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דבר העורכת:
ביטאון אדם צומח  72יוצא לאור יחד עם פריחת
האביב ובו כתבות מגוונות :גילי שיידון משתפת את
הקו ראי ם בתהליך המשמעותי שעברה  ,אחרי
שהחליטה לעשות שינוי מקצועי בחייה .כתיבתה
האישית עשירה בדימויים מעולם הגינון הטיפולי .על
לידתה של גינה טיפולית במרכז מ.ט.ר.ה מספרת לנו
ארדית רינג ביטמן .ארדית מסבה את תשומת הלב
לחשיבותם של הדיאלוגים ,המתקיימים עם חברי
הצוות ועם דמויות נוספות ,המאכלסות את מרחב
הצמיחה של הגינה .דניאל שטרן  ,גם היא במרכז
מ.ט.ר.ה ,מציגה תיאור מקרה של תהליך טיפול
דיאדי אשר שותפים לו אב ובן ,וכיצד הוא בא לביטוי
בגינה .מה בין ראייה פילוסופית לעבודה טיפולית?
לינדה סלומון כ ו ת ב ת ע ל ה ק שר ב י נ יהם ,ע ל
המרחב בו מתקיים הטיפול בגינון ,ועל חשיבות
פיתוח יכולת ההכלה של הזולת לעוסקים בטיפול.
הכתבה הבאה מספרת על הקשר המשמעותי עם
קבוצת מייסדים באחד הישובים באזור עוטף עזה.

אביגיל מרקמן מתארת איך מפגשי ה גינון הטיפולי
תרמו לחיזוק החוסן של חברי הקבוצה ,במציאות של
חיים תחת איום בטחוני מתמשך .מאמרו של ערן
גרינבוים מציע פרשנות ייחודית לסיפור תלמודי הנוגע
לרבי שמעון בר יוחאי ,תוך קשירת מעשה הזריעה
בסיפור לתהליכים ולמטפורות בתחום הטיפול .גם ניצה
דהן כותבת על זרעים וזריעה ומחברת את ההיבט
הגנני ליכולת לפנות מקום להתחלה חדשה – בגינה
ובמישור האישי .כל זאת ,דרך תיאור מפגש של קבוצת
הגינון הותיקה ב 'בית העיוור' בבאר שבע .בילי יושע
ואורה בר מציגות את תכנית הסדנה שפיתחו ,על מנת
לסייע לבנות/בני זוג המטפלים בחולי אלצהיימר,
ומוסיפות תובנות שצמחו מניסיונן בעבודה עם קבוצות
שונות .רשימתה של תמר גשרי אלון מהווה המחשה
לתרומת הסדנה שהוצגה בכתבתן של בילי ואורה.
מדובר בה על פעילות אותה הנחו ביחד וכמה משמעותי
היה החלק של הגינון הטיפולי לאנשים שהשתתפו בה
.באיחולי קריאה מעשירה ומהנה,
אביגיל מרקמן
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גילי שיידון ,מטפלת בגינון

אף פעם לא מאוחר מידי
אחרי עשרים שנות עבודה חינוכית במפתן הרצליה (בי" ס לנערים בסיכון),
כשבאמתחתי תעודת הסמכה בגינון טיפולי ,התחזק בי הצורך לשנות את

העיסוק היומיומי שלי .מאותו רגע שהרצון נבט היה זה בלתי אפשרי לעצור
את התפתחותו .יחד עם הרצון נבטו גם החששות ,הספקות ,פיק הברכיים
וכל ההתרגשויות .ככל שחלפו הימים הרגשתי שהשינוי המיוחל אפשרי
ובהחלט לא ניתן לומר שמאוחר מידי.
התארגנתי לפרידה מהמפתן בידיעה ,שאני משאירה אחרי בית ושורשים.
עזבתי מקום מוכר ,מחבק ,מעריך ,מפרגן ומאוד בטוח .ידעתי שאני שוברת
שגרה ,מקדימה תרופה למכה ולא מחכה לנקודת השחיקה והשבירה.

ידעתי שאצטרך לתת לשינוי את הסיכוי הטוב ביותר .ידעתי שאצטרך
לחפור ,לקלטר ולדשן .ידעתי שיהיה עלי לטמון ,לשתול ולהשקות מחדש.
אז הוצאתי לי תרמיל גדול ומלאתי אותו בפירות עסיסיים ,בעלים לתה,
בזרעים שלקחתי מהמפתן ,בניסיון החיים ,בעצות הטובות ובטיפים שאספתי במהלך השנים ויצאתי לדרך חדשה,
עם המון תקווה למצוא לי גן עדן חדש ,שונה ומרענן .במעמד זה 'פרגנתי' לעצמי נעלי עבודה וכלי עבודה חדשים.
מאחר שכל מעבר הוא הזדמנות להוציא גרוטאות ,לקחתי איתי רק את התובנות שהיו טובות לי עד כה בעבודה -
כאלה שעברו את מבחן השנים  -תובנות שהנחתי שיתאימו לי גם לטיפול בגינון .הורדתי מהן אבק' ,שפצרתי'
והתאמתי אותם לסביבת העבודה החדשה שביקשתי למצוא לי.
הכנסתי לתרמיל פתק ,שיזכיר לי את הכבוד לקצב ואת הכבוד לנמצא ולקיים .ואחריו פתק שיזכיר את הידיעה ,שכל
שינוי לטובה ולרעה שמתחולל בסביבה ,בסובבים ,באנשי צוות ,במטופלים ובצומח כאחד ,קורה בזכות גורמים רבים
במערכת .עלי לזכור שהיכולת שלי מצומצמת ועלי לדבוק בצניעות ,מבלי לקחת קרדיט על מה שמתפתח אצל
המטופל שלי .עלי להסתפק בעשיית טוב למטופלים ולקוות ,שהם יזוזו בתוך חווית ההצלחה וההנאה שלהם ,מתוך
השמחה שיחוו ,ואולי לא ישתנו כלל וזה בסדר! לא שכחתי לקחת את האני מאמין החזק שלי שכולנו  -אנשים,
צמחים ובעלי חיים  -מונעים על ידי צרכים .כולנו זקוקים למרחב ,לנראות ולהתייחסות מינימאלית ואישית.
בתרמיל שלי שמרתי מקום להמשך התנהלות ,שיש בה דגש לגישה פרגמטית ,גישה שמחשיבה פשטות ושגרתיות.
גישה בה אין צורך להמציא את הגלגל מחדש .גישה שבה תפסת מרובה פירושו לא תפסת .ולקחתי איתי את ההרגל
שכבר היכה שורש בקרבי .ההרגל לבקש עזרה ,להתייעץ ,לשתף בכישלונות ותסכולים ,מבלי להרגיש אשמה.
הכנסתי לתיק גם את כל הטקסים שאני כל כך מאמינה בהם .טקסים שיוצרים מבנה קבוע ויציב ,מבנה מוכר שבתוכו
ניתן לצמוח ,לפרוח ולהבשיל.
.
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והייתה לי קופסת הזרעים שלי .בדקתי מי מהזרעים פג תוקפו ואפשר להיפרד ממנו .השארתי רק את הזרעים
הרלוונטיים לי .זרעים שיצמיחו גמישות ,זרעים שיפריחו שמחה וחיוך .זרעים שיגדלו ויגדילו את ההצלחות
וההנאות .מצאתי מקום לזרעים שמטפחים "יש מאין" ופיניתי מקום לזרעים מיוחדים ,שמקלים על התמודדות עם
אכזבות מבלי להרגיש אשמות.
מקום מיוחד שמרתי לזרעים של אמונה חזקה שאין מאוחר מידי ,שתמיד ניתן לתקן .לידם שמתי זרעים של
אופטימיות ,תקווה וחשיבה חיובית.
עכשיו הייתי מוכנה לצאת לדרך .חברה ברשת המטפלים הירוקה המליצה לי לבדוק את מע"ש כפר סבא .מפעל

תעסוקה לבעלי צרכים מיוחדים .מפעל ששייך לעמותת צ'יימס .החברים בו עסוקים בהרכבות קיטים ,אמנות
שימושית ,אריזות ועוד ,ומטופלים בפיזיותרפיה ,פסיכו דרמה ואמנות שימושית .הצצתי ונפגעתי .התאהבתי
במע"ש ממבט ראשון.
מע"ש כפר סבא היה לי עד מהרה לאדמה רכה ומחבקת .כל הנפשות הפועלות ,החל מהמנהלת ,המדריכים
המסורים ,המטפלים הנוספים ,המטופלים ,אב הבית ואפילו עובדי עבודות השירות ,חייכו והאירו לי פנים .ניכר
שהם מנוסים בקבלה והכלה .הם שאפשרו לי לחוש נוחות ונינוחות.
סמכו עלי ,האמינו בי ,לא שאלו יותר מידי שאלות והציעו לי תקציב גדול להקמת גינה לוותיקים .לא מובן מאליו
להפקיד קופה כל כך גדולה בידי מישהי חדשה.
נאמר לי ,שחיכו שנים לגינה וגנן לוותיקים .נראה שגם הקרקע הייתה מוכנה ,בשלה ,צמאה למים וירוק .קל
להתחיל במקום שאתה רצוי.
מסר מאוד חשוב ,שטפטפו לי מהרגע הראשון היה שניתן להוריד לחצים .אין צורך למהר ולהאיץ תהליכים .די מהר
הגינה נראתה .אפשר היה בקלות לזהות את החברים שנמשכים לגינה ,שמתמסרים ונרתמים להקמתה.
התחלנו ליצור יש מכמעט אין ובימים הראשונים עסקו החברים באיסוף כלי עבודה ודליים ,שהיו מפוזרים במע"ש.
ריכזו ומצאו מקום למכלים ומעט עציצים.
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התחילו בטיפול בעציצים שהגיעו קרוב לוודאי מבתים של אנשי צוות :העתיקו שתילי
ירקה ויהודי נודד .גזמו שיחי פיקוס בנימינה ,הזיזו מיכלים ועוד .התחילו להרגיש
באוויר שהגינה לוותיקים כבר כאן והירוק מסביב למע"ש הולך ומתרחב.

אחר כך נעשתה הזמנה גדולה של כלים ,שקי תערובת שתילה ,דשן ,טפטפות,
שתילים ,פקעות ,זרעים ,עצי פרי (פסיפלורה ,פיטנגו ,תפוז סיני ,גויאבה תותית ).
חשוב שיהיו טעמים שיחברו את כל הנפשות הפועלות.

וההזמנה הגיעה ,לתרועות השמחה וההתפעלות של כולם.
החברים מצאו את הכוחות לשנע שקי תערובת וטוף על עגלות ומשטחים .היו גאים
בעצמם עד מאוד .הזיזו משטחים ויצרו מעמד לערוגות מוגבהות .טאטאו ,גרפו
וניכשו עשבים (לא כולם כמובן ,יש שנרתעו ) בגינת הוותיקים וברחבי המע"ש .פה
ושם השקו ,לעיתים שיחקו במים .כמובן שמאוד נהנו .טמנו פקעות ,זרעו והתאזרו
בסבלנות .שתלו שתילים באדניות ועציצים .חלק מהחברים גילו חשיבה טכנית
מפתיעה ורצון עז לעזור.
רבים הבינו שלצמחים צריך למצוא את המקום הנכון כי גם להם יש צרכים .צריך

למצוא את האור ,את כמות המים המתאימה ולפעמים צריך להרחיק מהברוש.

