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דבר העורכת:

ביטאון אדם צומח 29 יוצא לאור יחד עם הפריחה בחודש האביב וכולל נושאים מגוונים.
שתי הכתבות הראשונות ממחישות את כוחה המיטיב של הגינה אצל ילדים רכים בשנים: מיכל ברנע מזמינה אותנו 
להציץ אל עולמם של קטנטנים על הקשת האוטיסטית אותם הדריכה בגינה, ומשלבת בכתבה גם  מידע שחשוב להכיר. 
בתאל מנשה מתארת את התהליך הקסום של העבודה הגננית עם ילדי גן  של החינוך המיוחד, על הרצף התקשורתי, 
המגיעים לחווה החקלאית בהוד השרון. מורן חן מספרת על תהליך טיפולי בן מספר שנים, בגינה בבית הספר, בו סייעה 
ועם  דבורה לוין משתפת אותנו בגילוי לב  ולעבור שינוי אישי משמעותי.  ולהיפתח  כוחות  נפגשה לפתח  לילד עימו 
תובנות רבות, בהתמודדותה כמטפלת בגינון עם נושאים של שייכות מול נפרדות, בקרב מטופלים בעלי מגבלה גופנית 
קשה, אשר נאלצים לחיות את חייהם במסגרת אותו מעון. התמודדות עם נכויות ואבדנים היא גם מנת חלקם של אלה 
העוברים תהליך שיקום במרכז השיקומי 'רעות'. הילה סלע כתבה על רשמיה מהסיור של העמותה בגינה הטיפולית ב 
'רעות' – גינה שזוכה למעמד חשוב במערך הטיפולי של המרכז. חנוך דניאל מציג בפנינו את הגינה הקהילתית שהוקמה 
מבטא  פורת  שאול  המתמשך.  הביטחוני  האיום  עקב  בחרדות,  הלוקים  לילדים  וסיוע  כמענה  עזה',  'עוטף  ב  במושב 
את חיבורו האישי והרגשי לאדמה, לפלא הנביטה ולילדים בגינה הטיפולית. לעומתו, שמואל שבתאי קורא תיגר  על 
המטרות המקובלות של הגינון הטיפולי, ופיתח בבית הספר בו הוא עובד מענים נוספים עבור הילדים המגיעים למפגשים 
עימו. טל אמוילס תורמת לארגז הכלים של המטפלים בגינון המלצות על ספרים לילדים, שעניינם קרבה לצמחים ולטבע 

ושמירה עליהם. ספרים אלה מתאימים מאד לקריאה בצוותא עם ילדים בגילאים שונים.
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קטנטנים על הקשת בגינה
מיכל ברנע, מטפלת בגינון

במסדרון המוביל אל הגן תלויים תיקים קטנים על וו, תמונות קטנות מסמנות של מי התיק. דלת סגורה הנפתחת בזמזם 
– מקום סגור / שמור / מוגן. לגן חדר מרכזי ובמרכזו שולחנות וכסאות קטנים. מסביב- ארונות סגורים ומגרות סגורות 
מלאות צעצועים. שני חדרים קטנים תחומים בדלת לבודד רעשים ומחוללי רקע )חדרי טיפול( . חצר משחקים מחופה 
משטח גומי ומקורה כולה ברשת צל , ארגז חול ומתקנים. שער לחצר פנימית מרוצפת הפתוחה לשמים ובצידה ברז מים 

– צריך להקים גינה. 8 ילדים בגילאי שנה וחצי שנתיים :  6 בנים ושתי בנות המאובחנים על הרצף האוטיסטי.
המון צוות : גננת וגננת משלימה, 4 סייעות מתחלפות וצוות פרא רפואי : קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ,פסיכולוגית 
ופיזיותרפיסטית הנכנסות ויוצאות עם הילדים מחדרי הטיפול. לכל ילד וילדה ניגון משלו, צריך ללמוד את הניגון לקרוא 

לשאול, ימי עיון וסמינרים של עמותת ה DIR  והדרכה פרטנית וזו רק תחילת הדרך...

אוטיזם  הוא שם כללי לקבוצת שונויות המצויות על הספקטרום וכוללות לקויות ברמות שונות. ביכולות התקשורתיות, 
השפתיות, ההתנהגותיות והתפקודיות של האדם. מאפיין בולט במיוחד הוא הקושי המשמעותי ביצירת תקשורת בין 

אישית אפקטיבית המקשה להבין, לפרש ולהתנהג באופן תואם בסיטואציות חברתיות. עם השנים והתפתחות המחקר 

התפתחו מספר שיטות לטיפול בילדים עם קשיים התפתחותיים ביניהן שיטות ה ABA ,DTT ,CAT, DIR ועוד.

 Developmental Individual differences Relationship based model - DIR -מודל ה
מודל התפתחותי- רגשי, אשר פותח ע"י הפסיכיאטר ד"ר סטנלי גרינשפן ז"ל וד"ר שרינה וידר, פסיכולוגית קלינית של 

ילדים בארה"ב והוא מהווה את אחת מגישות הטיפול המוכרות והמובילות לטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים בכלל 

ובילדים על הספקטרום האוטיסטי בפרט. המודל פותח על בסיס תצפיות שנערכו על ילדים בעלי התפתחות תקינה. 

להבדיל מגישות אחרות המתמקדות בסימפטומים שאותם הילד מראה, מודל ה-DIR מתמחה בניסיון להבנת הגורמים 

להתנהגות על ידי התייחסות לצרכים הרגשיים-התפתחותיים והתחושתיים-תנועתיים שלו.

D – Developmental המרכיב ההתפתחותי - ההנחה היא שילדים מתפתחים בכל התחומים במקביל וישנן 
 6 השפעות גומלין של תחום אחד על האחרים: קוגניטיבית, שפתית, מוטורית, רגשית וחברתית. גרינשפן ווידר זיהו 

שלבים רגשיים התפתחותיים )המצוינים עפ"י גילאים(, אשר מספקים במהלך השנים הראשונות את הבסיס להתפתחות 

ההבנה של ה"אני", החשיבה ופתרון בעיות ומהווים בסיס להמשך התפתחות תקינה. ההבנה עפ"י מודל  ה – DIR היא 

שחלק מן הילדים על הספקטרום האוטיסטי לא התקדמו משלב אחד לאחר, וכי יש להתחבר אליהם ואל המקום שבו הם 

נמצאים, ומשם לסייע להם להתקדם בשלבי ההתפתחות הרגשיים השונים.

בין  לילד,  ילד  בין  ההבדלים הייחודיים  על  באופן מעמיק  DIR מתבונן  ה-  מודל   I – Individual based
משפחה למשפחה. הבנה שלכל ילד יש את הקצב האישי שלו, דרך ייחודית משלו ללמידה וחקירת העולם, ואת דרכי 

התקשורת הייחודיות לו. הבנה מעמיקה של אפיוניו הייחודיים של כל ילד מאפשרת, מלבד הבנת הסיבות העמוקות 

לתפקודו הספציפי, התערבות מותאמת לצרכיו של כל ילד וילד. 

 .DIR -קשר ואינטראקציה הם האמצעי המאפשר התפתחות לפי ראיית מודל ה R – Relationship based
אותה  סביבותיו.  ואל  האנושי  העולם  אל  ופניות  רגשי,   – חושי  לוויסות  הראשוני  המקור  את  מהווה  האינטראקציה 

אינטראקציה איכותית, מהווה את הדרך להבנת העולם וללמידה ועל כן, ההורים הם שותפים ומטפלים הכרחיים בתכנית 

הטיפולית .

