברו הידע והמחוייבות שנוצרו במרחב
אינטלקטואלי והרגשי של החווה ואשר מקנים תוקף עמוק ומתמשך ,אל מעגלים רחבים יותר▪ .

 1במחוז אורנג' ,שאליו שייכות העיר ניו יורק והעיירה גושן וכן ערים עם רוב חסידי בולט ,כגון מונסי ] ]Monseyוקרית יואל [ ,]Kiryas Yoelצפוי כשליש
מהאוכלוסיה להיות דובר יידיש ,בעוד כשני עשורים .זאת ,בשל הריבוי הטבעי בקהילה החסידית .קיימת תכנית לבנית עיר חסידית נוספת בתחומי המחוז.
 2במינוח הבלשני [עפ"י פרופ' צוקרמן] :ממצב של  post-vernacularלתהליך התחיה השימושית.vernacularization :
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נטע רודברג ,מטפלת בגינון

ספר חדש :הגן הנדיב -
פעילות בגינה המאפשרת
עורכות :נעמי אפל ואורית כשר
הוצאת רמת הנדיב2013 ,

המעיין בדפי הספר "הגן הנדיב" ידמה עצמו עד מהרה מטייל בשבילי גן מזמין ומאפשר ,מעורר השראה ודמיון.
תודות לעיצוב המבריק של תרזה בן-פורת -העושה שימוש במיטב חומרי הצילום מן הגן ובשילוב מאמרים
משובחים — צמח ספר עבודה נוח לתפעול במרחב הגנני :צבעוני ,מגרה ,מציג התפתחות רב -שלבית ,ממחיש
ומעודד יצירה.
הפקת הספר מהווה אפיק נוסף בהגשמת החזון של רמת הנדיב ,ארגון אשר רואה בשונות ובמגוון יתרון ,ושם
דגש על פתיחות וסובלנות כלפי קהלים מגוונים .תכנית הגינון הטיפולי ברמת הנדיב מהווה מסגרת משלבת
לאנשים עם צרכים מיוחדים .בעשייה היומיומית במקום ,תוך שיתוף הקהילה המקצועית בידע ובניסיון שנצברו.
ועוד — חשוב לא פחות — התכנית פועלת לקידום הגינון הטיפולי בישראל.
הספר נותן מענה לצורך הקיים בקרב העוסקים בגינון טיפולי במידע זמין ,נגיש ומפרה לפעילויות מעשיות
במפגש הטיפולי בגינה .עוד ניתן לקרוא בו עצות שימושיות להקמת גינות שונות ,להתרשם משילוב חומרים
וחפצים מגוונים במרחב הגנני וללמוד על מקומם של צמחים שונים בגינה .כל אלה מובאים בתוך מעטפת
עשירה ומעניינת של ההקשר הטיפולי ,כאשר בין לבין שזורים קטעי מידע אגרונומיים בהיבטים גנניים.
את הספר ערכו נעמי אפל ואורית כשר ,מובילות התכנית הטיפולית בגני הנדיב ,תוך שימת לב לפרטים קטנים
כגדולים .הן בחרו במיוחד בעיצובו כמחברת סלילית ,להתאימו לעיון תוך כדי עבודה בגינה .ההצעות לפעילויות
מתוארות בספר כמתכונים הכוללים רשימת חומרים ,כלי עבודה ,שלבי פעולה ונושאים לשיחה .אלו משולבים
בתיאורי גינות אישיות של אחדים מחברי הקבוצה הטיפולית הפועלת בגן
וכוללים גם את תיאורי המקרה הפרטיים שלהם .כך מתאפשרת לקורא
חווית העשרה ולמידה תוך הכרות מקרוב עם המשתתפים בתוכנית .לדברי
אורית" ,הצגת המטופלים בספר נובעת מהרצון להציג את אפיוני האדם
ואת הצרכים שלו ובהתאמה — את בחירת הפעילויות עבורו .לדוגמא:
למאיר (שם בדוי) ,המתקשה לעבוד בגב כפוף בגלל מגבלה גופנית ,נבחרה
פעילות של הכנת ערוגה מוגבהת אשר תקל עליו לעבוד בעמידה .בפרק
על הגינה של מרים מתוארת פעילות בערוגה מתוחמת ,שהתאימה לרצון
להעניק לה גבולות ברורים ומרחב "מחזיק" ותומך .ההיכרות עם האדם,
כפי שניסינו לעשות זאת בספר ,מאפשרת הסתכלות נוספת על הפעילויות,
דרך בחירתן והתאמתן למשתתף".
הכותבים בספר הם מטפלים בגינון שפעלו ברמת הנדיב בתקופות שונות —
ובהקשרים שונים :במסגרת ההכשרה המעשית בתקופת לימודיהם או כחלק
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מהצוות המקצועי במקום .כולם צמחו מתוך השיח המקומי ומביאים לידי ביטוי בכתיבתם את הניסיון המגוון
שצברו בשנותיהם כמטפלים בגינון ברמת הנדיב ובמסגרות אחרות.
"שילוב מספר רב של כותבים בספר הוא משימה מורכבת ,אולם כשהכותבים באים עם ניסיון מקצועי רחב ועם
היכרות מעמיקה של התכנית הוא גם מהווה יתרון" ,אומרת נעמי" .כך ,אפשר לפרוש בפני הקוראים נקודות
מבט שונות ולשתף אותם ברעיונות ותפיסות טיפוליות מגוונות .השאיפה שלנו ,כהוגות הספר ,הייתה להזמין
את הקורא לשהייה בגינה המאפשרת ,לפתוח בפניו צוהר לשיקולי הדעת המקצועיים ולהתלבטויות שמלוות
את המטפלים בגינון ולגרות לעשייה ולפעילות".
מבחר הצילומים העשיר נאסף במשך השנים על ידי צלמים אורחים ועל ידי מטפלים בגינון הפועלים במקום.
הספר מיועד למטפלים בגינון אך מתאים בהחלט גם לאנשי הוראה מפעילי גינות לימודיות ,מובילי גינות
קהילתיות ואפילו סבים וסבתות חובבי גינון.
מומלץ בחום למי שטרם רכש .כלי עזר חשוב לארגז הכלים שלנו ,מועיל ומצית את הדמיון.
איפה ניתן למצוא?
נמכר כיום בחנות תחנת המידע של רמת הנדיב.
ניתן יהיה לרכוש בכנס השנתי הקרוב של עמותת "אדם צומח" .הנחה מובטחת לחברי עמותה▪ .
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גינון טיפולי
מאת :לינדה סלומון