חלק מאוד אהבו לקטום במקטמה ,לצבוע אצטרובלים ואפילו לחלץ צנוברים עם אבן,
פעולה שדורשת שליטה ומוטוריקה עדינה .לגינה מגיעות בנות שאוהבות להצטלם
אגב עבודה ועוד יותר ,כשיש שיתוף פעולה.
אותן בנות בקשו שוב ושוב לצאת לטיול והן הצליחו עד מהרה להשיג את מבוקשן.
אכן יצאנו מהמע"ש לפארק כפר סבא .תחושת השליטה בחייהן קיבלה חיזוק
משמעותי.
יש חברים שעוקבים אחרי התפתחות הצמחים ששתלו או זרעו ,יש ששמחים לכל
ירוק שיש בנמצא .כולם חווים הצלחות כאלה ואחרות .חווים שגם מאכזבות אפשר
ללמוד ולהמשיך הלאה.
מאוד חשוב היה למצוא לכל צמח את הפינה ולכל חבר את הפעולה הגננית שטובה
לו ,את פיסת האדמה שנוחה לו.
לחלק מהחברים שהצטרפו לגינה זאת התנסות גננית ראשונה ,חלק חוו גינה
בילדותם או בהוסטל שגרים בו .אחדים ,נראה שמכירים את הגינה מגלגול קודם

ומאז ומתמיד עבדו אדמה .בגינה עובדים בהנאה חברים וחברות .צעירים חסרי מנוח
שמצליחים להירגע תוך כדי עבודה .רבים מהעובדים שייכים לקבוצת הוותיקים .אותם
וותיקים ,שתוכנן כבר לפני שנים שהגינה תעסיק אותם ובהמשך ,כשיתבגרו ,תהיה
המקום לנוח בו.
גינת הוותיקים מוכיחה שאף פעם לא מאוחר מידי .רעיון הגינה נהגה מזמן ,אבל הגיע
להבשלה והגשמת חלום לאחר שנים.
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כתבה :ארדית רינג-ביטמן ,מטפלת בגינון

אתגרים בהקמת גינה טיפולית -
הקשבה נוכחת לאדם ולאדמה
מרכז מ.ט.ר.ה הוא מרכז טיפולי של עיריית הרצליה .למרכז מגיעים ילדי העיר לטיפולים רגשיים ולהוראה
מתקנת .המרכז מציע טיפולים בתחומים מגוונים :יצירה והבעה ,ביבליותרפיה ,צילום ,תנועה ,בעלי חיים ועוד.
הטיפול הוא פרטני לרוב ונמשך לאורך כל השנה .כחלק ממנו מתקיימות במהלך השנה גם כ 8 -גם שיחות ליווי
עם ההורים.
הגענו למרכז מ.ט.ר.ה ,שתי סטודנטיות ,באביב  ,7102לפגישה עם תמר גשרי אלון מנהלת המרכז :עדי סגל
ואני חיפשנו מרכז טיפולי שנוכל לתכנן עבורו גינה טיפולית ,כחלק ממטלות הלימודים שלנו .מספר חודשים קודם
לכן כבר התחלתי את עבודתי במקום ,בתוך חדר קטן מאד .העבודה נעשתה במיכלים ועציצים ובכיסי שתילה,
שתליתי בחניון הקטן.
הצגנו "ראיון לקוח" לתמר ותשובותיה לימדו אותנו על הדומה והשונה בינינו .ההכרה של השונות והדמיון היוותה
בסיס טוב ובריא לדיאלוג מתמשך :כשכל אחד מהמשתתפים מכיר את עצמו ואת הצרכים שלו ,הוא פנוי יותר
להכיר את השני ואנו הרגשנו שזהו מקום נכון לצמוח ממנו .תמר פתחה את ליבה ובעיקר נתנה את ההרגשה
שהיא סומכת עלינו ושהעיקרון המנחה הוא הקשבה :וכך התוכנית קרמה עור וגידים ובסוף יולי  7102החלו
עבודות ההקמה של הגינה.
במאמר זה נסקור בקצרה חלק משיתופי הפעולה והחיבורים שנעשו ונעשים ,על מנת להקים ולקיים את הגינה
הטיפולית.
הגינה ממוקמת בשכונת ויצמן בהרצלייה .עם הגינה ובתוך הגינה מתקיימים יחסים רבים הכוללים את השכנים-
להם גדר משותפת לגינה ממזרח ומדרום  -את הקהילה המגובשת של תושבי השכונה ,מבנה סמוך צמוד של

יחידה אחרת של העירייה ,את מחלקת הגינון שמכירה ורגילה לטפל בשטח הנ"ל ,את מחלקת התחזוקה ,את
פנים המבנה בו עובד צוות המטפלות ,ואת שטח האדמה בחוץ ,חצר הגן :מקום ששימש כגן ילדים ובאדמתו
אוצרות ,שילדים הטמינו לפני  01ו  21שנים – מטבעות ,כפות ,בובות .יש שפע של חיים בשטח :שיחים ותיקים
מאד של היביסקוס ופיטוספורום ,עצי רימון ועץ זית שנותן מופע מרתק וייחודי של צמיחה לגובה (החיים בצמידות
לצאלון המאסיבי מחייבים אותו להתגמש) ,משפחה של תוכי דררות ,מיינות ועורבים על עץ הברוש הענק
שבכניסה ,חתולים ,שהם בעלי הבית העיקריים ולמעשה קובעים את הטון ,תטולות של גמלי שלמה על קיר
המבנה .וזה חלק קטן מאד מההתרחשויות .מעגלי הקשרים בגינה מתרחבים ומצטמצמים ,מתעגלים ומתקשים.
זו תנועה במרחב.
השאיפה היא ליצור ולאפשר מקום בו יתכנו קשרים דיאלוגים בין כמה שיותר גורמים.
הגינה  -עוד לפני שהפכה ל"גינה טיפולית"  -סיפרה לנו ללא מילים ,בענווה ,סיפור של קשרים קיימים ואיזון .עדי
ואני ניסינו לנהוג בשטח בכבוד ובהקשבה ,כך שהאלמנטים שנוסיף לשטח יתחברו ויצרו זיקות וקשרים עם
האלמנטים הקיימים.
חשבנו שנכון יהיה שהגינה הטיפולית תתגבש לא כקטגוריה מובחנת ,אלא בתוך קונטקסט (הקשר) .חלק ממשהו
וביחס למישהו .האתגר :הגינה כמקום פרטי ומרחב טיפולי שמור מחד ומאידך ,קיום מקום המתייחס לסביבתו.
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העבודה נעשתה בשתי פעימות :שלב א' באותו הקיץ ושלב ב' בקיץ האחרון ,באוגוסט  .7102את ביצוע העבודות
הובילו אמיר אלרון ויונתן בראומן .יונתן הוא בעצמו מטפל בעזרת גינון עם אוכלוסיות מגוונות ומקים גינות קהילתיות
מעצימות .אמיר הוא מומחה לאגרואקולוגיה עירונית וחינוך לקיימות ומקים גינות ברוח זו .אל הגינה הצטרפה דניאל
שטרן ,מטפלת באמצעות גינון ,בת המחזור שלנו.
ההקמה
בשלב א' הוקמו  71ערוגות פרטיות ,חממה ,מערכת השקיה ,ספירלת
תבלינים ,פירמידות הוכברג וקירות ירוקים ממשטחי הרמה.
בשלב ב' הוקמו ערוגות מוגבהות מונגשות לגימלאים ,בריכה אקולוגית,
שביל תחושתי ,גדר ,והתווספו פירמידות ורטיקאליות וכיסי שתילה.
במהלך השנה נוספו גם שער וגדרות ,תאורת לילה ,אזור מקורה עם
מחסן ,שידה לחומרים צמחיים וכלי עבודה ,ועוד.
ניסינו ביחד לשמר בגינה המוקמת את יכולת ההכלה ,שהיא אפשרה
מעצם קיומה ואת הרוגע שהיא משרה .כלומר להצליח לגעת בה בלי
לקלקל אותה .עבודת ההקמה הייתה תוך תכנון משותף ושיתוף פעולה.
המפגש בין המשתתפים משמעו היא להיות מושפע ולהשפיע בו זמנית.

וכך על האדמה הוקמו והוצבו אלמנטים ,באופן שונה וחדש מזה שכל
אחד תכנן מלכתחילה .המפגש בינינו הוליד משהו חדש ומרענן עבור
כולנו.

הוויה וממשות בכפיפה אחת
באופן אישי ,התחושה שלי עם כניסתי לגן הייתה של ניתוק מהמציאות .את זה רציתי לשמר ,אך לאפשר לצד החוויה
של הניתוק גם אפשרות לחזרה .לבחירה .כך ,יש מי שיחווה "זמן אחר" בגינה ולעומתו יש מי ש"ייקח רעיונות
מהגינה" ויישם אותם בגינתו .כמובן ,אלו שני ביטויים שיכולים להתקיים אצל אותו אדם בזמנים שונים.
בחשיבה על הצבת האלמנטים ,הן בשלב ההקמה והן בשינויים היומיומיים ,יש גם התייחסות לדיאלוג ולקשר בין
ה  doingל  . Beingהמרחבים בגינה מתקשרים אחד עם השני ,אנחנו המטפלות משנות אותם ,הילדים מזיזים
אותם .שאלנו :עד כמה יש בגינה  DOINGפונקציונאלי-ממשי ,וכמה יש  BEINGהווייתי ,יצירתי? בית עץ בגינה
הופך לבית מגורים למשפחה ,מערום עצים  -לבית מלון לחרקים .ערסל  -כמקום לחלימה ,הרהור ,מנוחה
והתבוננות ,מול ערוגות גידול
אינטנסיביות .הגינה במהותה מאפשרת
את שני הממדים האלה – של העשייה
ושל ההוויה .שני ממדים אלו מתקיימים
בגינה באופן עדין ושברירי .בשעה

אחת ,עלי העץ שנושרים יהפכו בגינה
לחומר יבש "ויעיל" שמכסה שכבה
רטובה בקומפוסטר ובשעה אחרת ,יהיו
כר מנוחה "דמיוני" שמכין ילד עבור
חתולי הגינה .בטיפול חשוב לבדוק את
היחסים של ממדים אלו אצל המטופל-
משתתף שלנו.
 1אדם צומח

אפריל 6112

גדר מגדירה
האם צריך גדר? האם צריך שער? מתי השער פתוח? מי המשתתף שסוגר אותו?
בתחילת הדרך לא היה שער לגינה הטיפולית .השער כקו גבול העסיק אותי רבות :האם הצבתו תיצור "אני" מול
"אחר" כקריאה למונולוג? בהמשך ההתפתחות שלי כמטפלת הבנתי את חשיבותם של השער ,כמו גם של הגדר,
כמגדירים את אופי היחסים בין המשתתפים .ללא שער (ועם חבל שמסמן "סגור") ,הורים היו נכנסים לטיפול וילדים

היו מציצים לגינה .השער איפשר הגדרה של אחרות :פה הגינה ושם החוץ ,ופה בגינה יכולה להתקיים מערכת יחסים
אחרת מהחוץ .את הגדרת השונות הזאת חוויתי באופן אישי ,כמאפשרת דיאלוג טוב יותר עם ההורים בשיחות הליווי
שאני מקיימת איתם .לא היטמעות ולא סימביוזה עם הסביבה מאפשרת קשר ,אלא מרחק ונפרדות .המרחק  -כתנאי
לכניסה לקשר (מרחק שאולי למטפלת באומנות שעובדת בתוך חדר קל יותר להגדיר אותו).
זהו בהחלט מסע של הגדרה שיש בו אתגרים ,אי -הבנות וחישובי מסלול מחדש .מסע שמחייב לשאול כל פעם מחדש

– מי בפנים ומי בחוץ?
דיאלוג בין צוות מטפלות
צוות המטפלות לא הכיר את עולם הגינון הטיפולי .תמר ,מנהלת המרכז ,הציעה מיד לבדוק חיבורים וקשרים .אלה
הפעולות שהתקיימו בגינה :ישיבת צוות בנושא גינון טיפולי עם פרזנטציה למטפלות וסדנה ,ישיבות צוות נוספות,
פעילויות חווייתיות ועוד.
לקראת הקיץ היה צריך לנקות את הערוגות כהכנה לשנה הבאה .חשבנו שכדאי להפגיש שוב את כל הצוות בגינה,
להעצים קשרים ולעבוד ביחד .הזמנו את המטפלות למפגש שקראנו לו "נא לגעת" :גייסנו אותן ל"בליץ" על הגינה
כזמן לחדש ,לעקור ולאסוף תוצרת מהערוגות בתום שנת טיפולים (כמובן לאחר שהטיפולים הסתיימו).
המטפלות הגיעו ,כל אחת והזיכרונות הירוקים שלה ,הדימוי שלה על עצמה כשייכת או לא שייכת לעולם הצמחי,
ההקשרים שלה .נוצרה שיחה ספונטנית ,כנה ולא מתוכננת ,בה כל אחת שרצתה הביאה את עולמה הפנימי.
הנושאים שעלו היו :האם האדמה הזאת מותרת? האם נוח לי לגעת באזור שהיה כל כך פרטי עבור ילד? מהו אקט
העקירה עבורי? משחרר? אלים?
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השיח שנוצר הדגים היטב מערכת יחסים ,שבבסיסה הייתה הכרה בשונות ובאחרות של כל אחת מהמטפלות ,וביחס
שלה לגינה ולפעולה בגינה .זו הייתה חוויה מרחיבת לב לראות את האחרות הזאת ,את הנפרדות והגבולות בינינו,
כשהם מעצימים את הבסיס הרחב לדיאלוג .כל אחת הגיעה עם עולם שלם ויפה שבא לידי ביטוי בגינה .כל אחת
והמוטיבציה שעוררה בה האדמה והמריצה אותה לחשוב על עצמה .ריבוי הדמויות והגיוון שלהן בגינה (אחת צילמה,
אחת שרה ,אחת עישבה ,אחרת התבוננה )..אפשרו "אחר חדש" .אני הרגשתי שזהו דיאלוג פתוח .הפעולה הזאת
כפי שהתקיימה – הייתה חדשה וייחודית לכולנו.

"אני לא לבד"
ילד צעיר שעסק בהנבטת חסות ,ראה ערוגה ריקה של ילד אחר .הוא היה מוטרד ושאל אותי" :למה הילד הזה לא
מטפל בערוגה שלו? אני יכול לשים לו משהו בערוגה?" הזמנתי אותו להיות אותנטי ולפעול לפי משאלות ליבו (תוך
שמירה על הערוגה) .הוא כתב "אם אתה רוצה את החסה תשתול אותה" ,הניח שתילים ליד הערוגה ועזב .הוא פעל
מתוך חמלה והזמין את הילד הבוגר יותר ,שלא עבד בערוגה ,לדיאלוג .הבסיס להזמנה הזו היה דאגה ואכפתיות.
כשהילד השני הגיע לגינה וסיפרתי לו שילד אחר הניח משהו בערוגה שלו ,התגובה הייתה התלהבות! כמו מישהו
שמקבל בדואר מכתב שחיכה לו זמן רב ,או מישהו שמקבל חיבוק או קריצה בדיוק ברגע הנכון ...התלהבותו סחפה
אותי .היא אפשרה לנו לשוחח כמו גם לשהות יחד בחוויה משותפת של פליאה והפתעה מתשומת הלב המיוחדת.
ההקשבה שהפגין הילד הצעיר הולידה צמיחה מחודשת בטיפול.
ילד אחר ,שאיחל לעצמו לנסות דברים חדשים ,אמר "אני אנסה לשתות תה מצמחים ,למרות שנראה לי שלא אוהב".
הוא באמת לא אהב .ואז ניסה לשתות תה מצמחים שגדלים אצלו בערוגה הפרטית :הכין מיקס מיוחד מחמציץ וגרניום
ועשב לימון .זאת הפכה להיות החליטה המיוחדת שלו ,והוא ביקש להזמין את ילדי הגינה להכיר את הייחודיות הזאת.

