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דבר העורכת:
לקוראות/קוראי ביטאון 'אדם צומח'  , 82שלום
ב  82באוקטובר  8102התקיים ברמת הנדיב
הכנס הש נתי של עמותת 'אדם צו מח' כמ ה
מהמרצים בכנס העלו את דבריהם על הכתב והרי
הם לפניכם :שחר מור יוסף  ,פסיכולוג קליני אשר
עובד בפנימייה מספר איך התנסה אישית בכוחו
המרגיע של הגינון והפך אותו לכלי עזר בפגישותיו
עם בני נוער בסיכון .שאול פורת מציע דרכי
התבוננות בערוגות אישיות וכיצד הן עשויות ללמד
על הצרכים הרגשיים של קבוצת הנערות והנערים
בהם טיפל הגינה .ערן גרינבוים מאיר את עינינו
בתובנות החשובות שפיתח ,תוך כדי עבודתו עם
אנשים בעלי 'מיוחדות שכלית' כלשונו ,במרכז
התעסוקה 'גינונים' .הדר מלאך מתארת את
השפעת הטבע והגנים על הנפש  ,במקומות
ובזמנים שונים ,עם המחשות מעולם האמנות.
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עוד בביטאון  :משוררות ומשוררים רבים כותבים
בהשראת הטבע ועולם הצומח .טל אמוילס מביאה
דוגמאות ומספרת על החיבורים האישיים שלה
עצמה עם נושאים אלה .ענת ניר  ,יועצת חינוכית
עתירת ניסיון ,גילתה את כוחם הטיפולי של העצים
במפגשיה עם ילדי בית ספר ,הזקוקים לאוזן
קשבת ,תמיכה וחיזוק .בדצמבר  8102ארגנה
הועדה להעשרה מקצועית סיור למע"ש בחדרה.
ניצה דהן מ ש ת פ ת א ו ת נו ב ר ש מי ם מה סי ו ר
המעניין והמלמד.
מאחלת לכם הנאה והרחבת הדעת ממגוון הכתבות
אביגיל מרקמן,
עורכת הביטאון.
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ד"ר שחר מור יוסף ,פסיכולוג קליני ,פנימיית אחוזת ילדים.

" .בערוגת הגינה מסביב לחבית"– מחשבות
על טיפול קבוצתי באמצעות גינון
הרצאה בכנס הגינון הטיפולי ה  91ברמת הנדיב ב 6192
הקדמה
בשנים האחרונות ,במסגרת עבודתי כפסיכולוג בפנימייה ,הזדמן לי לעבור תהליך שאיפשר לי לבנות גשרים קטנים
בין שני תחומים  -הטיפול והגינון ,גשרים שנשאו פרי והובילו להקמה של קבוצה טיפולית באמצעות גינון ,שתהווה
המוקד של הרצאה זו.
הכותרת שבחרתי להרצאה לקוחה משירו של ביאליק ,שמתאר מסיבת
ריקודים עליזה של זוגות אוהבים בגינת הירק מסביב לחבית – כלי הכלה
מעוגל ,גדול ,שמסמן כיכר מטפורית .הירקות בשיר עוברים האנשה ,כך
שאל מול השמחה והחדווה של שאר הירקות עומד ניצב הפול הבודד וחסר
האונים .השימוש במילות הפתיחה של השיר לכותרת הרצאה זו נראה לי
מתאים משתי סיבות :האחת ,היא ההשלכה של העולם הפנימי על הירקות,
השלכה שמשקפת ,לטעמי ,מרכיב משמעותי מהמתודה של טיפול באמצעות

גינון .השנייה ,נוגעת במטפל/מנחה הקבוצה ,שניצב כמיכל רגשי וככיכר
מרכזית ,המסייעת במפגש בין משתתפי הקבוצה ובינם לבין הצמחים.
להרצאה שלושה חלקים :בחלק הראשון אגע ברקע התיאורטי על טיפול
קבוצתי .בחלק השני אתאר את התהליך שעברתי בעבודתי בפנימייה,
שבמסגרתו אימצתי את הגינון הטיפולי כמסייע לי עצמי כפסיכולוג בפנימייה ובטיפולים פרטניים .בחלק השלישי
אתאר את התהליך של הקמת קבוצה טיפולית באמצעות גינון ,ואפרט שתי דוגמאות משתי קבוצות ,שהנחתי
בתקופות שונות.

רקע תיאורטי על טיפול קבוצתי
הטיפול הקבוצתי הקלאסי הוא טיפול קבוצתי דינאמי ,שנשען על עקרונות הגישה הדינאמית בפסיכולוגיה .גישה זו

שואפת להעלות למודעות תהליכים שהיו עד כה בלתי מודעים ובכך להוביל לשינוי .בקבוצה פסיכו -דינאמית,
הקבוצה דנה בתכנים שמביאים המשתתפים למפגש .לעיתים דנים במשתתף אחד המבקש לשתף בחוויה ,תחושה
או אירוע ולעיתים דנה הקבוצה ביחסים הבין אישיים בין המשתתפים.
אחד העקרונות המנחים בטיפול מסוג זה הוא ,שאף על פי שרק אדם אחד מדבר בכל נקודת זמן כל המשתתפים
עושים עבודה נפשית ,כיוון שהדברים הנאמרים פוגשים את עולמם .מפגש זה מעלה אסוציאציות ,שעשויות להיות

בעלות ערך רב הן עבור המשתתף והן עבור הקבוצה .הדיבור הבין אישי בין המשתתפים מכונה לעיתים קרובות –
"הכאן ועכשיו" .הרגשות והמחשבות שעולים כאן ועכשיו "מדגדגים" אזורים פנימיים שנוצרו והתעצבו "שם ואז"
בעבר ,ומול אחרים משמעותיים .בקבוצה עשוי להתאפשר מגע יותר מודע באזורים אלה ועיבודם.
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דוגמה מקבוצת טיפול לסטודנטים באחת האוניברסיטאות ,שהנחתי בקו עם פסיכולוגית נוספת:
הקבוצה נפגשה אחת לשבוע בשירות הפסיכולוגי למשך שעה וחצי .עדן ,אחד המשתתפים החדשים בקבוצה,
מספר לקבוצה שיצא נסער מהפגישה הקודמת בה התפתח ויכוח קולני וטעון בינו ובין גדי ,משתתף ותיק שנהג
לדבר באופן בוטח ומתלהם .עדן מספר ששם לב שהתקשה להביט לגדי בעיניים ובמהלך השבוע נזכר ,שכאשר היה
ילד פיתח פחד להסתכל על אביו בעיניים ברגעים שאביו היה כועס ,כיוון שכאשר כן עשה זאת אביו היה מתרגז
יותר ,מכה אותו עוד ואף צועק עליו שישפיל את מבטו .בפרספקטיבה ,ברור שהויכוח עם גדי ,על אף שהיה לא נעים
עבור עדן ,איפשר לו להיכנס לחדר פנימי שהיה סגור הרבה שנים – חוויות טראומטיות כילד מוכה ,שגדל להיות
אדם שמפחד ליצור אינטראקציות בכלל ולהיות בעימות כלשהו בפרט .כבר באותה פגישה השיתוף של עדן עודד
שני משתתפים נוספים ,לספר לראשונה חוויות ילדות דומות איתן הם הסתובבו בעולם ,תוך כדי תחושות חזקות של
בושה .הדבר אפשר לעדן ולשניים האחרים ,לעבד חוויות ילדות אלה ,במשך שנה נוספת של עבודה קבוצתית.
נדמה לי ,כי מעבר לכך שדוגמא קצרה זו ממחישה את העיקרון הבסיסי של עבודה קבוצתית ,לפיו חומרים נפשיים
של משתתף אחד פוגשים ,נוגעים ומשפיעים על משתתף אחר ,ניתן לראות מרכיב חשוב נוסף שמאפיין את הטיפול
הקבוצתי :היכולת של האינטימיות הקבוצתית ,שנבנית בהדרגה ,לאפשר לחבריה לגעת בתכנים של בושה ואשמה
ואף לחוש לגיטימציה לבטא אותם ביתר שאת ,להכיר בהם ,לקחת עליהם בעלות ולעבדם .בהקשר זה חשוב לומר,
שבראיונות ההיכרות לקראת הכניסה לאותה קבוצה טיפולית ,רוב המשתתפים חשו שהחוויות שחוו בחייהם הן כל

כך חריגות ומביישות ,שסביר להניח שיבדילו אותם מאחרים בקבוצה .מסיבה זו גם התקשו לראות כיצד יוכלו לשתף
את הקבוצה בחוויות אלה .כך היה גם עם שלושת המשתתפים שגדלו בצילו של אב תוקפני.
דוגמא קטנה זו משקפת באופן די ממצה את המטריצה ( – )Matrixמושג בסיסי וחשוב בעולם הקבוצות ,אותו טבע
פוקס (  ,) 0282-0892שמוגדר היום כאבי האנליזה הקבוצתית ( .) 0על פי פוקס ,המטריצה היא מעין רשת שבה
מתפתחים יחסים נפשיים (ולא יחסים אישיים) .יחסים אלו נוצרים באמצעות תהליכים של מעבר מאישיות אחת
לאחרת .כלומר ,דבריו של משתתף אחד כאילו מאבדים "זכויות יוצרים" ועוברים דרך כל אחד מהמשתתפים .כמו
רנטגן הם חוצים דרך הנפשות בקבוצה ,עוברים שינויים ,חיזוקים ותמורות ויוצרים את המטריצה .התהליך הנפשי
היוצר את המטריצה נקרא הידהוד ( .)Resonanceפוקס ואנתוני הגדירו ב 0829את ההידהוד כתגובה של כל פרט
בקבוצה לגבי עניין מסוים בהתאם למצבו האישי .הוויברציה הנוצרת מן התגובות השונות ממשיכה בתהודה (.)0
הדוגמא שתוארה היא מתוך תקופה שהיוותה סימן לבנייה של תחושת ביטחון ואמון בתוך הקבוצה .נוצרה
אינטימיות .מתוך כך מתבקשת השאלה :כיצד נבנית אווירה של ביטחון בקבוצה שמאפשרת למשתתפים לחלוק את
תחושותיהם עם אחרים ולחשוף אזורים ,שביומיום לא נחשפים גם מול הקרובים אליהם? הרי ידוע כי תחילתה של
קבוצה טיפולית כרוכה בחרדה עצומה עבור המשתתפים ,לעיתים גם עבור המנחים (  .)8חלק מרכזי מן החרדה
קשור לאמביוולנטיות לגבי ההשתייכות – מצד אחד ,הרצון להתחבר ,להשתלב ולהשתייך ומצד שני ,הרצון להישאר
עצמאי ולא להתערבב .החרדה מקורה בהתנסויות קודמות בקבוצות ,החל בהשתייכות למשפחה .המשתתפים
מנסים להפוך לחלק ממערכת חברתית ולא להישאר מנותקים ומבודדים .ישנו פחד מפני מצב של חוסר קבלה על

ידי אחרים .שלב התחלתי זה מאופיין בשטחיות מסוימת ,דילוג על בעיות ,תלות במנחה ,בחינה של אחרים וחוסר
נכונות לתת בהם אמון ,מבוכה שמתבטאת בבדיחות ,שתיקות ,דיבור מופרז.
עוד גורם לחרדה נובע מכך שהמשתתפים נמצאים עם שאלה שתלווה אותם לאורך כל הפגישות הראשונות :מה
עושים במהלך הפגישה? על מה מדברים? חלק נוסף מהחרדה קשור לקונפליקטים או עימותים שעשויים להתפתח
בין המשתתפים .מספר פעמים בעבר ,נתקלתי באמירה של משתתף בתחילתה של קבוצה טיפולית ,שהתייחסה

לסרט "מועדון קרב" .האמירה לימדה אותי רבות על החרדה הטמונה בעצם האפשרות והלגיטימציה הניתנת
בקבוצה להתווכח" ,להתגושש" .אזכור הסרט חשף שאלות שונות ,שאולי כל אחד מאיתנו נושא בתוכו בהקשר של
אינטראקציות :האם אני אפגע/אפצע? האם אני אפגע במישהו ואחוש אשמה? האם יש מי שישמור עלינו בקבוצה
כאשר נריב? או שמא לא תהיה כלל תכלית ומשמעות לעימות ,פרט להנאה שיפיקו מכך האחרים?
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בשלב הראשוני של התחלת קבוצה המנחה צריך להיות דומיננטי ,מרכזי ורגיש ( .)3כזה שמחזק את הרצון להצטרף
לקבוצה ונותן מקום לביטוי הפחדים והמכשולים של המשתתפים .המרכזיות של המנחה בשלב זה מאופיינת בתלות
מסוימת של הקבוצה בו והוא אמון ,כבר מהפגישה הראשונה ,על יצירת הסטינג הטיפולי (  .)Settingה 'סטינג' זו
מערכת הגדרות המשרטטת את המסגרת בתוכה פועלת הקבוצה .היא מתוארת במושגים של מטרות ,זמן ,מקום,
תפקידים וכלים .הסטינג מוצג כבר בפגישה הראשונה (או לפניה ,בראיון ההיכרות) ,ב"חוזה" בין המנחה/ים
והקבוצה ומשרטט את גבולות הפעולה :מה מותר ומה אסור ,מה לגיטימי ומה אינו לגיטימי ,מתוך וודאות שה
'סטינג' מהווה כלי משמעותי ליצירת ביטחון ולהפחתה מסוימת של חרדה.
קצרה היריעה מלהרחיב אודות השלבים
השונים שהקבוצה עוברת ,אך חשוב לציינם,
גם אם בקצרה :לאחר שעקרון ההשתייכות
דועך מתפנה מקום ועולה הצורך בהתבדלות
ונוצר מתח בין הרצון להיות נבדל לבין האיום
שלא יקבלו אותי אם אהיה שונה .שלב זה
מהווה שלב מעבר מיחסים שטחיים ליחסים
אינטימיים ,כאשר האינטימיות נוצרת דרך

מאבק ותחרו ת .רק בשלב שלאח ר מכן ,
כשהמשתתפים מרגישים שייכים ובטוחים,
פיתחו אמון באחרים ובמנחה ומגלים סובלנות
לשוני  -רק אז המשתתפים יכולים להתפנות למצוא את קולם הייחודי ולברר אזורים יותר טעונים בעולמם .בשלב
הזה ,המנחה מתחיל לתפוס מקום פחות מרכזי והתקשורת בין המשתתפים נעשית הרבה יותר ישירה.
(לקריאה והעמקה בנושא של טיפול קבוצתי ניתן להיעזר בספריהם של ביון (  )4ויאלום (  )2המצורפים לרשימה
הביבליוגרפית).
התהליך שעברתי בפנימייה בו מצאתי את הטיפול באמצעות גינון
במהלך שנותיי בפנימייה התרגלתי למפגש העוצמתי והמציף עם הילדים ,הן במפגש הישיר והן במפגש העקיף -
דרך הדרכת הצוותים ,שהגיעו מוצפים בעצמם ללא מרחב לחשיבה ולהתבוננות על המתרחש בינם לבין החניכים.
לאחר מספר הדרכות קשות מצאתי עצמי יוצא באופן ספונטני ,ללא כל תכנון או חשיבה ,לחלקת הגינה העזובה ליד
השירות הטיפולי .מצאתי את עצמי עוקר עשבים מן החלקה ,פעולה שהסבה לי רגיעה מסוימת ואף עזרה לי לחשוב
ולהתבונן יותר ויותר ,על מה שקרה בהדרכה הקבוצתית ,לפני מספר דקות :לתפוס מרחק מהויכוח הטעון שהתפתח
עם מדריך כזה או אחר ,מרחק שלא מנתק אותי אלא עוזר לי להיות במגע אחר עם התכנים :עם זווית אחרת ,יותר
אמפאטית למדריכים ,שנמצאים בחזית  84שעות ביממה מול החניכים התובעניים והחסוכים .במושגיו של ביון ניתן
לומר ,שחוויית העבודה בגינה אפשרה לי לפתח מיכל ,המסוגל קצת יותר לעכל חומרי ביתא גולמיים ולהמירם
לרכיבי אלפא :חומרים שכבר ניתנים לחשיבה ולהענקת משמעות .גילוי החוויה התרפויטית שהביאה עימה עבודת
הגינה האקראית ,הוביל אותי באופן עקבי לחלקת הגינה ,שהפכה אט אט מעזובה ליותר מטופחת .אחד הילדים,
שהיה באותה תקופה בטיפולי ,התעקש להפוך את חלקת הגינה לפרויקט משותף של שנינו ואני נרתמתי לעניין .כך
החל הטיפול באמצעות גינון הראשון שלי .הוא רצה להפוך את המקום לגנים היפניים שיש ליד בית משפחתו – עם
הצמחים המהונדסים ,בריכות הדגים והמזרקות  -ואני ניסיתי לשמור על המתח והאיזון שבין החלק הבריא הרוצה

לחלום ,להתפתח ולגדול ,לבין הצורך לשמור על מגע מסוים עם האזורים המציאותיים מאוד ,הכואבים והאפרוריים
של עולמו .בטיפול ראשוני וניסיוני זה הרגשתי ,שאני לומד על בשרי משהו ממלאכת הטיפול באמצעות גינון .מה
שריתק אותי ביותר הייתה ההבנה שעולם הצמחים ,האדמה ,הטבע ,מהווה קרקע כל כך מדושנת להקבלות עם חיי
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הנפש ותהליכים רגשיים .כבר לפני כן ,בטיפול בדיבור בחדר ,נוכחתי לראות שמטאפורות עוזרות מאוד למטפל
לחשוב ולחוות משהו מחייו הרגשיים של המטופל ,במיוחד כאשר מהות משמעותית כמו "נלכדת" במחשבתו של
המטפל דרך מטאפורה אחת ,שחוזרת בהקשרים שונים .הבחנתי כי במעבר מטיפול רגיל בחדר לטיפול בגינון,
הזמינות המטאפורית כל כך מסייעת בתהליך הטיפולי ,שלעיתים היא יכולה להוות גורם שמניע תהליך של שינוי.
קבוצת טיפול באמצעות גינון בפנימייה
בתום שנה וחצי של עבודה טיפולית
גננית ,סיים המטופל את התחנכותו
בפנימייה ,מלא בתחושת גאווה על
החלקה המטופחת שהקים ושהשאיר
למען אלו שיבואו אחריו .התהליך
שעברתי עם מטופל זה ,הטעין אותי
ברצון עז להמשיך להתנסות בטיפול
המשלב גינון והפעם עם קבוצה.
בשנה הראשונה הנחתי את הקבוצה
יחד עם אלכס ,רכז בפנימייה .בשנה