זמן התבוננות
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התכנית הטיפולית  פועלת באמצעות גרייה והפעלה אינטנסיביים של הילד עם המטפל ועם ההורים מספר רב של 
פעמים במשך היום מדי יום. ומערבת סוגי טיפולים שונים: ה- Floortime שהינו מרכיב הליבה של המודל – מרכז 

להצטרף  ההורה   / המטפל  על  המטפל.  את  שמנחה  המרכזי  הדבר  הוא  רגשית,  אותו  שמניע  מה  הילד,  של  העניין 

ולהתחבר דרכו בצורה משחקית, כזו שתמשוך את הילד לתוך האינטראקציה. לדוגמא: אם הילד נוגע בחפץ מסוים ומזיז 

אותו קדימה ואחורה באופן חזרתי, ההורים יגעו בחפץ יחד עם הילד, אך בצורה קצת שונה שתגרום לו להרגיש בקרבתם 

ולהגיב אליהם. המטרה היא לעודד את הילד ליצור קשר ולהרחיב את הרפרטואר התקשורתי שלו. חיבור זה אל מוקדי 

העניין של הילד יעודדו אותו ליזום. היוזמה הינה מרכיב מרכזי וחשוב ביותר ע"פ המודל שכן הוא המאפשר לילד להבין 

את השפעתו על העולם, לאותת את רצונותיו וכוונותיו ובהמשך להתפתח, ללמוד ולתפקד באופן אופטימלי בתחומי 

התפקוד השונים.עבודה חצי מובנית – מרכיב העבודה החצי מובנית מכיל את העבודה על פתרון בעיות וכן מטרות 

טיפוליות ספציפיות בתחומים השונים – תקשורתיים/שפתיים, מוטוריים, קוגניטיביים, דידקטיים ועוד. 

עבודה סנסו-מוטורית תפקודית. מרכיב הפעילות כולל עבודה על רכיבים חושיים, תכנוניים, מוטוריים ומרחביים 
במטרה לסייע בוויסות החושי – רגשי, ברצף והתארגנות, בהתמודדות חזותית מרחבית בעולם ובחשיבה.

ולכן כבר מראשית החיים הם חווים  ילדים על הרצף האוטיסטי, המערכת החושית מגיעה להצפה ביתר קלות,  אצל 

את העולם כמקום מציף ומעורר יתר על המידה. דבר זה עלול להביא לידי תחושת התפרקות המתבטאת בבכי תכוף 

יותר הילד(  )ומאוחר  ניתוק. בשל כך התינוק  או  ו"כיבוי המערכת" באמצעות שינה  או להתגוננות חושית  ובצעקות, 

מתקשה להתרגל לעולם ואינו חווה תחושה רציפה והרמונית עם הסובב אותו. אם אנו יכולים לבטוח בחושינו שיעבירו 

לנו גירויים מן העולם ויפענחו אותם עבורנו, הילד על הרצף האוטיסטי אינו מסוגל לסמוך על חושיו, חווה קושי בוויסות 

רגישות  הצפה,  תחושת  החושית,  בקליטה  עקביות  חוסר  ישנו  לקויה,  הגוף  סכמת  בטוחה.  אינה  הווייתו  וכל  החושי 

לחומרים, רגישות לשינויים ותחושת כאב לקויה. הקושי בוויסות החושי משפיע גם על הוויסות הרגשי וכך מתקשה הילד 

להיות רגוע ונינוח לקיים קשר עם האחר. וחווה קושי בעיצוב חוויית ה'עצמי'.

ולנהוג בצמצום, במה שנראה  נוטים להציג התנהגות חזרתית  ילדים על הרצף האוטיסטי  בשל כל המאפיינים הללו, 

ביטחון  להם  החושית המדויקת המקנה  החוויה  את  להם לשמר  אלה מאפשרים  דפוסים  וחוסר סקרנות.  כשתלטנות 

ולשמור על עולם יציב ומוגן עבורם עד כמה שאפשר.
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הגינה: סביבה בטוחה מאפשרת

העבודה הטיפולית בגינה צריכה להיות מותאמת לגובה מבט המטופל ולכן רוב העבודה של  המטפל נעשית במפלס עיני 
הקטנטנים. זו צריכה להיות גם נקודת המוצא לתכנון המרחב, תוך שימת דגש על המיקום שלי כמטפל במרחב ביחס 
לקטנטנים, לא קרוב מדי לא רחוק מדי. המרחב בגינה צריך להיות ברור ובטוח עם עוגני התמצאות ולכן המחשבה היא 

לא להעמיס בפרטים, ליצור שבילים בלתי נראים, לעבודה ולחוויות - ריצה והשתוללות של הקטנטנים.

הצבתי אדניות מאורכות לאורך הקיר כמסגרת עוטפת המשאירה מרחב פתוח, גובה האדניות מותאמות לגובה הקטנטנים 
ומאפשר להם לעבוד בעמידה וישיבה. כך יוכלו לשתול ולהשקות בנוחות והקיר מאחור מאפשר להשאיר את הרקע יציב 
ולא משתנה. אף אחד לא יוכל להגיע בהפתעה מאחור וישנה את המראה. ליד האדניות המאורכות הצבתי שני עציצים 
עגולים לעבודה פרטנית ובהמשך מגשי השרשה לעבודת אצבעות וזריעה. בכדי להגדיר מקום -בקצה השמאלי של 
שורת האדניות הצבתי במאונך שתי אדניות מאורכות המגדירות חלל ומאפשרות לעבוד משני צדיהן. ברז מים – המים 
הם כלי מרכזי בחיבור הקטנטנים. בהשקיה של הצמחים ויצירת שלוליות. הבאתי משפכים מותאמים לגודל כף היד 

ולגודל הגוף 1 ל ו 2 ל' וצינור לשלב מתקדם.

הקטנטנים הם קבוצה שאיננה הומוגנית: לכל ילד או ילדה תפקוד אחר ולקויות אחרות. לכן הגישה היא  לא להתעקש 
על השתתפות – חופשי כמו פרפר ליצור חוויה טובה ולקוות שהיא מחלחלת פנימה ויוצרת סקרנות בכדי שיחזור שוב.

קבוצת הילדים – setting היציאה לגינה מלווה בשיר 'גינה לי' המסמן שעכשיו משנים פעילות. מעבר. אל הפעילות 
בגינה יצאו בשתי קבוצות : בכל פעם 3-4 ילדים עם סייעת וגננת. הפעילות: מילוי האדניות באדמה - הבאתי שקי אדמה 
כפות ודליים. הילדים   ממלאים אדמה בדליים בעזרת כפות וכפות הידיים, האדניות מתמלאות וגם הרצפה.  ג. לא רוצה 

לגעת באדמה היא מטאטאת את השטח עם מטאטא קטן ומטאטא גדול, פסים פסים של אדמה לאורך המרחב. 
בעזרת הסייעת נאספת האדמה לדלי וילד נוסף שופך אל האדנית. הכנה לסיום " עוד מעט מסיימים צריך לאסוף את 
הכלים".  הכפות נאספות, הדליים והמטאטא חוזרים למקום בפינה . השיר 'סיימנו סיימנו סיימנו את הגינה' מסמל על 

סוף הפעילות וחזרה לגן. מעבר

בחירת הצמחים נעשית במחשבה על חוויה רב חושית המחוברת לעשייה בגן.  בהקפדה על בטיחות )לא רעיל, לא דוקר, 

 DIR בין גינון טיפולי ומודל ה

בשונה משאר הטיפולים אותם עוברים הקטנטנים – בחדרים קטנים ללא הסחה וללא רעשי רקע. הגינה משמשת כמרחב 
מוגן פתוח לעולם המאפשר את יצירת הקשר עם הילד כמטרה מרכזית. כלי הגינון הטיפולי מאפשר לתווך את החוץ 
אל הפנים תוך התחברות להקשרים הטבעיים של הילד והגינה. הפעילות המתקיימת בגינה מאפשרת, קליטה ופרוק 

הגירויים אצל הילד במצב מוגן ויכולת לחוות פיסת עולם שמשתנה במרחב בטוח .  