קשרים עם הקהילה
גינה גדלה ואיתה האדם גדל .התבוננתי בגינה באחד הבקרים וחשתי צער .היה לי חבל שהגינה עומדת שוממה
(מאדם) בשעות הבוקר .תמר ואני חשבנו ביחד על רעיונות לפיתוח פעילות טיפולית בגינה בשעות אלו ,והתגבשנו
לכיוון עולם הקשישים.
יצרנו קשר עם אחראית התחום בעירייה ועם מנהלת התחום המתנ"ס הסמוך .יצא פרסום במקומון וגם פנייה אישית
לתושבים .ערכנו פעילות חווייתית והזמנו אליה גמלאים .כיום נפגשות בגינה באופן קבוע שתי קבוצות גמלאים ,פעם
בשבוע ,בגשם ובשמש (גם בעתות גשם ושמש פנימיים ,כולם מוזמנים בכל מצב) .כל קבוצה מסתייעת בכלי של הגינון
הטיפולי דרך עיסוק נורמטיבי ,גירוי חושי ,חיבור והעצמת החלקים הבריאים ,העלאת תחושת המסוגלות והערך
העצמי ,וכמובן המפגש החברתי החשוב עד מאד .כל אחד מהמשתתפים עובד בערוגה מוגבהת משלו ,בה
מתאפשרים לו בחירה עצמאית וביטוי אישי .נפלא ומרומם נפש לראות את החדווה ,הסקרנות ,היצירתיות והשיתוף
שנוצרים בגינה.

הקבוצות מגוונות :גילאים שונים ( ,) 27-87רקע שונה ,תחומי עניין אחרים .אבל בקבוצה מתקיים  -ממש כמו בערוגות
של המשתתפים  -עיקרון מעניין וחשוב בגינון בר קיימא והוא :גיוון הוא איזון .השונות היא האלמנט המקיים .כך
יושבים ניצולי שואה ליד ילידי הארץ ,בריאים לצד חולים ,נתמכים לצד תומכים ,וכמוהם באדמת הערוגות :שעועית
נתמכת בתירס ,כובע הנזיר מתפרש והאפונה המטפסת ,בצל מנקד בירוק את הערוגה לצד עשבי בר שלא נוכשו.
"ואם יבוא מזיק"? שאלה אישה אחת" .האחד ישמור על האחר" ,ענתה לה חברתה לקבוצה.
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דניאל שטרן ,מטפלת בגינון ויצירה ,מרכז מ.ט.ר.ה:

קשרים דיאלוגיים בטיפול:

"בוא נשחק" – מפגש דיאדי של אב ובנו
בגינה ובחדר האמנות
ביום העיון הצגתי את תיאור המקרה של תומר ,ילד בן  .8.2הוא התחיל את הטיפול בגינה עם תחושה ש"לבוא
לגינה זה ככה-ככה" ולאחר שלושה מפגשים החליט כי אינו רוצה להמשיך בטיפול .במשך שלושת השבועות
הבאים לא ידעתי אם אכן הוא ימשיך ובכל זאת שמרתי לו את השעה.
ההורים הגיעו לפגישה משותפת איתי ועם מנהלת "מ.ט.ר.ה" ,שבמהלכה התברר כי יש צורך לחזק את דמות
האב אל מול הילד .הוצע לדרור ,אבא של תומר ,להגיע למפגשים יחד עם בנו .לאחר שהאב ותומר הסכימו
להצעה נקבע המפגש הראשון.
במפגש משותף זה ,האב והילד יצרו שלט משותף לערוגה שלהם.
במפגשים הבאים תומר החליט כי הוא מעוניין לעבוד בחדר האמנות .במפגש אחד הם יצרו יצירות נפרדות.
במפגש שני ,הם ציירו על דף מסגרת ,כאשר תומר מצייר בצד אחד ודרור בצד השני .דרור צייר את מיקום
הדמויות ותומר חיקה אותו בצד שלו .בכך אבא של תומר ביצע את הפונקציה הרגשית של ה mirroring -על פי
ויניקוט ,ונתן שיקוף לילד מיהו ומהי חווייתו.

כל הזמן הזה ישבתי בשקט ,מתבוננת ומתמלאת בפליאה איך אב ובן  -במקום שהוא ניטראלי עבורם -
מסכימים לפגוש אחד את השני וליצור מגרש משחקים כדי לשחק בו יחד .הם התחילו בציור גבולות ,נושא
שעלה בשיחה עם ההורים .תומר יצר לעצמו נפרדות ,אבל נפרדות של ביחד.
במפגש לאחר מכן תומר החליט שילכו לגינה .בערוגה הוא רצה להוציא צמחי בר .הוא הוציא שניים ואמר "אני
רוצה להדביק את שני צמחי הבר" .באותו מפגש תומר יצר ,בזמן שאביו מביט בו ,שלט עליו כתוב "אסור
לקטוף" .שלט גדול המזהיר את העולם ואולי גם את המשפחה" ,אותנו אסור לקטוף".
ביחסי הורה  -ילד מתרחשות אינטראקציות בעלות המון משמעות ,שלרוב רק חלקן מדווחות במפגשי ליווי
ההורים .לא בגלל שהם מסתירים או מכחישים אלא בגלל שהם כלל לא מודעים אליהן .יצירה משותפת בגינה
ובחדר ,עם חומרים מתכלים וחומרי אמנות ,יוצרים חוויה רגשית וגופנית משותפת .המפגש הדיאדי במרחב
ביניים ששניהם הסכימו להשתתף בו ,נותן להם הזדמנות לביטוי ולהתבוננות באינטראקציות אלו.
אני כמטפלת ,התבוננתי וחוויתי יחד עם תומר ואביו תהליך המלמד איך נוצרת משמעות מתוך מה שהדיאדה
מייצרת .חלק חשוב בכך הוא התיווך והשיקוף של האחד לשני -באמצעותי.
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.
לינדה סלומון ,מטפלת בגינון ואמנות

קשר דיאלוגי בתוך טיפול בגינון
מרטין בובר ,אחד הפילוסופים ההומניסטים הבולטים בזמננו ,בספרו "אני ואתה" ( ,)6113מדבר על מפגש
בין ישויות שונות ,שאינן חייבות להיות אנושיות דווקא ,ועל "הביניים" ,שהוא מרחב שלישי ,ייחודי ,הנוצר
ממפגש זה ,ואשר מבטל את המחיצות והחלוקות בין הדברים .מכיוון שהגינה היא מקום שבו ,מלבד בני אדם,
יש גם צמחים ,חיות ,מים ,אדמה ,אבנים ,אביא כאן את דבריו של בובר לגבי מפגש עם אילן (עמ' ,12-12

שם).

אני מתבונן באילן ,
אוכל לתפוס אותו מבחינת המראה :עמוד איתן אפוף אורה ,או כתמי ירוק המנוקדים ברוך הרקיע הכחול המוכסף.
אוכל לחוש בו מבחינת התנועה :עורקים שזורמים סביב גזע עמיד ששואף אל -על ,שורשים שיונקים ,עלים
שנושמים ,מגע ומשא בלתי פוסק עם האדמה ועם האוויר; אוכל לחוש בעצם הגדילה שבחביון האפלה.
אוכל לסווגו לפי מינו ולהתבונן בו בבחינת דוגמה ,לבחון את מבנהו ואת אורחות חייו.
אוכל להתעלם לחלוטין מייחודו מבחינת הזמן והצורה עד שלא אראה בו אלא ביטוי של חוק ,שמסדיר את הוויסות
הבלתי פוסק של כוחות נוגדים ,או חוק שמסדיר את מיזוגם ואת התפרדותם של החומרים.
אוכל להפשיטו לכדי מספרים ומשוואות נצחיים.
בכל אלו נשאר האילן דבר מסוים שאני מתכוון כלפיו -יש לו מקום משלו ,זמן משלו ,סוג משלו וטיב משלו .ואולם
אפשר שתוך כדי התבוננותי באילן אשאב ,מתוך רצון וחסד כאחד ,לקשר איתו ,ואין הוא עוד לז .עוצמת הייחוד
אחזה בי.
ועם זאת אין אני נתבע לוותר על דרך מדרכי התבוננותי .אין דבר שנתבע ממני שלא לראות כדי לראות ,ואין ידע
שנתבע ממני לשכוח .אדרבה ,כולם כאחד ,מראה ותנועה ,מין ודוגמה ,חוק ומספר -כולם מחוברים בו ללא מחיצות.
כל מה ששייך לאילן כלול בתוכו -צורתו ומנגנון פעולתו ,גווניו ורכיביו ,שיחו עם
האדמה ושיחו עם הכוכבים -הכל כלול במכלול אחד.
לא רושם חיצוני הוא האילן ,לא דמיון פנימי ולא תוצאה מקרית של מצב רוח;
בממשותו הוא עומד מולי ,הוא מתייחס אלי ממש כמו שאני מתייחס אליו -רק
בדרך אחרת.
ואל תקליש את משמעותו של הקשר הזה :הדדיות היא יסודו של כל קשר.
כלום פירוש הדבר שגם לאילן הכרה כמו שלנו? בדבר זה לא התנסיתי .וכי
בגלל קיומה המדומה של הכרה כלשהי אצלך תחזור ותנתח את שאין לנתחו?
הרי לא את נפש האילן פגשתי ,ואף לא מין של עץ ,כי אם אותו עצמו".
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התאור הזה של האילן כסך מאפיינים "אובייקטיביים" "ניתנים למדידה" ,מזכיר לי אבחונים של מטופלים המגיעים
אלי לטיפול ,שבהם קיימים פרמטרים כמו :תפקודים ויזו -מוטוריים ,מיומנויות קריאה וכתיבה ,יכולת חשבונית,
תכונות אישיות ,התנהגות חברתית וכד' .כמו שבובר אומר לגבי העץ :למטופל הזה יש מקום משלו ,זמן משלו,
סוג משלו וטיב משלו .ואולם אפשר ,שתוך כדי התבוננותי במטופל ,אשאב ,מתוך רצון וחסד כאחד ,לקשר איתו.
ואין הוא עוד לז .עוצמת הייחוד אחזה בי .אין דבר שנתבע ממני שלא לראות כדי לראות ,ואין ידע שנתבע ממני
לשכוח .הכל מחובר בו ללא מחיצות .הכל כלול במכלול אחד .אין קשר ללא הדדיות .אחד פועל על השני ולהיפך.
וזה אומר שהמטופל משפיע עלי כמו שאני משפיעה עליו.
בובר משוחח לא רק עם בני אדם ,אלא גם עם יצירי הטבע :חיות ,פרחים ,הרים ,נהרות .הוא ראה ביחסי אני-
אתה יחסים טהורים ,ולא כאלו המבוססים על התנסות ושימוש .הוא קורא לסוג כזה של ידיעת האחר "דעת
הלב" .החתירה ליחסים מעין אלו בינינו לבין מטופלינו ,ובינינו לבין האלמנטים הנוספים בתוך הגינה הטיפולית,
כמו גם החתירה לעזור למטופלינו להיות מסוגלים לקיים ,גם אם באופן חלקי ,יחסים כאלו ,משמעותית ביותר
בתוך המרחב הטיפולי שלנו.
בובר הוא דוגמה לדיאלוג ולהשפעה ההדדית בין פילוסופיה לבין גישות טיפוליות ,המדברות על מהות האדם,
מהות הקשר בין מטפל למטופל ,ועל מטרות טיפוליות.

אני רוצה לעבור לתאורטיקנים בתחום הטיפול ,והדרך שלהם לתאר את יחסי ה"אני ואתה" הבובריאנים ,שהוא
למעשה המימד הדיאלוגי בטיפול.
מהשלב שבו הפסיכולוגיה של אדם אחד  , one-person psychologyעברה להיות פסיכולוגיה של שני אנשים
 ,two-person psychologyהתחילה ההבנה של הקשר הדיאלוגי בתוך טיפול.
וויניקוט (  ) 0720מדבר על מרחב שלישי ,הוא המרחב הפוטנציאלי  -הנקרא גם מרחב מעבר או מרחב ביניים -
הנוצר בין כל שני "משחקים" .בין העצמי לבין האחר .בין דימיון ומציאות .שני המשחקים מהווים מראה אחד
לשני .המראה לא רק משקפת ,אלא גם יוצרת .שני המשתתפים במשחק מוצאים את עצמם בכל פעם מחדש
בתוך המראה .המראה שהאחר משקף לי בוראת את העצמי שלי .ובו -זמנית אני משקף לאחר ועוזר לו בבריאת
העצמי שלו .גם משחק ,במובן הרחב של המילה ,אין בו הפרדות ,כפי שבובר ציין לגבי יחסי "אני  -אתה".