השנייה הנחתי קבוצה (עם
משתתפים אחרים) ביחד עם מיכל,
עובדת סוציאלית שעבדה בפנימייה.
במיוחד בשנה הראשונה ,הקדשנו מחשבה רבה להיבטים רבים בפגישות  :סגנון העבודה ,איך עובדים עם קבוצה
של מטופלים ולא עם אחד ,חלוקת הקשב בינינו כשני המנחים – להיות קשובים לכל המשתתפים ,חלוקת קשב בין
דברים הקשורים לעבודה טכנית לבין העבודה הרגשית .לאחר מספר פגישות הגדרנו לנו קו מנחה ,שתוך כדי
עבודה אנחנו לא מדברים רגשית אבל סופגים ,קולטים וחושבים רגשית ושומרים את החומרים לשיחה הסוגרת
בחדר .הלו"ז שהגדרנו היה 01 :דקות ראשונות  -הכנת ציוד ,התכנסות בחלקה לשיחה ממש קצרה של 'מה נשמע
ומה עושים היום' 41 .דקות  -עבודה בגינה 01 ,דקות – קיפול הציוד  +הכנת תה .חצי שעה  -שיחת סיכום בתוך
החדר.
כעת אביא שתי דוגמאות ,המתארות תהליך שמשתתף אחד עבר בקבוצת הגינון .כל שאר המשתתפים נמצאים
ברקע וקצרה היריעה לפרט גם את התהליכים שהם עברו.
דני והמפגש הקבוצתי  -שהבליט את הסגירות ,החריגות והנטייה לקורבנות
דני (שם בדוי) הצטרף לקבוצה השנייה של טיפול באמצעות גינון .הוא היה אז בן  . 02נער גבוה ,רזה וחזק ,שקט
ועל פניו חיוך מבויש כמעט תמידי .כבר אחרי מספר פגישות ראינו ,שדני עם כל החוזק שלו ,הפך להיות 'ילד
הכאפות' של רבים בפנימייה .מוזרותו בקבוצה בלטה ללא ספק ,על אף שאני ומיכל – העו"ס שהנחתה איתי את
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הקבוצה – מאוד חיבבנו אותו .במהלך השנה תהיתי ביני לבין עצמי האם דני הינו בעל הפרעת תקשורת ,איפה
שהוא 'על הרצף' או שחוויות טראומטיות הביאו לשינוי וסגירות כל כך עמוקים.
למן הפגישות הראשונות הרבה מחברי הקבוצה היו רודים בו ,צוחקים עליו ,מתעצבנים עליו .נראה היה שעל דני
תמיד יהיה הכי נוח להתעצבן .כי הוא לא מגיב ,כאילו מקבל על עצמו את מה שזורקים עליו .אלי וליאת ,שני הילדים

הצעירים בקבוצה וחדשים בפנימייה הפגינו כלפי דני הכי הרבה תוקפנות .ייתכן מאוד שאת מה שכל אחד מהם ספג
בהיותו חדש בקבוצתו ,יכולים היו להתיק בקבוצה הטיפולית אל עבר דני .אמיר ,מעין מנהיג בקבוצה (אף שלא נוכח
באופן סדיר) ,הביע כעס ברור כאשר ראה שצוחקים על דני ומיד כולם היו משתתקים .אך ברגעים אחרים כשצחקו
על דני ,בעיקר בשיחה המסכמת בחצי השעה האחרונה של הקבוצה ,ניסינו מיכל ואני לברר עם דני כיצד הוא
מרגיש בנוגע לאמירות מצד חברי הקבוצה .תחילה הגיב רוב הזמן באמירה" :שום דבר" .חשנו שתגובות אלה של
דני לא מסייעות לנו ,כיוון שאינן ממחישות לקבוצה את האקטים הפוגעניים וגם נותנות תוקף לחריגות שלו .לא פעם
חששנו שדני יהפוך ל"שעיר לעזאזל" של הקבוצה .לכן בחרנו התערבויות בכיוון של פיזור הזרקור שהופנה לדני.
למשל" :כעת ליאת ואלי צחקו על דני ,דני מייצג כאן קול קבוצתי שמוכר לכולנו כי הרי כולנו לפעמים מוצאים את
עצמנו בלי מילים ,מתקשים להגן על עצמנו מול כאלה שצוחקים או מתעצבנים" .נראה היה שאמירות אלה מסייעות
יותר ,אולי מכיוון שאלי וליאת התקשו מאוד לספר עד כמה קשה להם לשרוד מול אחרים ,יותר מחוספסים,
בקבוצתם (נושא שלצערי נותר לא מדובר באופן גלוי וישיר בקבוצה) .בשלב קצת מאוחר יותר דני הגיב לשאלה
שלנו ,כיצד הוא חש כשמתייחסים אליו באופן לא נעים בקבוצה ,באמירה" :אני מתעלם" .לי ולמיכל היה לא פשוט
לראות אותו מתקשה להגיב ליחס כלפיו .לעיתים התעורר בנו הצורך לנער אותו חזק או שיגיב כלפי מישהו באופן
חזק ,אפילו אלים ,העיקר שיציב גבול ,שאחרים יבינו שלא מתעסקים איתו .אך היינו צריכים לקבל ולהשלים
שתגובות אלה מגיעות מעולמנו והן אחרות משל דני .בשלב זה שמנו לב ,שדני מבקש במהלך העבודה בגינה יותר
ויותר לצאת לשירותים ומסתגר שם לדקות ארוכות .חשבנו שה 'אקטינג אאוט' בא לומר משהו עקיף שלא יכול
להיאמר במילים .ניסינו לברר זאת עם דני ,אך הוא לא ראה שום קשר בין הדפוס של ההיעדרות לבין החוויה מול
המשתתפים האחרים .בכל זאת ראינו בכך גם סימן לתקווה ,שהוא לוקח לעצמו את החופש לצאת באמצע המפגש,
במקום לרצות אותנו ורק לעבוד ( הרי הוא עבד במסירות הכי גדולה).
באמצע השנה ,כאשר הקבוצה בנתה דחליל לחלקת הגינה ,עלתה למיכל מחשבה ,בסוג של רברי* שדני הוא
הדחליל של הקבוצה .כשסיפרה לי זאת הרגשתי שהיא כל כך צודקת! הוא תמיד נמצא ,בכל הפגישות ,כמעט ולא
מגיב לשום דבר ,הוא פשוט שם ולא מעבר לכך .כבר אז חשתי שיש משהו במטאפורה הזו שעוזר לנו להכיל את
החוויה של דני בקבוצה ואולי בכלל מול העולם .היה לנו ברור שאין לדבר על זאת איתו או עם הקבוצה  -הרי זה יכול
לפגוע  -אלא במילים שיתאימו להקשר של המפגש.
מעט אחרי אמצע השנה ניתן היה לראות ,שדני איכשהו משך פחות אש כלפיו .בו זמנית שמנו לב שהוא הפסיק עם
הדפוס של ההיעדרות לשירותים
ופ שוט ה ר שה ל ע צמו ל ע בוד
פחות .כשזה נגע אליו קיבלנו
זאת בסיפוק רב .באחת
הפגישות בתקופה זו ,שמענו את
דני שר תוך כדי עבודה  ,מה
שאחר כך ,בחדר ,יתברר

כתחביב שממל א א ת עו למו .
כאשר נוצר שיח בקבוצה אודות
האתגרים הרגשיים של כל אחד,
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דני התקשה לנסח משהו לגבי עצמו .חלק מהמשתתפים אמרו לו ,שלדעתם הוא צריך יותר לעמוד על שלו.
חודשיים לפני סוף שנה ,כאשר ליאת ניסתה 'לרדת על דני' הוא לא היה מוכן לספוג זאת והגן על עצמו .ובעת
ההכנות לבניית שלט לגינה ,כשהמשתתפים העלו רעיונות לניסוח השלט ,דני העלה רעיונות טובים וחברי הקבוצה

שיתפו איתו פעולה באופן שהפתיע אותנו.
במפגש אחד לפני הסוף ,רוב המשתתפים כבר היו אחרי שיחות סיכום וידעו מי ממשיך בפנימייה ומי עוזב .דני סיפר
שהוא מרגיש בפנימייה כמו בבית כלא והוא רוצה לחזור הביתה .דיבר על זה שאין לו בכלל חברים ,לא בבית ולא
בפנימייה .שאלנו אותו אם הוא יודע למה אין לו חברים והוא השיב תשובה קצת מוזרה" :כי אני פולט רוק" .העזתי
והפניתי את השאלה לאחרים – "האם למישהו כאן יש מחשבה למה לדני אין חברים?" ואביאל ,משתתף עם בעיות
ויסות ואלימות אמר לדני" :בלי להעליב ,לדעתי זה בגלל שאתה שואל שאלות טיפשיות הרבה פעמים" .לא ברור מה
דני לקח מהשיחה אך עצם היכולת להיות חלק משיחה כזו עודדה אותנו .בסיכום של אותה פגישה כתבה מיכל:
"משהו בדני נראה חי יותר ונוכח יותר ,כאילו בועט את עצמו מבפנים החוצה".
ניקולאי – עיבוד של תוקפנות וחיזוק תחושת השייכות

ניקולאי (שם בדוי) היה בן  04כשהתחלנו את קבוצת הגינון הראשונה .הוא היה בקבוצת הקליטה הטיפולית של
הפנימייה .בראיון ההיכרות שקיימנו אלכס (איתו הנחיתי את הקבוצה) ואני ,לא היה זכר לילד המתואר בתיק
האישי ,כבעל העבר של התפרצויות זעם קשות והרסניות .אולם ,כבר בפגישה הראשונה ניקולאי כיכב ,כאשר גילה
התנגדות נמרצת ואימפולסיבית לארז .כשראה את ארז נכנס לחלקה של הגינון הטיפולי תגובתו הייתה" :אם הילד
המשוגע הזה בקבוצה אז אני לא בקבוצה" .ארז ,בן  , 02היה נער בעל פני תינוק ,יפה תואר ,עם מבט תמים ונעים.
הוא השתייך לקבוצה ביחידה הפוסט -אישפוזית ולא פעם מצא עצמו מאושפז בבית חולים פסיכיאטרי ,בשל מצב
נפשי לא מאוזן .ניקולאי יצא מהחלקה והחל עושה את דרכו חזרה לקבוצתו .אלכס הלך אחריו ובשיחה קצרה שכנע
אותו לתת הזדמנות לקבוצת הגינון .אפשר לראות את תגובתו של ניקולאי כתגובה של חרדה להתחלת קבוצה .ישנן
דרכים רבות לביטוי חרדה ואצל ניקולאי זה התבטא כאילו הפוך ,ובהזדהות השלכתית הוא הפקיד אצל ארז את
תחושת הדחייה ,כנראה מתוך כך שלא יכול להיות במגע עם אפשרות ,שלא יתקבל על ידי אחרים .ניתן לראות את
תגובתו גם כמבחן למנחים  ’ :האם תשמרו עלינו? האם יהיו כאן הגבולות להם אני זקוק?‘
על אף שהפגישה הראשונה לוותה כולה במריבות רבות ובכך שניקולאי הקניט את ארז ,השמענו קול מאוד ברור
שאנחנו קובעים מי משתתף בקבוצה ומי לא .ארז בקבוצה ,נשמח שגם ניקולאי ימשיך אבל את זה רק הוא יוכל
לקבוע עבור עצמו.
לשמחתנו ,ניקולאי המשיך להגיע לקבוצה .על אף הדומיננטיות שלו יכולנו להבחין שנפשו של ניקולאי סיפרה לנו על
חוויית השבריריות של החיים ,דרך מצבים רבים בהם לא האמין שהצמחים ששתל באמת יחזיקו מעמד .אחר כך,

ואולי ממקום דומה ,סיפרה על כך תוקפנותו ,כשהיה מדבר אל השתילים העדינים תוך כדי שתילתם" :אני ירצח את
השתילים האלה כשהם עוד קטנים" .מחשבות אלה עלו בתוכנו ,המנחים ,בזמן העבודה בחלקה ואחרי הקבוצה,
כששיתפנו אחד את השני במחשבות ותחושות .שאלנו את עצמנו מה הוא מספר על חוויותיו כילד דרך הדיבור אל
השתילים ,ואיך זה מתקשר להשלכתו על הצמחים את החוויה שקשה להחזיק מעמד בעולם הזה .כמובן שלא ראינו
טעם בניסיונות לתת מילים למחשבות ראשוניות אלה (שגם אותם ניתן לראות כסוג של רברי) .ניקולאי היה עוד
רחוק מרצון לבטא את שבריריותו ,מה גם שלא הייתה עדיין תחושה של ביטחון בקבוצה.
ככל שעבר הזמן מתחילת השנה ראינו שניקולאי נקשר מאוד לצמחים ובא לחלקה בחדווה רבה .אולם מאוחר יותר
קרה השבר.
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התחלנו עבודות גיזום נרחבות ,על מנת לאפשר יותר שעות של שמש ישירה שכל כך חסרה בחלקה ,במיוחד
בחורף .עבור ניקולאי זה היה סבל צרוף .הוא ממש הזדהה עם ענפי העצים שנגדעו והחל לפתח זעם כלפיי וכלפי
חברי הקבוצה .הסברים הגיוניים בנוגע לכך שהגיזום לא רק שאינו הורג את העצים אלא אף בריא להם לא עזרו
לניקולאי.

שום דבר לא עזר להרגיעו .מבחינתו אנחנו רוצחים את העצים ואין הוא יכול לראות זאת .לשתי הפגישות הבאות
ניקולאי לא הסכים להגיע ובכל פעם שנקרה בדרכי החל לקרוא לי רוצח או "הלוואי שיקטעו לך את היד או הרגל
ואז תרגיש מה אתה עושה" .בפגישה שלאחר מכן הוא הגיע באיחור ,עמד מחוץ לחלקה וקילל רק אותי .בשלב
הזה כל הכעס הופנה אלי .חבריו לקבוצה עבדו במרץ ולא הסכימו עם גישתו וכעסיו וייתכן מאוד שהוא חש יותר
בטוח לנתב את הכעס כלפיי .מצד אחד הקללות והביטויים החריפו ,אך מצד שני ממש יכולתי לראות את הגעגוע
שלו לחלקה וכיצד הוא מחפש את קרבתנו ואת קרבת הצמחים ,שאותם כאמור מאוד אהב .תוך כדי קולות הניסור
הנמרצים קראתי לו אליי ואמרתי לו שאני מבין שבעיניו אני רוצח .אני מקבל את זה ,אני לא מתווכח על כך .לאחר
שאמרתי זאת חשתי שהתקשורת עם ניקולאי השתנתה ,כנראה בגלל שלראשונה הסכמתי להיות במקום אותו הוא
צריך להפקיד אצלי" :הרוצח" .אולי גם כי הצלחתי יותר ויותר לקבל את הסבל שלו ,שבהתחלה נראה לי רק
השלכה פרועה וזהו .כשראיתי שניקולאי ממשיך לדבר ,שהטון שלו משתנה והוא ממש נפתח עצרתי את העבודה
של הקבוצה ,קיבצתי את כולם למעגל מאולתר בעמידה ושוחחנו .נראה היה שהמשתתפים האחרים ,ואפילו ארז
ביניהם ,גילו יותר אמפטיה לקושי של ניקולאי .הדבר עזר לו לספר לקבוצה את סיפורו הנוגע ללב על הקשר
המיוחד שיש לו עם עצים ,ואיך בכל מקום מצא לו עץ וברגעי זעם קשים היה בורח מן הקבוצה אליה השתייך
בפנימייה ,מטפס על העץ שהפך לבית שלו ,לחדר הפרטי שלו ושוהה שם שעות ,עד שהסכים לחזור לקבוצה .לפני
סיום אותה פגישה ,במקום להתכנס לשיחה הסוגרת שבחדר ,ניקולאי ביקש לקחת את הקבוצה ולהראות לה את
העץ הפרטי שלו .הביקור בעץ היה מרגש ומשמעותי לניקולאי ולקבוצה ונראה היה כי הוא מקבל הכרה יותר מלאה
לחלקיו השונים שבצבצו מתחילת השנה .במיוחד על רקע המשבר הנוכחי – ניתן היה לראות אותו גם כדומיננטי

ולוחמני אך גם רגיש ושברירי ,גם תוקפני והרסני אך גם כועס על מי שמסב הרס לאחרים ,גם לא מוותר על
הקבוצה אך גם כזה שחשוב לו שהקבוצה לא תוותר עליו .שלל הרגשות הללו עזרו לו ללא ספק לחוש שייך.
ניקולאי עזר לקבוצה לעזור לו ,לא לברוח לעץ שלו בשעת זעם ,לא לפחד מהרצחנות שבתוכו שהופקדה במיכל
( או בשפת ההרצאה ,בחבית) ולעבד משהו מאותה תוקפנות שלאחר מכן יכול לקחת עליה בעלות מחדש .שכן,
ניקולאי חזר לקבוצה וקיבל על עצמו תפקיד חדש – אחראי ומאשר עבודות גיזום .הקשר שלו איתנו המנחים ,עם
הקבוצה ועם החלקה העמיק עוד ,עד לסיום הקבוצה בסוף שנה .על רקע סיפורו של ניקולאי מתאים יהיה לומר
שהוא "הכה שורש" בקבוצה.

*ביון הזדהה עם ההמשגה של פרויד לגבי "תשומת לב מרחפת ואחידה " ואף פיתח את הרעיון של מה שכינה
"רברי" (  :) reverieהיכולת לשהות במצב פתוח לקליטת החוויה הרגשית .תרומתו העיקרית של ביון בנושא זה
הייתה הכללת הרעיון במודל ההכלה ,הקשור הן לקשר הטיפולי והן לקשר הראשוני בין האם לתינוק.
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רשימה ביבליוגרפית
 .0ריינשטיין ,א ) ( .תופעת הרזונאנס והמטריצה – על הקשרים והיחסים הלא מודעים בקבוצה
דינאמית .נמצא באתר אינטרנט ב http://creative-arts.co.il/blog/ .02.01.8102
 . Bennis, W.G. & H.A. Shepard .8תיאוריה של התפתחות הקבוצה .בתוך רוזנווסר ,נ .ונתן ,ל.
(עורכים) הנחיית קבוצות מקראה .ירושלים ,המרכז לחינוך קהילתי ע"ש ציפורי (.)0889
 .3בירן ,ח – .ניתוח יחסי מנחה – קבוצה ומהלך התפתחות הקבוצה לפי מודלים תיאורטיים של יחסי
אובייקט .בתוך רוזנווסר ,נ .ונתן ,ל( .עורכים) הנחיית קבוצות מקראה .ירושלים ,המרכז לחינוך
קהילתי ע"ש ציפורי (.)0889
 .4ו.ר .ביון – התנסויות בקבוצות ומאמרים נוספים .תרגום :יהודית כפרי .הוצאת דביר022 .0888 ,

עמ'.
 .2ארווין יאלום עם מולין לשץ' – טיפול קבוצתי
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שאול פורת ,מטפל בגינון

ערוגה אישית במסגרת קבוצתית
תהליכים קבוצתיים ואופן ביטויים בגינה
תיאור התפתחותה של קבוצה מקרב נערים ונערות בעלי הפרעות קשב וריכוז בכיתה ז'.
כיתה זי מעורבת

שנה חדשה מתחילה ,ותלמידים חדשים מגיעים לשעורי החקלאות .כל שנה הם נראים לי קצת יותר צעירים ,ממש
ילדים.
נגזר על החבורה הזו המורכבת משלושה בנים ושלוש בנות ,להפוך לקבוצה לפחות בשעה השבועית הזו .הם בעלי
הפרעת קשב וריכוז וחלקם נוטלים ריטלין .הפרעת הקשב מלווה עם הפרעת התנהגות וקשיים רגשיים שונים,
וחוויות שונות של כישלון ובידוד חברתי.
על פי יאלום" :הקבוצה הטיפולית מהווה שחזור מתקן של הקבוצה המשפחתית הראשונה ,ועשויה לעזור למי שחוו
התנסות בלתי מספקת בקבוצה הראשונה והחשובה ביותר בחייהם -המשפחה הראשונית".
חברי הקבוצה:
שגיב  :נער גבוה וחזק ,בעל חזות קשוחה .מאחורי המעטה החיצוני חבוי נער המגלה סקרנות וחריצות ,ומנסה
להתאים לעצמו את הגינונים הנדרשים ממנהיג.,
ליאל  :בעל יכולת גבוהה ובטחון עצמי נמוך .מאוד אוהב צמחים ואת העבודה בערוגה .מקבל את סמכותו של
שגיב.
צוק :נער שקט ומופנם .אוהב לשקוע בערוגה וכמעט שלא מקיים אינטראקציה עם יתר חברי הקבוצה.
אביב :נערה קטנת קומה ושקטה ,בעלת בטחון עצמי ויכולת גבוהה.