אסטרטגיות ומטרות טיפוליות:  

לחיזוק התחושה שהשטח בטוח, שמירה על  וארגון הסביבה  ליצור סדר  יש  ה"הגיון שבעולם"  כדי לקדם את הבנת 
גבולות, setting, בניית טקסים, חזרתיות, והבטחת מעברים ברורים. תפקיד המטפל במטריצה לתווך את הגינה - 
תווך טקטילי, שפתי ותקשורתי. באמצעות משחק, שימוש מותאם בחושים, בניית רצף פעולות, יצירת מעברים ברורים, 
הקוגניטיבית  ההתנהגותית  השפה  לימוד  תקשורת–  הילדים.  בין  פעולה  ושיתופי  חיזוקים  טובה',  'חוויה  יצירת 
והשפתית, שפה שאינה מילולית. ללכת בעקבות הילד בצורה הדרגתית עפ"י הקצב שלו דרך בנית סכמה של משחק 
)FLOORTIME( מתנועה רנדומלית לתנועה מכוונת. חיבור למוקד העניין של הילד ויצירת הקשר בעזרתו. קשב- 
על ההתנסויות להיות מוחשיות ממשיות ולחבר בין – ראיה, תחושה, קול תנועה, ורצף כך שהמילים שלעיתים מלוות 
החומרים  הכלים  חשיבה סנסורית- להתאים את הסביבה,  עולמו.  מוחשית מתוך  לחוויה  יהיו מחוברות  במנגינה, 

והפעילות לכל ילד וקשייו .
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 ילדים על הרצף האוטיסטי עשויים לחוות את המציאות כמקטעים נפרדים ללא רצף מחבר, ולכן הם זקוקים כל כך 

הדורשים  ושתלטני,  נוקשה  דפוס  בעלי  בילדים  נפגוש  קרובות  לעתים  קבוע.  יום  ולסדר  ורציפים  ברורים  למעברים 

הסקרנות,  חרדה.  לעורר  עלולים  אשר  חדשים  וממצבים  משינויים  להימנע  כדי  זאת  רצונם;  פי  על  יתנהל  שהעולם 

יוצרת – היא נוגעת באזורים לא ידועים,  העומדת בבסיס המשחק, לא מתפתחת אצל ילדים אלו בשל האיום שהיא 

גם  קושי  לחלקם  וחסרה.  מוגבלת  האוטיסטי  הרצף  על  מהילדים  חלק  אצל  המשחק  יכולת  ואכן,  חדשים.  במחוזות 

במעברים פנימיים, כגון מעברים בין יוזמה להיענות, בין מוקד קשב אחד לאחר, בין נקודת ראות שלי לזו של האחר 

ועוד.

רצף פעולות: פעולת ההשקיה הפכה כלי ללימוד רצף פעולות–התחלה מנקודת המים הברז ,מילוי המשפך פעולה 
שדרשה סבלנות לחכות בתור – בחירת הצמח : יצירת מטרה והליכה אליו . הטיית המשפך – מוטוריקה : יש ללמד 
אותה באיטיות בכדי שהיד הקטנה תאחז במשפך תלמד את התנועה ותאפשר למפרק היד גמישות ודיוק. חיזוק הכוונה 

להשקיית הצמח הצמא - וחזרה אל נקודת המים למילוי נוסף.  נוצר שביל שאינו נראה.
השימוש במשפכים קטנים מאפשר חזרתיות על רצף הפעולות והפיכתם לפעולה אחת ארוכה.  ככל  שהתקדמו המפגשים 
השליטה במשפך הפכה עצמאית כמו גם רצף הפעולות מהברז אל הצמח וחזרה. ונוספו צמחים למעגל ההשקיה המכוונת.

יכול לשחזר  הילד  ולפתח הבנה רגשית.  חיצוני את עולמו הפנימי  ביטוי  לידי  ולהביא  לחוות  לילד  מאפשר  המשחק 
ולחיות מחדש אירועים שונים בחייו.  פיאז'ה טען שבניגוד למצב שבו הילד אמור להסתגל ולהתאים את עצמו למציאות 

ולעולם המבוגרים. במשחק הוא מטמיע את המציאות ומשנה אותה על פי צרכיו ודמיונו.

וויניקוט - טען שהמשחק מתרחש במרחב הביניים -בין העולם הפנימי של הילד לעולמו החיצוני, במרחב שבין מציאות 
לדמיון. הילד מוציא את החפץ מהפונקציה הראשונית שלו ויוצר לו שימושים אחרים. במשחק חשוב שיהיו חפצים- 
אביזרים, אחרת זה אינו משחק אלא פנטזיה שבה לילד אין עם מה ליצור יחסים, עם מה להיפגש וממה להיפרד וליצור 

דבר מה חדש.

חלזונות השדה גם הם צמחו בגינה. בכל פעם מצאו הילדים חלזונות גדולים והניחו אותם בתוך השלוליות שנקוו מהגשם 
וממי ההשקיה. מ. מצאה 3 חלזונות באדנית ושיחק משפחה אבא אימא וילד חלזון. יום אחד הגענו לגינה ואף חילזון 
לא נראה... שיחקנו 'מי ימצא את החילזון' בשירה וכל הילדים חיפשו את החלזונות בין עלי כובע הנזיר, התבלינים 

והנרקיסים שכבר עלו ופרחו..... משחק שנמשך במפגשים הבאים  גם בימים שהחלזונות חיכו על סף האדניות.

לא קטן מדי,( גודל וגובה הצמח הפוטנציאלי ביחס לגובה הילדים. הנרקיס - בהמשך לסיפור שנלמד בגן ,למפגש הבא 
הבאתי בצלי נרקיסים וצמח נרקיס פורח להמחשה , לראיה , הרחה ומישוש. בעזרת הסייעות והגננת נטמנו בצלי הנרקיס 

–נחפרה גומה הונח הבצל כוסה בעדינות והושארה ציצית קטנה לסימון המקום.  בעזרת משפך קטן הושקה הבצל.
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חמשת החושים

שתילי התבלין הובאו במחשבה על ראיה מגע ,ריח ,טעם שמיעה ואמפתיה בהבנה שזמן ותדירות התגובה שונה מהנורמה. 
הרבה סבלנות ומקום לתהליך. 

המליסה - ל. שדיברה מילים בודדות התקרבה אל שתיל המליסה , העברתי את כף ידי בליטוף על עלי המליסה ושרתי 
בניגון את שמה – מ-לי-סה. ל. התקרבה ליטפה את המליסה , אמרתי שאפשר גם לטעום – עלה מליסה קטן נלעס 
בפה הקטן של ל. לאחר מספר מפגשים הצטרפה ל. לשירה מ-לי-סה..... התרגשות גדולה! טעמנו את המליסה והרחנו 

המליסה הפכה רב חושית. צמח להשקות, לדאוג לו והפכה חלק מסדר הפעולות שלה בגינה.

תווך  וחיבור לעונות השנה:
הרגשנו גשם ושרנו ' הגשם מטפטף' כי ככה מרגיש הצמח כשמשקים אותו. הרגשנו רוח מלטפת כי גם אפשר ללטף צמח 
או מישו, ראינו עננים- 'נוסעים נוסעים..' ואת השמש שמתחבאת מאחוריהם. ראינו חיפושיות דבורים, פרפרים וציפורים 
שבאו לבקר בגינה. שמענו רעש -היה צורך לתווך את הצלילים והקולות למקור ממנו הם מגיעים. תווכנו בולבול שצייץ, 

עורב שקרא, מטוסים שטסים בשמיים, רעשים של מפוח אויר שסימנו שגנן עובד אצל השכנים. 