ג

אדמה מזינה

ינון טיפולי הוא תחום טיפול ,העושה שימוש במרחב הגינה ובקרבה שבני לשלוט באלו באופן שמאפשר סוג של תיקון לחוויה של פרידת הוריו ,אשר
אדם חשים כלפי הטבע ,כדי לעזור לאנשים לעבד קשיים רגשיים בעקבות בה הרגיש חסר שליטה וחסר אונים.
משבר אישי ,מחלה ,מוות של אדם קרוב וכדומה .הטיפול מתאים לא רק סיבה נוספת לחשיבות של טיפול באמצעות גינון היא העובדה שאנחנו חיים
בעיתות קושי ומשבר .הוא עשוי להוות מנוף לצמיחה והתפתחות אישיים בעידן טכנולוגי .ילדינו חשופים מגיל צעיר מאוד לאפליקציות שונות של מגוון
באמצעות תובנות ושינויי דפוסים של התנהלות .אדם שאינו מרוצה מכך מכשירים ,והנוער משקיע חלק ניכר מזמנו בלימודים אשר שמים דגש על
שהוא מרצה מדי את הסביבה ואינו מקשיב מספיק לרצונותיו ,מישהי שאינה מיומנויות טכנולוגיות ומדעיות ,ופחות על מיומנויות חברתיות ואינטראקציה
מצליחה לקשור קשרים משמעותיים עם בני זוג ,ילד שמתמודד עם דחייה עם הסביבה .התחומים שאמורים להכין את הדור הבא לחיי עבודה ותפקוד
מצד חבריו לכיתה ,כל אלו הם רק דוגמאות לנושאים שאפשר לעבוד עליהם גבוה ,אשר שכרו בצידו ,מקבלים תמיכה וחיזוק מצד הורים רבים ואין בכך כל
בגינה הטיפולית.
פסול .ובכל זאת ,יש סכנה שהדור של ילדינו ישלם מחירים רגשיים ואחרים
יש אנשים המרגישים נוח יותר בסביבה טבעית של אדמה ,צמחים ,טבע ,כתוצאה מכך .רובנו חיים בריצה מטורפת ממשימה למשימה ,ואין מספיק
שמיים ,בהשוואה להימצאות בתוך חדר .השהיה בסביבה טבעית מאפשרת זמן להתחבר לקצב קצת יותר שפוי ורגוע ,לשבת בגינה ולהשתמש בזמן הזה
להם להתחבר לכוחות שלהם ,ליצירתיות שלהם ,ואלו מהווים “רוח גבית” לצמיחה אישית ולפתרון בעיות.
לטיפול .התהליכים בגינה  -זריעת זרע ,גידול צמח ממנו ,אכילת הפרי שהוא אז כיצד נראית סביבה של גינון טיפולי? “חדר הטיפולים” מתקיים בסביבה
נותן ,כל אלו מעניקים חוויה של צמיחה ,חיוניות ואופטימיות .סביבת הגינה פסטורלית .הוא מורכב מחממה ,שבה אפשר לגדל צמחים בתוך עציצים,
מעוררת את כל החושים :מגע  -עם האדמה ,המים ,מרקמים שונים של עלים לשבת ולשוחח ,ליצור עבודות אמנות מחומרים טבעיים וגם קונבנציונליים,
ופרחים .ראיה  -צבעים של פרחים ,פירות וגוונים של ירוק וחום .שמיעה  -לאכול ולשתות מתוצרת הגינה ,להתחמם בחורף ולהיות במקום מוצל בקיץ.
איוושת הרוח בעלים ,פעמוני רוח התלויים בגינה ,פכפוך
מחוץ לחממה יש עצים ,שיחים ,שטחי אדמה להכנת ערוגות,
של מים זורמים ,ציוץ ציפורים .ריח  -של צמחי תבלין ,גינון טיפולי הוא תחום פינת ישיבה ,שטחי משחק בבוץ לילדים צעירים ...מאוד
שונה מטיפול בתוך חדר .התחושה שונה ,האווירה שונה,