רימון :בעלת מוטיבציה גבוהה ,מוטוריקה קצת בעייתית ,מרכיבה משקפיים ומכשיר שמיעה .בדרך כלל הולכת
עם אביב ,אך יודעת להשמיע את קולה.
גוני :בעלת בטחון עצמי נמוך ותחושת ערך נמוכה .אינה סומכת על עצמה ומרבה לבקש עזרה ואישורים ממני.
נגררת קצת אחרי אביב ורימון.
הערוגה האישית כמייצגת חלקים של "האני"
בואו נסכים בינינו לצורך תיאור המקרה הזה ,שהערוגה האישית מייצגת חלקים מסוימים מה"אני" שלנו .חלקם
סמויים וחלקם גלויים.
סטינג -הבנות המעצבנות האלה!
לצערי לא הצלחתי לייצר סטינג קבוע .התלמידים הגיעו כפרטים ,שהתקבצו לכלל קבוצה רק במתחם גן הירק.
"מה פתאום שנהיה ביחד עם הבנות המעצבנות האלה?" תהו הבנים ולא הסכימו להתכנס לשיחת פתיחה או
לסיכום .הסתכלתי על שלישיית הבנות :חמודות ,עדיין ילדות ,מגלות סקרנות וממש מתלהבות ,מה כל כך מעצבן
בהן את הבנים?
עוד שנה שנתיים והכל יתהפך .הבנים יצטרכו להזיע ולרדוף אחריהן.
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עימות בקבוצה הטיפולית
על פי יאלום ,ישנם מקורות רבים לעוינות
בקבוצה הטיפולית" :יש רגשות איבה שהם
השלכות של הבוז שהמטופל חש כלפי עצמו.
מטופלים רבים רוחשים הערכה כה מועטה
לעצמם ,שבתחילה הם אינם מעלים על דעתם
שלאנשים אחרים הדומים להם יש משהו בעל
ערך להציע .המעטת ערך מולידה המעטת ערך,
זלזול גורר זלזול ,ובדרך הזאת מעגל שלילי
הרסני בין אישי יכול להיווצר בקלות רבה".
הבנים כאמור ,לא הסכימו לשבת יחד עם
הבנות ,לא בתחילתו של המפגש ולא בסיומו,
אבל בגן הירק הערוגות ממוקמות בשכנות זו לזו ,וכך בעצם הם מצאו את עצמם די קרובים אחד לשני .נוצר מעין
מפגש כפוי' ,סטינג' לא רשמי ,שבו הבנים לעצמם והבנות לעצמן ,ואני עובר ביניהם כמו חוט תפירה גס ומנסה
לחבר את פיסות האריג העדין ,הנוטה להיפרם .עובר בין הערוגות ,מדריך ,מקשיב ועוזר .עכשיו אני מתקדם לכיוון

הערוגה של אביב.
צנוניות עסיסיות שבלולים וקליפות ביצים
"הי ,תראו את הצנונית שלי!" אביב קוראת לפתע .אנחנו ממהרים להתקרב ,גם הבנות וגם הבנים" ,וואו!" עולות
קריאות הערכה מפי כולם" ,הן נראות ממש יפות!"
אני מנסה לעודד את אביב שתשלוף את הצנוניות המוכנות .בהתחלה היא קצת מהססת ,כמו מפחדת לאבד את
נכסיה (מראה הערוגה המתרוקנת מעמעם לעיתים את שמחת הקטיף).
אחרי כמה רגעים היא אוזרת כוח ,רוכנת ושולפת את אחת הצנוניות וזוכה לקריאות הערכה מצד כולנו ,כולל קריאות
עידוד של שגיב וליאל.
רימון מבקשת שנעזור לה לבדוק את הצנוניות שלה .שגיב וליאל הולכים לעברה ועוזרים לה לבדוק את הצנוניות
שלה ולהעריך את גודלן ,ולבסוף לשלוף את אלו שכבר ממש מוכנות להיקטף.
הריטואל חזר על עצמו לאורך השנה .הבנים מגיעים והולכים ישר לערוגה ומתעלמים מהצעותיי להתכנס לסטינג.
בערוגות כל אחד עסוק בענייניו .עובדים במרץ ובחריצות .גן הירק מלא בשבלולים (או חלזונות) שנוגסים ומוצצים
את מוהל עלי הבצל ועלי החסה הטריים .צוק מנסה להעיף אותם בידיו מעל הערוגה שלו ,אבל לא ממש מצליח.
בשבוע הקודם אביב הביאה קליפות ביצים ואמרה ,שסבתה טוענת כי הן מרחיקות שבלולים מהערוגה .כולנו
מתקבצים בציפיה מתוחה מסביב לערוגתה של אביב ,ובאמת ,נוכחות השבלולים הידלדלה במקצת .הבנים
מתבוננים בהערכה מחודשת על אביב ועל בטחונה העצמי השקט.
" תגיד ,כדאי גם לי לשים קליפות ביצים?" ליאל שואל אותי.
"אולי כדאי שתתייעץ עם אביב" אני מציע.
ליאל מוריד את עיניו מבויש ומעדיף לחבור אל שגיב.

ככלל ,מרבית התקשורת של הבנים מול הבנות עוברת דרכי.
גוני ורימון מבקשות ממני אישור לכך ,שתרמילי האפונה כבר תפוחים ומוכנים לקטיף ,ואנחנו מתפנים אליהן לבדוק
ולמשש את התרמילים הירוקים .סופסוף יש ירק שמצליח להבשיל בערוגה של גוני .עד עכשיו היא הייתה רואה
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בתסכול איך לכולם יש מה לקחת ולהביא הביתה ,במה
להתגאות ,להראות את ה"אני" המוצלח שלהם ,ואילו
היא לא הצליחה לקטוף דבר .היא קוטפת בגאווה את
תרמילי האפונה ,את עלי הבצל הירוק והרוקט ומכניסה
אותם בשמחה לשקית.
השתקפות ה"אני" בערוגות הבנים
הערוגות של שגיב וליאל מאוד מטופחות ומסודרות .הם
טורחים בכל מפגש על המראה והאסתטיקה של
הערוגה .עודרים ומגרפים ומפגינים יכולת עבודה
עצמאית גבוהה.
ליאל החליט לבנות מסגרת עץ מסביב לערוגה שלו .הוא פירק משטח עץ ,מדד וניסר והכין מסגרת ,גבול ברור
לערוגה שלו .יותר משהוא זקוק לסדר ,הוא ממש מוטרד מאי -סדר .ליאל מאוד מקפיד על המראה והאסתטיקה של
הערוגה .השתילים צריכים להיות במרווחים גדולים אחד מהשני .הוא אוהב לקלטר ולגרף את הערוגה בכל מפגש.
העבודה האינטנסיבית הזו בערוגה אינה מאפשרת לשתילי הירקות להתפתח ולהבשיל .כשעלי הבצל נוטים מעט
על צידם ,ליאל לא מתלבט ושולף את הבצל כולו .כשעלי הכרוב נוגעים בעלי הברוקולי ,הוא אינו מהסס וגוזם את
העלים הפולשים לטריטוריה לא להם .הגזר נשלף ונשתל מחדש לפחות שלוש פעמים ,שתילי האפונה מטפסים על
מוטות מסודרים .מדוע הוא שומר כך על הערוגה? האם הוא חושש קצת מהצלחה? אולי חווית ההצלחה זרה לו
והוא מרגיש שאינו ראוי לה? אולי ליאל ממהר לשלוף את הירק לפני הזמן ,כי הכישלון המרחף והמוכר כל כך גורם
לו להאיץ את התהליכים ולהיות הראשון להשליך את הירק בטרם עת ,מתארגן על חומת הגנה מפני הכשלון ,מפני
הדחייה.
שגיב :הערוגה של שגיב אף היא מאוד מסודרת .הוא מרבה להתעסק עם גבולותיה ,עודר ומגרף ושומר על
תבניתה המקורית .כנראה שזה מרגיע את עולמו הפנימי .נראה שישנו פער גדול בין חזותו החיצונית והחספוס בו
הוא מקיף את עצמו לבין הצורך שלו בביטחון וגבולות ברורים .הוא מרבה לשאול אותי מהו עשב ומהו שתיל .בטחונו
העצמי הניכר כמו נעלם בתוך הערוגה .הוא ממש זקוק לאישור וחיזוק ממני .לעיתים הוא מזכיר את הדוד שלו,
שלפי דבריו מגדל ירקות בגינת ביתו .יכול להיות שהוא מעביר אלי את יחסו אל הדוד שלו ,ומנסה לרצות אותו
דרכי? אולי .אני קצת סקרן לשאול אותו על יחסיו עם הדוד ועם אביו אך אני מרגיש כי הקשר בינינו לא מספיק חזק
עדיין .בינתיים כדאי שאסתפק במה שמגיע ממנו ,אחרת ייסגר בתוך שריונו .העבודה מאוד מרגיעה אותו והוא נראה
ממש מפויס ונינוח במגעו עם העולם .התנהגותו האגרסיבית -לעיתים כמו נחה לרגע וממתינה להזדמנויות אחרות.
צוק  :על פי מינו הוא משתייך לקבוצת הבנים אך למעשה היה מגיע לבד ועובד במנותק משאר חברי הקבוצה.
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הוא לא בחר צד מובהק והתקיים כישות נפרדת במרחב .צוק שאב רעיונות משגיב וליאל ובנה גם כן מסגרת עץ
לערוגה שלו .הוא מגלה יכולת טובה ומצליח לטפל בערוגה שלו היטב .הוא בחר שלושה סוגי ירקות :בצל גזר
ואפונה .ויתר הערוגה שלו ריקה .אינו יוזם שיחה ועליי לשאול אותו ולתחקר אותו לרצונותיו ומניעיו .כידוע ,בטבע אין
ריק והעשבים ממהרים להשתלט על המקום הפנוי בערוגתו של צוק .עוד דרך הארוכה לפניו ,בה ייצטרך לצאת
מעצמו אל העולם ,על טובו וכאביו ,ולצמצם ככל הניתן את השטחים הריקים שבערוגתו ,את השטחים הריקים של
חייו.
קבוצה בתוך קבוצה
יחסי הכוחות בתוך שלישיית הבנות משתנים .בדרך כלל הסדר ההיררכי הוא אביב ,רימון ולבסוף גוני .במהלך
השנה וההתמודדות עם הערוגה ,השתנה לעיתים הסדר ההיררכי .אביב חוותה הרבה הצלחות אך התקשתה
בהתחלה להתמודד עם חוסר הצלחה ,בייחוד כאשר לאחרים האירה ההצלחה פנים .אביב התקשתה מאוד לפרגן
לגוני כשסוף סוף חוותה מעט נחת.
גוני :לאט לאט במהלך השנה גוני התחזקה והתחשלה .הערוגה שלה שיקפה את יכולתה המוגבלת .הערוגה
הייתה חסרת צורה ומלאה בעשבים ונראתה ממש מוזנחת .גוני התקשתה מאוד לעשב את הערוגה וממש פחדה
להוציא בטעות שתילי ירקות .היא הייתה נעמדת מעל לערוגה ומחכה עד לקבלת אישור ממני .פשוט עומדת קפואה
ולא מעיזה לעשות שום פעולה ,חוץ מלקרוא לי בדחיפות בהולה .היא הרבתה לדבר על הוריה ובייחוד על אמה,
שהצטיירה מעט ביקורתית כלפיה .היא תיארה סדר יום עמוס ,מלא בחוגים ובמטלות .התרשמתי שגוני נמצאת
במסגרת משפחתית בעלת ציפיות ודרישות ,שקצת מלחיצות אותה .במהלך המפגשים בינינו והעבודה בערוגה
האישית ,נדמה היה לי כי אני מתחיל להבחין בניצנים קטנים של מרד .גוני למדה לקבל את הערוגה שלה ,היא
השלימה עם יכולותיה בתחום והצליחה לומר 'עד כאן'' .עד כאן מתאים לי להילחץ ולנסות לעמוד בדרישות החברה
והמשפחה ,ומכאן אני לא רוצה יותר .לא רוצה לנסות ולספק שאיפות ,שהן לא ממש שלי ולא ממש מעניינות אותי'.

גוני הגדירה לעצמה זמן עבודה על הערוגה ולאחריו פנתה מהערוגה לענינים אחרים .היא למדה לקבל את עצמה
ואת חולשתה היחסית ,ולא נכנסה ללחץ כמו בתחילת השנה .השינוי הזה בגישתה של גוני כלפי הערוגה שלה שינה
גם את מעמדה החברתי .אביב ורימון הרגישו כי מולם ניצבת גוני אחרת ,חזקה ונחושה יותר ,בעלת רצונות וצרכים
משלה .הן הבינו כי גוני אינה מובנת מאליה ושיהיה עליהן להתחשב ב דעתה וברצונותיה ,פשוט "לספור" אותה.
תהליך הבקיעה של גוני המשיך להתפתח במהלך השנה ,והיא אף החלה להוביל לעיתים את שלישיית הבנות.
יכולתה להגדיר לעצמה מה מתאים לה ומה לא ,העצים מאוד את אישיותה .יחסן של חברותיה השתנה בהתאם
לדמותה החדשה .אביב החלה להתייחס אליה בכבוד רב יותר ,כאל שווה לה ,ובעקבותיה גם רימון .דווקא
"כישלונה" היחסי של גוני ,חישל את אופייה ועזר לה לקבל את עצמה ולהתקבל יותר על ידי חברותיה.
סיכום התהליך
ניתן לראות אם כן ,כי החבורה הזו לא התגבשה לקבוצה בעלת מאפיינים מובהקים של קבוצה טיפולית .למרות
זאת ,בגן הירק התקיימו אינטראקציות מעניינות בין הבנים לבנות ובין הפרטים בקבוצה .התנגדות הבנים לחברת
הבנות היוותה כוח גדול ומשמעותי בתהליך הטיפולי .אולי הייתי צריך לנסות ולפרק את ההתנגדות הזו או לנסות
ולברר אותה יותר לעומק ,אולם חשתי ,כי הבנים אינם בשלים עדיין לבירור שכזה ואני עלול להפסיד אותם לגמרי.
השתדלתי לתת לבנות מקום בטוח ולנסות למזער את ההתנגדות ,שלא תהפוך לאיבה גלויה .לתת לביטויים הלא-
מילוליים בגינה לגשר ולאחד בין שתי הקבוצות .הערוגות האישיות ,מעבר להיותן כלי לביטוי אישי לכל מטופל ,הפכו
אם כן להיות גם אמצעי ,דרכו עברה והתקיימה התקשורת בקבוצה.

השעה נגמרה .הבנים והבנות שוטפים ידיים ומתארגנים ליציאה ממתחם החקלאות .אני לוקח נשימה עמוקה ,שותה
כוס מים ומתחיל להתכונן לקבוצה הבאה :קבוצה סוערת של בנים בכיתה ח' ,כאוס מאורגן של רצונות ודחפים .מה
שבטוח ,לא יהיה משעמם איתם.
"טיפול קבוצתי תיאוריה ומעשה" ארווין יאלום עם מולין לשץ'  /כנרת זמורה ביתן והוצאת מאגנס .8112
 14אדם צומח

אפריל 7112

הערוגה נודדת
פעם בשבוע הייתה מגיעה אלי חבורת נערים מכיתה ח' ,בעלי הפרעת קשב וריכוז ולקויות למידה שונות לשעה של
טיפול באמצעות גינון חקלאות .רובם היו כבר וותיקים בבית הספר ,שנה שנייה והכירו היטב את המערכת ,את
החוקים והכללים .עשרה חברה סוערים שמגיעים אחרי ההפסקה הגדולה ומביאים עמם את סערת גיל ההתבגרות.
אחד מהם היה ל' ,נער גבוה וחזק יחסית לבני גילו ,מרבה לצעוק ולקלל ,ממש נהנה להתעמת עם חלק מחברי
הקבוצה .מטיב לייצר התנגדות ,ובכך מנכיח את עצמו "אני צועק משמע אני קיים" .בראשית השנה היה מעמדו חזק
למרות ההתנגדות שייצר אצל חלק מחברי הקבוצה ,אולם בהמשך השנה הלך מעמדו ונחלש והוא מצא את עצמו
יותר ויותר לבד.
ל' בא ממשפחה קשת יום .הוא אינו מרבה לצאת מהבית ואינו משתתף בפעילויות חברתיות כלשהן אחר הצהריים.
אחרי בית הספר הוא מבלה מול המחשב בביתו ,אינו יוצא ואינו מקבל חברים .אביו הוא דמות סמכותית ונראה כי
הקשר ביניהם אינו פתוח דיו .ל' מרבה לפנטז .הוא משבץ בסיפוריו פרטי דמיון רבים שממש ברור לשומעים ולו כי
הם אינם נכונים אלא פרי דמיונו .למשל פריטי לבוש יקרים שקנו לו ,עבודות מסובכות שביצע עם כלי עבודה
מוטוריים ,סכומי כסף מכובדים שנמצאים אצלו ,או קשרים עם גורמים עבריינים .מה נותנת לו הפנטזיה? איזה
עולם דמיוני הוא יוצר לעצמו?
כשהייתי בודק את רגשותיי כלפיו הייתי מגלה  ,כי לעיתים רגשות הדחייה וההתנגדות שהוא מייצר אצל חבריו,
עוברים גם אלי ואני מגיב אליו בעצבנות ובחוסר סבלנות והכלה .מנגנון הדחייה היעיל שהוא מפעיל בצורה מיומנת,
מצליח להפעיל גם אותי ומפריע לי לראות אותו מבעד לחומות המגן הגבוהות.
באחד הימים ל' ביקש ממני עוד ערוגה.
אמרתי לו שהוא יוכל לקבל ערוגה נוספת ,אך היא תהיה בשטח הסמוך.