אינטגרציה סנסומוטורית – Sensory Integration - תכלול תחושתי 
תהליך  המתארת  חינוכית  ופסיכולוגית  בעיסוק  מרפאה   ,Dr. Jean Ayres ע"י  שפותחה  התפתחותית  נוירו  גישה 

התפתחותי שבו מתפתחת היכולת לארגון המידע הסנסורי – חושי מהסביבה ומהגוף, עיבודו במוח והעברה לפעילות 

מותאמת. כך מתפתחת מודעות הגוף, התפיסה המרחבית, תכנון התנועה במרחב, שליטה על הגוף, קאורדינציה בין 

חלקי הגוף, למידה עצמית, ובהמשך השפה, התפקודים האקדמאיים, התפתחות רגשית וחברתית ומשחק.

קליטת המידע התחושתי - עיבוד המידע במוח - פלט המידע – תגובה מותאמת.  
היפרסנסטיביטי - רגישות יתר תחושתית: מצב שבו חשים את התחושה בעוצמה מוגברת.

היפוסנסטיביטי- תת רגישות תחושתית או תרדמת תחושתית, מצב בו חשים בעוצמה מופחתת.
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מודעות גוף -תרגול הגוף באמצעות תנועה במרחב ומגע על מנת לאזן את עוצמת הגירויים לקליטתם במצב נורמטיבי. 
הליכה, ישיבה , התכופפות אל הצמח להריח, השקיה בעמידה תוך שמירה על שיווי משקל וריכוז בתנועת היד. חשיפה 
למרקמים שונים: שורשים, עלים, בצל. מילוי מגשים וכוסיות לתרגול האצבעות הקטנות - כל אחת בנפרד נכנסת לתא 

במגש או כולן יחד ממלאות בחופן אדמה מיכל.

תפיסה מרחבית ותכנון תנועה במרחב - שבילי הליכה שאינם מסומנים אלא נלמדים באופן ראשוני כחוויה . 
הליכה על מגשי השרשה המתמלאים בתערובת אדמה – גבוה מעל כולם. יציבה ,שיווי משקל. הליכה משק האדמה עם 
הכף אל המיכל העגול למילוי וחזרה –שמירה על איזון היד. החזרתיות הופכת את הפעולה בגינה למסלולים מוכרים 
ובטוחים ומאפשרת התמצאות במרחב. שימוש בכלי עבודה המותאמים לגודל ולפעולה : השקיה, שימוש במטאטא, כף 

חפירה וכפיות קטנות.

(Cohen – Baron 1989( - Theory of mind
תאוריית התודעה עוסקת ביכולת מתפתחת של האדם לקלוט, להבין, ולהסיק מסקנות אודות מצבים מנטאליים שלו 

ושל האחר. זוהי יכולת להבנה חברתית הכוללת הבנה של רמזים, פרשנויות של התנהגויות אנושיות, הסבר של מצבים 

חברתיים: מחשבות, אמונות, כוונות ורצונות. מרבית החוקרים טוענים כי פגיעה ביכולת התודעה, היא אחד המאפיינים 

המרכזיים של ילדים ובוגרים הלוקים בתסמונות הרצף האוטיסטי. 

אין יכולת הבנה שלאדם אחר יש דעה, רגש, חשיבה, עמידה	 

קושי בהבנת כוונות של האחר, מסרים חברתיים, אינטראקציה בינאישית.	 

קל יותר להתבודד מאשר להסתכן באי – הבנה עם אחרים.	 

קל יותר להתמודד מול חפצים שהם צפויים יותר. 	 

קושי בארגון וראית השלם -  קל יותר ללמוד פרטים בודדים קשה לארגן אותם במסגרת של משמעות כוללת. ישנו 	 

קושי בכוח מאחד מרכזי Central Coherence – * עפ"י התיאוריה של אוטה פרית )1985(  "העצים ברורים היער 

לא קיים"  

לאחר שמלאכת ההשקיה הייתה שגורה בידי הקטנטנים החלו שיתופי הפעולה עם הצינור. ד' החזיק את הצינור ומילא 
לחבריו את המשפכים. כל אחד חיכה בסבלנות לתורו וד' מילא ראשית את המשפך לב' – שהלך להשקות את הפרח 
האדום וחזר. אחר מילא לג' שהלך להשקות את צמח הנענע. ושוב לב' – מעגל תקשורת ללא מילים. עם הרבה שמחה 

ועצמאות הגננת הסייעות ואני עמדנו מהצד והלב התרחב......

מקורות
 Joaquín Fuentes, Muideen Bakare, Kerim Munir, Patricia Aguayo, הפרעה בספקטרום האוטיסטי

Naoufel Gaddour & Özgür Öner
http://iacapap.org/wp-content/uploads/C.2-ASD-Hebrew-2016.pdf

.D I R    אתר עמותת

חשיבות התנועה להתפתחות הקוגניטיבית  - השלב הסנסומוטורי  
וללכת,  לנוע  מתחיל  הילד  כאשר  הילד.  של  הקוגניטיבית  להתפתחות  כבסיס  התנועה  חשיבות  את  הדגיש  פיאז'ה 

קיימת עליה משמעותית בהתפתחות השפה שלו ובאוצר מילותיו. ומכאן חשיבותה החיונית של התנועה להתפתחות 

הקוגניטיבית - תנועה תורמת ללמידה יעילה יותר.
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צומחים מן הגן
צומחים, חשים, נהנים ומרגישים בטוחים במרחב הירוק והמכיל. תהליך צמיחה 

בחווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה בהוד השרון.

נלי לאור | מנהלת החווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה בהוד השרון.
בת אל מנשה-רוב | מורה בחווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה בהוד השרון

זו כבר השנה השלישית בה מתקיים בחווה בהוד השרון מיזם ייחודי בו ילדי הגנים של החינוך המיוחד ברחבי העיר 
מגיעים לפעילות חודשית בחווה. התוכנית 'נתפרה' במיוחד עבור הצרכים של ילדים בעלי קשיי תקשורת או ילדים בעלי 
עיכוב התפתחותי. במסגרת התוכנית התלמידים עוסקים בפעילות חווייתית, חושית ורגשית, בה מזדמנת להם גם עבודה 

על היבטים מוטוריים, תקשורתיים וחברתיים.
הטבע הוא מרחב טיפולי בלתי מוגבל. צמחים ובעלי החיים בטבע מהווים מתווך בלתי  אמצעי בין הילד לבין הצוות 
החינוכי והילדים האחרים בקבוצה. בחווה הילדים חשים את התנועה המתמדת והזרימה המעגלית של הטבע, פוגשים 

בעלי חיים קבועים ומזדמנים, )במכוון או במקרה(. והם נפתחים ונעשים חשופים יותר. 
האישיים  עם הקשיים  וגם מתמודדים  מרגישים  מריחים,  לשים, חשים,  הילדים  היא תרפויטית.  עם האדמה  העבודה 

ומנסים להתגבר עליהם. דרך העבודה עם הידיים הם מגיעים ללמידה בדרכים אחרות, למידה המזמנת להם הנאה.
התכנית לכל מפגש מובנית מראש ומותאמת לילדים על הרצף או לילדים בעלי עיכוב התפתחותי. צוות החווה עורך 
כמובן התאמות של התכנית עלפי הגילאים בקבוצה וצרכיהם של הילדים השונים המרכיבים אותה. לילדים על הרצף 
מאוד חשובה החזרתיות, אשר מקנה להם בטחון וסדר. לכן, כל מפגש מובנה באופן זהה אך מכיל תוכן שונה: כשהילדים 
מגיעים, יש התכנסות הכוללת שתיית תה צמחים מגינת התבלינים ומפגש קצר בו יכולה להיות התייחסות לכל מיני 
חגים,  עונת השנה,  כגון:  רלוונטיים  נושאים  ומציינים  הקודם,  במפגש  במה שעשינו  נזכרים  אנחנו  לפעמים  נושאים. 
מאורעות מיוחדים בטבע, משהו חדש שקורה בחווה. לאחר מכן יוצאים לסיור בו אנו עוברים בתחנות שונות בחווה 
בגן הירק. לאחר הסיור אנחנו עובדים בעבודה מסוימת כמו  בגן התבלינים, בבוסתן, בחממה,  ובודקים מה השתנה 
עישוב, קילטור, שתילה, העתקה, זריעה, קטיף, יצירה ולבסוף עוסקים בהאכלה וליטוף בעלי החיים - ואז התכנסות 

