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 הגינון הטיפולי במסלול של עיסוק כמנוף לשיקום תעסוקתי  

תעסוקתית  של כפר עידוד/סיור בחממה הטיפולית  

    

הפועל כמפעל תעסוקה מוגן לדיירי הכפר  במרכז הגנני, בכפר עידוד 2.2.02..2הסיור התקיים ב 

שבשנים האחרונות בנוסף   מיכל ברנעאת פנינו קבלה חברתנו . בעלי קשיי תפקוד והסתגלות

במבט ראשון נגלתה לעינינו משתלה מקצועית  .לעיסוקה בגינון טיפולי הייתה מרכזת התעסוקה במקום

שקי תערובת שתילה ועוד , מגוון עציצים ואדניות ריקים מונחים בסמוך לכניסה : על כל המשתמע מכך

. לות תלויות שאינן מביישות אף משתלהיעגלות ומדפים עמוסי שתילים פורחים וסלס, סוגי אדמה

ממוקמת חממה , ומימין.  וצרת חברי הכפרותוצרי נוי שבחלקם מת, במקום חנות לממכר צמחים

.מקצועית לריבו גידול והקשחה של צמחים  

על הכפר שהוקם ביוזמת ההורים כמענה לצורך ליצור . מיכל הסבירה אודות מאפייני התושבים   

על בסיס  ,עבודה כדרך חיים": המשתלה מייצגת את המסרים של הכפר .סביבת חיים המותאמת להם

 כפרמשולב כל דייר ב, א בעלת תפקיד מרכזי בחייו של האדם הבוגרהתפיסה כי עבודה הי

כל דייר מקבל ליווי . בתוכנית תעסוקה המותאמת לו על פי יכולותיו הקוגניטיביות והפיזיות עידוד

, מקצועי בתהליך קידום של רכישת הרגלי עבודה הפותח עבורו אפשרויות תעסוקה חדשות ומגוונות

 ."התעסוקתיותתוך התאמה למיומנויותיו 

    

אחדים מתושבי הכפר כל אחד מהם , בחרה מיכל לצרף להסברה, כדי שנבין את מהות העבודה במקום

ניכר היה כי הם גאים בעבודתם ושמחים . עמד במקום המיועד לו והסביר את תפקידו ומהלך העבודה

 .כל אחד בדרכו. לחלוק זאת אתנו

    

אל המשתלה מובא חומר צמחי להכנת . אחרותעיקר העבודה במשתלה היא לפי הזמנה ממשתלות 

ומערכת . או זרעים  המשתלה בנויה כך שיש חימום של המגשים בשלבי הצמיחה הראשונים/ו. ייחורים

מועתקים הצמחים , עם הצמיחה. מן קטניםז פרקיהשקיה נפתחת בערפול והמטרה פעמים רבות ל

נמכרים , בחנות מכרים למשתלה המזמינהואז נ. לעציצים גדולים יותר ולאחר מכן מועברים להקשחה

גם צמחים שנקנו ממשתלות אחרות כצמחים קטנים מאד וכאן טפלו בהם עד הגיעם לשיא הפריחה 

 . והצמיחה
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 .חלפנו בין בתי המגורים לערוגות האישיות, של הכפרפעלון במאחר ערכנו סיור 

המרחב :  בנושא סלומוןלינדה שיח משותף עם התכנסנו ל .שם לאחר ארוחה משותפת כהרגלינו

  .בעקבות הנקודות שעלו לאורך היום,  והטיפולית הטיפולי בתוך המסגרת השיקומית תעסוקתית 

 .ליוותה אותנו לבתינו, תחושת התרוממות ועידוד 

 

 

 .חומר למשתתפים – מצורף סיכום חלקה של לינדה

 

 עוסקת בגינון טיפולי בכפר עידוד  ומנחה סטודנטים לגינון טיפולי   –  מיכל ברנע 

   מטפלת באמצעות גינון ואמנות מרכזת לימודי הגינון הטיפולי בסמינר הקיבוצים   –לינדה סלומון. 

 

 

 

  סכמה ניצה דהן

 

http://www.g-t.org.il/wp-content/uploads/2015/07/%D7%A2%D7%9C-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%99%D7%A0%D7%93%D7%94-%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%9F.pdf