 .הוא הסכים מייד .הלכנו אל השטח הסמוך הרחק משאר חברי הקבוצה .הרגשתי הקלה מבחירתו וקצת
התביישתי ברגש הזה .הקלה מכך של' יהיה מבודד מעט משטח האש הצפוף ,רווי הנערים ,ומרחב החיכוך יתמעט
וילך .הוא החל לעבוד במרץ ,בונה את הערוגה ,מדשן מיישר ומכין אותה לשתילה חדשה .הוא בעל יכולת גבוהה,
עובד היטב ,מבין מה עליו לעשות ומצליח לעשות זאת בצורה עצמאית וברמה גבוהה .השקט שהשתרר בעולמו נתן
לו את האפשרות לשקוע בעבודה ובעולמו הפנימי האמיתי ,לא בזה המדומיין ,ולהפגין את יכולותיו וכישרונותיו.
במפגשים הבאים הוא שתל בערוגתו מגוון ירקות חורף .הקפיד על רווחים מתאימים בין השתילים ובכך סיפק להם
מקום משלהם שבו יוכלו לצמוח ולהתפתח .ממש כמו המקום החדש שלו ,ממש כמוהו.
בערוגתו הראשונה ששכנה באזור ההומה הוא שתל ערב רב של צמחים ,הבלאגן שלט בערוגה והוא התקשה לעבוד
ולארגן את הערוגה .בשלב מסוים הוא לקח מקלטר ופשוט קילטר את שטח הערוגה .מעיף את הצמחים והשתילים
ואינו מאפשר להם לגדול ולצמוח.
השקט שהשתרר פתאום אפשר לי לראות אותו באור אחר ,באור חדש .נער רדוף הנלחם על מקומו ובודה לעצמו
מציאות קצת פחות עלובה וכעורה ,המעבר לערוגה צדדית נתן גם לי את השקט וההזדמנות לראות אותו באור אחר,
חיובי יותר ,ולהעביר אליו רגשות חמלה חיבה ,לנסות ולהיות עבורו דמות של מבוגר מיטיב מעט יותר.
חברי הקבוצה הגיבו למעבר של ל' באיפוק ובבגרות לא אופיינית .חלקם כיבדו את בחירתו וחלקם רצו אף הם עוד
ערוגה .לאחר שהסברתי להם כי ערוגה נוספת פירושה מעבר לשטח הסמוך ,בשכנות לל' ,הם העדיפו לוותר.
המחיר הכרוך ביציאה מהקבוצה היה גבוה ומפחיד מדי עבורם.
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הערוגה האישית ומיקומה שיקפו את התהליך אותו עבר ל' ,מעמדה מרכזית מושכת אש ורועשת לשביל צדדי יותר,
שקט ומרוחק .לכאורה המעבר העיד על היחלשות מעמדו החברתי ,אך במקביל הערוגה האישית והצדדית העניקה
לו שקט ואפשרות להיות הוא עצמו ללא צורך בפנטזיות ובדיונות ,היא אפשרה לו להסיר מסיכות ולנוח לרגע
מהעמדת הפנים ,להסיר לשעה קלה את חליפת ההגנה ומנגנוני הבריחה .ל' הראה לי כי לעיתים המטופל יודע
היטב מה נחוץ לו על מנת לצמוח ,וביקש את עזרתי .
רעש מנועי המטוס משך את צווארנו כלפי מעלה,
לרגע דימיתי את גופו המבהיק באדום ולבן,
נקר,
הָ סּופֶּ רָ -ט ֶּ

מחשיך לרגע את המולת היום,
מושך ברסן רוחות הָ ָשרקיָה המנשבות,
שולף את הקוצים,
כתפיו הרחבות ,והילוכו הבריוני,
אך רעש המטוס הלך ודעך ,והשמים שוב ריקים,
חפנתי בין האצבעות את אדמת העמק הזה,
ערבוב הקרקעות,
אדמת החמרה החולית והחמימה ,אדמת הסחף השחורה ,הכבדה,
שגלשה במורדות ההרים המכחילים שם במזרח,
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ענת ניר – יועצת חינוכית

העץ ככלי השלכתי בעבודה קבוצתית
ואישית עם ילדים
בחירת הנושא
כיועצת אני מקיימת תהליכים פרטניים וקבוצתיים לחיזוק ולהעצמת
תלמידים ,במצבי משבר (התפתחותי או נסיבתי) ,קושי ,לחץ ואתגר.
בשנים האחרונות אני מרבה לעבוד עם קבוצות תלמידים ,מתוך ראיית
המרחב הקבוצתי כ"גדול מסך חלקיו" .בעבודתי הקבוצתית אני מסתמכת
על "המודל ההבעתי -תמיכתי" של פרופ' שכטמן .מודל זה נשען על מגעים
בינאישיים כמנגנון שינוי עיקרי ,תוך שהוא מדגיש פורקן רגשי ,פתיחות
ושחרור רגשי באווירה מקבלת ותומכת .עם הזמן אף גיליתי את הערך
הנוסף הטמון בעבודה הקבוצתית ,בכל הנוגע לתרגול מיומנויות חברתיות
ותקשורתיות בקבוצת השווים .אני משלבת בתהליכים חלק מן התיאוריה
והפרקטיקה של הפסיכולוגית יעל אברהם ,המציעה כלים מעשיים לעבודה
על מיומנויות חברתיות בסיסיות ומורכבות.
מרחב הצמיחה הבית ספרי הוא מקום מרחיב לב ומזמין ,במיוחד במזג
האוויר הישראלי ,בו רוב ימות השנה מאפשרים למידה חוץ כיתתית .עם
זאת ,מצאתי כי פרט למפגשי משחק תנועתי מובהק ,חלק לא מבוטל
מתלמידיי בקבוצות מעדיפים את קיום המפגש בחדר "הקבוע" .הגדולים יותר ידעו לומר כי הם מרגישים ש"אין להם
פרטיות" .הצעירים מהם נראו לעיתים מוסחים או מוטרדים מדמויות חולפות ,למרות שהקפדתי להושיב את
הקבוצות במרוחק מכל התרחשות או מבנה.
ובכל זאת השנה מצאתי את עצמי מכניסה ,יותר מתמיד ,את הטבע והחוץ אל החדר .עשיתי זאת באמצעות דימוי
העץ ,שבלי משים או כוונה תחילה ,גיליתי שאני שבה וחוזרת להשתמש בו ,בדרכים שונות ובקבוצות שונות .בפרק
הבא אתאר דרכי עבודה ששילבו את העץ כאמצעי השלכתי בעבודה עם יחידים וקבוצות .בפרק הסיכום אנסה
להבין את הסיבה לשימוש המרובה שלי בדימוי זה.
איך מכניסים עץ לחדר ומה למען השם עושים איתו?
"עץ אהוב"
מפגשי הקבוצות שלי מתחילים תמיד בסבב ראשוני .מטרתו היא לקיים שלב מעבר מן החוץ אל הפנים ,משגרת
ביה"ס אל דפוסי העבודה הייחודיים לחדר ולמפגש .כמו כן הוא מאפשר העמקת היכרות ומחזק את אווירת השיתוף.
בדרך כלל אני פותחת את המפגשים הראשונים בסבב קבוע .דוגמא לכך יכול להיות "סבב מילים טובות" – כל
משתתף בתורו מציין דבר אחד שעושה לו טוב .סבב אחר – "סבב הכרת תודה" – "דבר אחד (בחירה מיני רבים)
שאני שמח שקיים בחיי" ועוד סבבים כיד הדמיון הטובה.
התלמידים בקבוצות לא מוותרים על סבב הפתיחה ומזכירים לי במקרה שאני שוכחת – דבר המעיד על חשיבותו
עבורם.
במהלך עבודה רוטינית עם קבוצת בנות משכבה ג' בחרתי לפתוח מפגש עם סבב "פינה אהובה עליי בביה"ס" .אחת
התלמידות ביקשה להחליף את נושא הסבב ל"עץ אהוב עליי" .מאחר ובזמן המפגש כבר ידעתי שזהו נושא כתיבתי,
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חשתי שנפל לידיי פרי בשל וציפיתי יותר מתמיד לגלות מה יעלה בסבב .אני מודה כי רק בעת תיעוד השיחה בסיום
המפגש שמתי לב לעוצמת ההתאמה בין הסוגיות המעסיקות חלק מהבנות לבין בחירת העץ .להלן הפירוט:
-

א' בחרה לתאר עץ משמש צעיר ששתלה המשפחה שהתיישבה בביתה החדש ועד כמה היא מצפה לשלב
בו תוכל לאכול מפירותיו.
א' היא בת למשפחה שעד לשנה שעברה עברה דירה שלוש פעמים ביישובים ובחבלי ארץ שונים .הפרידות,
השנויים ומעברי הדירות הן סוגיות שעלו בדרכים שונות לאורך המפגשים ולכן לא מפתיע שבחרה להתמקד
בעץ שנטעה המשפחה בביתה החדש ("הסופי" ,כך היא מקווה בקול רם) .נטיעת העץ וההמתנה לפירותיו
מסמלת את הרצון ביציבות ,השתקעות ממושכת ,שמשתלבת במחזוריות הקבועה והיציבה של הטבע
ועונות השנה.

-

ב' בחרה עץ גדול ביישוב שלה שיש עליו משטח (מעין "בית עץ") .היא תיארה שעות רבות של משחקים
סביב העץ ובין ענפיו .רוח התיאור היתה חיובית ואף אוטופית ("כולם משתפים את כולם ,מתחשבים)"..
ב' היא תלמידה מבריקה ,שמרבה להיקלע לעימותים חברתיים עקב אימפולסיביות מילולית ומעשית .היא
מודעת לקשייה והצהירה בעבר כי היא מצפה להשגת שינוי בתחום זה באמצעות מפגשי הקבוצה .הבחירה
שלה בעץ כמקום מפגש חברתי שלו ואוטופי נראית כמו ביטוי של משאלת לב ,כמיהה ליכולת לחסות
בכפיפה אחת עם ילדי היישוב תחת ענפי העץ ,תוך פתרון בעיות בנחת ובנועם.

-

ג' בחרה בעץ שהיא אוהבת לכעוס עליו .הוא מצוי ליד בית סבתה ,ביישוב בו מתגוררת אף הילדה .ענפיו
מכילים תרמילים מרשרשים ולדבריה הרעש מעצבן ומרגיז אותה והיא אוהבת לכעוס על העץ הזה.
ג' חווה בחודשים האחרונים משבר משפחתי ממנו היא מושפעת מאוד ,עד כדי רגרסיה בתחומים רבים.
לאורך המפגשים הקבוצתיים (והתנהלותה בביה"ס ובבית) הביעה כעסיה במגוון דרכים ועל מגוון נושאים .ג'
שוהה בתוך הכעס ומבטאת אותו .נראה שזה ביטוי משמעותי וחשוב עבורה בשלב זה של המשבר .העץ
שבחרה זוכה באהבתה מעצם היותו מושא (מתועל ולגיטימי ,בניגוד להוריה למשל) לזעמה ולכעסיה.

-

ד' בחרה עץ בחצר בית סבתה .הוא תואר כעץ מוריק וגדול ,בעל פריחה סגולה (לא ידעה לשיימו).
ד' בת להורים גרושים שנדדה בין רבים מיישובי המועצה בשנותיה הקצרות .יתכן כי הבחירה בעץ מבית
הסבתא מייצגת את המקום היציב שלא השתנה ,בניגוד לבתי מגוריה ולמצבה המשפחתי .מאחר וד' לא
מאוד עסוקה או מפגינה נושאים אלו במהלך המפגשים ,הרי זו פרשנות לא מבוססת מבחינתי.
סיכום ביניים
סבב ספונטני ולא מתוכנן (מבחינת הנושא) אפשר העמקת היכרות וביסס נורמות של פתיחות ושיתוף
בקבוצה .מעבר לכך ,אפשר מושא ההשלכה ("עץ אהוב" ,במקרה זה) ביטוי ועבודה רגשית של כל אחת מן
הבנות ,שהביאה סוגיות מרכזיות מעולמה  :פורקן רגשי ,הבעת חששות ,תקוות ומשאלות .כל אחת מן
הבנות ראתה עץ מוחשי מאוד מול עיניה אך בעצם פתחה לי ,כמנחה ,פתח לאזור שבמונחיהם של לופט
ואינגהם הוא חלון ה"לא מודע" מבין ארבעת החלונות/אזורים שהציעו ב 'מודל ג'והרי' :זהו החלון שנסתר
מהאדם ומן הסביבה .כמובן שבידי המנחה נמצאים אמצעי השלכה רבים  ,אך נראה כי העבודה עם דימוי
העץ  -שנגיש כל כך בחיי האדם  -אפשרה לכל אחת מן הבנות לסקור את "המרחב העצי האישי" שלה
ולהביא מתוכו עץ אותנטי ,שהכניס אותי ואת הקבוצה לחייה.
כפי שציינתי ,רק בסיום השיחה ,בזמן התיעוד הבנתי איזה חומר עבודה נפל לידיי .אם הייתי תופסת את
הדבר בזמן אמת ,הייתי מקדישה את המשך המפגש לנושא תוך הצגת שאלות חקירה נוספות .שאלות
שיוכלו להקטין את גודל חלון "הלא מודע" ולהפוך עבור כל תלמידה את האזור לו היא "עיוורת" במונחי
המודל (המידע נסתר בפניה אך גלוי לי מעצם הפרשנות שהצגתי) לאזור של "פתיחות" ,בו מתגברת רמת
הידיעה של האדם אודות עצמו.
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דוגמא להעמקת חקירה יכולה להיות פריסה של הפונקציות השונות של עצים בחיינו (ניתן להגיש לקבוצה או
לגבשם ביחד) .למשל :קביעות ,צל ,הגנה מחום או קור ,תזונה ,משחק ,מפגש וכד' .כל משתתפת תתבקש
לחשוב על העץ שבחרה וכבר הציגה לקבוצה – על איזה שימוש עונה הבחירה שלה? מה החשיבות של
הפונקציה הזו בחיי האדם? ומהי בחייה?
עבודה טיפולית באמצעות קלפי "עץ ויועץ"
אני מקיימת השנה תהליך עבודה עם רביעיית בנים בחטיבת הביניים (במפגש זה נכחו שלושה בלבד) ,שמטרתה
לאפשר הבעה רגשית (עבור שניים מהם במיוחד) ותרגול מיומנויות תקשורת וחברה בקבוצת השווים .המפגש הנדון
התקיים לאחר מחצית השנה ,כאשר הקבוצה ביססה אמון ופתיחות .הרגלי העבודה והחוזה הקבוצתי התקבעו
והייתה בשלות לשלב של עבודה טיפולית ,ע"פ המודל של שכטמן.
בתחילת המפגש (לאחר "סבב הכרת תודה" קבוע בקבוצה) נפרשו בפני
התלמידים תמונות עצים (קלפים טיפוליים "עץ ליועץ") .כל משתתף
התבקש לבחור "עץ שאני כן" ו"עץ שאני לא" .ההנחיה נשארה פתוחה,
ללא הסברים נוספים .ילד שהשתהה פשוט קיבל זמן נוסף עד שהתחבר.
רמת השיתוף והשיח במפגש הזה הייתה עוצמתית בצורה יוצאת דופן.
התלמיד הראשון שהשתתף ,עשה זאת בגילוי לב ובפתיחות רבה ובכך
יצר אווירה של הקשבה מכבדת ופתיחות גם מצד הבאים אחריו .דיבר על
תחושות זעם שצובר עד שמתפרץ לכל עבר ,מרביץ ,שובר והורס (ראה
תמונת העץ שמרסק בית ) ונתן דוגמאות לכך .סיפר לילדים בקבוצה על
התהליך שעבר בשנים האחרונות כדי ללמוד למתן את עצמו (בין השאר
שיחות טיפוליות) וכי הוא מרגיש שהילדים עדיין זוכרים לו את התנהגותו
בעבר .הנערים שאלו אותו על הטיפול שעבר ,מה עזר לו להתמתן והוא
השיב בפתיחות.
אחריו שיתף התלמיד הבא ,שסיפר כיצד חש בביה"ס לבעיות ההתנהגות
בו למד מספר שנים טרם קליטתו בבית ספרנו (לא קרא כך לביה"ס ,אך
סיפר לילדים בפתיחות רבה באיזו סביבה למד וכמה אלימות חווה).
הוא בחר להציג את השתלבותו בביה"ס הנוכחי ואת ההתאוששות
והשיפור שחווה ,לדבריו ,באמצעות הקלפים בהם צולמו העץ בעל
הפריחה והסולם הנשען על העץ .הוא עשה זאת תוך תיאור התחומים
בחייו בהם השתקם בטחונו.
בנוסף – בחר בקלף עץ שרוף (בתמונה) ואמר שכך הוא חש כשאינו
מצליח להרגיע את עצמו (יש לציין כי זהו תלמיד מלווה סייעת שחווה
התקפי זעם קשים ושכיחים אף בביה"ס) .ציין כי לאחר התפרצות הוא
חש "חלש ותשוש ,גמור" כמו העץ השרוף הזה .הוסיף כי הוא חושש
שגם בעיני ילדים אחרים הוא שרוף .דבריו זכו לתגובות אוהדות מצד
השניים האחרים – "לא ידעתי שבאת מבי"ס כזה"" ,איזה ילדים
מניאקים"" ,אתה לא שרוף ,לכל אחד קשה".
התלמיד השלישי ,שהתלבט מאוד בשלב בחירת העצים ,בחר אף הוא
בקלף העץ המרסק את הבית .הוא סיפר לילדים על אירוע אלימות קשה
שהשתתף בו בכתה ב' ,בביה"ס הקודם .באירוע פגעו בו ילדי הכתה
באופן שגרם לו להתפרץ כפי שלא עשה מעולם לפני כן ואחרי כן .סיפר
שחבר אחד נחלץ להגנתו באותם רגעים ושמאז הם חברים והקשר
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קיים עד היום ,למרות מעבר הדירה ובית הספר .יש לציין שהתלמיד מוכר בבית ספרנו כילד רגוע ונעים הליכות ללא
כל אירועי אלימות .התיאור הזה עורר פליאה בקרב חבריו .והוא הגיב לכך באמירה " בבית ספר לא יראו את זה כי
כאן נעים לי עם הילדים .בבית לפעמים אני כל כך עצבני "...תוך שהוא ממשיך ומפרט אירועי תוקפנות בבית.
על מנת להדהד בקבוצה את עוצמת השיתוף וההתקדמות שחלה ,ביקשתי בסיום המפגש שיציינו עד כמה היו
המפגש והשיח היום משמעותיים עבורם ,בציון מספר מ  . 0-01שלושת הנערים ציינו שהמפגש היה משמעותי ביותר
עבורם .ציינו את המפגש בציוני  8.2עד  . 01אחד הנערים ציין כי חשב שרק הוא עצבני כל כך .בפתיחת המפגש
הבא ,בסבב הכרת התודה בחר אחד התלמידים להכיר תודה על כך "..שהקבוצה הזאת קיימת בשבילנו ,ויש לנו את
היכולת לדבר על מי שאנחנו ומה שאנחנו עוברים".
סיכום ביניים
ארווין יאלום מדבר על חיוניותה של הלכידות הקבוצתית ,על מנת שיתקיימו בקבוצה תהליכים בעלי רמות גבוהות
של חשיפה עצמית .רמת הפתיחות והשיח הישיר בין חברי הקבוצה היתה כאמור ,עוצמתית .אין ספק שהשלב בו
היתה נתונה הקבוצה ומידת הלכידות שלה הם שאפשרו זאת.
יתרה מזאת ,העובדה שהשיח בין הבנים היה ישיר ,תוך העלאת שאלות או אמירות הזדהות (לא נשענו עליי
המנחה כצומת אליה פונים הדוברים) ,העידה על קפיצה ברמת הבשלות של הקבוצה והתאימה לשלב בו קבוצה
עובדת מצופה להיות .במפגשים הבאים נשמר מצב מפותח זה.
יאלום מפרט אחד עשר מרכיבים תראפוייטים שמאפשרת עבודה טיפולית קבוצתית .אחד מהם הוא
ה"אוניברסליות" .ע"פ יאלום ,נושאים אנשים רבים תחושה שמה שקורה איתם הוא חריג ,ייחודי ,לא תקין .זוהי
תחושה שבמידת מה מאפיינת כל אדם ,אך בעוצמות גבוהות יוצרת חרדה ומקשה מאוד על הפרט .במהלך המפגש
גילו הנערים שהם "לא לבד" וגם אחרים מתמודדים עם חוויות של כעס וזעם ועסוקים ,בדיוק כמותם ,במידת יכולתם
לשלוט ברגשותיהם ובתגובותיהם .חווית האוניברסאליות מעניקה תשובת מה לחוויית הבדידות וע"פ יאלום ,יכולה
להוות מקור חשוב לתחושת הקלה והפחתת חרדה.
המפגש המכונן הזה הביא עימו סדרת מפגשים בה המשכנו לעסוק בענייני הצפה ,וויסות ושליטה עצמית.
הרלבנטיות של הנושאים היתה גבוהה למשתתפים ושיתוף הפעולה
והרצינות היתה בהתאם.