חוזרת וסיכום.
קבוצה בגן ילדים על הרצף התקשורתי בהוד השרון, יכולה לשמש דוגמא למקרה בו הרגשנו שהצלחנו לשבור מחסום 
רגשי, תחושתי ותקשורתי. במפגש הראשון התלמידים היו מהוססים, מרוחקים, מכונסים. המקום לא דיבר אליהם. ניכר 
כי חשו תחושת ניתוק, ניכור וחוסר אמון. התוכנית הייחודית שנבנתה עבורם במרחבי החווה כללה פעילות חווייתית 
של עשייה והעשרה, שבמהלכה הילדים אט אט נפתחו, השתחררו, נגעו והרגישו. הדברים הגיעו לאט ובהדרגתיות. אם 
לאחר מספר שיעורים, ילד שהיה מאוד מרוחק יורד מהאוטובוס, רץ ומחבק אותי ואומר לי שלום או שואל מה נעשה 
היום, אני יודעת שהילד עבר תהליך טיפולי. תהליך בו התגבר על מחסומים תקשורתיים והצליח לעקוף חלק מהקשיים 

הרגשיים, התחושתיים והחברתיים שלו. 
דוגמה לילד נוסף, בגן ילדים על הרצף, עם קושי תחושתי, אשר בתחילת השנה לא היה מסוגל לגעת באדמה כלל: 
אנחנו, צוות החווה והגן, עשינו איתו עבודה מאוד הדרגתית. במפגשים הראשונים לא לחצנו כמובן, אבל עודדנו אותו 
להתכופף אל הערוגה ורק להסתכל עלינו מלטפים את האדמה ברכות. במפגשים הבאים התכופפנו ופנינו לילד ועודדנו 
אותו לגעת, רק קצת. הילד נגע ומיד נסוג. המגע הקטן הזה היה צעד גדול ומשמעותי עבורו.  לאחר מספר מפגשים 
ולהתגבר על חלק מהקושי  לזמן קצר  היה מסוגל ללטף את האדמה  הילד כבר  וחיזוקים,  עידוד  נוספים, עם הרבה 

התחושתי.
ועוד דוגמה: ילדה עם קושי בויסות סנסו-מוטורי, שהמגע שלה היה מאוד גס. במקרה שלה השתמשנו בטיפול בעזרת 
בעלי חיים, על מנת לתרגל מגע עדין תוך גילוי אמפתיה לבעל החיים. עשינו זאת על ידי הדגמה והחזקנו את היד שלנו 
מעל היד שלה, עם הכוונה לעוצמת המגע הרצויה. צירפנו לכך עידוד וחיזוק מילולי מתמיד. בכל מפגש הקצנו זמן 
לליטוף ארנבונים ושרקנים. בד בבד, בגינה, עסקנו בפעילויות נוספות הדורשות ויסות מוטורי: ביצוע שתילה מבלי 
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לפגוע בשתיל ולמעוך אותו. עישוב- תוך הפעלת כוח מתאים על מנת להצליח לתלוש את העשב.  וקילטור - במהלך 
הקילטור החזקנו עם הילדה את המקלטר, הראנו לה את מידת הכוח הנדרשת לצורך הפעלת הכלי והדגמנו לה את אופן 
התנועה איתו. תרגלנו את הויסות של עוצמת המגע תוך עידוד וחיזוק מתמיד. לקראת אמצע השנה, ניכר שיפור בויסות 

החושי בעת הליטוף של בע"ח וגם בעבודה בערוגה.  

על החווה החקלאית החווה החקלאית בהוד השרון הוקמה ב-1974 ומגיעים אליה תלמידים מגילאי גן ועד גילאי 
התיכון, ביניהם גם תלמידי החינוך המיוחד. ההתמקדות היא בעבודה בשלל ענפי החווה וחינוך ערכי לשמירת טבע 

ויצירת קשר לאדמה בדרך של גילוי וחקר.

ומקשיבים  טועמים  ממששים,  מריחים,  מתבוננים,  החושים,  חמשת  בכל  משתמשים  הילדים  התבלינים  גן  בענף 
לסביבה. בגן הם גם רוקחים חליטות צמחים, שמנים טבעיים, זרי תבלינים, שקיות ריח ועוד.  

העונות.   לאורך  ההשתנות  את  וחווים  השנה,   במהלך  פעמים  מספר  נכנסים  הילדים  והפרדס  הבוסתן  ענפי  אל 
פוגשים את השלכת, את הפריחה ורואים את הדבורים שמגיעות להאביק את הפרחים, עוקבים אחר התהוות הפירות 

וגדילתם עד להבשלה מלאה, ממששים, מריחים וטועמים. וחוזר חלילה.
עגבניות,  מלפפונים,  כגון  בחורף  הגדלים  קיץ  ירקות  אחרי  ועוקבים  הירקות  לחממת  נכנסים  הילדים  מפגש  בכל 

פלפלים. גם כאן הם רואים את ההתהוות האיטית של הפרי ואיך הפרח הופך לפרי. 

גן הירק הינו לב ליבה של החווה. הוא משתרע על מספר דונמים ומשמש את הילדים לגידול מגוון ירקות בעונתם. 
הילדים מכינים את הקרקע, יוצרים ערוגות וחווים את חוויית השתילה והזריעה. הם עוקבים אחר התפתחות הירקות 
ובריאה. התלמידים מתנסים בשותפות בעבודה  ונהנים משפע של תוצרת חקלאית טרייה  היבול  ובסוף קוטפים את 
ומתרגלים תקשורת. דרך העבודה מצריכה שיתוף פעולה וקשר בין הילדים. זה מחזק את תחושת כל ילד שהוא חלק 
מקבוצה וחלק מהשלם. במסגרת העבודה הילדים משתמשים בכלי עבודה שונים, מתרגלים את המוטוריקה הנדרשת 
לשימוש בהם וגם את המוטוריקה העדינה של השתילה והזריעה. כשהילדים שותפים לגידול הירקות משלב הזרע ועד 

לצמח השלם, הם חווים את חדוות הגידול ואת ההנאה והסיפוק אשר נלווים להצלחה שלהם.

וההאכלה,  הליטוף  הטיפול,  בפעולות  הילדים.  של  הרגשיים  לצרכים  מענה  הנותנת  קסומה  חי  פינת  קיימת  בחווה 
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ובהתבוננות בהתנהגות בעלי החיים השונים, טמונה תחושת סיפוק גדולה.
כמו כן, השנה מתקיימת פעילות בנושא מגוון המינים. במסגרתה, כל ילד מקבל ערכת חקר ובה זכוכית מגדלת, צלחת 
פטרי, דף מגדיר מותאם, צבעים ומדבקות. הילדים יוצאים לשטח, מוצאים, בוחנים ומתבוננים על פרוקי רגליים, זוחלים 
ובעלי חיים נוספים שנקרים בדרכם ומגדירים אותם. בנוסף, עורכים עם הילדים מעקב ותצפית אחר ציפורים קבועות 

ונודדות, זיהוי קנים והתנסות בשימוש במשקפות.