פרחים ריחניים .טעם  -אכילת הירקות והפירות כפי שהם טיפול העושה שימוש
או גם הכנת מאכלים ומשקאות מהתוצרת שגידלנו.
והדינמיקה הטיפולית מאפשרת לבחור עד כמה להשתמש
כל אלו מחברים אותנו לעצמנו ,לתחושותינו ורגשותינו ,במרחב הגינה ובקרבה במילים ,בפעילויות גנניות או ביצירה.
כמו כן לטבע ,ל”אמא אדמה” ,כישות גדולה מאיתנו ואנו שבני אדם חשים כלפי אם אתם מתעניינים בגינון טיפולי ,חשוב שתבררו מהי
חלק ממנה ויכולים לשאוב ממנה כוחות .מחזור החיים הטבע ,כדי לעזור לאנשים הכשרתם או ניסיונם של המטפל או המטפלת .אני למדתי
של הצמחים דומה מאוד לחיי האדם :צמחים
גינון טיפולי באנגליה ,כי התחום עוד לא היה מוכר בארץ.
נולדים ,לעבד קשיים רגשיים
מתפתחים ,לעיתים חולים ,לעיתים נפגעים בתאונה (ברד
כיום ניתן ללמוד את התחום במספר מקומות ,כאשר מכללת
שפגע בהם למשל) ,מתבגרים ,מייצרים צאצאים ,מזדקנים בעקבות משבר אישי
סמינר הקיבוצים היא המקום הראשון שנפתח לפני 14
ומתים .בדיוק כמונו .יש ביניהם בעלי אופי שונה ותכונות
שנים.
שונות .למשל :נענע תופסת הרבה מקום ועלולה להשתלט על צמחים לסיכום ,איני מציעה לכם לחזור לתקופת האבן .העולם הווירטואלי ימשיך
אחרים המצויים בקרבתה .לעומת זה צמח “אל תיגע בי” הינו כל כך רגיש להתפתח וללוות אותנו .אך אם לצידו יוכל להתקיים גם קצת טבע ,אין לכם
עד שהוא מתקפל כאשר נוגעים בו ונראה “מעולף” למשך כמה דקות .אפילו מושג ירוק עד כמה זה יכול להיות מהנה.
ארבעת המינים ביהדות דיברו על האתרוג ,הלולב ,הערבה וההדס כמייצגים כדאי לדעת כי ב 20-לנובמבר תיפתח וועידת אלפרסקו השנייה בים המלח.
סוגים שונים של אישיות אנושית .עובדה זו מאפשרת עבודה סימבולית על מטרת הוועידה היא לכנס את כל אנשי המפתח ,אדריכלי נוף ,הנדסאי נוף,
הנפש דרך צמחים.
מעצבי גינות ,בעלי עסקים בתחום ומקבלי החלטות ,לדון ולשמוע בעניין תכנון
דני (שם בדוי) ,נער שהיה אצלי בטיפול ,אהב מאוד להכין קוקטיילים של הנוף בישראל .על סדר היום בוועידה חיזוק והגברת המודעות של תכנון הנוי,
צמחים בתוך עציץ משותף .בכל פעם שבחר אילו צמחים לשתול יחד בעציץ ,נוף וגינון בישראל .באתר  www.alfresco.org.ilתמצאו פרטים נוספים0 .
היה לו חשוב לדעת אם הם מתאימים יחד .אם הם מאותה משפחה .אם
הם יסתדרו באותו עציץ .הוריו של דני התגרשו כמה שנים קודם ,והעבודה * הכותבת היא מטפלת באמצעות גינון ואמנות ,ראש התחום לגינון טיפולי
בגינה איפשרה לו לדבר על נושא של פרידות וחיבורים בתוך משפחות ,וכן במכללת סמינר הקיבוצים וחברת קהילת אלפרסקו.
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ניצה דהן  -רכזת הועדה להעשרה מקצועית