עץ הדמויות
אינני זוכרת איך הגיע לידיי "עץ הדמויות" לפני מספר שנים ,אך
מאז אני מרבה לעשות בו שימוש ,כאשר השאלות המנחות נקבעות
על ידי לפי הצורך.
העץ על מגוון דמויותיו מאפשר פירוק של חוויות מורכבות ,על
היבטיהן השונים .אני משתמשת בו הן בתהליכי הערכת מצב והן
בתהליכי סיכום ,כמו גם לאורך עבודה טיפולית .דוגמא אחת מיני
רבות הוא תהליך עם תלמיד חטה"ב ,שמשפחתו עברה רק השנה
לאזור .המעבר לאזור לווה בהתנגדות ומרירות רבה מצד התלמיד
שאך השתלב בחטיבת ביניים בכתה ז' ביישובו הקודם וכבר נאלץ
מבחינתו לחזור לבי"ס יסודי ,לשנה אחת שאחריה יעבור לבי"ס
תיכון אחר .התלמיד בן להורים גרושים שבתחילת התהליך
התמודד עם הסדר ראיה לא יציב ומאכזב ,ביטא כעס גדול על האב.
הוא נרתם לסדרת פגישות עמי ,תוך הפגנת רמה גבוהה של שתוף
פעולה ,פתיחות וצורך בביטוי נרחב של רגשות שליליים שהלכו
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והתערבבו לאורך התהליך ברגשות אופטימיים וחיוביים יותר (מבלי לוותר על ביקורתיות והסתייגות) .סיום התהליך
הוכרז מצדי לאחר כארבעה חודשים ,כשחוויתי התקדמות משמעותית בקבלה של המעבר ובהשתלבות המעשית,
הן מתוך תיאורי התלמיד והן מתוך דיווחי המחנכת .הדיווחים העידו על פתיחות שגברה ,למידה יציבה וכישורים
חברתיים תקינים ,שאפשרו ביסוס מעגל חברים קבוע .סיום התהליך היה מקובל ונכון מבחינת התלמיד.
בפגישת הסיום שלנו התבקש התלמיד לתאר את התהליך שעבר בחודשים האחרונים ,באמצעות הדמויות על וסביב
העץ .הוא בחר בשתי דמויות :הדמות היושבת עם פה עצוב ,ב"קומה השנייה מלמעלה" של העץ כמייצגת אותו
בתחילת התקופה .הדמות מן "הקומה השלישית מלמעלה" ,גופה פניה וידיה מושטים לימין ופיה מחייך – כמייצגת
אותו בסיום התהליך.
התלמיד נימק את בחירותיו .בתחילת התהליך תיאר את עצמו כמביט על החברה ,הלימודים והכתה מלמעלה,
בזלזול של מי שכבר היה בחט"ב וחווה את זכויות היתר הנלוות (אין תלבושת אחידה ,חופש גדול מוקדם ,מתייחסים
אליך כגדול) ועכשיו חוזר ליסודי .לדבריו ,צפה מלמעלה בלי רצון אמיתי להיות "חלק מהעץ" אבל היה עצוב ומבוהל
(במהלך המפגשים המצאנו ביחד מעין "מד הנאה מההפסקה" שמדד את מידת ההנאה שלו מאינטראקציות בשכבה
והביטחון שלו להתנהל בספונטניות עם חבריו לשכבה ,במצב שאיננו מובנה .ה"מד" החצי מבודח הזה הפך לשגור
בשיח שלנו מאחר ובתחילת התהליך ידע לספר כי ההפסקות הכי מלחיצות אותו ורק מחכה שיסתיימו) .הדמות של
סיום התקופה/תהליך נבחרה על ידו היות ולדבריו הוא כרגע בעלייה (כמו הענף בתמונה) ,מרגיש קל ונינוח יותר.
כבר לא מפחד ,נותן "צ'אנס" לילדים שמתוכם כבר רכש מקבץ חברים ,והוא "בתוך העץ" ולא מסתכל עליו מלמעלה.
סיכום ביניים
עץ הדמויות מאפשר כאמור התייחסות להיבטים הרב צדדיים של אותו אני ,או של פרטים שונים בחייו .העץ יכול
לאפשר התבוננות בנקודת זמן מסוימת או לבחון תקופת אורך באופן רטרוספקטיבי ,תוך התייחסות למידת המרחק
מן המרכז של תופעה/חוויה בחיי אדם או הקירבה אליה .כנ"ל לגבי העוצמה של אותה חוויה בחיי אדם והשפעתה
הרגשית עליו .כל התוכן הזה נכנס ויוצא מתוך מושא השלכה מאוד נוח ומתאים :העץ.
העובדה שבטבע העץ מתקיים במרחבים שונים של עומק ,גובה ,רוחב הנוף והסתעפויות ענפיו מאפשרת להפוך
אותו למושא השלכה כה נוח .בצורתו הפיסית ובפריסתו במרחב (גם אם שונה מעץ לעץ) הוא משרת אותי בעבודה
על מרחבי ,עומקי וגבהי הנפש.

העץ כמושא השלכתי
ציור עץ הוא כמובן כלי אבחוני בסיסי בארגז הכלים הפסיכולוגי .אך כשאני עושה שימוש חוזר ונשנה במוטיב
מסוים ,אני שואלת את עצמי על אילו צרכים הוא עונה .מה יש בו בעץ שאני חוזרת להשתמש בו?
ראשית  :כי זה עובד! הדוגמאות שפרסתי הן רק חלק קטן מדוגמאות רבות .העצים השונים ייצרו שיח משמעותי.
ולמה? כנראה כי בעץ יש "הכל".
כמונו ,בני האדם הוא מתפתח לאורך השנים ,בעל איברים וחלקים שונים .בקלות ניתן לדמות את חלקי העץ
לאיברי הגוף האנושי ואף למקם בו "איברים" פנימיים רגשיים (כוחות ,חשיבה ,רגשות).
העץ מתפרס על מרחב פיסי רב מימדי – לעומק שורשיו ,לגובה ענפיו ,לרוחב נופו ולנפח שיוצר .המרחב הרב מימדי
הזה כמוהו כנפש האדם ולכן הוא מהווה מסד נפלא להקבלה אל חוויות חיים או רגש של אדם.
עץ ממוקם במקום אחד ויחיד (אלא אם יועתק באופן לא טבעי) – ומכאן שהקשר שלו למקום מסוים הוא חזק
ועוצמתי .עצים רבים שבחרו תלמידים לאורך עבודתי הציגו בעצם מקום משמעותי בחייהם – פיסית ורגשית .מקום
ומיקום קשורים לאחד הצרכים הבסיסיים בפירמידת הצרכים של מסלו – הצורך בשייכות.
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לעץ שימושים רבים עבור האדם  -חמצן ,פירות והזנה ,מחסה -צל והגנה משמש ומגשם ,הסקה וחימום ,משחק
ומפגש ,תרומה אסתטית לנוף המגרה את כל החושים  -במראהו החזותי ,בקולות שמשמיעים ענפיו ופירותיו,
בתחושה באזורו או במגע עם חלקיו השונים ,בריחות העונתיים ומה לא .בעצם ,מתקשר העץ למקומות מאוד
ראשוניים בחייו של אדם – נשימה ,הזנה ,הגנה ,וויסות טמפרטורה ,תנועה ,משחק ושייכות – מקום בעולם .אין כל
פלא שהשימוש בעץ כדימוי ,כמושא השלכתי ,הוא פורה כל כך בעבודת היחידים והקבוצות ,כך שאני מרבה להישען
על אילנות גבוהים.

ביביליוגרפיה
 .0אברהם ,יעל ( ,)8103קשרים וכישורים חברתיים  -קבוצה טיפולית לילדים ובני נוער דחויים חברתית
מודל  08המפגשים.
 .8סליגמן ,מרטין ( ,) 8111ילדות אופטימית .תרגום :חנה נווה .הוצאת עם עובד.

 .3שכטמן ,ציפורה ( ) 8101ייעוץ וטיפול קבוצתי בילדים ומתבגרים :תיאוריה ,מחקר וטיפול .יזרעאל.
Luft, J.:Ingham, H. )0828) The Johari Window: a graphic model ofawareness in .4
interpersonal relations.
Yalom, Irvin, D. )8112) The theory and practice of group psychotherapy. .2
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ניצה דהן

מעשה בגינה טיפולית המצמיחה במע"ש
חדרה
כיצד הפך הגינון הטיפולי לכלי עיקרי ולמכנה המשותף הרחב במרכז התעסוקה.

ביום חורף שמשי ברובו ,התכנסנו ,חברי עמותת "אדם צומח" ממגוון מקומות ברחבי הארץ ,לראות
וללמוד את "מעשה הגינה הטיפולית במע"ש חדרה" .הפעם היינו קבוצה גדולה במיוחד אולי בגלל
הנושא החשוב ואולי בגלל שזה הסיור הפותח של העונה.
קבלו אותנו סיגל רזיאל ורוני שליטא חברותינו ,העוסקות בגינון הטיפולי במקום.
כבר עם הגיענו חשנו התרגשות באוויר .הכול הוכן לעבודה בסמוך למרכז התעסוקה ולגינה.
שולחנות עם כלי עבודה וחומרים המתינו לבאים .מכיוון שבאתי מוקדם ,ערכתי היכרות חופשית עם
מרחבי הגינון הטיפולי שעטפו כמעט את כל המבנה הגדול של מע"ש .שביל ומשטח בטון היוו בסיס
לניידות ולעבודה בכל המקומות .כמה מבני סככה ואף חדר אפשרו לקיים עבודה בכל מזג אויר.
מהסככה ירדו אדניות עשויות בקבוקי פלסטיק ובהם צמחיה משתלשלת .ערוגה של צמחים רב
שנתיים פרחה בוורוד ובצהוב בין צמחים בגווני הירוק הרענן.

התחלנו באולם .רפי סעדה מנהל המרכז סיפר כיצד הבין את תרומת הגינון הטיפולי לכל באי
המרכז .על כן השקיע בהרחבת אזורי העבודה במרחבי הגינה ,תוך הרכבת קבוצות מתאימות עם
משימות ייחודיות .ובהתאם לכך ,יש במקום שתי עובדות בגינון טיפולי – סיגל ורוני .רפי תומך בהן
ומגבה אותן ואת שינוי הגישה במע"ש ,כשותף פעיל בחשיבה וביישומה.
סיגל ורוני סיפרו על תהליך ההתפתחות של הגינון הטיפולי במקום ,משינוי הגישה ועד לפיתוח
מחודש של מרחבי החצר כחלק מסביבת הגינון הטיפולי ,פיתוח שעדיין נמצא בעיצומו .ההרצאה
לוותה במצגת מעניינת ומעוצבת בחן.
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לאחר מכן ערכנו סיור במחלקות השונות של מפעל השיקום :אחת מהן נועדה לאריזת סבונים
והכנת מארזים שונים .כל אחד עבד
כשהמשימה מותאמת ליכולתו .לדוגמה ,אם
מישהו מתקשה במניית כמות הפריטים
שעליו לארוז ,הוא נעזר בלוח להניח בו את
הפריטים עד שכל המקומות תפוסים .רבים
מהחברים משמשים בתפקידי פיקוח לפני
סגירת האריזות ,ומודיעים על חסר או על
סיום עבודה .העובדים שפגשנו היו גאים
לשתף אותנו ולהדגים כיצד הם פועלים .אכן,
תחושת המסוגלות והגאווה על היותם יוצרים
ויעילים ,חשובה עד מאד לדימוי העצמי
וראויה לכבוד.

עתה יצאנו לפעילות עם חברי מרכז התעסוקה ,שהתחלקו למספר קבוצות .כך ניתנה לנו הזדמנות
להכירם דרך העבודה והשיח המשותף ולבחון את תהליך העבודה והתאמתו לחברים .משימתם
הייתה למלא עציצים או מכלים באדמה ולזרוע זרעי תורמוס או להכין ייחורים .בזמן הנותר יכול היה
כל אחד לבחור כיצד לסמן את אחד העציצים שלו :בשלט ,קישוט בצביעה ,חרוזים מושחלים ועוד.
תוך כדי הפעילות החלו לטפטף טיפות גשם קלילות .הופתענו שאף אחד מהם לא הפסיק את
עבודתו .אחדים כיסו את ראשם בכובע המעיל והמשיכו במשימה שלהם.
את הסיכום החלק הזה בחרו סיגל ורוני לקיים סביב שלוש שאלות אותן רשמו על לוח נייד:
של מי הצורך הזה?
איך הרגשת (כצופה/שותף פעיל) ?
מה עורר בך המפגש עם החניכים?
מה עשית ,איך הגבת? (ולצופים – האם
רצית להגיב או לעשות משהו?)
משתתפי הסיור העלו תחושות וסיטואציות
מהעבודה והמחשבות שבאו בעקבותיהן.
לאחר ארוחת צהרים עשירה ,שחלקה הובא ע"י
החברים כהרגלנו ,והמארחים הוסיפו למגוון שפע
מנות חמות מהמטבח הביתי ,התכנסנו לחלקו
האחרון של היום.
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הנחה אותו נבות ענבר – מורה לקיימות ,בוגר גינון טיפולי ופעיל ברשת הירוקה  -שלימד פרק
מעקרונות הקיימות בגינה הטיפולית:
נבות נתן הסבר על הדרך להקמת ערוגה מוגבהת בעלת שכבות המזינות ומעשירות את הגידולים
ואיך מקימים קומפוסטר ומשתמשים בו.
בדרכו הנעימה ,נבות פירט את העקרונות וכיצד ניתן ללמדם בפשטות גם את המטופלים שלנו.

בשלב הבא ,נכנסנו למתחם המתחדש הנמצא בסמוך ,לסדנת התנסות בשתי קבוצות .הקמנו
מחלקי משטחי עץ מסגרות לערוגה מוגבהת ולקומפוסטר (דשונת בעברית) ולמדנו את עיקרון
השכבות ותרומתן לניקוז ,אוורור והעשרה של החומרים המתפרקים.
הכנת ערוגה מוגבהת :תחילה חופרים ומסירים כ  02-81ס"מ אדמה ומניחים בצד ,לצורך החזרתה
בסוף לשכבה העליונה של הערוגה .מניחים שכבת קרטון מפרידה על הקרקע ולאחר מכן מוסיפים
בהדרגה שכבות של ענפים ,עלים ,פסולת אורגנית מהמטבח וכיו"ב .בסיום ,מכסים עם האדמה
שהנחנו בצד והערוגה מוכנה.
לדשונת :יש חשיבות למיקום .צריך להיות קרוב למטבח ,באזור נגיש ומוצל.
התהליך דומה :שכבת קרטון ,ענפים וזרדים ,עלים ,פסולת אורגנית ושוב עלים והשקיה .מומלץ
לארגן בהישג יד שק גדול של עלים ופסולת צמחית ,לחיפוי כל פסולת אורגנית המגיעה מהמטבח.
בסיום הסדנה שתלנו בערוגה שתילי ירקות ,חיפינו בנדיבות בעלים יבשים והשקנו.

לסיכום:
טוב לראות ,טוב ללמוד וטוב גם לפעול ולהתנסות .תודה לכל המשקיעים בהצלחת היום ולהתראות
בפעילויות הבאות.
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ערן גרינבוים ,מטפל בגינון
בס"ד

יצירתיות ככלי ליצירה ולגיבוש של קבוצת
תעסוקה בגינון טיפולי
אדרבה ,תן בליבנו ,שנראה כל אחד

מעלת חברינו ולא חסרונם
מתוך תפילתו של רבי אלימלך מליזנסק

במקום הקדמה
את היום הראשון שלי בעבודה זוכר אני כמו היה אתמול .נאמר לי על ידי מנהל המוסד להיכנס לקבוצה מסוימת,
ולהעביר חוג גינון .נכנסתי פנימה עם מריצה ועליה עציצים ואדמה .הדברים מטו לנפול ,הנחתי רגע את המריצה
בפתח חדר המועדון והבטתי סביב .היו כמה שישבו חסרי מעש ,כמה שהסתובבו ללא שום סיבה הנראית לעין ואחד
או שניים שכבו על הספה .ברקע ִרצדה טלוויזיה רועשת ואין צופה .כשנגשתי לסייעת והצגתי את עצמי ,היא פנתה
אלי בערך במילים האלה" :אתה רואה אותו ואותו (מצביעה על שני דיירים)? הם יכולים לעבוד ,הוא (מצביע על דייר
יושב) יכול קצת ,וכל השאר – חבל לך על הזמן ".אני חושב שבתמונה זו שתיארתי עתה ,גלומים קשיים שונים
הקשורים לעבודה קבוצתית בגינון עם דיירים מבוגרים בעלי "מוגבלות שכלית התפתחותית" (או "פיגור שכלי" בלשון
העממית המקובלת) .השאלה שניקרה בראשי ,מאותו משפט שהסייעת אמרה לי ולכל אורך חמש שנות עבודתי
במוסד  -במהלכם גם פתחנו מרכז של תעסוקה בגינון  -היא :איך הופכים קבוצת אנשים ,שהדבר היחיד המשותף
ביניהם הוא ארבע הקירות בהם הם בעיקר בוהים ובתוכם הם מוחזקים ,לקבוצה מאוחדת ,פעילה ,דינאמית ,בעלת
אינטראקציות חברתיות – ובעיקר מובחנת ומוגדרת בעיני עצמה ובעיני העובדים והדיירים שנמצאים חוצה לה.
עבדתי במוסד של דיירים מבוגרים ,מגיל  80ומעלה ,כולל קבוצות של "מזדקנים" בני  21-21ומעלה ,במשך חמש
שנים .מה שהתחיל כחוג גינון נודד בין קבוצות נהפך תוך כשנה למרכז תעסוקה של גינון טיפולי בשם 'גינונים'.
המאפיין המשותף של כלל הדיירים במוסד היה מוגבלות שכלית התפתחותית .ביניהם היו דיירים עם תסמונת דאון,
אוטיזם ,תסמונות כגון האיקס השביר ועוד .המרכז קלט שלוש עשרה דיירים מקבוצות שונות במוסד  -ששימש להם
מסגרת מגורים לכל דבר  -לחצי יום תעסוקה :היום כלל מפגש בוקר ,תעסוקה ,פעילות בעלת ערך מוסף (כגון דיון,
משחק ,מוסיקה ,קבלת שבת ועוד) ,מפגש צהריים ,ולאחר חזרה מארוחת צהריים ,מנוחה  -וחוגי גינון לקבוצות
אחרות במוסד .הדיירים במרכז התעסוקה אצלנו היו בעלי רמת תפקוד בינונית או נמוכה.
א .הערות טיפוליות לעבודה עם דיירים בעלי 'מיוחדות שכלית'
לפני שאתאר את תהליך גיבוש הקבוצה באמצעות כמה עקרונות ושני סיפורים קצרים ,ברצוני להקדים כמה הערות
מניסיוני עם סוג אוכלוסיה ייחודי זה ,הנוגע לעבודה איתם בכל תחום ולאו דווקא בגינון:
 .0טוב שם משמן טוב :בשנת  8102כונסה ועדת מיוחדת בכנסת ישראל (!) שכל תפקידה וסמכותה היו לגבש שם
חלופי מתאים למושג 'מפגר' .הצעת חוק שהוגשה על ידי מספר חברי כנסת בתאריך ( 80.3.02ממש לאחרונה!)
קבעה כי יש להחליף את המונח 'מפגר' במונח 'מוגבלות שכלית התפתחותית' .אם יורשה לי הקטן ,אבקש להסתייג
מהמושג הארוך המחודש והמסורבל :וודאי יש לו חשיבות בהקשרים שונים ,כגון אבחון או טיפול פסיכיאטרי ,בעוד
בתרפיה בפרט או במפגש בין אישי בכלל יש צורך במושג אחר ,לא שיפוטי  :מושג שלא מייצר חיץ ,המרחף במרווח
הבין-אישי בין המטפל למטופל ,או שמא – בין אדם לאדם .כלומר ,בעוד המושג 'מוגבלות שכלית התפתחותית' מניח
קיום ציר התפתחותי כלל  -אנושי בו אני (המטפל) נמצא מקדימה והמטופל נמצא אי שם מאחורה או בנחיתות
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לעומתי  -הצעה להשתמש במושג 'מיוחדות שכלית ' יש בה חוסר שיפוטיות ,לצד ייחוד ואפיון מוגדר .מכיוון שבסופו
של דבר ,על פי תפיסתי ,המילים מייצרות מציאות ,בוודאי במסגרת של שיח טיפולי  -הגדרה נכונה ומיטיבה עם
המטופל תבקש ליצור שיח ותפיסת קשר מסוג אחר ,וממילא אופן ההתייחסות למטופל יהיה אחר.
 .8ה'אינטליגנציה'? לא חזות הכול :בניגוד לתפיסה המדעית הקלאסית ,הסוברת כי יש אינטליגנציה כללית
מוגדרת (הנמדדת במבחני  ) IQאשר משפיעה במישרין או בעקיפין על כישורים שונים ,ישנן תיאוריות חלופיות,
המבקשות לטעון שיש כמה סוגי אינטליגנציה ,ומי שגבוה באחד יכול להיות נמוך באחרת .הווארד גרדנר למשל (
 ,) 0823מבחין בין שמונה סוגי אינטליגנציה שונים המובחנים זה מזה .אני יכול לתת דוגמה מהדיירים :אחד הדיירים
היה חווה התקפי אפילפסיה מפעם לפעם .דייר אחר ,שהיה נמוך במדדים קוגניטיביים רבים ,ידע לזהות את בוא
ההתקף של חברו קצת לפני שקרה ואף להתריע על ההתקף המתקרב  -דבר שאני לא יכולתי להבחין בו.