בגן הפרחים הילדים מטפחים פינות פורחות בצורות אותן הם בוחרים. כך מועבר אליהם המסר של חשיבות סביבה 
יפה, ססגונית ואסתטית.

בחווה שלנו אנו משתמשים בחומרים מן הטבע. לכן, במהלך השנה, מתקיימות פעילויות יצירה מן הטבע, יצירת כדורי 
ודברים  וגזר מוחמצים  כרוב  לימונדה,  לביבות,  ירקות,  כגון סלט  הילדים מכינים מאכלים  זאת,  ועוד.  מלבד  זרעים 

נוספים. 

הפעילות בחווה הינה סביב עונות השנה וחגי ישראל בהקשרם החקלאי. לכן ישנן פעילויות ייחודיות כמו יצירת 
חנוכיות מחומרים בשימוש חוזר ולביבות - בחנוכה, נטיעת עצים במסגרת הקהילה, בגני ילדים או בגנים ציבוריים - 

בט"ו בשבט, והכנת פיתות בטאבון, לאבנה ופעילות 'מהחיטה אל הלחם' - בשבועות.
 מידי שנה, אנו מקיימים גם יום שיא אליו מוזמנים ההורים לפעילות משותפת עם הילדים והצוות, במעמד ראש העיר 

ואנשי חינוך בעיר. כולם מגיעים למפגש החווייתי אשר מסכם את שנת הפעילות של הילדים.

הילדים מגיעים לחווה שלנו בשמחה ובציפייה. הם נהנים וחוזרים רגועים ומלאי תחושת ביטחון וסיפוק. ובאשר לנו, 
לצוות החווה: אין דבר יותר מספק מאשר עבודה עם אוכלוסיה, שמעניקה בחזרה כל כך הרבה ובאהבה רבה.

החיים בטבע מהווים  ובעלי  והצמחים  מוגבל  בלתי  טיפולי  הוא מרחב  "הטבע 
מתווך בלתי  אמצעי בין הילד לבין הצוות החינוכי והילדים האחרים בקבוצה.." 
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"המסע של נוח"
תהליך של בניית זהות אישית באמצעות הגינה 

מורן חן, מטפלת בגינון

נוח, אינו שמו האמיתי של הילד-נער לו מוקדש תיאור מקרה זה. נוח ואני נפגשנו במסגרת עבודתי בגינון טיפולי בבית 
הספר "שחף": בית ספר המיועד לילדים עם לקות למידה וקשיי קשב וריכוז, אשר שייך לחינוך המיוחד )או "בית ספר 
מיוחד לחינוך" כפי שמכנה אותו מנהלת בית הספר(.  חשבתי, שמתאים לילד מופלא זה השם נוח - כמו נוח המקראי. 
סיפורם של שני הגיבורים הללו כרוך בכאב ובעצב, בנחמה ובתקווה. מוטיב "הקללה" בסיפורו של נוח מספר 'בראשית' 
מצוי גם בסיפור חייו של נוח הילד, בעל קשיי הלמידה הרבים וסיפור משפחתי מורכב, עצוב וייחודי. המפגש עם חוסר 
מוסריות וניסיון לטהר ולנקות – שייך לשני הגיבורים. ולבסוף, משותף להם גם הקשר עם האדמה, הצמחים והעבודה - 

כמרפא, כ"מבטל קללה"; "ַוָיֶּחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִיַּטּע ָכֶּרם" )בראשית, ט', כ'(.  
מאמר זה בא לתאר בניית זהות אישית בעולם שברירי.  אדגים את הביטויים של התהליך האישי כפי שנראו במפגשים 
בגינה, ובמקביל אתייחס לשינויים שהגינה  תרמה, לדעתי, בתהליך הצמיחה החיובי. חשוב להדגיש כמה נקודות לפני 
הצגת המקרה: תהליך כזה, לתפיסתי, לעולם אינו מתרחש בגינה "לבד"! חייבת להיות סביבה, שמאפשרת לדברים לחלחל 
ולהעמיק ולהישאר לטווחים ארוכים יותר. במקרה שלפנינו יש מחנכת וסייע מסורים, צוות עם אוריינטציה טיפולית 
ומכוונת אישית, מנהלת מאפשרת וצוות טיפולי. וישנה אימו של נוח – אם אוהבת, מאמינה ובעיקר לא מוותרת!  ומעל 
הכול קיים נוח עצמו: ילד בעל עמידות וחוסן נפשי )Resilience(,  המסייעים לו לשמור על שרידות מבחינה נפשית אל 

מול אתגרים רבים בחיים )ברגר, 2008(.  

3 שנים בגינה טיפולית – תהליכים של זהות

רבות נאמר על שלבי התבגרות אצל ילדים ובני נוער. נראה לי כי רוב העוסקים בנושא יסכימו כי קיימים שני שלבים 
מרכזיים: ילדות, והמעבר ממנה אל שלבי ההתבגרות השונים – עד היות האדם בוגר, עצמאי, אחראי ומתפקד. כשנוח 
הגיע לגינה בגיל  10, נראה היה לי שאני מדברת וצופה באדם מבוגר בגוף של ילד. התהליך שנוח עבר בחייו הקצרים  
מתאים להיות מתואר כך: "בגרות טרום זמנה" – "ילדות" – "התבגרות מבשילה". בתקופת הגיל הרך ובמעבר לגיל החביון 
נוח היה עד למסכת אלימות קשה של האב כלפי האם. הוא גר עם אימו ועם אחיו הצעירים ממנו. כיום הוא מתקרב לגיל 

16 ואני פוגשת בו לעיתים רחוקות כעת. )עדיין מבקר בבית הספר היסודי, וגם אותי ואת הגינה(. 

הגנה – שלב "ההתבגרות המוקדמת"

נוח התחיל להגיע לגינה בזמן שבכיתה תואר כילד מסוגר מאוד מבחינה חברתית, יוצר קשרים בודדים ונשאר בהפסקות 
בכיתה. היו דיווחים על התקפי כעס. נאמר עליו שהוא מתנהג בצורה "אגואיסטית" ולא עוזר לחבריו בכיתה. מבחינה 
לימודית היה לו קושי גדול לרכוש את הקריאה.  הצוות דיווח על פחד להתנסות, להיחשף, ועל התנהגות מרצה מאוד 
כלפי המבוגרים. התיאור העלה אצלי שאלות: אולי נחוץ להבין מה עומד מאחורי הצורך לרצות? להימנע בכל הכוח 
מעימות? כשהיטבתי להכירו חשבתי, שאם אתה  בתפקיד "המבוגר האחראי", אולי אתה לא יכול להרשות לעצמך למרוד? 

אולי הריצוי מאפשר לך לא לבלוט? הסיכון בהתבלטות עלול להיות הכרח להתמודד עם עוד דברים... 

"אני צומח תחת אש" - )רמי פורטיס וברי סחרוף( 

בתקופה הראשונה של נוח בגינה, הוא היה עסוק כול כולו בניסיונות להגן: להגן על הגינה, להגן על אימא, להגן על עצמו.  
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על הגינה הוא הגן מפני מזיקים, ילדים אחרים, פגעי מזג האוויר. כל דבר למעשה היווה איום. ראה בעיקר את הקושי: 
"מישהו קטף לי", צמח שהתייבש ומת. בהתחלה,  לא ראה הצלחות רבות. נוח הקים "מערך" הגנה של רשתות ודחלילים. 
היה מבקר כל הפסקה בגינה, נראה שקוע בעצמו, עצוב. ניסינו למיין יחד את הקשיים בגינה ומחוצה לה לסולם דרגות 
מוחשי, במעיין סרגל ששמש לבדיקת קצב גידול הצמחים, ולהגיב בהתאם. כך במשך הזמן צומצמה רמת החרדה בגינה. 
במקביל, הוא החל למצוא ביטוי אישי בגינה גם באמצעות אומנות,  שנתנה ביטוי  לכשרון שלו וגם לצרכים הרגשיים. 