במשחק ,כמו בחלום ,יש קונדנסציה של זמנים ,מקומות ,דמויות .החוויה היא שחשובה ,והיא הוליסטית ,ואין
צורך לנתח אותה .החוויה עצמה היא שמביאה לריפוי .הדיאלוג בתוך משחק מאפשר לנו להיות מופתעים ,מכיוון
שבמגע עם האחר קורות הפתעות .ההפתעה מביאה להפנמה של חומר נפשי חדש ,ונוצר שינוי פנימי .כמו
שבובר מתאר ,במפגש עם האחר שהוא "אני ואתה" ,אין מחיקת עצמי על ידי האחר ואין מחיקת האחר על ידי.
וויניקוט רואה יחסי מטפל-מטופל כמקום היוצר תחום חפיפה של משחק משותף של שניהם.
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אוגדן (  ) 7110טוען שהפוטנציאל לצמיחה פסיכולוגית הוא מולד ,אך יבוא לידי מימוש רק בנוכחות אינטראקטיבית
קרובה עם אדם נוסף" ,שאיתו אפשר להיות מוכל ,לשחק בשפה ,לשוטט במחשבה ,להמציא ,להתקיים גם
בטשטוש גבולות בין אני ללא -אני ולחיות יחד" .אוגדן מאמין שהמטפל יכול להיות אדם כזה עבור המטופל ,ובמפגש
בין שניהם נוצרת הוויה שלישית ייחודית" :השלישי האנליטי" .זו אינה רק צורה של חוויה שהמטפל והמטופל
משתתפים בה .דיאלוג אמיתי מתרחש בין אחד לבין האחר ,ולא בתוך אחד או בתוך האחר ,וגם לא כסכום של
שניהם .החשיבה הטיפולית של אוגדן מדגישה את התלות ההדדית וההשפעה ההדדית בין מטפל ומטופל ,ואת

הקשר האינטרסובייקטיבי ביניהם .למרות שמטפל -מטופל הינם ישויות פסיכולוגיות ופיסיקליות נפרדות ,האחדות
ביניהם מתקיימת יחד עם הנפרדות של כל אחד מהם .השלישי האנליטי אינו סכום של התרומה של כל אחד
ממרכיבי הדיאדה ,אלא ישות סובייקטיבית חדשה וחד פעמית ,שנוצרה בין השניים המסויימים .השלישי האנליטי
נחווה על ידי כל אחד מהצדדים באופן שונה ,לא רק בשל התרומה השונה של כל אחד מהם מעצם מהות היחסים
הלא סימטרים בתוך טיפול ,אלא גם בשל מערכת האישיות והתחושות הגופניות האינדיוידואליות של כל אחד מהם.
במצב המיטבי המטפל יספק לכל מטופל חוויה המתאימה רק לו ,ואף חווית הטיפול שלו כמטפל תהיה שונה עם כל

מטופל.
מכיוון שבמקרה של גינון טיפולי גם הגינה משחקת תפקיד במרחב הטיפולי ,כל מטופל ישתמש בגינה באופן התואם
את צרכיו הייחודיים.

דוגמאות:
·

מטופל בן ארבע ,המשתמש במבוך של צמחי חוביזה הגבוהים ממנו בהרבה ,כדי לבטא תכנים הקשורים
ליחסיו עם אביו החי בחו"ל .האב מגיע לארץ לפרקים ואז
"נעלם" בחזרה לארץ מגוריו ,ומשאיר את בנו במצוקה על
רקע הפרידה .כמו האב ,הילד מתחבא בתוך המבוך
ומסמן את מקום הימצאו בעזרת דגל שהכין ושאותו הוא
מרים גבוה .הוא אומר" :עכשיו אני נמצא"" .עכשיו אני לא
נמצא"" .עכשיו אני פה"" .עכשיו אני שם".
ה"שלישי" ,המרחב הפוטנציאלי שנוצר בין דמיון ומציאות,

בין המטפל והמטופל לגינה ,הינו מאוד תואם גיל.
מהמטפל נדרשת יכולת לשחק ,ללא צורך לבצע משימה
גננית ,לזהות את התוכן הסימבולי שמאחורי האקט
והמילים ,לבצע התערבויות אשר יעזרו לעבד את הרגשות
והתכנים העולים ,ויתנו להם מקום.
·
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מטופלת בת  , 02הסובלת מפיגור שכלי ,ומאוד מוצפת מתכנים מיניים
האופייניים לגיל ההתבגרות ,מכינה מחימר ומבוץ פסלים דמויי הפרשות
בתוך מרחב הגינה.
מלבד הדברים שצוינו קודם ,המטפלת נדרשת להיות מסוגלת להתחבר
ולשהות במקומות של "לכלוך" בתוכה ,ובכך להרגיש ולהבין את חוויית
המטופלת ולהיות אמפטית אליה.

·

מטופל בן  ,02המשחק "הישרדות" (כמו בטלויזיה) מול המטפלת ונותן לה משימות ומבחנים שעליה
לעבור" .אני מחביא בתוך העשב מפתחות ומנעולים .את צריכה למצוא אותם ולהתאים כל מפתח למנעול
שלו".
כאן על המטפלת להיות מסוגלת להתחבר לרגשות העולים בה כאשר בוחנים את יכולותיה וכשירותה,
כדרך להבין את חוויית המטופל מול מבחני החיים שהוא עומד בפניהם ,ומאיימים עליו .במשחק המטפלת
מסכימה לקבל את תפקיד ה ,under-dog -שאותו המטופל נאלץ לשאת בחייו ,אבל במסגרת הטיפול הוא
יכול לתת את התפקיד הזה למטפלת.

·

מטופל בן  , 08המנתב זרמי מים בערוצים הנוצרים בגינה בזמן גשמים ,על ידי "סילוק המכשולים" (עלים
יבשים ,אבנים וכד') בידיו ,כדי לשלוט בזרם המים ,ובכך ללמוד לשלוט בדחפיו באופן יותר מווסת .תוך
כדי סילוק המכשולים ,המטופל מדבר על הכוח של המים ,שהוא לעיתים הרסני אבל גם מאוד חיוני,
ומנסה למצוא דרך להתחבר לכוחות החיים שבו.

·

מטופלת המבטאת את דחפיה התוקפניים והצורך שלה בשליטה ,בכך שהיא גוזמת שיחים באופן מאוד
כפייתי.
במקרה זה על המטפלת להתחבר לדחפיה התוקפניים ,על מנת לתת מקום לרגשות אלו ולעזור למטופלת

לבטא אותם מילולית ובעזרת אמצעים סובלימטיביים ,במקום לפגוע באנשים או חיות.
כאשר רוצים לאפשר מגוון דרכי ביטוי וחוויה במרחב הטיפולי בגינה ,נדרש מהמטפל להתחבר למנעד עשיר עד
כמה שניתן של רגשות ודחפים בתוכו ,על מנת שיוכל להכיל אותם אצל המטופל .על כן רצוי שהמרחב בגינה יהיה
מגוון ויאפשר שימוש בו באופנים רבים.
רשימת מקורות
אוגדן ,ת .)7110( .הקצה הפרימיטיבי של החוויה .תל אביב :עם עובד.
בובר ,מ .)7100( .אני ואתה .ירושלים :מוסד ביאליק.
וויניקוט ,ד .ו .)0720( .משחק ומציאות .תל אביב :עם עובד.
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אביגיל מרקמן ,מטפלת בגינון
(הרצאה שניתנה בכנס העמותה בקק“ל גילת ב)6111-

כמו אשל חסון בעיתות סערה
אני עובדת במסגרת 'מרכז חוסן' עם כמה קבוצות של ותיקי ישובים במועצה האזורית אשכול .הקבוצות נפגשות
ב'בתים חמים' שהתארגנו באותם ישובים ונועדו לספק למשתתפים מענה חברתי עם תוכן .המשותף לכל הדברים
שאני עושה עם הקבוצות הוא בניית חוסן של חברי הקבוצה וזה הרעיון שמדריך אותי כמטפלת.
התחלתי את מפגשי הגינון ב‘בתים חמים‘ במסגרת זו בראשית ( 7101לפני  2שנים) .הסטינג בכל מפגש כולל
פתיחה עם חליטת צמחי מרפא ועיסוק בתועלת שבהם ובפולקלור סביבם .אחר כך ,הצגת נושא מעולם הצומח עם
קישורים מגוונים לחגים ,לעונות ,ולתחומים הנוגעים לעולם האנושי ,תוך פיתוח שיחה עם חברי הקבוצה ובסיום -
שתילת צמחים בעציצים ,אותם לוקחים מהמפגש הביתה .ניתן לומר ,שעציצים אלה מהווים מעין אובייקט מעבר,
המאפשר למפגש הגינון להמשיך בבית .הגינון כטיפול קבוצתי בא לביטוי בכך ,שאני כמטפלת מקשיבה לקבוצה
ופועלת איתה דרך שילוב צמחים :לדוגמה :אחרי 'צוק איתן' שאלתי שאלות ,שמעתי את הסיפורים ואז הזמנתי את

המשתתפים לעבד את החוויות דרך עשייה גננית יוצרת.

רצוני להציג מעט מעבודתי עם חברי קבוצה אחת:
אנו נפגשים  2שנים .ליוויתי אותם דרך תקופות לא פשוטות של איום בטחוני מתמשך ,בישוב סמוך הגדר בו הם
חיים .במהלך שנים אלה הם עברו את מבצע 'עמוד ענן' ומבצע 'צוק איתן' – כולל תקופות פינוי מבתיהם .בקבוצה
ישנם  07משתתפים בגילאי  81 – 21ומעלה .כמעט כולם עלו מארצות דוברות ספרדית .הקשר המשמעותי שנוצר
בינינו אפשר לחברות ולחברים לשתף אותי בזיכרונות רבים מתקופת הקמת הישוב ,כחלוצים בנגב – זיכרונות
הקושרים אותם חזק זה לזה .במהלך הזמן ,שמעתי מחברי הקבוצה עד כמה הם נהנים ,שטוב להם להיות אחד
עם השני ואיתי ,שתמיד לומדים
משהו חדש וכולם רוצים לדעת
ולתרום .במפגשים נוצרה אוירה
חברתית אינטימית ,בה אפשר
להחליף דעות בתחומים שונים.
גם אישיותי עם אהבתי לטבע
תורמת לכך .המפגש החברתי
דרכי – למרות הגיבוש שהיה
ביניהם בעבר – מוסיף זווית

שונה שלא הכירו קודם אחת
המשתתפות ציינה באוזני,
שת מי ד יש ל י " טי פי ם " א י ך
אפשר להמשיך בגינון באופן
נגיש וקל ,שעוזרים לכך שלא
יעזבו את העבודה בגינה.
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דימוי האשל החסון נולד אצלי מתוך סיפוריהם ומייצג את העבר
המשותף ומפעל החיים ,שנוצר בתנאים שדרשו נחישות ,כושר
הישרדות והרבה אמונה במשמעות העלייה הציונית שעשו.
האשל הוא מקומי ,הוא פה עוד מתקופת התנ"ך.
הקשר לאשל עוזר לאנשים שהגיעו מארץ אחרת להרגיש שייכות
הוא חלק מהחיבור לאדמה הזאת ,שעושה אותה לשלהם.
דוגמאות מתוך המפגשים עם המחשת מקומי כמטפלת בגינון:

מפגש בסימן ט"ו בשבט:
אחרי התייחסות לתכנים של החג ,הזמנתי את המשתתפים לספר
על עצים שאוהבים או עצים עם סיפור:
צ .דיבר על העץ המיוחד של הישוב ,האשל  :איך היה זה העץ היחיד
והסימן היחיד בשעות החשיכה ,כשהיה יוצא לעבודה וחוזר לעיתים
בלילה .הוא הזכיר חבר שנרצח באותם ימים .אותו חבר נהג ללכת
עם עדר הצאן לכיוון הבוסתנים .ערב אחד האיש לא חזר וקבוצה
יצאה לחפש אותו .חבריה קבעו ,שמי שמוצא יירה באוויר .מצאו אותו עם סכין בגב וראו שהרובה והעדר נגנבו .אז
היו צעירים ולא חשבו על בית קברות אך היו צריכים לקבור .כך בחרו באזור האשל ליצירת בית הקברות של הישוב.
חבר אחר סיפר ,שפעם מישהו כרת את כל העץ ,אך האשל הצמיח מחדש ענפים וחזר לקדמותו .את סיפור האשל
ספרו לי גם בשנים קודמות .זוכרת שהתרשמתי מאד והייתי נפעמת מהתיאורים המפורטים ששמעתי על חייהם
כחלוצים בראשית הישוב ועל התנאים הביטחוניים הקשים ,בגלל הקרבה לגבול.