 .3חיבור וקשר תוך הבנה והזדהות רגשית  :הנחת היסוד שלי במישור ההבנה וההזדהות הרגשית היא ,כי
כולנו חווים מנעד דומה של רגשות אנושיים ,רק שהטריגר ,ההבנה הקוגניטיבית המלווה ואף העוצמה הרגשית -
שונים .אסביר באמצעות דוגמה :הדייר אלי חווה חרדה בעת אחת הנסיעות במיניבוס לטיול ,דבר שלווה בצעקות,
תזזיתיות ,הזעה וכד' .השתדלתי ,כמטפל ,לבחון בעצמי מתי אני חווה חרדה וסיכון לעצם קיומי (בעת אזעקת 'צבע
אדום' למשל) ודרך זה להבין טוב יותר את אלי ולהרגיעו .במקרה הנ"ל אף הצעתי וסייעתי לאלי לחגור חגורת
בטיחות ,דבר שמאוד עזר להמשך נסיעה רגועה ,כשאלי חש שוב בטוח והחרדה פחתה.
 .4בריא עם מחלה  :ישנו ספר רב מכר בציבור החרדי בשם 'אתהלך' ,שחיבר אהרון מרגלית ,המתאר את
התמודדויותיו של המחבר שחלה בסרטן כמה פעמים וחווה קשיים רבים ,פיזיים ונפשיים במהלך חייו .אחד
התיאורים שבה את ליבי ולימד אותי לקח חשוב בטיפול ובהתבוננות :כשהגיע אהרון בגיל יחסית מתקדם לבדיקה
בבית חולים ,פגש רופא מבוגר .כשהביט הרופא בדפיו של אהרון וקרא את שמו במסמכים ,הרים את עיניו ואמר לו:
"אתה אהרון מרגלית? אתה המורה שלי" .בעוד אהרון ההמום מנסה להבין את פשר ההערה התמוהה מצד הרופא
הבכיר ,החל הרופא לספר :לפני שנים רבות ,כשהיית ילד ואושפזת ארוכות במחלקה בה עבדתי כרופא צעיר ,ראיתי
אותך מסתובב ומתרוצץ במסדרון והערתי לך בתקיפות לחזור למיטה .אתה בתמימותך שאלת אותי :למה אני צריך
להיות במיטה? ועניתי :כי ילד חולה צריך להיות במיטה! ואז אמרת לי משפט ששינה את אופן ההתבוננות שלי מאז
ועד היום :אני לא ילד חולה ,אני ילד בריא עם מחלה...
כפי שאדם שיש לו דיכאון או חרדה או שאוהב מאכלים מסוימים ,לא היה רוצה שיביטו בו דרך הגדרה חד ממדית -
כשעולמו הפנימי עשיר בהרבה מהגדרה זו  -כך לא נכון להביט על אדם כ"סובל ממוגבלות שכלית התפתחותית".
מבחינה ציורית ,הייתי אומר כי האתגר שלנו כמטפלים הוא להסתכל על המטופל מבעד לכתף של ההגדרה או
החולי ,אל תוך אישיותו ועולמו הפנימי ,עד כמה שהוא נגיש לנו (ותמיד יש לזכור כי חוסר נגישות ודאי אינה היעדר
עולם פנימי!).
ב .גיבוש קבוצה של דיירים עם "מיוחדות שכלית"
בעוד אפשר לכתוב רבות על תהליך ארוך בן חמש שנים של גיבוש קבוצה ,וקצרה היריעה ,ננסה להציע כמה כיוונים
שיכולים לסייע לנו.
עוגנים – עוגן של קבוצה הוא דבר החוזר על עצמו כל יום או פעם בשבוע ,כגון :מפגש תחילת יום ("מפגש בוקר"),
מפגש סיום יום ("מפגש צהריים") ,מפגשים שבועיים כגון "קבלת שבת" ועוד .ככל שרמת התפקוד נמוכה כך מומלץ
שהעוגן יהיה "נוקשה" יותר .למשל שבמפגש הבוקר נשיר את אותו שיר כל בוקר מחדש ,ללא גיוון .היתרונות
בשימוש בעוגנים הם רבים ,וכוללים חזרתיות היוצרת תחושה של יציבות ,ציפייה לדברים הקבועים ,גיבוש הקבוצה,
תרגול יומיומי עקבי של מיומנויות שונות (כגון לקיחת עוגייה אחת מתוך כלי עם עוגיות רבות בסוף המפגש) וכן ,הכי
חשוב  -הזדמנות לעבור דייר דייר ולשאול אותו לשלומו וגם לבדוק הופעתו (או במילים אחרות ,לייצר ניראות) .חשוב
להדגיש ,כי יש לשאול ולחכות לתשובה אצל כל דייר ודייר ,גם אלו שאינם מתקשרים או מבינים ,וגם אלו שיענו אותו
דבר כל יום  -מתוך גישה אנושית וכבוד כלפי כל אחד ,בלי קשר למידת היכולות המילוליות שלו .זכור לי בוקר אחד,
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שהיה קשה במיוחד וקרו בו כמה אירועים חריגים לפני ארוחת בוקר ואחריה .הדיירים היו סוערים ביותר ,עד
שהתחיל מפגש הבוקר וחשת איך לאט לאט הדיירים מתכנסים חזרה לקבוצה ,נרגעים בהדרגה מהסערה שנהפכה
לקולקטיבית ,והמפגש משרת את יציבות הקבוצה .באותו בוקר חשנו כי המפגש היה כמו חמצן לקבוצה.
קביעות – חשוב מאוד ליצור קביעות על פני רצף של שבוע ,ולהחליפה אחת לכמה חודשים ,אם בכלל .הקביעות
מפחיתה מתח ומאפשרת ציפייה לפעילויות מסוימות ,מייצרת רצף של זמן אצל אוכלוסיה זו ,שלרוב לוקה בחסר
בתחושת זמן .כמו -כן ,היא מאפשרת עקביות והתמדה לצד גיוון וכן ,מתן אפשרות לכישורים שונים לבוא לידי ביטוי.
צריך לזכור שבכל מה שנוגע לאוכלוסיה המדוברת ,הלמידה היא דבר מתמשך ,היא נפרסת על פני מפגשים רבים
וכמעט לא מתרחשת דרך חוויה חד פעמית .הקביעות במרכז שלנו התאפיינה בהיבט הגנני של העשייה ,ואפשרה
פעילויות שונות ומגוונות בימים שונים ,לעיתים תוך חלוקה לתתי קבוצות :עבודה של זריעה ,שתילה או ייחור,
עבודות תשתית או עבודות בגינה ,תחזוקת הגינה והשקיה ,עבודות יצירה עם חומרים הקשורים בגינון ,למידה על
תהליכים של עבודה ושל יצרנות ועוד.
בחירה חופשית – רבות דנו בשאלה איך מייצרים בחירה חופשית ,אף בין שתי אפשרויות או בין דברים הנראים
מינורים ,אצל דיירים שחלקם ללא יכולת תקשורת כלל .חשוב לזכור ,שדייר עם 'מיוחדות שכלית' הגר במוסד ,חווה
בפועל מעט מאוד בחירה חופשית בחייו :הבגדים נבחרים וניתנים לו ,האוכל מוגש לו בצורה אחידה כמו לשאר
הדיירים וכל תחום ותחום נקבע עבורו .בעוד לנו ולילדינו בחירות היום יום רבות וטריוויאליות ,דייר במוסד כזה יכול
לעבור ימים שלמים ללא בחירה קטנה אחת .פעילות מיוחדת ,שהדיירים מאוד ציפו לה והיוותה חלק בלתי נפרד
מהווי הקבוצה ,היתה פעילות שיזמנו וקראנו לה' :קפה בחירה' .כל דייר יכול לבחור בין מספר משקאות ,כגון קפה,
תה ,שתיה קרה ממותקת או מים ,וכן בין עוגייה או וופל ,לדוגמה .בניסיון להתמודד עם הבעיה של דיירים שלא
מתקשרים ,הגענו לאחר כמה ניסיונות לתבנית הבאה :רכז הקבוצה עובר עם כוס שקופה אחת ('דוגמית') מכל סוג
ומושיט לדייר שאינו מדבר ,הדייר מושיט ידו לבחור את המשקה המועדף עליו ,הרכז נסוג ומדווח לסייעת על
הבחירה של הדייר  -שמרוכזת עם שאר הבחירות על דף  -ולאחר הכנת כלל המשקאות לפי בחירות הדיירים ,מקבל
כל דייר (כולל אלו שאינם מתקשרים מילולית) את השתייה והמאפה ,שבחר באמצעות מחוות היד .דוגמה קטנה זו
יכולה להראות ,איך פעילות הכי שגרתית של מתן תה ועוגייה בהפסקת עשר ,יכולה להפוך לחגיגת בחירה של
ממש ,ולאפשר גם לדיירים הנמוכים ביותר מבחינה תפקודית ,לממש את זכותם לבחירה ולביטוי רצונם הפנימי .גם
בגינון השתמשנו בטכניקה דומה לבחירה בין סוגים שונים ,ואף בחירה מינורית כביכול בין שני סוגי זרעים המושטים
לפני הדייר ,או שני סוגי מטלות בגינה.
עיקרון ה"בחירה חופשית המחייבת "  -מכיוון שבקבוצה שלנו היו דיירים מבוגרים ,והיה רצון מצד כלל העובדים
להימנע מלהתייחס אליהן כאל ילדים ולנסות להעניק יחס כפי גילם הביולוגי ,התייחסנו לבחירה חופשית כאל
'בחירה חופשית מחייבת' .הכוונה היא ,שבאופן עקרוני אנו לא מחייבים דייר להשתתף בפעילות קבוצתית והוא יכול
לבחור אם להשתתף או לא ,אך מרגע שבחר  -הבחירה מחייבת אותו ואינו יכול להצטרף בהמשך רק באופן חלקי;
למשל ,אם בסוף הפעילות ישנה חלוקת חטיף או תוצרת מהגינה ,יכול ליהנות מכך מי שבחר להיות חלק מהפעילות
כולה .כמובן שהדבר מהווה עיקרון ובפועל תלוי בדייר ובסיטואציה ,אך מטרת העיקרון היא ליצור מחויבות לקבוצה
ולהטיל אחריות אישית על כל דייר ,ללכת לפי בחירותיו המחייבות .בעצם זהו סוג של פרדוקס ,שמחייב בחירה
חופשית להתחייב (או לא) ,אך בפועל זה דבר שקורה בחיינו כל הזמן.
ג .שני תיאורים קצרים ,מהגינה ולידה
לעיתים ,כשדייר מסוים לא מוצא את עצמו בקבוצה וכל הדרכים המקובלות העלו חרס ,בייחוד בזמן המוקדש
לתעסוקה ,יש לחפש דרכים יצירתיות לשילובו ,דבר התורם הן לו והן לגיבוש הקבוצה .ברצוני להביא שתי
דוגמאות כאלו:

המקרה הראשון הוא של מור (שם בדוי) ,דייר בן כארבעים המהווה מקרה ייחודי :מור נולד כילד רגיל ,למד
בתיכון רגיל והיה חולה אפילפסיה .בגיל  08בעת ששהה לבד בבית ,לקה בהתקף אפילפסיה ארוך וקשה שגרם
לו לנזק מוחי בלתי הפיך .כך הוא מצא את עצמו במצב קוגניטיבי ותפקודי כשל שאר הדיירים ,אף שלא נולד כך.
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בתחילה מור כמעט ולא שיתף פעולה עם שום תעסוקה קיימת ,אלא היה משוטט בחוסר תכלית ומעש כל היום
ומושב על ידי הסייעת ,מחשש שיפול בעת התקף ,והיה נראה בסוג של דיכאון .רוב המאמצים לגביו היו להביא
אותו לשולחן ולנסות לשדל אותו לעבוד (בעבודה פרטנית) תוך הצלחה מועטה ,אם בכלל .לאחר כמה שנים של
ניסיונות כושלים החלטנו לעצור רגע ולבצע חשיבה הפוכה :לבחון מה הוא אוהב לעשות ודרך זה לבנות לו
עבודה באופן מותאם אישית .דבר אחד שמור מאוד אוהב לעשות הוא לקחת חפצים ממקום למקום .למשל,
לקחת כוסות מהשיש ולסדרן על הספה בקצה השני של החדר .הפעולה של הליכה הלוך ושוב עם חפצים היא
דבר שהוא יכול לעשות במשך הרבה זמן .התחלנו להעסיק את מור בגינה ,למרות הליכתו הלא יציבה .כאשר
נתנו לו לקחת את העשב מהערוגה ולשים בקומפוסט .או אם רצינו לרוקן עציצים ולסדר
דיירים אחרים עִ שבוַ ,
בשולחן מאחורי המרכז ,מור היה לוקח את העציצים הריקים ומביא אותם לדייר אחר ,ששם אותם במדף
מתאים .כך היה הולך הלוך ושוב ולוקח דברים מנקודה לנקודה תוך השתלבות בתעסוקה .הדבר היה פשוט ולא
הרגשתי שנעשה פה משהו מיוחד ,עד שהתחלתי לקבל פידבקים מעובדים אחרים על האופן בו מור משתלב
בעבודה .למשל אישה אחת ,שהייתה אחראית על המכבסה וצפתה בנו דרך החלון ,התפעלה מכך .אף אמו של
מור ,כששמעה על כך ,ציינה שלא האמינה (בדומה לעובדים) שמור יעבוד בתעסוקה כלשהי.
המקרה השני לא קשור ישירות לגינון .מיכל היא דיירת בשנות הארבעים ,עם מאפיינים של אוטיזם ובעלת
תפקוד נמוך מאוד .במילים אחרות ,מיכל כמעט מנותקת לגמרי מהסביבה ,לא מתקשרת וכמעט ולא עושה כלום
ימים שלמים .במסגרת פעילות פנאי בקבוצה ,היינו משחקים מעין משחק מוסיקלי בו כולם היו מנענעים
ברעשנים ובתופים ,כשברקע מושמעת מנגינה מסוימת .כשהמוסיקה הייתה נפסקת הדבר היווה סימן שמצפים
מכולם לעצור את הרעשנים באותו הרגע (משחק זה תרגל דברים שונים) .כשניסיתי לשלב את מיכל במשחק
הפשוט ונתתי לה את הרעשן היא מיד השליכה אותו מידיה על הרצפה ולא רצתה לשתף פעולה .עם הזמן,
כשחשבתי איך אני משלב אותה בדרך כלשהי במשחק ,נתתי לכולם את הרעשנים וכשהייתי רוצה שיפסיקו
הגשתי גם למיכל את הרעשן .אז הייתה זורקת אותו על הרצפה כמקודם  -ודבר זה עצמו נהפך לסימן לכולם
להפסיק להרעיש .כלומר ,ממצב בו מיכל לא משתתפת ,היא נהפכה למשתתפת ואף ליותר מכך – היא הפכה
להיות מרכז המשחק ,וזאת שהפעילה את הדיירים דרך בחירה ושליטה .אפשר לטעון ,שבעצם מיכל לא ממש
השתתפה אלא המשיכה לעשות את אותו דבר כמו מקודם ,אך לתחושתי ומהיכרותי עם מיכל היא כן נהנתה
ולמדה עם הזמן ,שהפעולה שלה משפיעה ומהווה חלק חשוב  -אולי הכי חשוב במשחק .יש דברים שלא צריך
בשבילם מילים .הם מעבר לכך .אפשר לראות אותם דרך החיוך המאיר את הפנים.
לאחר שני תיאורים אלו ,חשוב להסתייג ולפעול מתוך ענווה .היו מקרים אחרים ,בהם לא הצלחנו להגיע אל דייר
מסוים ולשלב אותו בעבודה .ישנם דיירים שמסיבות שונות ,כגון גורמים בריאותיים או נפשיים ,הראו סימני
התדרדרות ולא התקדמות .וגם התקדמויות היו לרוב מאוד איטיות ומדודות .אולם על אף כל זאת ,ניתן לומר
בכלליות  -ויעידו כך מטפלים שיש להם קבוצה בעלת מאפיינים דומים לאלו שתיארנו  -כי בעבודה יום יומית
עקבית ולעיתים אף עיקשת ,בשילוב חיפוש דרכים יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסה ,אפשר ברוב המקרים
לראות לאורך השנים התקדמות עקבית ויפה.
ד .סיכום
בעבודה עם קבוצה ,במסגרת מרכז תעסוקה של דיירי מוסד סגור המתאפיינים ב'מיוחדות שכלית' ,ישנם קשיים
שונים ביכולת לגבש קבוצת עבודה :פערי גילאים ,פערים ברמת התפקוד והקוגניציה ,מנעד רחב של עבודות
המתאימות לרמות השונות ,חוסר עניין או עניין מועט בתקשורת בקבוצת השווים וביצירת תקשורת חברית,
חוסר מוטיבציה להשתתף בפעילות הקבוצה ,ועוד .הקושי מחריף ,כשחסר (לכאורה) בקרב אוכלוסיה זו המניע
הפנימי ,הכלל  -אנושי ,של רצון להשתייך ולהיות חלק ממארג חברתי .ביקשנו תחילה להעיר כמה הערות
טיפוליות כלליות הנוגעות לסוג העבודה עם אוכלוסיה ייחודית זו; לאחר מכן הצענו כמה עקרונות ליצירה
והחזקת קבוצה של תעסוקה בגינון טיפולי; ולבסוף ,תיארנו בקצרה שני מקרים מהגינה ולידה ,המדגישים כי
עבודה נכונה בשילוב יצירתיות תאפשר לנו ,כמטפלים ,להגדיל את הקבוצה ולחזק אותה ,תוך הגעה למספר רב
יותר של דיירים הלוקחים חלק פעיל בקבוצה.
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הדר מלאך  ,פסיכולוגית*