סקירה שנתית של הוועדה
להעשרה מקצועית:
סיורים ,סדנאות ופעילויות
חברי הוועדה שוקדים במהלך השנה לתכנן ,לבנות ו"להצמיח" סיורים ופעילויות שמטרתן להפגיש ולהעשיר
את החברים העוסקים בגינון טיפולי :אנו מבקרים במקומות בהם מתקיים גינון טיפולי ,עורכים סיור וסדנה
ומקבלים הסבר ממפעילי הגינון הטיפולי במקום .בכל פעילות ,אנו מביאים את חדשות "אדם צומח" ומאפשרים
הרשמה לעמותה ,חולקים יחד את ארוחת הצהריים שהחברים מביאים מביתם ונהנים משיח בלתי פורמאלי
בין המשתתפים( .אפשר להכין ספר מתכונים מכל המאכלים הטעימים).
בוועדה  6חברים :ניצה דהן מרכזת הוועדה ,בילי יושע ,זהר נהיר ,אורני ברזילי ,סנונית צפריר ,שולי ביתן.
חברי הועדה ישמחו לענות על שאלות ולשמוע הצעות והמלצות .אנו מחכים להזמנה לבקר במרחבים ומקומות
נוספים בהם מתקיים גינון טיפולי ,כדי שנוכל לכלול אותם בתכנית הסיורים וההעשרה המקצועית שהועדה
מגבשת ,במבט קדימה.

הרי הפעילויות שהתקיימו מאז הכנס השנתי הקודם ,במרץ :2013
 .1גיזום מצמיח" בחוות הנוי בעמק חפר:

עקרונות בסיסיים בגיזום ואיך ניתן לקשור אותם עם השלכות טיפוליות שונות.
את חלקו הראשון של היום הנחה אלי לוי  -מנהל חוות הנוי .אלי הרצה על עקרונות הגיזום המעצב,
לבניית שלד של עץ צעיר /שיחי תבלין רב שנתיים ובהמשך ,שילב סדנת גיזום להדגמה .בחלקו השני של
היום ,לינדה סלומון עיבדה עם הקבוצה את ההתנסות ,תוך שימוש במטפורות ואנלוגיות לגיזום ממשי וסימבולי.
חברי הקבוצה השתתפו בשיחה עם דוגמאות ופרשנויות לעבודה הטיפולית.
 .2קבוצת העניין בת  4מפגשים בתל השומר ,בשיתוף עמותת מילבת ,המסייעת בייעוץ והתאמת עזרים וסביבות
עבודה לנכים:

המפגשים עסקו בפתרונות ובהתאמת עזרים לעבודה בגינון ,כמענה לצרכים העולים מהגינון הטיפולי עם בעלי
מגבלות פיסיות .את המפגשים הנחו יחד ניצה דהן  -שייצגה את הזווית של הגינון הטיפולי  -ושושי מאיר
גולדברג ממילבת  -שייצגה את הזווית של הריפוי בעיסוק .שושי הזמינה כמרצה אורחת את הפיזיותרפיסטית
הותיקה שולמית ורנר  ,שהרחיבה בנושא' :קשיים וכשלים בתפקוד עבודת הידיים ,כיצד לפצות וממה להיזהר'.
כמו כן התקיימה סדנה עם מעצבות מוצר ,בנושא פיתוח עמדת עבודה ניידת לגינון טיפולי.
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 .3גינה טיפולית אנכית כפתרון למקומות שאין בהם קרקע:

סיור בשכונות 'הדר יוסף' ו 'מעוז אביב' בתל אביב ,בגינה הקהילתית ובבית ספר וונצואלה לבעלי נכויות
התפתחותיות ופיזיות קשות (הרחבה אודות הסיור :ראה כתבה בגיליון זה).
 .4הגינה הטיפולית והגינה הביתית המונגשת:
סיור זה צמח כמענה לבקשה שעלתה בקבוצת העניין ,לראות כיצד ניתן להתאים לבעלי צרכים מיוחדים
לא רק את המרחב הטיפולי אלא גם מרחב הגינה הפרטית .תחילה ביקרנו בחממה הטיפולית של תל השומר
אצל טל מיטב ולאחר מכן נסענו לגינה הביתית המונגשת של שושי גולדברג מאיר ,בסביון הסמוכה :גינה
המותאמת לנכים על כסאות גלגלים ולשאר בני המשפחה .לסיום ,הגיע אייל מליון והציג את ערכות הגינון
 GROWEATהמיוצרות עבור גני הילדים ויכולות להתאים גם לגינון טיפולי עם אוכלוסיות שונות.
 .5תעסוקה כמנוף לשיקום בגינון הטיפולי:

סיור בחממה הטיפולית/תעסוקתית של כפר עידוד ,שם המרכז הגנני מתוכנן כמפעל מוגן לדיירי הכפר,
המאופיינים כבעלי קשיי תפקוד והסתגלות.
בסיור זה התמקדנו במושג "עבודה כדרך חיים".
המטפלת בגינון מיכל ברנע ליוותה אותנו .לאחר הסבר קצר היא העבירה את המיקוד אל חברי כפר עידוד.
הם הדגימו בפנינו ,כל אחד בעמדתו ,את העבודה שהוא אחראי על ביצועה ואנו נוכחנו איך מיכל תומכת
ומכוונת אותם ברגישות .בסיומו של היום ,התכנסנו לשיח בנושא 'המשותף והמייחד את הטיפול לעומת
השיקום' ,בהנחיית לינדה סלומון.

הפעילות הבאה:
על חברות ,אהבת הארץ ,שכול ,אובדן ,הנצחה וזיכרון
אנו שמחים להזמינכם לסיור ב'גבעת תום ותומר'.
הסיור יתקיים ביום חמישי ה ,15.5.2014 -בשעות.9.00-14.00 :
מקום המפגש' :גבעת תום ותומר' הסמוכה לקיבוץ נגבה
בתכנית:
 9:00התכנסות והרשמה
 9:30-12:00סיור בגבעה בהנחיית אמציה שניידר חבר קיבוץ נגבה :נשמע על הגן הבוטאני ,כיצד הוקם ,על
רעיון ההנצחה ועל תפקידו של הגן עבור משפחות הנופלים.
בעקבות הסיור נעלה נקודות לשיח ,בשיתוף עם עובדת סוציאלית :כיצד ניתן לגעת בנושא כזה במסגרת
העבודה הטיפולית שלנו.
 -12:00 12:30ארוחת צהרים קלה במתחם המיועד לכך בגן.
 12:30-15.00ניסע לניר בנים לסדנת שזירת פרחים בחממת הפרחים של אתי שטרסנוב.
קישור למידע אודות גבעת תום ותומר:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4183080,00.html

בציפייה לראותכם,
הוועדה להעשרה מקצועית
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עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל (ע"ר)
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