מפגש שנושאו 'דברים שמחממים את הלב':
פיזרתי על השולחן עלים מסוגים שונים בעלי צורת לב ושאלתי "מה משותף להם?" אחר כך ,הזמנתי את
המשתתפים לצייר לב על דף אישי ,בעזרת גירים ועפרונות צבעוניים .בהמשך בקשתי מהם לספר על משהו המחמם
את הלב .ש .סיפר על הגינה הגדולה שהוא מסור לה ולא נתן לאיש לעזור באחזקתה ועכשיו ,אינו יכול עוד להתכופף
ולטפל בה וגם היד הכואבת מקשה .ביטא כאב וצער על מצבו ועל גורל הגינה .הצעתי ,שיתחיל לטפח רק את
הסביבה הקרובה וישתול בעציצים מוגבהים .ר .אמרה לו בישירות" :אין ברירה! אתה צריך להכניס שינויים ולצמצם
את הגינה כמו שאני עשיתי :כיום אני מגדלת רק בעציצים .היא ציינה ,שהצמחים שלה מחממים את ליבה בזמן
הקשה העובר עליה .הרגשתי כי ש .קבל בקבוצה אוזן קשבת ותמיכה ועל כן הרשה לעצמו לספר על הקושי שהוא

נתון בו – דבר שלא היה פשוט לאיש כמוהו ,שלא מוכן לקבל עזרה .פ .דברה על האדם הנפלא איתו חייתה עד
שנפטר .הוא זה שטיפח את הגינה .אחרי לכתו החלה לטפל בגינה בעצמה כהמשך לזכרו וגילתה שהיא יכולה
ללמוד מהניסיון ולהצליח .כעת ,לגינה יש מקום מרכזי בחייה והיא בשבילה דבר המחמם לה את הלב .י .ספרה שעד
לפני זמן לא רב עדיין עבדה וכשהפסיקה ,לקחה על עצמה את ארגון 'הבית החם' ודבר זה מחמם לה את הלב
ומלהיב אותה .גם ר .ספרה איזו גינה טיפח בעלה שנפטר! איך בכל רגע פנוי היה מטפל בה ואיזה ורדים היו לו!
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והוסיפה ,שביתה הוא זה שמחמם לה את הלב ואיך עיצבה ושינתה את פנים הבית לאחר פטירת בעלה ,מתוך
כוונה שלא יהפוך לחדר לזכרו .שמעתי משהו מתריס באופן שהציגה את הדברים ואת אמירתה שזוהי זכותה לחיות
כעת לפי הצורך של אישיותה.

מפגש חנוכה אחרי ’צוק איתן':
ח .הגיעה למפגש עם הודעה שחזרה סוף סוף לגור בבית שלה ,שנפגע קשה מפצמ"ר ב 'צוק איתן' .כולנו ברכנו
אותה בחום ויחד עם הדלקת הנרות ציינו גם את חנוכת ביתה המחודש.

הדלקת החנוכייה ושירי חנוכה הזכירו לח .הנרגשת את טקס הנישואין שלה ,שהתקיים עם שני זוגות נוספים .היה
אז חורף סוער והשיטפון בוואדי כיסה את הכביש ומנע מאורחי החתונה להגיע .כמה ניסו בכל זאת ,נסחפו וטבעו.
את הרב הביאו לחתונה בדרך-לא -דרך .בזמן ההוא לא היה אף מבנה שיתאים להכיל חתונה אז היא התקיימה
בחוץ ,בגשם ,תחת חופת בד ,שהורמה מעל הזוגות על קלשון ורובה .זיכרון זה עורר התרגשות בקבוצה ועלו
סיפורים נוספים .נתתי לזיכרונות מקום רב ,בתחושה שזה נכון לקבוצה באותו רגע ויש לשנות מעט את תכניתי
המקורית.
נגענו קצת גם במושגי החג :חושך ואור ,ניסים ,עוז וישועה ...בחלק האחרון הצגתי מבחר פרחים ואמרתי ,שגם הם
מצטרפים לצד האור שבחיים .חברי הקבוצה שתלו אותם בהנאה .כשנפרדנו י .אמרה לי כמה המפגש היום שימח

את המשתתפים ועד כמה הפגישות עימי מוסיפות להם .שוב נוכחתי איך האפשרות לשתול יוצרת חיבור מוחשי
למעגל החיים ומחזקת את תחושת ההמשכיות ,בחוויה של הקבוצה.

אחרי 'צוק איתן' :מה עבר עלינו ומה חיזק ועזר:
במפגש ההדרכה ,התלבטתי איך לפתוח את הנושא ,שהיה טעון בכל כך הרבה חוויות ורגשות ,ואיך לנהוג אם
תהיה במהלכו התפרצות רגשית שיש לעצור.
המפגש עם הקבוצה נפתח בחיבוקים ,אחרי שלא התראינו זמן רב בגלל המלחמה .בתום שתיית החליטה הריחנית,
בקשתי לשמוע "מה עבר על כל אחד בקבוצה ומה נתן כוחות?"
פ .דברה ראשונה :הגדירה את עצמה כאמיצה בדרך כלל .תיארה בפירוט מתי נשברה :ביום שהודיעו על חדירה
ובקשו מכולם לנעול דלתות וחלונות ולכבות אורות ומזגנים .היא נכנסה לחרדה עמוקה ולא הצליחה לענות לבן,
שהתקשר מחו"ל כמה פעמים ביום .הבן נבהל ,התקשר לאחותו והודיע לה שעליה להוציא מיד את אימא מהישוב.
הבת הגיעה במהרה ופ .עלתה לרכב עם כותנת לילה ונסעה ,לוקחת איתה רק את התרופות .חווית הפחד וחוסר
האונים הייתה מעבר למה שהכירה עד אז.
י .הזכירה את האירוח הנפלא בכל מקום בו היו .את הקושי להיות רחוק מהבית .היא שבחה את צוות צח"י (צוות
חירום יישובי) והביעה דאגה מכך ,שחג ראש השנה המשותף כנראה לא יתקיים הפעם ,בגלל החשש מחידוש האש
דווקא בחג .התפלאה שאנשים חוששים כל כך.
ר.ב .דברה גם כן על האירוח המצוין ,הקושי להיות רחוקה ועל כך שדאגה שהשכן ישקה את גינתה .היא שבחה את
הטיפול של הישוב בחברים ואמרה בנימת ביקורת ,שהיו אנשים שלא התפנו וסיכנו את אלה שהיו צריכים לדאוג
להם.
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ח .ספרה שעזבה את הבית במקרה שעה לפני שהוא נפגע :הבן בא לקחת אותה למסיבת סיום שנה של חוג המחול
של הנכדה .תיארה איך הפגז חדר דרך הגג ונפל על המיטה בה היא ישנה תמיד .במהלך המלחמה ילדיה עשו
גיחות לדירה שלה והוציאו כל פעם דברים שלא נפגעו .ח .ציינה שהטיפול של הישוב היה יוצא מן הכלל! שאין מילים
לתאר איך דואגים לה ומה שחשוב זה החיים ולא הרכוש.
ר.מ .הגיבה בחיוך" :יופי לך! עכשיו תקבלי מיטה חדשה ,טלוויזיה חדשה ,בית חדש" .ביטוי הומור זה אצל ר .היווה
לדעתי עדות לחוסן הנפשי שלה וגם לכך שנוח לה להתבטא באופן זה בין חבריה לקבוצה.
ש .נשארה כל המלחמה בישוב בגלל בן הזוג המוגבל .אמרה שחשה בטוחה בממ"ד ושדאגו להם טוב .הזכירה את
רעש ההפגזות של צה"ל ,שהיה נורא לפני הפסקת האש.
י .אמר שלא רצה לצאת .לא פחד .אבל בשלב מסוים אשתו לא הייתה יכולה לסבול יותר את המצב ועל כן עזבו .גם
הוא ציין עד כמה הממ"דים עזרו להתמודד.
הקבוצה ספרה ,שבסוף המלחמה הייתה התכנסות בבית הכנסת לומר את 'ברכת הגומל' על כך שלא הייתה פגיעה
בנפש ,וחבריה הביעו צער על האסון שקרה בנירים.
גם בתקופת 'עמוד ענן' פינו את הישוב ,למשך שלושה ימים .גם אז בקשתי לשמוע איך הרגישו ומה עזר להתמודד

עם המצב :אצל המשתתפים היה רצון עז לספר :כולם אמרו ,שמה שעזר היה העדכון השוטף .כך ,בזמן שהישוב
היה נתון להתקפת פצמ"רים וקסאמים ידעו בכל רגע מה קורה .דברו על ההרגשה כשפגזים נופלים בלי התרעה .היו
בממ"דים כל הזמן וההתארגנות היישובית הייתה מצוינת.
ר.מ .ספרה שלא התפנתה כלל כי טפלה בבן הזוג הנכה ,שאי -אפשר היה להעביר אותו בלי סידורים מיוחדים.
והוסיפה בנימת הומור ,שהם נשארו בישוב יחד עם הרפתנים והלולנים וכיתת הכוננות.
עלה גם הקושי ,סביב נושא העובדים הזרים המטפלים בזקנים הנכים בישוב ,שחלק מהם עזבו את המטופלים
מהיום למחר ,בעקבות המצב.
ועוד דוגמא אחת:

חג ראש השנה אחרי 'צוק איתן'
לפני המפגש שוחחתי עם אחראית הבית החם ולמדתי מפיה שכן
חגגו בישוב את ראש השנה ,למרות החששות .מארגני החג היו
בעיקר משתתפי קבוצת הגינון! התרגשתי מדבריה ורציתי לשמוע
על החג במפגש.
חברי הקבוצה ספרו לי בהרחבה ,בפנים מאירות איך היה:
השתתפו קרוב ל  71איש .כל משפחתה של ר .הגיעה וכל
משפחתה של ר.מ .וגם בנותיה של פ .אחת החברות דאגה
לסידורי הפרחים ,חברה שנייה דאגה לאוכל וחברה שלישית –
לתכנית החג .הייתה שירה בציבור ואנשים נשארו לשבת ולדבר
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גם כשהתכנית הסתיימה .פ .דברה על אווירה נפלאה ועל תחושת לכידות .י .אמרה ,שכל מי שפנו אליו עזר וכל
חברי הקבוצה שלנו השתתפו .ציינו באוזני ,שראש השנה הוא חג מאד מרכזי בישוב ובדרך כלל באים הרבה בני
משפחה .ביטאתי באוזניהם את התרשמותי והערכתי הרבה .ציינתי את הכוחות ויכולת שיתוף הפעולה ,שאין זה
מובן מאליו ,ואיך מה שעשו ריגש אותי.
סיימנו עם יצירת גינות של סוקולנטים במיכלים :צמחים בשרניים המצטיינים בכוחות חיים ויכולת ההישרדות .כל
אחד סיפר משהו על מה יצר וח .אמרה ,שהגינה שלה מזכירה לה את ראשית הישוב.

סיכום:
אני נמצאת עם הקבוצה הזו במסע מתמשך ,בו העבר הרחוק והקמת הישוב החדש בנגב ,נקשרים להווה בחוט חזק
של היסטוריה משותפת .מפגשינו מאפשרים לחברי הקבוצה לחזור ולספר לעצמם את הנרטיב המשותף ובונים את
החוסן .הקבוצה המגובשת שנוצרה בדרך זו אפשרה לחבריה להתארגן ,למרות גילם ו 'להרים' את חג ראש השנה
כדי להמשיך את המסורת עליה גאוותם.
להמשכיות של המפגשים –  2שנים – יש משקל ומשמעות חזקה בתקופת הזקנה :יש על מי לסמוך .יש חיבור
נמשך לעונות ,לחגים ,לאירועים קשים ואירועים טובים .דרך הטיפול בגינון ,העיסוק בחגים מחזק את הקשר למעגל
החיים :אחרי החורף והסערה שוב יבוא האביב .נוצרים חיבורים לכושר ההישרדות ויש גם לגיטימציה לנוסטלגיה
ואף לעצב על מה שנותר בעבר.
עבודתי נושאת אופי של טיפול מתוכנן :המפגשים אינם ספונטניים .הפעילויות מאורגנות מראש עם המחשה ,עשייה
ומקום רב לחוויה משמעותית משותפת :מביאה נושאים שמדברים אלי וגם קשובה כל העת לרצונות החברים .אני
בעמדה של עדה מבחוץ שגם משפיעה ומושפעת .עסוקה בתוכן וגם בתהליך .בודקת את התהליכים עם הקבוצה,
שחבריה הם אנשים אינטליגנטים ובעלי יכולת ,אשר קולטים את הערך המטפורי של הדברים ומשתפים פעולה

ביניהם .כך גם נוצר אצלם החיבור למשאבים המצויים בתוכם.
אני מקבלת הדרכה קבועה ,שהיא בעלת חשיבות גדולה לעיבוד הרגשות ,הרשמים והשאלות ,שעולים אצלי .זוהי
זכות אמיתית לקחת חלק בפעילות מרכז חוסן באשכול ולתרום בדרכי ,באמצעות הגינון הטיפולי ,לחיזוקן של
קבוצות אנשים היקרים לליבי.
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ערן גרינבוים ,מטפל בגינון

תיקון דרך החיים
"גדול יום הגשמים מתחיית המתים"(תלמוד בבלי תענית ז).
הרקע
רקע היסטורי :עיקר פעילותו של רבי שמעון בר יוחאי היה סביב שנים  021-071לספירה ,כמאה שנה לאחר שריפת

בית המקדש השני על ידי טיטוס וצבאו ולאחר כשלון המרד הגדול .רבי שמעון בר יוחאי היה תלמידו של רבי עקיבא
(מתומכי המרד הגדול של בר כוכבא) .מבחינה פוליטית היה מהמתנגדים הראשיים לשלטון האימפריה הרומית
ששלטה אז בארץ ,נרדף בשל כך ,ירד למחתרת למשך  00שנים והסתתר במערה בהר מירון ,יחד עם בנו אלעזר.
על פי סיפורי התלמוד שניהם התקיימו כל אותן שנים במערה ,תוך אכילת חרובים ושתיית מים ובעיקר תוך לימוד
תורה .לפי המסורת ,בשנים אלה הגו רבי שמעון ובנו את סודות התורה – "הקבלה" .סיפור קצר זה המופיע בתלמוד
הבבלי (במסכת שבת דף לג עמ' ב' ,)0נמצא ברצף הסיפורים שלאחר היציאה מן המערה .7אנחנו נבחן את הסיפור
הקצר כיחידה עצמאית ,ולאחר מכן ננסה להציע פירוש אלגורי הבודק סוגיה בטיפול בגינון.