אימא – כפי שהופיעה במרחב הגינה

הדאגה לאימא מצאה גם כן ביטוי בגינה. הוא הרבה להביא לה צמחי מרפא, ועיתים לא הגיע לבית הספר כי "אימא 
הרגישה לא טוב" או "נשארתי לטפל באימא". הוא גידל דברים שהאם אוהבת, וכל דבר שצמח קטף בתשומת לב יתרה 
על מנת להביא לה. הספרות מכנה זאת "ילד הורי" )דור-חיים, 2011(. בשלב מאוחר יותר, במקביל לדיווחים מהכיתה 
על כך שנוח התחיל ליצור חברויות, מורגש יותר, וכבר יוצא בהפסקות מהכיתה, נראים ביטויים זהירים של מרידה באם, 
כמו אמירות של חוסר הסכמה עם האם לגבי נושאים שונים. הם גם מתגלים במעיין מעשי שובבות מאוד ילדיים. בגינה 
ישנה זניחה מסוימת של העבודה העמלנית, ברת התוצאות הברורות, לטובת משחק ראשוני עם חומרים, יצירת דמויות 
זהות  ופחות מרצה. בשיחות נחשף תהליך של חיפוש אחר  יותר מורדת  ועוד. גם בכיתה מופיעה התנהלות  שובבות 
האישית והמשפחתית כמו: חיפוש צמח הדומה לאשוח, ובמקביל ענידה של שרשרת מגן דוד, ושאלות הקשורות לזהות 
דתית, לאומית. לקראת סוף התהליך המשותף שלנו, הוא מאפשר לילד נוסף לקחת חלק במפגשים שלנו בגינה, ונראה 
שמוקד העניין האישי של נוח עובר מהמשפחה והזהות המשפחתית לזהות חברתית בתוך קבוצת גיל השווים. האם לא 

מדוברת כמעט בגינה, אלא בהתייחסויות תואמות יחסים )"אימא קנתה לי ליום הולדת..."(.

אבא – כפי שהופיע במרחב הגינה

בתחילת המפגשים היה נראה כי משהו בנוח נמשך באופן כמעט אינסטינקטיבי לגינה. הוא גילה עניין, בצורה יוצאת דופן 
כמעט, בכל מהלך בגינה. ברור שהעניין הראשוני היה סביב יחסיו עם האם; הגינה אפשרה לו לבטא את הדאגה לאם. 
מהאב הייתה התעלמות גמורה. אך לאחר תקופה ארוכה, כאשר נראה היה שהקשר עם האם הוא יותר מאוזן ותואם את 
תפיסתנו באשר למערך התפקידים בין ילד לאמו, נוח התחיל לדבר על האב. הוא דבר עליו בעיקר בהקשרים של עיסוק 
עם כלי עבודה. נוח הציג את אביו כ"איש עבודה", בעל "ידי זהב". בפרשנות שלי, נראה שבאמצעות הגינה נוח מרשה 
לעצמו להרגיש "קרוב" לאב הרחוק שנמצא בכלא, ללא קושי מצפוני, ללא צורך להגן על האם. הוא קיבל לגיטימציה 
לרגשות ילדיים "חמים" כלפי האב.  אף ציין כי את ידיו הטובות ירש מהאב. חשוב לציין כי באותה תקופה נראה היה 
שנוח נהנה הנאה צרופה מהגינה. הוא היה מכין לעצמו חליטות על גבי גזיה, משחק, יוצר, עושה "שטויות" עם המברגה. 
לאחר תקופה נוספת נוח ביקש לדבר על האב. העלה חששות מעומק ליבו, שמא יהיה כמוהו. הפעילות הגננית בה 
בחר באותה תקופה הייתה בעיקר עבודה חושית, אינטואיטיבית, יצירתית ופחות מתוכננת ועם יעד ברור, כמו בשלבים 
הראשונים. נראה שחש אמון כלפי, שאני יכולה להכיל ולקבל אותו גם אם אדע את "המסוכנות" שהוא מיחס לעצמו. אני 
מניחה שאמון זה נבנה לאורך התקופה כתוצאה מהאפשרויות הרבות להיות הוא עצמו בגינה, להשתנות ולהיבנות יחד 
אתה. השלב האחרון, היה בבחירה להוציא את הסיפור. לחשוף את פרטיו, כפי שחווה אותם כילד קטן. נוח היה נראה 

נטול כל אותם שכבות שהעמיס על עצמו במהלך השנים. 
במקביל, בגינה – ראיתי תפיסה אינטגרטיבית, הכוללת עיסוק גנני בהתאם לעונה, התייחסות לכישלונות כחלק מהניסיון, 
גילוי רגשות של שמחה כתוצאה מגידולים מוצלחים, ובה בעת עיסוק נורמטיבי בחברים, במחשב ובלימודים. בכיתה, 
המחנכת והסייע דיווחו על נער שעוזר בטיולים, שיוצר קשר חברי עם ילדים נוספים, שילדים מעריכים אותו. גם נושא 
הלימודים החל להוות נקודת התייחסות, בשונה באופן מוחלט מהשנתיים הראשונות. הוא מתאר את הקושי, לא מתכחש 

אליו ושואף להתקדם. 

"במדבר כבר צומח הנבט" )אילן גולדהירש(: הערות נוספות 

מעולמו  חלק  להוציא  לו  מקום שאפשר  נוח.  עבור  בטוח  מרחב  יצרה  הטיפולית  הגינה  זהות אישית:  בניית  תהליכי 
הפנימי כלפי חוץ, כך שיוכל לעבור תהליך ספירלי של חשיבה פנימית באמצעות שיקוף, מראה, דיאלוג, התנסות. מעבר 
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לנושאים המשפחתיים, הועלו תכנים של  "מי אני?" במרחבים נוספים: תהיות של זהות דתית, השתייכות לאומית, שאלה 
וגילוי האם אני בכלל יכול להיות כמה דברים יחד? מי המשפחה שלי? איפה אני ביחס אליהם? אני לקוי למידה? אני 

חכם? אני טיפש? אני מוכשר? 
שינוי הסטינג: בשנה השלישית החלטנו יחד )אני, המחנכת, היועצת( על מעבר לטיפול בשניים. צרפנו לנוח ילד נוסף 
מהכיתה. נראה היה לנו שיש לנוח את הכוחות להתחיל לחוות ולהתייחס למרחב החברתי סביבו. לסמוך, לחלוק, ליהנות, 
לפעול במרחב חברתי בצורה משמעותית ובונה. מצד אחד כן הצבענו על קושי חברתי ומצד שני הרגשנו שיש בשלות 
לשינוי. נוח הביע חששות רבים וניתן לו זמן לעכל את השינוי. אחרי החופש הגדול, כאשר החל המפגש המשותף, נראה 
היה שנוח מוכן לשתף את הילד נוסף במרחב הגינה האישית שלו ומתנסה באורח חיובי בחוויה, מתוך מקומו החזק 

במרחב הטיפולי של הגינה. המחיר המסוים היה בהיחלשות האינטימיות הטיפולית ביני לבין נוח. 
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"משהו חדש צומח בפנים" )רונית שחר( - אקט הפרידה כמסר טיפולי

בשנה הרביעית לא התאפשר לי לקחת את נוח לשעה בנפרד. הרגשתי שהמפגש עם הנער הנוסף אינו מוסיף עוד למטרות 
הטיפוליות של נוח, בעיקר משום שהם במקום אחר בתהליך, רחוק מידיי זה מזה. הנער הנוסף היה בשלב עמלני מאוד, 
משם שאב את הכוחות והסיפוק, ונוח במקום של שיחה. חשיבה נוספת הביאה אותי להחלטה שאולי זה הרגע הנכון 
להיפרד: יהיה זה רגע שלא "נגזר" עלינו בשל מעברו לתיכון. אלא מסר טיפולי! כחלק מהשיח הטיפולי שלנו. דברנו על 
ההתמודדות שלו עם החרדות בעבר, על המשימות החדשות שעומדות לפניו, שלא קשורות בהכרח לגינה או למפגש 
הטיפולי שלנו. ועל הכלים הנוספים בהם הוא מצויד היטב: אימא, אחים, מחנכת, כישוריו הרבים באומנות ומחשבים, 
חבריו הטובים והמשמעותיים, הרצון שלו להצליח, לעבוד.  עוד חשוב לציין, שהכול נעשה בתיאום ודיאלוג מתמשך 
עם האם. היא אמרה שגם לדעתה נוח התבגר מאוד, נעשה עצמאי ובעיקר נראה שמח וחברותי ובכלל, הוא "מקסים גם 

בבית". 