פרח לב הזהב :השפעת מרחב הגן על
תהליכים קבוצתיים
(המאמר מבוסס על ההרצאה בכנס האחרון של העמותה ,ב  82.01.02ברמת הנדיב).
קצת עלי ועל האופן בו הגעתי לעסוק בהשפעת מרחבי הגן על הנפש:
כשנשאלתי על ידי עורכת הביטאון הנוכחי מה הביא אותי לעסוק בהשפעת מרחבי הגן על הנפש ,חשבתי לתת את
התשובה הטכנית יחסית ,המסבירה כיצד התגלגלתי לנושא – ואז עצרתי לרגע .העיסוק ה "אקדמי" שלי בתחום הוא
בן מספר שנים ,אבל הקשר והמשיכה שלי אליו ארוכים בהרבה .אני מניחה שעם האמירה האחרונה יכולים
להזדהות גם רבים מהמטפלים בגינון.
השהות בטבע גרמה לי מאז ומעולם לתחושה טובה .עוד כנערה (וסביר שכבר קודם לכן – אך פשוט אינני זוכרת)...
שאבתי בעיתות דכדוך נחמה מן היציאה למרחב הפתוח ,ומן השהייה וההתמזגות עימו תוך הפעלת החושים
השונים .מאז ומעולם אהבתי לטייל ,אך גם מראה של שדה או קול ציוץ ציפור בקרבת הבית ,גרמו ועדיין גורמים לי
לתחושה טובה.
היציאה לטבע בגלגול הנוכחי הייתה כמעט מקרית (אם לא לוקחים בחשבון השפעות לא מודעות .)...אני פסיכולוגית
בהכשרתי .לפני מספר שנים התאהבתי באמנות הפלסטית והחלטתי לשלב בינה לבין הפסיכולוגיה .בשנים

האחרונות ,בנוסף לעבודתי במקצוע ,אני עורכת סיורים במוזיאונים ומתבוננות ביצירות מנקודת מבט פסיכולוגית.
בשלב מסוים התבקשתי לתכנן סיור מחוץ לגבולות המוזיאון .בחרתי את גן הורדים הירושלמי בעקבות פסלי החוצות
המוצגים בו ,ונשאבתי אל הגן עצמו .הפעם נמשכתי גם אל הטבע עצמו ,שאפף אותי וגם אל הספרות העוסקת
בנושא השפעתו על הנפש ,אשר פתחה בפני עולמות מופלאים ומעוררי השראה .אני מזמינה אתכם לפסוע יחד
איתי בשבילים רבי הקסם – מבחינה חושית ואינטלקטואלית כאחת – או לפחות לצעוד עמי כמה צעדים ראשונים

במאמר להלן.
ישנן תיאוריות רבות העוסקות במהותן של קבוצות – טיפוליות ואחרות  -ובשלבי ההתפתחות שלהן ,אך התיאוריות
הללו כמעט שאינן עוסקות או שאינן עוסקות כלל ,במרחב בו מקיימת הקבוצה את הפעילות שלה .הן עוסקות בעיקר
באינטראקציות שבין המנחה (או המנחים) למשתתפים ובין המשתתפים /המנחים לבין עצמם ,ואילו המרחב הפיזי
נתפס כניטר א לי .כאשר מדובר בגינון טיפולי קיים למעשה גורם נוסף באינטראקציה :הגן .ברצוני להתייחס
להשפעות הפסיכולוגיות שיש לשהות בגנים על בני אדם ,ולצרכים הרגשיים שהשהות הזו ממלאת .זאת ,בהקשרים
טיפוליים ולא טיפוליים כאחד ותוך התמקדות בטיפול הקבוצתי .המאמר הוא תיאורטי בעיקרו ,אך שילבתי בו גם
כמה מחשבות בכיוונים מעשיים יותר.

* מייסדת ומנהלת 'מראה מקום'  -סיורים מנקודת מבט פסיכולוגית.
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מרחב הטיפול הקבוצתי כפי שאנחנו
נוהגים לחשוב עליו :משתתפים ומנחה
היושבים במעגל על גבי כסאות בחדר
סגור( .מתוך הספר "שפן" -שכתב ואייר
גלעד סופר).

מקור ההשפעות הפסיכולוגיות הללו הינו
לעיתים קרובות בלא מודע שלנו
ובמשמעויות שאנו מעניקים לטבע בכלל,
ולגן על מרכיביו השונים בפרט  -ולמה
שהם מסמלים עבורנו .הסמליות הברורה והמוכרת ביותר היא אולי האנלוגיה שאנו עושים בין פריחה וצמיחה ולבין
התפתחות האישיות והבריאות הרגשית והגופנית .ראו למשל את התמונה "נשים רוקדות" של קייט ברדלי .זו
התמונה שנבחרה לעמוד הבית של הטיפול הקבוצתי,
באתר האינטרנט "פסיכולוגיה עברית ברשת" .יש
בתמונה הזו מרכיבים שונים שניתן להתייחס אליהם,
אך אין ספק שהפרחים  -אותם אנו רואים כאן בשיא
תפארתם  -אמורים לסמל את תוצריו החיוביים של
הטיפול ,משמע ,שגשוג במובניו השונים .באופן דומה
ניתן למצוא דימויים חזותיים של פרחים ,עצים וכן
הלאה ,בכרטיסי ביקור או בלוגו של אנשים העוסקים
בריפוי על מגוון דרכיו.
לפיכך ,ניתן לומר כי הסביבה שמאפשרת את
הפריחה והצמיחה הללו ,היא סביבה טיפולית כמעט

"נשים רוקדות" -קייט ברדלי.

מעצם הגדרתה .נראה כי אצל בני האדם קיימת איזושהי אמונה או תחושה לא-מודעת לגבי כוחם המרפא של
צמחים .עדות ליכולות הריפוי שהלא -מודע שלנו מייחס לשהות בגן ניתן למצוא במיתוסים ובספרות היפה ,כמו
בסיפור "סוד הגן הנעלם" -בו מתרחשת הבראתו
הפיזית והנפשית של ילד ,אשר נחשב לחשוך
מרפא.
וישנה גם האגדה "פרח לב הזהב" ,בשמה
בחרתי עבור ההרצאה והמאמר ,המספרת על
ילד שאמו חלתה ,והוא עובר מסע רצוף סכנות
על מנת להשיג עבורה את אותו פרח מיוחד,
שהוא התרופה היחידה היכולה להציל את חייה.
האגדה הזו היא עיבוד של אנדרסן לתמה
הקיימת למעשה בתרבויות שונות .דוגמה
מתוך הסרט" :סוד הגן הנעלם".
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סאנג'יבאני ,עליו מסופר במיתולוגיה ההודית כי ביכולתו לרפא כל מחלה ואף להקים מתים לתחייה .נראה כי גם 'עץ
החיים' מגן העדן הוא האב טיפוס של כל אותם צמחים מופלאים שבכוחם
להחיות מתים ,לרפא חולים ,להשיב נעורים וכן הלאה .הנוצרים ,אשר
רואים בצלב את "עץ החיים" ,מאמינים בין היתר כי מקורו באותו העץ בגן

העדן .ישנה אגדה המספרת ,שכאשר הגיעה הלנה ,אמו של הקיסר
קונסטנטינוס לארץ ,על מנת למצוא את הצלב המקורי ,היא מצאה
שלושה צלבים והתקשתה להבחין ביניהם .אז עבר באזור מסע לוויה
וכאשר הושכב המת על הצלב של ישו ,הוא קם לחיים וכך זוהה כצלב
המבוקש.0
על האופן בו סביבת הגן מסייעת במילוי הצרכים של חברי הקבוצה:

תכשיט של הצלב כעץ החיים.

עד עכשיו עסקתי בתחושות הריפוי אשר הגן מעורר באופן כללי .מכאן אעבור להשפעות הטיפוליות של הגן ,בהקשר
הקבוצתי.

קבוצות (לא רק טיפוליות) מסייעות לחבריהן להשיג מטרות שונות ,אשר לא היו מצליחים להשיג כבודדים .בין היתר
הן מסייעות להם לספק צרכים פסיכולוגיים וחברתיים .ע"פ ויליאם שוץ (פסיכולוג אמריקאי אשר עסק בנושא) לפרט
הנכנס לקבוצה יש שלושה צרכים בסיסיים :הצורך בהשתייכות ,הצורך לשלוט ולהיות בעל כוח ולהשפיע ,והצורך
בקבלה ללא תנאי ובאינטימיות.8
שלושת הצרכים הללו יכולים להיענות רק בהקשר של מערכת יחסים בין הפרט לזולתו (כלומר -אין להם משמעות
בהקשר הפרטני /הלא קבוצתי) .לצרכים הללו יכול להיות מענה ,ולו חלקי (כלומר-כזה שיוסיף על המענה שתיתן
הקבוצה) מעצם קיום הקבוצה בגן.
הצורך בשייכות /השתייכות:
אנשים רבים מעידים כי עצם השהות בטבע – ובכלל זאת בגן  -מעוררת בהם תחושות של שייכות לדבר מה נצחי
וגדול מהם .שופנהאואר ,הפילוסוף
הגרמני בן המאה ה ,08תיאר את
התחושה הזו כך" :אנחנו נהיים
לאחד עם הטבע -כמו טיפת ים
באוקיינוס" ,ואכן ,התחושות הללו
מכונות "רגשות אוקיאניים".3
גם העבודה בגן על מרכיביה
השונים ,מביאה לכך שהאדם שעמל
(ניכש העשבים ,פינה סלעים ,הכשיר
"בלב האנדים" מאת פרדריק אדווין צ'רץ'
 0אליאדה ,מ' ( ,)8113סוגיות בדת השוואתית ,נמרוד ,תל-אביב.
 Schutz, W,C (1958), 2מצוטט אצל :רוזנווסר ,נ( .עורכת) )0889( ,הנחיית קבוצות -מקראה.
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את השטח ,תכנן ובנה  -ובהמשך -עסק בשתילה ובטיפוח) והיה שותף לשינוי פני הגן ,יחוש כי כונן לעצמו "מקום".
מקום אשר נוצר ,לפחות במידה מסוימת ,על ידיו ובצלמו ובזכות זאת יחוש אליו שייכות .בנייה של גן היא למעשה
תהליך של הפיכת כאוס לקוסמוס -יצירת יש מאין ,יצירת מקום .לתחושה הזו ,שעיבוד של שטח מאפשר את
הבעלות עליו ואת תחושת השייכות אליו ,יש מקורות עמוקים .חוקר הדתות מירצ'ה אליאדה ,מספר על מנהג פגאני
של עיבוד השטח ושתילת יער :כל האזורים הפראיים יוחסו לכאוס ,לתוהו ,לקיום חסר הצורה שמלפני הבריאה
(השטחים הבלתי מעובדים ,הימים הלא מוכרים שאף יורד ים לא העז לצאת אליהם ועוד) .כאשר "כבשו" שטח
חדש ,נהגו לערוך לו קודם כל תהליך של "צירוף ליקום" ,ורק אז ליישב אותו .טקס תפיסת הבעלות הוא מעין חזרה
על הטקס של בריאת העולם .למשל ,כשהמתיישבים הסקנדינביים
כבשו את איסלנד והכשירו את הקרקע ,הם לא ראו בכך מעשה
חקלאי או עבודה אנושית ,אלא כאמור ,הפיכת הכאוס לקוסמוס.4
באופן דומה ניתן לראות גם את "כיבוש השממה" ,שהיה חלק
מהאתוס הציוני ובמהלכו שונה מראה הנוף המקומי עד לבלי הכר.
שינוי הטבע שימש דרך לתקומת העם בארצו ולבריאה מחודשת של
העם היהודי במולדתו ההיסטורית .חשוב לציין ,שאנשי העלייה
השנייה והשלישית למעשה העלו לכאן את נוף מולדתם ,גם על מנת
שיוכלו לחוש שייכים אליה : 2כידוע ,עץ היער הנפוץ ביותר שנטע
בישראל היה האורן – אלא שרובם של הפרטים ממין זה מקורם מחוץ
לישראל ,באזורים אחרים של אגן הים התיכון (כגון טורקיה) לאה
גולדברג בשירה "אורן" (ראו בנספח) הפליאה לתאר איך שתילת
האורנים סייעה לעולים "להרגיש בבית".
כמה מחשבות יישומיות בעקבות הנאמר עד כה :גם קבוצות יכולות

כרזת התערוכה בנושא כיבוש השממה
שנערכה בירושלים ב .1952

ליצור גינה שתהיה המקום שלהן ,מקום הנבנה בצלמן :משתתפים שונים יכולים לשתול צמחים שיש להם משמעות
עבורם .יידרש כמובן
משא ומתן בסוגיות שונות ,כגון מה לשתול ,איך לארגן את
הצמחים וכן הלאה -על מנת שהגינה תהפוך למקום אליו יחושו
שייכות חברי הקבוצה כולה.

הצורך בשליטה ויכולת השפעה:
הכוונה היא לצורך של האדם להרגיש שהוא משפיע ושולט על
הסביבה שלו ,כאשר הסביבה יכולה להיות הן זו האנושית והן זו
הפיזית .סיפוק הצורך בשליטה על הסביבה האנושית יכול
להתקיים רק במסגרת הקבוצתית ,ואילו מרחב הגן יכול לתת
מענה בהקשר של שתי הסביבות האלה.

גן מגודר

 4אליאדה ,מ .)8111( .המיתוס של השיבה הנצחית .כרמל ,ירושלים.

 2חיוטין ,מ' ,גלגולי הנפשות של הנוף המחפש מחבר ( ,)0882בתוך רז ,ד( .עורכת) ,מראה מקום :ארבע גישות
באדריכלות נוף בישראל ,אונ' תל-אביב ,תל-אביב.
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כאמור ,יצירת גן הינה בעצם נטילת חלק במעשה הבריאה-
יצירת בין גן וטבע .נופים טבעיים אינם גנים .גנים נוצרים
באמצעות בחירה איך לצרף יחד את יסודותיהם וחומריהם.
עצם הבחירה הזאת והבניה קוסמוס מכאוס .חשוב לערוך

בהקשר הזה את האבחנה של הגן ,מביאה גם לתחושה של
שליטה.
המילה גן מקורה בשורש ג.נ.ן  -לגונן .נראה שבלא מודע שלנו
היער נתפס כטבעי ,פראי ומאיים ,ואילו הגן נתפס כטבע
נשלט . 2ניתן להיווכח בכך ביצירות ספרות רבות ,בהן יערות
מתוארים כמקומות מפחידים וחשוכים והגעה אליהם מסמלת
לא רק סכנה אלא התרחקות מן התרבות ,כפי שקורא ה"רוכל"
מ"האדונית והרוכל" של ש"י עגנון" :אבי שבשמיים ...כמה
נתרחקתי" .דוגמאות נוספות קיימות במעשיות כמו "כיפה
תמונה מתוך" :כיפה אדומה" -ובה תיאור
יער חשוך ומאיים גם בשעות היום.

אדומה" ו"זהבה ושלושת הדובים" .גם 'היער
האסור' בספרי הארי פוטר ,נתפס כרווי כישוף
וסכנות הרבה יותר מאשר טירת בית הספר.
בגן ניתן להביא לידי ביטוי שליטה באיתני הטבע
השונים ,שהאדם חש מאוים על ידם (כך אכן נעשה
לאורך השנים) ודוגמה בולטת לכך הינה השליטה
במים .בריכות ומזרקות מהוות חלק אינטגראלי
מגנים רבים והן מאפשרות את תחושת השליטה
מזרקה בגני וורסאי

הזו (בעיקר מזרקות -בהן המים מצויים בתנועה).

מסופר כי לואי ה  04השתמש במזרקות בגני ורסאי על מנת להפגין את השליטה שלו בטבע.
ניתן להיווכח במידת האיום שחשו בני האדם מאסונות טבע הקשורים במים ,בהקשר של מיתוס המבול .יש
היסטוריונים המניחים כי מיתוס זה ,המוכר לנו מן התנ"ך ואשר סופר בתרבויות שונות (למשל -באפוס המסופוטמי
"עלילות גלגמש" ,וכן במיתולוגיה היוונית) ,הינו הד לאסון טבע כביר שאכן התרחש בעבר .הפחד ממבול נוסף היה
קיים בלא מודע האירופאי במשך מאות שנים .יש עדות לכך ,שבשנת  0282הייתה תקופת פאניקה אמיתית ממבול
שעומד להתרחש .במחצית השנייה של המאה ה 09נוצרו תיאוריות על כך ,שהעולם היה שטוח עד למבול .מעניין
לציין כי במאה ה 09התפתחו גם המערכות ההידראוליות ,שאפשרו הפעלה משוכללת יותר של המזרקות.

2

עומר ,מ' ( ,)0882פתח דבר ,בתוך רז ,ד( .עורכת) ,מראה מקום :ארבע גישות באדריכלות נוף בישראל ,אונ' תל-אביב ,תל-אביב
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כמה מחשבות יישומיות בעקבות הנאמר עד כה  :השליטה בגן היא כמובן לא מלאה .ישנם גורמים עליהם ניתן
להשפיע במידה רבה יותר ולפעול לשינויים – כמו ניכוש עשבים ,הזזת אבנים כבדות ואפילו סלעים וכמובן הגורם
האנושי – וגורמים אחרים כגון מזג האוויר (אפרופו המבול )...שאינם בשליטתנו .האתגר של הקבוצה הוא להגיע
למצב בו כל החברים ירגישו מעורבים ,ואכן תהיה להם רמה זו או אחרת של שליטה ,אבל בו בזמן גם ידעו לוותר
לפעמים על הצורך הזה ,להתפשר עם אחרים ,ולהתמודד עם אכזבות.
הצורך בקבלה ואינטימיות:
מדובר כאן בצורך בקבלה ללא תנאי .הכוונה לקבלה
כפולה -קבלת האדם את עצמו שמוזנת מקבלתו על
ידי הסביבה.
עצם ההמצאות בגן מובילה לתחושת שייכות-
לתחושה כי הסביבה "מקבלת אותך" .העבודה
המשותפת בגן יכולה (ואמורה) להביא ליצירת
תחושת שייכות גם לקבוצה ולחבריה .התחושה של האדם כי הוא שייך ,מקלה עליו לקבל את עצמו (שהרי
ה"סביבה" קיבלה אותו) .עבודה משותפת שהניבה פרי (שימו לב למטאפורה )...כפי שאנו רואים בתמונת הילדים
עם הדלעות – יוצרת תחושות של שייכות ושל שליטה בסביבה .ומכאן ,תיתכן גם תחושה של קבלה ואינטימיות על
ידי הסביבה ובני הקבוצה גם יחד.