הסיפור
רבי שמעון בר יוחאי יוצא עם בנו מהמערה לאחר שלוש עשרה שנה .הם מגיעים לטבריה לריפוי בחמי טבריה 0בגלל
מחלת עור שלקו בה עקב אי החשיפה לשמש .מכיוון שהחלימו (נעשה להם נס) הם מרגישים צורך להחזיר טובה
לעיר טבריה  2ומבררים האם יש משהו בעיר שצריך תיקון .נאמר להם ,שקיימת דרך ראשית בה יש ספק טומאה
(דרך האסורה לכהנים ) 2עקב קבורה לא מסודרת :כלומר שקברו באותה הדרך ובמשך השנים נעלם ציון הקברים,
והכהנים צריכים להקיפה מסביב תוך טרחה והארכת הדרך ,וצער רב נגרם להם .רבי שמעון שואל האם יש בנמצא
מישהו ,שיש לו "חזקה" שמקום זה היה טהור ?2
כלומר ,האם ידוע למישהו בוודאות שמקום זה
היה בעבר ללא קברים? ואכן מצאו סב זקן,
שהעיד שרבן יוחנן בן זכאי (שהיה כהן) קיצץ
(קטף) תורמוסים  2של תרומה  . .8עשה גם הוא
כן  . 7כלומר רבי שמעון לקח תורמוסים ,פָּ ַרט את

הזרעים מהתרמילים וזרע אותם בכל השטח .01כל
מקום באדמה שהיה קשה-,כלומר אדמה דחוסה
שהלכו עליה שנים רבות  -ולא הצמיחה תורמוסים
לאחר הזריעה על ידי רבי שמעון – טיהרֹו; וכל
מקום שהיה רפוי ונבטו שם התורמוסים  -כלומר
מקום שנחפר ונקבר שם אדם והאדמה בו נהייתה תחוחה  -צוין שזהו מקום טמא ,או שהקבר שהיה בו פונה.
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למעשהו זה של רבי שמעון בר יוחאי היו התנגדויות רבות בגרסאות השונות של הסיפור :כגון אותו זקן שעל סמך
עדותו טיהר רבי שמעון את העיר ,שאמר בזלזול לאחר ששמע את מה שרבי שמעון עשה" :טיהר בן יוחאי את בית
הקברות! ." 00ההתנגדויות מעידות ,שמדובר היה במעשה הדורש אומץ רב ובעל השלכות נרחבות לחיי תושבי העיר
טבריה.

פרשנות אלגורית-טיפולית לסיפור
רבי שמעון עובר תהליך פיזי של דעיכה עקב בעיית העור ממנה סבל ,בין השאר כמחיר על ניתוקו מהעולם .תהליך
ההחלמה גורם לרבי שמעון לבקש תיקון בעשיית טוב ,תיקון הקשור לצד הכי מעשי של החיים .נבקש להראות דרך
הפירוש האלגורי ,שעצם התיקון קשור להחלמה שעבר.
הסיפור בא להציע דרך טיפולית להתמודדות עם קשיים בנושא המוות .הדרך הראשית של טבריה ממנה נמנעים
הכהנים ,עקב המתים הקבורים שם ,מסמלת את דרך החיים .המוות חבוי בעומק האדמה ,ללא סימון או נגישות ,אך
תוך בולטות המביאה להימנעות .עורק החיים  -שבא לידי ביטוי ביום יום ,בשגרה ,בהתנהלות הפשוטה והרגילה של
האדם  -מופרע במקרה זה על ידי הנוכחות המגבילה של המוות .חשוב להבין כי ההימנעות ,הצורך ללכת מסביב
ולהקיף את המוות המסתתר בתוך האדמה ,ברגבי התת מודע שלה ,דורש אנרגיה רבה .האנרגיה המבוזבזת
עלולה להביא לעייפות ,אולי אף לתשישות ,לעיתים לדיכאון ובכלל ,לחוסר חיוניות בהתמודדות עם המטלות
היומיומיות שבחיים .יש מחיר להימנעות .בזבוז כוחות .רבי שמעון מבין שהמחיר גדול ודורש מעשה ,דורש פינוי
דרך חשיפה .תיחום.
כאשר הוא מחפש פתרון לתיקון הבעיה ,הוא אינו חופר במיידי באופן אינטנסיבי ,בחיפוש עיוור .חפירה לא אחראית
עלולה לגרום לנזק רב ,לעיתים בלתי הפיך .הוא מבין שהקשר לעבר ,דרך אותו זקן ,חיוני להתמודדות עם המוות.

רבי שמעון מגלה פיסת חיים בעבר ,ומבין שהיא-היא המפתח לתיקון העתיד .ועבר פוגש עתיד בתהליך הזריעה.
אותו ריקבון שריד-העבר המצמיח באופן פלאי פריחת-עתיד חדשה ורעננה ,הוא לב ליבו של הסיפור והמפתח
להבנתו .רבי שמעון 'נפגש' עם רבן יוחנן בן זכאי דרך עדותו של הזקן ,שמשמש כחוליה מקשרת בין העבר לעתיד.
רבי שמעון מבין שיש בדרך הראשית במהותה פוטנציאל של טהרה ,כלומר פוטנציאל של התנהלות תקינה של זרמי
החיים תוך תיחום המוות למקומו הנכון .הוא מבין ,שהמפתח לתיקון ולהחזרת כוחות החיים לחיוניותם ,לפריחתם
ולחוזקם מצויה במעשה ,שעליו מעיד הזקן שראה בימי ילדותו.

זרעי תורמוס נלקטים ,מפוזרים בכל השטח ,ורבי שמעון נכנס למצב המתנה לראות את
הכרעת הצמחים .הקשבה .הכרעה הלכתית מסוג זה ,שאינה נעשית בו ברגע על בסיס
סך הידע הנתון לפני הפוסק ,שאינה שכלית באופייה ,הינה נדירה ביותר בנוף ההלכתי,
ומכאן קסמה בסיפור זה .והשמים מתעננים ,והעבים משחירים ,והגשמים נספגים ברגבי
אדמת התת מודע ומאפשרים צמיחה מחודשת .הגשמים מגשימים את הפוטנציאל הטמון באדמה ובכוחותיה
להצמיח חיים חדשים .התהליך הטיפולי של ההתחברות לעבר ,של תיחום המוות והחזרת החיים למסלול התקין
 61אדם צומח

אפריל 6112

לוקח זמן ,הקשבה .בניגוד לכך ,פסקנות מהירה ,פזיזה מצד המטפל ,המבקשת במישור השכלי פתרונות קסם
באמירות כמו :זה דרך החיים ,אל תיכנס לעצבות ,וכד' – אין לה ערך רב בעבודה הטיפולית .הזרעים נובטים,
מצמיחים חיים חדשים מהריקבון ומהעבר ,מבקשים לצייר דרך החוויה תמונה מחזורית שלימה ורחבה יותר,
היכולה לאפשר חיים תקינים ומלאים ,תוך התמודדות עם המוות .הכלה .מרבד מדהים של פריחה דגולה בצבעי
סגול כהה .הסיפור מציע ,כי ההתמודדות עם המוות מחייבת סימון או פינוי הצידה ,לא העלמה כגון הכחשה או
הדחקה.
לעומת השנים במערה בהן ר' שמעון ובנו למדו רק באופן עיוני ,בסיפור זה ההכרעה היא מעשית ,דרך החוויה

הגננית שאין לה תחליף .ר' שמעון מבין ,שהתיאוריה והמישור השכלי אינם יכולים להיות בלעדיים בטיפול ,ובכוח
החוויה לתקן את חסימתו של המוות בחיי המטופל.
רבי שמעון נוקט באומץ רב; מלווה את מטופליו חזרה מהדרך העוקפת לדרך החיים הרגילה ,הפשוטה ,הישירה.
מאפשר התמודדות .ורבי שמעון נתקל בהתנגדות קשה ,ודווקא מצד אותו גורם המחבר לעבר ,מאותו זקן שעל
סמך עדותו התיר ופעל .לעבר יש פוטנציאל לקיבעון ,קיבעון כמעט מקודש ,הנובע מהרגלים נוחים כמו גם מחוסר
התמודדות של שנים .הנטייה האישיותית לשמרנות ,שיש לה תפקיד חשוב בהישרדות טרום-טיפולית ,עלולה
להכשיל את הטיפול ואת הסיכוי לפריחה מחודשת וחזרה לכוחות חיים חיוניים .המטפל ,לצד הזהירות וההקשבה
ותוך ליווי המטופל יד ביד ,זקוק לאומץ ליצור תיחום למוות כחלק מהמכלול של החיים .תוך התמודדות עם כוחות
של התנגדות מהעבר ,המעדיפים תמיד את המעקף .תוך הבנה ואמירה ברורה ,שמה שהיה במשך שנים רבות
חוסר התמודדות לא מוכרח המציאות .תוך אמונה ביכולתו של המטופל לגלות כוחות חיים חדשים ,שעשויים
להביא לפריחתו במסגרת עורק החיים הראשי.

סיכום
במסכת תענית ,שרובה ככולה מתרחשת בתוככי עולם הטבע הקדום ,מופיעה אמירה שנראית מפתיעה ובתחילה
אולי כהפרזה .אמר רבי אבהו :גדול יום הגשמים מתחיית המתים  . 21האם ניתן להשוות בין יום של גשמים ,דבר
שבשגרה ברוב השנים בארץ ישראל בעונות סתיו-חורף-אביב ,לבין תחיית המתים – תחזית אפוקליפטית של
אחרית הימים? נדמה שאפשר לפרש אמירה זו על סמך הפירוש שהובא לעיל.
לגשם היורד ונספג באדמה ומרווה אותה ,יש כוח הגשמה להצמיח חיים
חדשים .המפגש בין החיים הקודמים של הפרי הנרקב לבין הנביטה של הצמח
החדש ,מתרחש בזרע הטמון באדמה ,המחכה לגשם שיגשים את הכוחות
שבו .ההכרה במחזור החיים הקודם  -המאופיין על ידי המוות וחיבור אליו תוך
תיחומו וציונו  -מאפשרת את הנביטה והצמיחה המחודשת.זו יונקת את כוחה
מהרקב באדמה ומוגשמת בפריחה מרהיבה של חיים חדשים וכוחות חבויים.
למטפל יש זכות ואחריות חשובה לפסוע יד ביד עם המטופל ,במשעולי ורגבי
אדמת המודע והתת-מודע ,על מנת לסייע למטופל להכשיר מחדש ,בתיקון ,את
דרך זרימת החיים הישנה-חדשה.
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נספח :הסיפור(מתורגם)
00אמר :הואיל והתרחש נס ,אלך ואתקן דבר!
 ...אמר :יש משהו שצריך תיקון?
אמרו לו :יש מקום שיש בו ספק טומאה .ויש לכהנים צער להקיפו.
אמר :יש אדם היודע שמוחזקת כאן טהרה?

אמר לו אותו הסב (איש זקן) :כאן קיצץ בן זכאי תורמוסים של תרומה.
עשה גם הוא כן .כל מקום שהיה קשה – טהרו ,וכל מקום שהיה רפוי ציינו.
0

עיין נספח לסיפור המקורי המתורגם .הסיפור מופיע בגרסאות דומות עם שינויים במקורות ארץ ישראליים :תלמוד

ירושלמי מסכת שביעית פרק ט' הלכה א' ,בבראשית רבה פרשה ע"ט ו' ד"ה 'ויחן את פני' ,ובפסיקתא דרב כהנא
פרשה יא טז.וקהלת רבה ח' י' .ומשלים קצת נתונים היסטוריים מהגרסאות הארץ ישראליות לגרסה הבבלית.
 7על כל התהליך שעבר רשב"י ובנו בעצמם אפשר לכתוב הרבה ,אך קצרה היריעה .נסתפק בסיפור עצמו.

לרקע ההיסטורי של כל התקופה עיין גם בספרו של בני לאו "חכמים" ,כרך ג' ,על רשב"י בפרט בעמ' .008-020
 0לפי גרסה אחרת לטובת רחיצה בכנרת שהובילה להחלמתם .וכן ע' הערה .2
 2בגרסאות הארץ ישראליות מופיע הסיפור בעיר טבריה ,וזהו הגרעין ההיסטורי של הסיפור .ככל הנראה במשך
תקופה מסוימת קברו ברחבי העיר באופן לא מסודר ורבי שמעון פעל לסילוק הקברים ולטיהור העיר.להרחבה על
הרקע ההיסטורי ע' מאמרו המקיף של ישראל לי לוין :ר' שמעון בר יוחאי ,עצמות מתים וטיהורה של העיר טבריה –
היסטוריה ומסורתhttps://www.ybz.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/Article_22.5.pdf :
2

בתקופה סביב שני בתי המקדש ולאחר חורבנם ,בה התרחש סיפור זה ,הכהנים הקפידו על שמירת הלכות טהרה

וטומאה תוך התרחקות ממתים וקברים .הבאנו את הנושא בפישוט מכיוון שאינו קשור במישרין לצד הטיפולי.
2

מאוד "קשה" מבחינה הלכתית לפנות קברים ממקום קבורה מסודר ,ויותר פשוט לפנות קברים ארעיים לצרכים

ציבוריים מסוימים .מכאן החשיבות של העדות להלן.
2

התורמוס זקוק לאדמה תחוחה ועמוקה על מנת להתפתח .כמו כן על שורשי התורמוס ,כקטניות אחרות,

מתפתחות פקעיות המכילות חיידקים המקבעים חנקן חופשי מהאוויר והופכים אותו לתרכובות חנקניות
הזמינות לצמחים ,וחלקיו הנשארים באדמה נחשבים כ"זבל ירוק" משום שמכילים חנקן ואינם זקוקים
להתפרקות כמו הקומפוסט .הסבר זה יכול להסביר את "הצלחת" נביטת התורמוס במקום שנקברו בו מתים,

עקב הרקב שבאדמה ,וזוהי השלמה בוטנית מעניינת (אם כי לא הכרחית) להבנת הסיפור .ועיין עוד :ד"ר
משה רענן ,וסופה דומה לתורמוסhttps://daf-yomi.com/DYItemDetails.aspx?itemId=12213 ,
בכתבה של יותם יעקובסון מגלובס ' 12/3/19סגול עמוק'  ,מוסבר כי עד היום ניתן לראות תורמוסים רבים
בקרבת בתי קברות ,באזורי חפירות ארכיאולוגיות ובמזבלות.
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8

תרומה הוא גידול שהיה מיועד בזמן בית המקדש לכהנים בלבד וחלים עליו חוקים מחמירים של אכילה בכללי

טהרה .עצם הגידול והאכילה במקום כזה מעידה כי היה מקום טהור ,כלומר פנוי מקברים.
 7פירושים רבים נאמרו על מה בדיוק עשה רבי שמעון ,החל מפירושים רציונאליים כפי שפירשנו ועד פירושים
רדיקליים בעלי אופי מיסטי ,כגון שגרם למתים לעלות ואז פינה אותם .בגלל הזיקה לסיפור של רבן יוחנן בן זכאי
שמהווה השראה עבור רבי שמעון העדפנו פירוש זה .כך גרס גם חוקר הצמחים הנודע יהודה פליקס בפירושו
לתלמוד ירושלמי מסכת שביעית כרך ב' ,עמ' .707-700
 01כך על פי הגרסה בבראשית רבה ,לפי הסברו של יהודה פליקס ,ע' הערה  7לעיל.
 00ע' הערה  2לעיל.
 07תלמוד בבלי מסכת תענית דף ז עמוד א'.
 00תלמוד בבלי מסכת שבת דף לג-:לד.
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ניצה דהן—מטפלת בגינון -בית העיוור באר שבע (נובמבר )5102

התחלות של סתיו אחרי שמיטה -פינוי
מקום למשהו חדש
אנו נפגשים ,נרגשים ,כי הסתיימה חופשת הקיץ וגם חגי תשרי חלפו .עכשיו יש לנו רצף של פעילות עד חנוכה!
מעלים חוויות מהחגים ומהמפגשים המשפחתיים ,המרגשים
והמכבידים .כן ,כבר רוצים שגרה פעילה – התחלה המתבססת על
מה שנבנה בשנים הקודמות ,הידע שנצבר ,הניסיון וההצלחות.
אנו מתכנסים בחדר סביב שולחן עגול .על השולחן קערות ריקות,
שקיות זרעים רבות וקופסאות שקופות המתברגות זו בזו ,לאיסוף
הזרעים.

משוחחים על הרצון לחדש ולהתחיל שתילה וזריעה בגינה .הם
מעלים בקשות :אולי נגדל השנה גם פרחים ולא רק ירקות? גידלנו
גם חיטה ושעורה פעם .זה היה נחמד ,הם נזכרים .זרענו עם
הילדים מבית הספר!
כן וגם זרענו כדורי זרעים של פרחי בר! חיוך של הנאה משוח על
פניהם עם הצפת הזיכרונות הנעימים .שוב אני חשה שחבל
שאינם רואים זאת ,אך יודעת שהם "רואים" בדרכם הם :דרך
נימת הקול וקצב הדיבור שומעים שהם יודעים התרגשות מהי.
עתה פונים לעבודה – היכרות עם זרעים שונים .חלקם זרעים
משלנו ,שאספנו מהגינה בסוף העונה :תרמילי תורמוס ההרים
הפרוותיים עם זרעיהם הגדולים .תרמילים עדינים יותר של אפונת
הגינה ,ושל טופח ריחני .הם חשים בהבדלים ,נזכרים בצמחים.
שופכים מן השקית לקערה ומפרידים באצבעותיהם את הזרעים.
אפשר להבדיל ביניהם בקלות בשל הגודל ,הצורה והמרקם .כל
סוג זרעים מוכנס לקופסה שקופה ומוברג תחת קופסה נוספת
המהווה מכסה והתחלה לזרעים הבאים.
כך הפרדנו גם זרעים קטנים מהגינה :כרפס ,פטרוזיליה ושומר,
מסוכך הזרעים וכן זרעי צנוניות וארגולה .בדקנו שקיות של זרעי
סתיו וחורף .כעת נצטרך להחליט מה נזרע בשבוע הבא.
שוחחנו על התחלה חדשה.
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הרי הזרעים הם התחלה .הם הגשר לעבר ,לשנים הקודמות .ההתחלה לא מוחקת את מה שהיה אלא נובעת ממנו.
אך אולי המקום ,התנאים והטיפול ,ישנו קצת את מה שיצמח .המשתתפים מקשרים זאת לחייהם :לסידור מחדש
של הבית ,בגדי העונות בארון ,אך בעיקר אל הדורות הבאים .הילדים והנכדים שגידלו וכיצד צמחו שונים  -ולו במעט
 מאתנו ההורים וגם זה מזה .בחיוך הם מודים שלעיתים זה קשה להם .מרגישים מאחור ,שופטים לחומרה ,אךמופתעים בסוף מהדרך בה בחרו ,צמחו ובגרו ילדיהם.
אנו מסיירים בגינה :הגן הסנסורי שבחזית נותר כשהיה ,רק ענפים ריחניים צמחו לגובה ולרוחב ,מתערבבים
אלה באלה ומקשים על ההליכה בשביל וגם על הזיהוי.
בהמשך ,פונים לערוגות המוגבהות ומתיישבים סביבן .שם כל אחד מושיט יד ומגלה בליל צמחים וריחות ובעיקר
נענה דלילת עלים .אני מפנה אותם למצב הערוגה ,שבשנתיים האחרונות ננטשה וצמחה ללא התערבותנו .מציעה

לעקור הכול ולפנות מקום לצמיחה חדשה .הידיים נשלחות לצמחים וריח נענה מציף את הסביבה .עם העקירה

מתגלים שורשים וגבעולים ארוכים מאד .אחר ,אני מציעה לבדוק את האדמה .אסתר ופנינה שולחות יד לעומק
האדמה" .נעימה ורכה האדמה" הן אומרות .פנינה מפתיעה אותי כי לרוב היא מקפידה לא להתלכלך .ואסתר מגלה
את שלוחות השורשים של הנענה בתוך האדמה" :הנענה לא מוותרת .כמה היא רוצה להמשיך ולצמוח!" אני מפנה
את תשומת הלב לרשת השלוחות המשתלטת על כל הערוגה ,כך שגם לנענה עצמה זה יותר מידי" .יש כל כך
הרבה שלוחות .נשאיר קצת בכל זאת .מה דעתכם?"
אילן אומר" :ממילא לא יעזור לנו .תמיד תישאר איזו שלוחה של נענה .אז יותר טוב לקבל אותה בהסכמה" .הם
מחייכים ומלטפים את האדמה החשופה ,הממתינה לבאות .בצד הערוגה מונח סבך של צמחי נענה ,על שורשיהם
ושלוחותיהם.
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זה הזמן לשיחה בעקבות הפעילות
תחילה דברו על הערוגה ש"הסתדרה" שנתיים ללא טיפול ,על הנענה הלוחמנית  -המתבססת בכל הערוגה באין
מפריע ,אך בסוף גם מפריעה לעצמה .על האדמה הרכה ועל ההנאה לעבוד בגינה ,אחרי תקופה ארוכה שלא נגענו
בה .ובעיקר ,על הרצון לחדש את הערוגה בשבוע הבא.

העליתי לשיחה את הקשר בין הצורך לפנות מקום לבין הרצון שמשהו חדש יקרה ,שיהיה מקום למשהו אחר  -גם
בגינה וגם בחיינו אנו .היה שקט של התכנסות וחשיבה כשאני ממתינה מעט ורומזת על הצורך לפנות ,לפני
ההתחדשות .על כך שאי אפשר להתעלם ממה שהיה .זוהי הסתכלות מחזורית ,המכבדת גם את מה שהיה
ומכווננת לבאות – לעתיד" .בפגישה הבאה ,אם תרצו ,נשוחח על כך ואז נבחר בזרעים לערוגה" .כך אני נוהגת
להשאיר לכל אחד להשלים בינו לבין עצמו את הברור האישי ,ומכבדת את רצונם לחשוף או לא.
שוב אני יוצאת מהורהרת על ריבוי ההזדמנויות לשיחות עומק או זריעת שאלות על עצמם ועל חייהם .ואני מהרהרת

בשאלות הללו עלי ועל חיי .אפילו חושבת על דוגמה משלי :על פינוי הגישה "המורתית" ,כשהבנתי כי עבודה
טיפולית מצריכה גישה אחרת :התבוננות והתמקדות חדשה על עוצמות וקשיים ועל הדרך ,שאינה מתאפיינת
במדידה משווה של קבוצה/כיתה .אך חומרים רבים ורעיונות מהעבר נשלפים ונמצאים ראויים ל"מחזור" בעבודה
הטיפולית.
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בילי יושע ואורה בר ,מטפלות בגינון

"גם לי מגיע "
סדנה בגינון עבור בני משפחה שמהווים
מטפל עיקרי בחולי אלצהיימר
כתבה שנייה :מסקנות וסיכום הניסיון שנצבר
(הראשונה התפרסמה בגיליון .)72
רעיון סדנת הגינון התגבש אצלנו אחרי שעות רבות
של תצפיות במטפלים עיקריים .אלו אנשים שלא זוכים
לתמיכה ,הכלה והקשבה ,למרות שהם מאוד זקוקים לכך .הם נותרים בצל.
רצינו ליצור מסגרת בה יוכל המטפל העיקרי להתרכז בצרכיו ,תוך שהוא ממלא את עצמו באנרגיה ,שתאפשר
לו להמשיך בשגרת חייו המתישה.
רצינו להביא את הידע ,האמונה והאהבה שבנו לעולם הצומח ,כאלמנט התומך בקשר בין אדם ורגשותיו וכמו
כן בין אנשי הקבוצה .בקשנו גם להמחיש את הדמיון בין עולם הצומח לעולמנו.
יצרנו קשר עם עמותת עמדא* ,דרכה הצענו את סדנת הגינון המוצגת בכתבה ,לקבוצות תמיכה הפועלות
בקרב אוכלוסיות ומגזרים שונים בארץ.
תוכנית הסדנה כוללת  11 – 2מפגשים ,פעם בשבוע ,למשך שעה וחצי.

מפגש ראשון:
הכרות אישית באמצעות חומרים מעולם הצומח כמו :זרעים ,שתילים ,ענפים ,פריחות במצבים שונים ,קוצים
וכן סוגים של אדמה ,אבנים.
כל משתתף מתבקש לבחור באחד מהחומרים ,להציג את עצמו בשם ולספר מדוע בחר במוצג שבידו.
דוגמה  :באחד המפגשים בחרה אחת המשתתפות בענף גפן והסבירה:
"בחרתי בגפן כי יוצרים ממנה יין .הלוואי שהייתי יכולה להיות שיכורה כל הזמן ולא לראות מה קורה לבעלי".
אחרת בחרה בגזע עץ והסבירה שכך נראית אמה עכשיו ,זקנה וחרושת קמטים.
במפגש זה יוצרים חוזה:

יום ושעה קבועים
התמדה .יש להודיע אם אין אפשרות להגיע.
סודיות.
בגלל המצב הרגיש של המשתתפים ,יש אפשרות להשאיר טלפונים פתוחים ,אבל רק לשיחות דחופות.
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מפגש שני:
העתקה .בדרך כלל מעתיקים פרח עונתי.
מעבירים את השתיל מעציץ ( בית) קטן לעציץ גדול יותר.
מכירים את האדמה ומרכיביה :מעבדים אותה ,מפוררים ומריחים אותה ,עד שהיא מוכנה.
צעד ראשון הוא לבחור את הכלי המתאים .עציץ שלם עם חורים בתחתית .יש לדאוג ליחס נכון בין גודל השתיל
לעציץ.