על גורם התקווה בטיפול הקבוצתי ,ומה בסביבת הגן מסייע לעורר אותה :
ארוו ין יאלום ,הפסיכיאטר והסופר הנודע ,עסק רבות גם בטיפול קבוצתי ואף כתב ספר בנושא .9אחד הגורמים שהוא
רואה כמשמעותי ביותר להצלחת הטיפול הקבוצתי ,הינו גורם התקווה :התקווה והאמונה של המצטרפים לקבוצה
בכך שאכן יוכלו לשפר את תפקודם ואת מצבם הרגשי .למעשה
מדבר יאלום על הפחת תקווה עוד לפני שהקבוצה מתחילה
להיפגש ,אך התקווה חשובה כמובן גם לאורכו של התהליך
הטיפולי.
נראה שגם את התקווה ,בדומה לריפוי ,אנו מקשרים באופן לא
מודע לצמיחה .ניתן להיווכח בכך באמצעות הכנסת המילה
"תקווה" למנוע החיפוש של גוגל ,אשר מניבה לא מעט

דימויים של שתילים רכים ,רבים מהם בלב סביבה לא מיטיבה
 ככל הנראה הסביבה או המצב מהם אנו מקווים לצמוח.גידול צמחים מסמל תקווה ,ומכאן ייתכן כי הוא גם מעורר
אותה.
כשאנחנו נכנסים לתוך גן ,משוטטים ,נחים או פועלים בו,
ממלאות אותנו תחושות של שקט ,שלוה ,הרמוניה עם הטבע
ושייכות אליו .התחושות הללו הן גם התחושות המתוארות

"גן עדן" מאת תומס קול.

 9יאלום ,ארווין ,)8119( ,טיפול קבוצתי :תיאוריה ומעשה ,מאגנס וכנרת.
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ביחס לגן עדן .פעמים רבות יש בגן תחושה של המצאות מעבר למקום ולזמן  -תחושה שגם היא יכולה להיות
מיוחסת לגן

עדן .בתמונות

המצורפות

ניתן לחוש את הוד

הטבע,

השייכות והרגשות

האוקיאניים

שתיארנו

וכן את

השלווה וההרמוניה

בין האדם

לטבע .

אדם וחוה בגן עדן" מאת פטר וונזל

גן העדן הוא הגן הארכיטיפי .2מיתוסי
הבריאה השונים של העמים השונים
מתרחשים רובם ככולם בגנים ,ולאורך
ההיסטוריה גנים רבים נבנו ועוצבו באופן

מכוון ,על מנת להיות דומים לגן עדן .כך
למשל ,גנים במדינות מוסלמיות שנבנו

חצר האריות בארמון אלהמברה בגרנדה ,ספרד.

בהתאם לתיאורי גן העדן בקוראן ,וגנים בסין ויפן שעוצבו על פי התיאורים בכתבי הזן .בתמונה להלן אנו רואים את
"חצר האריות" מן הגן האנדלוסי של ארמון אלהמברה בגרנדה ,אשר שימש בין היתר השראה לגנים רבים בצפון
אפריקה .מבין המרכיבים המדמים את תיאור גן העדן בקוראן ניתן לציין את מקור המים מרכזי ממנו מתפצלים

ארבעה זרמים -המסמלים את ארבעת הנהרות שזרמו בגן עדן ,וכן את השבילים בהם ניתן להלך ,המקיפים את הגן
ואת המבנה המוגן תחתיו ניתן לשהות.

Milani, R. (2009) The Art of the Landscape, McGill -Queen’s University Press, Montreal 8
Francis, M. & Hester, R.T., (eds.),(1993), Introduction, The meaning of gardens : idea, place, and action, The MIT Press 9
Cambridge, Mass.
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מיתוס גן העדן קיים למן העולם העתיק ועד היום .נראה כי הסיבה לכך שהמיתוס הזה הינו כה משמעותי
ואוניברסא לי ,היא תחושת הסבל וחוסר שביעות הרצון ,ובכללם הפחד מפני הכיליון הצפוי (חרדת המוות) שהינם
חלק מהקיום האנושי  -והשאיפה למצוא מזור לתחושת הסבל ולהגיע אל המנוחה והנחלה .מעבר לתלאות ולקשיי
היומיום ,ניתן לציין גם ש חרדת המוות היא אחד מגורמי הסבל המרכזיים של בני האדם ,כמו גם אחד מן המניעים

החזקים ביותר להתנהגויות שונות .מעבר לתחושת השלווה וההרמוניה ,החיים בגן העדן טומנים בחובם גם הבטחה
לחיי נצח -או לפחות לחיים ארוכים מאד.
נראה כי לאורך ההיסטוריה בני האדם יצרו גנים גם מפני שזו היוותה דרך להתחבר מחדש לגן העדן -ולהגיע
לתחושות אותן תיארנו . 01מכאן שעצם השהות והפעולה במרחב הגן ,נוסכת תקווה באדם המצוי ופועל בו -מעצם
היות גן העדן המייצג האולטימטיבי של כל מה שהיינו שואפים אליו ,ובהבטחתו הגעה אל המנוחה והנחלה -ואף אל
הגאולה.
נספח:

אורן  /לאה גולדברג
קּוקיָה.
כָאן ל ֹא אֶּ ְׁש ַמע אֶּ ת קֹול ַה ִ
כָאן ל ֹא י ְַׁחבֹש ָהעֵ ץ ִמ ְׁצנֶּפֶּ ת ֶּשלֶּ ג,
אֹורנִ ים ָהאֵ לֶּ ה
אֲ בָ ל ְׁבצֵ ל ַה ָ
דּותי ֶּש ָק ָמה ִל ְׁת ִחיָה.
כָל י ְַׁל ִ

ִצ ְׁלצּול ַה ְׁמ ָח ִטיםָ :היֹ ה הָ יָה - - -
אֶּ ְׁק ָרא מֹולֶּ ֶּדת ְׁל ֶּמ ְׁר ַחבַ -ה ֶּשלֶּ ג,
ְׁל ֶּק ַרח י ְַׁר ְׁק ַרק כֹובֵ ל ַהפֶּ לֶּ ג,

ִל ְׁלשֹון ַה ִשיר ְׁבאֶּ ֶּרץ נָכְׁ ִריָה.

יֹודעֹות-
אּולַ י ַרק ִצפֲ ֵריַ -מ ָסע ְׁ
ְׁש ַמיִם-
כְׁ ֶּש ֵהן ְׁתלּויֹות ֵבין אֶּ ֶּרץ ו ָ

אֶּ ת זֶּה ַהכְׁ אֵ ב ֶּשל ְׁש ֵתי ַהמֹולָ דֹות.

ִא ְׁתכֶּם אֲ נִ י נִ ְׁש ַת ְׁל ִתי פַ עֲ ַמיִים,
אֹורנִ ים,
ִא ְׁתכֶּם אֲ נִ י צָ ַמ ְׁח ִתיָ ,
Marcus, C,C. The Garden as Metaphore, In: Francis, M. & Hester, R.T., )eds.),)0883), The meaning of gardens : idea, place 01
, and action, The MIT Press, Cambridge, Mass
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טל אמוילס *

"משדה אחד לשני העץ/הפרח/הגן הזה
הוא אני"
ההקבלה בין אדם לצומח מצויה כבר מימי כתיבת התנ"ך (סיפור גן העדן ,משל יותם) .סיפורים על הצומח וכוחותיו

המסתוריים מופיעים כמעט בכל עם ואגדותיו .הצומח מואנש ומקבל את תפקיד "המשקף" למאזין או לקורא .נדמה
כי מאז ומתמיד השתמש האדם בדימויים מעולם הצומח כדי להסביר את מצבו האנושי .בספרות קיימות דוגמאות
רבות לתחושות הזדהות עם עולם הצומח ולתהליכים השלכתיים על פרטים מן הצומח :עצים ,פרחים ,והסובב את
הגן( .העץ הנדיב מאת סילברסטיין ,אגדת פרח לב הזהב ,הנרקיס מלך הביצה ועוד) .בשפת אמי ,בשירי ילדות
בריטיים ,לפרחים היו פנים גדולות ומחייכות (מוטיב שחזר ללא החייכנות בשירו של ביאליק "מן החלון פרח עציץ").
הסיפור "סוד הגן הנעלם" מאת ברנט ,ניטע בי באופן הניכר ביותר ,סיפור שהולך עמי מילדות והוביל אותי כמו זרע
יודע -כל עד לפתחם של לימודי הגינון הטיפולי ,בגילי המתקדם.
השימוש במטאפורות* במהלך הטיפול ובעבודה בגינה מסייע מאוד לדיוק החוויה שעובר המטופל ומשמש ככלי
עבודה עבור המטפל .מעצם היותנו בני אדם ,השימוש בשפה מהווה את צורת התקשורת בינינו .דיבור הוא פתח אל

הזולת .וכפי שאין לקחת כמובן מאליו את פעולותיו של המטופל בגן כך גם עלינו להיות מבחינים ורגישים לשימוש
במילים ובדיבור .משוררים ניחנו במתנת המילים וברגישות רבה לסובב ,רגישות להבחין בפרטים ,יכולת לדייק מה
שנקלט בחושים ועם צורך פנימי להפנות את מבטינו כדי לראות משהו חשוב .למשוררים יכולת מיוחדת לתאר את
התמונה ואת התחושה שחוו בעזרת הדימוי והמטאפורה .התובנות שנובטות בעקבות אותה חוויה של רגע ,מעלות
בשירה פעמים רבות את הדומה בין האדם לצומח .לפניכם חמש דוגמאות של שירה ,בהן המשורר או המשוררת
הצליחו לגעת במקומות אותם כמעט כל אדם מכיר באופן בלתי אמצעי בתוכו ,לנוכח הצומח והגן( .נזכיר כי לעתים
קרובות נישאר עם החוויה ללא צורך במילים ) .בדוגמאות אלה נוכל לזהות את הקרבה הזאת המוכרת והנעימה לנו
עם צמחים ,את מצבי הרוח שלנו שמשתנים לנוכח הגינה ,את האחריות שיש לנו לסובב אותנו ,את הפלא החד
פעמי שיש בנוכחות של עץ **,שמהדהד את הפלא החד פעמי שהוא אנחנו.

* מטאפורה :אחד מסוגי הלשון הציורית ,היא ביטוי לשוני ,אשר בו תכונות של דבר מתחום אחד מושאלות ומועברות לדבר מתחום אחר.
** כפי שמציין דרור בורשטיין ,עורך ספר שיריו של ישראל אלירז 'דברים דחופים'  /מבחר שירים  ,8101 – 0821הוצאת הקיבוץ המאוחד
.8101
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"גשם שיורד בהרי השמש
הופך גינה זנוחה מלאה עצבות
לשיר המים
לעלים מתהוללים מקפצים.
סרה מעליי רוח הרעה".
זלדה
מתוך השיר "גשם שיורד בהרי השמש"/
'הכרמל האי-נראה'  /שירים הוצאת הקיבוץ המאוחד.
זלדה מביטה מן הפנים החוצה .בהתבוננות בגנה ,בחוץ ,מחשבותיה מציירות תמונה של מציאות ,יום חורפי ,חצר
זנוחה ועצובה .אנו שקועים עם זלדה בעצבות הזאת אבל הטבע חזק במופעו ,הגשם פועל על החושים ,הופך לשיר
המים ,למחול של עלים מקפצים .כל אלה מביאים לשינוי מצב הרוח ,מסירים את "רוח הרעה" ואנחנו עם השיר
בהתרוממות רוח.

אחריות
בחצר האחורית

פורח היום
[ליום]
הקקטוס הזה ששמו
לא ידוע לי

ואם אני לא אראה אותו
מי יראה?
אגי משעול

מתוך" :ראה שם" ,הוצאת הליקון-תג לשירה חדשה  ,תל-אביב .0888
מעצם שמו של השיר "אחריות" ,הקורא מוטל לתוך מושג אנושי ,אל ערך אנושי .אחרי שם השיר אנו נעים לתוך
שדה סמנטי מעולם הצומח ,הקקטוס שפורח ליום אחד ,שעלינו מוטלת האחריות לראות אותו ,לא רק במובן של
חוש הראיה אלא בהנכחה שלו בעולם .כמטפלים בגינון טיפולי גם עלינו מוטלת האחריות הכפולה לראות את
המטופל ולהראות – להנכיח את פריחתו .הפריחה או ההצלחה שלנו כבני אדם יחידאית בכל פעם .מול שפע
הכישלונות שאנו חווים במהלך חיינו ,מוטלת עלינו אחריות להתפעם ולהנכיח את הצלחות המטופל וכל אדם העומד
מולנו .דווקא האנונימיות של הקקטוס נוגעת בכל אחד מאתנו .לכל אדם באשר הוא ,לא משנה מה שמו ולא משנה
אם הוא נמצא בחצר אחורית ,מגיע מבט ,מגיעה הערכה .יש המון יופי חבוי בחצרות אחוריות ,בלא מטופח ,בנשכח.
עלינו מוטלת האחריות לא לשכוח "חצרות אחוריות" ולטפחן ,שהן תדענה שראינו את פריחתן ,יופיין ,הצלחתן.
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היום מעדתי על ענף
היום מעדתי על ענף והשביל ,נהרו של היער,
הכה אותי באגרוף טחב ,הישר ללבי.
התנשפתי שם רגע.
החיה תמיד שמחה כשהיא פוגשת אוכל,
היא שרה על כך גם אחרי שהיא אוכלת.
אומרים שיש לי עיני בז ונמר:
הילה צהובה מסביב לאישון.
אני כחולת-עין בדיוק כמו דרדר כחול
ממש מתחת לשמים הכחולים

בשלג אני ירוקה וחומה ,תמיד בצבע האדמה.
פעמים רבות ניסתה יד גדולה
למחות ולמחוק אותי
כמו שעושים לדמעה מיותרת

בקצה הממחטה.
היא ניסתה ברצינות.
אבל תמיד השבתי מלחמה שערה
כדי שאזכה לחיות

ירוקה כזאת ,חומה כזאת,
ביער בדרכו של היער ,על האדמה בצבע האדמה....
קטע מן השיר "היום מעדתי על ענף"
סירקה טורקה /תירגם :רמי סערי
מתוך :פסטיבל משוררים ירושלים  :83השירים
משכנות שאננים והוצאת כתר 0883

בשירה של סירקה טורקה ,שחיה בעומק היער בפינלנד ,היער כולו
הוא הגן שלה ,בו היא מבקרת על בסיס יומיומי ,מביטה בשינויים שחלים בו .השיר נולד עקב תקרית ,נפילה.
הנפילה הזאת הולידה את הרגע שבו מאירה תובנה ונוצרת בהירות של מחשבה .המשוררת מרגישה פיזית שהיא
חלק מהוויית היער ,מכל מה שחי סביבה .זו הזדהות מוחלטת .את כוחותיה היא שואבת מן הטבע וגם את היכולת
הזאת של זיקית להיות חלק מן היער .מתהליך של הזדהות היער הפך לזהות.
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עוד הרבה זמן תרצי ליחף רגליך

האלם
בו התחפרת
עיקשותך המלכותית
מבצר
ותורן לו בלי דגל.

ילודת ארץ-ילדים
השאירי שם נעליך

אשם גדול נדחס בהן
עוד הרבה זמן תרצי ליחף רגליך!

רק אתמול ראיתי

עץ-תות שקרס
עומד כפוף ופורח.

כריסטן קושל

מגרמנית :אילנה שמואלי

מתוך :פסטיבל משוררים בינלאומי ,משכנות שאננים ,ירושלים ,אביב תשנ"ה / 0882 ,בעריכת הלית ישורון.

הילדות הולכת אתנו בבגרותנו עד הזקנה .הילד תמיד שם וגם
הרצון לחזור לערוך תיקון ,להתייחף .בשלוש השורות האחרונות
של השיר הקורא עובר לשדה סמנטי אחר .כמו תמונה מקבילה
למה שנאמר בשיר עד כה ,מתקבלת תמונה של עץ כפוף ופורח
במחשבותינו ,עץ שהוא בעצם דיוקן של אישה .כולנו מכירים נשים
שהחיים הקשים כופפו ,גרמו לקריסתן ואף לשבר אצלן ,אך למרות
הכול ועל אף הכול הן עדיין עומדות ,כפופות ופורחות ,מעידות על
כוחם המופלא של החיים.
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העץ לא מסתיר את
העץ הנפרש אליך

מעבר צורתו

את מסתורין השתקפותו
בנשימתך לא תבין

לעולם

ישראל אלירז מתוך' :דברים דחופים'.

ישראל אלירז ,משורר ירושלמי שאהוב עליי במיוחד ,יודע לכתוב את הדבר עצמו .כמו תמצית זנית מדויקת ובמילים
מועטות ,מתאר את המפגש עם עץ ,את מה שקורה לאדם כשהוא ניצב מול עץ .ועדיין לא יכול לומר ,לפענח עד
הסוף את המסתורין....

עשב אומר לי הבוקר-
לאט

הזהר במדרגות .בזיכרונות.

"היה לי שבוע מלא ריצות"

ישראל אלירז מתוך' :דברים דחופים'.

ההתבוננות בעשב יוצרת שיח בין המשורר לבין מה שאומר לכאורה העשב (הזדמנות לשיח פנימי והתבוננות
פנימית של המשורר ושל הקורא) .הגן ואני ,אני והגן ,משיחים זה עם זה .השיח הזה מאפשר את הרגע שדרוש
להאט ,להקשיב מה האני הפנימי צריך עכשיו :להיזהר לא רק במדרגות ,אלא למעלה מזה ,בזיכרונות .להיות נוכח.
אולי מכוון אלירז לכך שלא ניפול לשכחה ,להאט את המרוץ ,לתת זמן לקשב פנימי .גם השיר עצמו עשוי מדרגות.

 47אדם צומח

אפריל 7112

פרח עושה את
כל הדרך
אל היותו

מה עולה לו
מן האיטיות הזאת?

פרח זה
מאמץ

ועליו להילחם [כמו אבי]
על כל דבר ,כל פרט,
כמו שצריך

ישראל אלירז מתוך 'דברים דחופים'.

רק מי שממש הביט בפרח יודע להעריך את מאמציו של הפרח להיות ,להגיע לייעודו ,וכמה הושקע
בהישרדותו .הסוגריים הסוגרים על הדימוי "כמו אבי" מביאים את השיר לשדה בני האדם .ילד ואב,
מערכות יחסים אנושיות שמצמיחות אותנו ואל הדומה בין אדם לצומח .מהמישור הרוחני שעלינו
אליו ,עם מאמץ הפריחה ,אנו יורדים בסופו של השיר למישור הגשמי.

* הכותבת היא משוררת ,ספרנית במועצה האזורית מנשה,
תלמידת גינון טיפולי שנה א' ב 'אוניברסיטה הפתוחה'.
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עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל (ע"ר)

www.g-t.org.il
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