ההעתקה תהיה עדינה :יש להעביר את השתיל עם כל השורשים ,כדי למנוע ממנו טראומה.
אפשרויות לדגשים:
מעברים בילדות ,מארץ לארץ ,מעבר דירה ,לדיור מוגן .חילוף בתפקידים בין בני הזוג.
דוגמה  :באחד המפגשים ספרה משתתפת שבעלה עבר לדיור מוגן .הוא היה אחראי על העציצים במרפסת.
תגובתו לשינוי הייתה קשה .לאחר מפגש ההעתקה ,היא יזמה הבאת אדניות עם אדמה ושתילים ,מה שהקל עליו
את המעבר .היא העבירה את הסביבה המוכרת לו למקום החדש.
בסוף המפגש אנו קוראות את שירו של ח.נ .ביאליק "עציץ פרחים".
מפגש שלישי:
זריעה באדניות.
זורעים זרעי תבלינים כמו :פטרוזיליה ,שמיר ,עלי
בייבי ,כוסברה.
מדגימים את הזריעה ומסבירים על השקיה
ותחזוקה.

אפשרויות לדגשים:
אופטימיות ,כוחות חבויים ,האדמה כסמל ( אימא
אדמה ,רחם ,מקום חשוך)..
מפגש רביעי:
שתילת ייחורים .ייחור הוא קטע של ענף שנגזם ,ללא שורשים.
טיפול נכון יאפשר לו גדילת שורשים מחודשת.
את הייחורים יש לעשות בתקופה המתאימה (באביב ,חוץ מיוצאים מהכלל).
יש לבחור את הקטע המתאים בענף :לא צעיר מידי ,גם לא זקן .מורידים ממנו את רוב העלווה ,ומכינים כלי עם מצע
קרקע בו נתקע את הייחור .משקים השקיה מלאה.
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יש לדאוג לתנאים אופטימאליים – השקיה ואור מאוזנים.
אפשרויות לדגשים:
סיכוי לחיים חדשים ,לא כל מה שאינו מושלם נזרק.
הזדמנות נוספת.
בסוף ,קריאת סיפור של אנה פרנק על ייחור עץ הערמונים.
מפגש חמישי:
העתקת צמחי תבלין.
את התבלינים מעתיקים לכלי מתאים ,כפי שעשינו במפגש השני.
.אפשרויות לדגשים:
שיחה על הילדות ,חוויות ותבשילים מבית ההורים.
שיחה על תבלינים פותחת ומחברת בין חברי הקבוצה ,גם את אלה שעד
עתה התקשו לבטא את עצמם.

מפגש התבלינים על פי רוב מאד תוסס.
אמירות ששמענו :אם יש בסיס שאינו טוב ,נוכל לשנות אותו בעזרת תבלינים.
בשימוש בתבלינים ניתן להסוות את הטעם האמיתי ,שלא תמיד אהוב (והסדנה היא אחד התבלינים האלה).
לדוגמה :אחת המשתתפות ספרה שאמרה לאמה שהיא הולכת לקורס מחשבים ,אבל האמת היא שהגיעה
אלינו לסדנה.
מישהי אחרת רצתה להיפגש עם חברה בבית קפה .היא ספרה לבעלה שהיא הולכת לרופא.
השימוש בשקר הלבן הכרחי לזמנים מסוימים ,כדי להקל מעט על שגרת היום.
יש לציין ,שנושא השקר הלבן קשה לרוב המשתתפים.
מפגש שישי:
שיקום צמחים.
אנחנו מביאות צמחים שנועדו לזריקה.
השתילים הללו מקבלים טיפול :גיזום ,הורדת עלים יבשים ,שתילה בעציץ ,השקיה והצבה במקום מתאים.

אפשרות לדגשים:
הרצון והיכולת לעזור.
תקווה להצלחה והשלמה במקרה של חוסר הצלחה.
דוגמה :לא מזמן ,חודשים לאחר שהסתיימה הסדנה ,קבלנו מאחת המשתתפות תמונה של אדנית עם פרחים
משגשגים ,להזכירנו :אלה היו מיועדים לפח האשפה!
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מפגש שביעי:
עבודה עם סוקולנטים.
הסבר קצר על הסוקולנט (צמח בשרני) ושתילתו בעציץ.
אפשרות לדגשים:
דיבור על מנגנוני התגוננות.
כוחו של המטפל לשמור על עצמו .מה יכול המטפל לעשות למען
עצמו על מנת שלא יישחק ויוכל להמשיך בתפקידו הקשה.
מפגש שמיני:
שיחה על התהליך שעברנו :האם יש שינוי?
במפגש זה אנו מחזירות לשולחן את המוצגים מהמפגש הראשון
ומבקשות מהמשתתפים לבחור פעם נוספת מוצג אחד .האם יש
שינוי?
דוגמה :אחת המשתתפות בחרה במפגש הראשון פרחי בוגנוויליה יבשים .במפגש האחרון בחרה ענף
בוגנוויליה עם פרחים יבשים ופורחים .לעומתה ,המשתתפת שבחרה בגפן המשיכה לדבוק בה .עדיין רוצה להיות
שיכורה ולא לראות מה קורה.
לרוב מפגש הפרידה מאוד קשה! המשתתפים רוצים להמשיך .עבורם זו רק התחלת השיתוף ,הישיבה בצוותא,
וההבנה שגם להם מגיע.

השוני באופי הקבוצות:
לפני כל סדנה יש ללמוד על האוכלוסייה או המגזר עימו נעבוד.
כדאי להיפגש עם עו"ס ולאסוף מידע.
יש מקום לשיתוף עובדת סוציאלית במפגשים.
הנחינו עד כה קבוצות של נשים יהודיות חילוניות ,נשים חרדיות מבני ברק ,נשים ערביות משפרעם ועובדים זרים.
יש רוב נשי מובהק בקבוצות.
כמו כן ,אופי הקבוצה תלוי גם במי מאנשי הקבוצה מוביל את השאר .בקבוצה עם מטפלים עיקריים ותיקים יש
אוירה של השלמה ,ניסיון לעזור בעצה ,להציע עזרה.

יש קבוצות בהן ההכלה וההקשבה חשובים יותר .מאוד חשוב ללמוד את הקבוצה טרם פתיחתה.
במגזר הערבי ,יש פחות פתיחות בנושא של קבוצות תמיכה .יש מצבים שמונחים על ידי המשפחה המורחבת ,ויש
מקום להתערבות של עובדת סוציאלית ,כדי להקל על המטפל העיקרי בשילוב של בני משפחה נוספים.
יש לציין את ערך כיבוד ההורים .יש כבוד רב להורים .הם בראש הפירמידה גם כשהם זקנים וחולים.
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גם במגזר החרדי ,מצוות "כבד את אמך ואת אביך למען יאריכון ימיך" מודגשת מאוד .הכול יעשה למען ההורים,
אפילו על חשבון המטפל.
בקבוצת העובדים הזרים המצב שונה .הם זרים בארץ ,נפרדו ממשפחתם ,עבודתם סיזיפית .לא מרשים לעצמם
להיפתח ,בגין סיבות תרבותיות והחשש מהמעביד ומחברת כוח אדם .יש להניח שהם חוששים לפתוח דברים ,שמא
לא יוכלו להמשיך או לקבל עזרה.
לכל השונויות האלה יש להתייחס בכבוד ולא לכפות התנהגויות לא מקובלות באף אחד מהמגזרים.

סיכום:
פתחנו את הסדנה מתוך הבנה ,שבאה אחרי התבוננות
מעמיקה בבני משפחה מטפלים .כולנו כמטפלים מפנים
הרבה מאמץ ואנרגיה למטופל ,וטוב שכך.
הטיפול במטפל/ת הוא הכרחי! הוא צריך להראות והישמע,
כך שיוכל לאסוף כוחות ולהמשיך בתפקידו – תפקיד שלא
תמיד מוערך די הצורך ,שלא לדבר על תגמול נאות.
אנו מקוות שמקומות נוספים יעמידו את המטפל במקום
הראוי לו.
נשמח לעזור ולעודד כל מי שירים את הכפפה.

עמותת עמדא לחולי אלצהיימר ,דמנציה ומחלות דומות נוסדה ב  0788על ידי בני משפחות החולים .מספרם
מוערך בכ  002אלף (לפי נתוני מכון ברוקדייל) .רוב החולים מטופלים על ידי בני משפחה ,במסגרת הקהילה.
בשל אופייה המיוחד של המחלה היא מטילה מעמסה פיזית ,כלכלית ונפשית על המשפחה כולה .עמותת עמדא
קמה כדי לאגד את משפחות החולים ולהקל על מצוקתן .העמותה מתרכזת במתן מידע ,יצירת מסגרות תומכות
והפעלת פרויקטים להגברת איכות חייו של החולה והמטפל העיקרי.
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רשמה :תמר גשרי אלון.

בעקבות מפגש גינון טיפולי
בט"ו בשבט
בפברואר  7102עם חולים ובני זוגם ,במרכז יום
של 'עמותת עלה' בקרית אונו.
מנחות הקבוצה  :תמר גשרי אלון  -מטפלת משפחתית בין דורית ומנחת קבוצות ,וחווה מליניצקי -
מטפלת באמצעות בעלי חיים.

רקע
'עמותת עלה' בקרית אונו מפתחת ומעניקה רצף של שירותים לאוכלוסייה הבוגרת בבקעת אונו .בין השאר ,יש

לעמותה מרכז יום לתשושי נפש ופרויקטים משותפים בתחום תשושי הנפש עם גורמים שונים ,ביניהם עמותת
עמדא לחולי דמנציה ,אלצהיימר ומחלות דומות.
מטרת קבוצת הזוגות היא מתן מענה ותמיכה לאדם עם ירידה קוגניטיבית ולבן/בת הזוג המטפל.
המפגשים מהווים מקור תמיכה הן בתחום הרגשי והחברתי והן במתן פתרונות מעשיים .בקבוצה עולים דילמות
ונושאים של המטפל העיקרי בחולה ,בכל תחומי החיים.

תיאור הקבוצה  :מדובר בקבוצה סגורה הנפגשת פעם בשבועיים למעלה מ  2שנים ,במהלכן נוספו עוד זוגות.
הקבוצה מונה בין  8-01זוגות.
לעבודה הקבוצתית יתרונות רבים :היא מהווה מענה יעיל לצרכים של שייכות ,חיבה ואישור ,להעלאת רגשות
קשים :רגשות כמו כעס ,אשמה ,הכחשה ,דיכאון ,פחד ,תסכול ובדידות ,זיכרונות ,פרידות ,אובדן .עולים בה
נושאים כמו תלות מול עצמאות ,התנסות בתפקידים חדשים ,למידה בין -אישית ,קבלת מידע וסיוע בפתרון
בעיות .וכן ,דרכים להתמודדות עם שינויים ,חשבון נפש ,פיתוח יחסים חמים חדשים ,עזרה הדדית וגם זיהוי
כוחות ששרתו את המשתתפים בעבר ומסייעים בידם היום.
בילי יושע ואורה בר ,מטפלות בגינון  ,הוזמנו לקבוצה על מנת להעביר מפגש גנני סביב טו בשבט.
הגינון הטיפולי מציע מענה הולם לחולים הנמצאים ברמות תפקוד שונות.
לגינון הטיפולי יתרונות במפגש בין החולי לבין הכוח שהצמח מביא עמו :שינויי צמיחה ,לבלוב ואופטימיות.
העיסוק באדמה ובצומח מגרה את כל החושים ומתחבר לחלקים הבריאים.
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הפעילות שנבחרה:
העתקת שתילים קטנים של תבלינים ופרחים לכלים גדולים יותר ,תוך חיבור חושי לריחות וטעמים.
החולים ובני זוגם ישבו סביב השולחן עליו נעשתה הפעילות ,מתבשמים
בצמחי התבלין ,במגע עם האדמה ובמראה של פרחי האמנון ותמר.
ההעתקה והשתילה של הפרח יצרה תחושת מסוגלות ועודדה מחשבות
ירוקות ,כל אחד לעצמו ואצל כולם ביחד .היא אפשרה העלאת זיכרונות
נעימים וגעגועים מרגשים לימים אחרים ולתקופות אחרות" :הילדה שיושבת
עם אבא ,מתבוננים בשדות"" ,ההר הירוק כל ימות השנה" "...הוואדי עם
הסברס"" ,הברוש שצויר על הקיר כחלק מנוף ילדות"" ,העלים שנאספים",
"העתקת המגורים"" ,חשש מגידול פרחים בבית כי הם נובלים ונזרקים"" ,האזדרכת מייצגת את מי שאני".
החולים ,שחלקם בתחילת הדרך ,העבירו אותנו לילדותם דרך הסיפורים ולרגעים קסומים ניערו מעליהם את כובד
המשקל של המצוקה האמיתית.
בילי ואורה ,שאינן מכירות את הקבוצה ,העבירו את החלק המעשי .השילוב בין העשייה בפועל לבין ההנחיה
המילולית של מנחות הקבוצה ,אפשרו מרחב של רגישות רבה ,תוך הקשבה לצרכים הפיזיים והרגשיים.
המפגש היה חוויה נוכחת עוצמתית ביותר! הקבוצה שיתפה פעולה ונראה היה כי המודעות הקשובה ,הפניית
תשומת הלב לזמן הנוכחי ,לכאן ועכשיו ללא ביקורת ,הפכו
רגעים אלה למיוחדים ואחרים.
החוויה הגננית אפשרה לכוון את הקשב לפעילות עצמה
ושחררה לרגעים את המחשבות והדאגות למה שיהיה .היא

נתנה תשומת לב מירבית לרגעים המרגשים במפגש.
מילים ספורות ,חלקי משפטים ,שירים  -כל אלה ביחד
הביאו את המפגש למקומות אחרים.
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עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל (ע"ר)
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