"אט זורם הנחל הולך לו אל הים, ולידו צומח אלון נישא ורם" )מיכאיל פיליפנקו(

נוח סיים את לימודיו בבית הספר שלנו כשהוא פורח. הוא נער חיוני, מגלה את כוחותיו, מוערך, ואהוד על המורים 
והתלמידים. 

*** ועוד מסר למטפלים שבינינו: תהליך הכתיבה, התבוננות חוזרת בתמונות, שרבוטים ראשוניים של תהליכים והניסיון 
להמחיש לאחרים את התהליך בו לקחתי חלק, הם כלים יקרים המסייעים להבהיר לעצמי את המקום בו נמצאת המטפלת 

שבי, את ההתפתחות האישית שעברתי או שעלי עוד לעבור. ובנוסף הם מחזקים האמונה בכלי שבחרתי בו.  

ביבליוגרפיה
ברגר, ר. )2008(. משחקים בטבע -  כיצד ניתן להיעזר בטבע, במשחק וביצירה כדי לעזור לילדים להתמודד עם משברים 

ולבסס את הגן כמרחב המפתח חוסן. הד הגן. גיליון ד'. עמ' 34-44.  
פסיכולוגיה  מאתר   ,18/10/2018 ב  נדלה  אלקטרונית[.  ]גרסה  האותנטי.  העצמי  עם  מפגש   .  )2011(. פ  דור-חיים, 

 https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2680:עברית

המאמר נכתב על פי הצגת מקרה בכנס ה 20 של עמותת אדם צומח, ברמת הנדיב )23.10.2017(	 
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טיפול קבוצתי -
שייכות מול אינדיבידואציה

שייכות מול אינדיבידואציה

דבורה לוין, מטפלת בגינון

הזרע לכתבה הזו נבט אי שם בימי האביב האחרון, עת התכנסנו אישה ואיש בגנים המקסימים של סמינר אורנים, לכנס 
השנתי של הגינון הטיפולי. 

כשנכנסתי לאולם שמחתי לראות את תמר בן שושן, מורתי הוותיקה, מרצה בנושא אשר קרוב לליבי: הטיפול הקבוצתי – 
שייכות מול אינדיבידואציה. הקשבתי בשקיקה לדבריה כיצד הפרט, הנמצא בסטינג של עבודה קבוצתית, נפגש בעוצמה 
שהשייכות  והפחד  ומיוחד  יחיד  אינדיבידואל  להיות  הצורך  מאוד:  ומנוגדים  מאוד  חזקים  אנושיים  צרכים  שני  עם 
לקבוצה תמחק ותיקח ממנו את החופש - מול צורך הישרדותי ממש, הצורך בהשתייכות. תמר מיללה והמשיגה דברים 
רבים שחשתי בשנים האחרונות, בעבודתי כמטפלת באמצעות גינון. אני עובדת כבר למעלה מעשר שנים עם קבוצות 
של אנשים בוגרים הסובלים ממגבלות מוטוריות חמורות, בבית של עמותת איל"ן בקריית חיים הנקרא "בית קסלר". 
העבודה עם אוכלוסייה זו היא מאתגרת, מלמדת ומורכבת, בעיקר כיוון שמדובר בתחום טיפולי אשר מותנה בתפקוד 
מוטורי )על זאת אפשר להרחיב בכתבה אחרת(. בכתבה זו אתמקד בנושא המדובר: שייכות מול אינדיבידואציה.  הרי 
מדובר באנשים אשר נסיבות חייהם העגומות אילצו אותם להתגורר תחת קורת גג אחת. קבוצה גדולה של 90 איש, 
אשר משותפות להם  המגבלה המוטורית, השונות והתלות בעזרה של מטפלים ואנשי שיקום, סיוע ועוד. אך למעשה 
רב השונה מן הדומה ובקבוצה גדולה זו נקבצו אנשים מרקעים אתניים, לאומיים סוציו-אקונומיים ותרבותיים שונים 
ומגוונים. עובדה זו מעמידה את היכולת שלהם להתחבר זה לזה בספק ויוצרת הרבה מתח, שמבעבע מתחת לפני השטח. 
פעמים נדמה שאין אנשים אלה רוצים להשתייך ל "קבוצת השווים", שבעיני החברה הנורמטיבית היא למעשה "קבוצת 
ולא רק  )דיירי הבית,  כזו  ציינה בחוכמה רבה, בקבוצה  פוליטיקלי קורקט(. כפי שתמר  )במילים שאינן  הלא שווים" 
המשתתפים בגינון( מיטשטשים המרכיבים הייחודיים של כל אחד מהפרטים. יכולת הבחירה שלהם עם מי יחלקו את 
החדר, מה יאכלו בארוחות המשותפות, מתי יקיצו למלאכת יומם ועוד החלטות חשובות ומשמעותיות, יותר או פחות, 
יהיה לנהל  זאת, על מנת שניתן  והמטפלים הסיעודיים(.  )ההנהלה, אנשי הטיפול השונים  ידי המערכת  מנותבות על 
ולפקח על בית שכזה על הצד הטוב ביותר. כמובן שנעשים מאמצים רבים מטעם המערכת לראות את הצרכים ולתמוך 
בדרכי התפתחות אישיות של כל אחד מהדיירים, אך יש גבול עד כמה יכולה היא לעשות זאת. אולי זה נשמע נורא, אבל 
אם נסתכל בכנות על עצמנו ועל חיינו, נראה כי גם אנו, אנשים חופשיים כביכול שמתפקדים עצמאית-  גם אנו כבולים 
בתוך תפיסות חיים, מערכות ודפוסי שלטון: להם ולנו יש מטרות שונות בתכלית ועדיין הם מושלים רוב הזמן במה 

שנרגיש, נחשוב ונעשה. 
ב"בית קסלר" יש תעסוקה בבקרים ובשעות אחר הצהריים יש תעסוקת פנאי אשר אין חובה להשתתף בה. קבוצות הגינון 
הטיפולי מתקיימות בבקרים ופעם בשבוע – גם אחר הצהריים. על קבוצת 'אחר צהריים' זו ארצה לספר. כשהקשבתי 
לדבריה של תמר חשבתי, שיהיה מעניין לבחון דרכי התבטאות של שני הצרכים: הצורך של המשתתפים בקבוצה זו 
גם מעניין לבחון מה העבודה הספציפית שלנו, כקבוצה שעוסקת  והצורך באינדיבידואציה. חשבתי שיהיה  בשייכות 
בעבודת האדמה, מוציאה אל האור יותר וכיצד היא עושה את זה. חשבתי גם לבדוק את עצמי, כמנחת הקבוצה - לאן 
אני מכוונת וכיצד. קבוצת אחר הצהריים נקראת  'קבוצת הגינה הקהילתית' כיוון שבזמנו הקדשנו את שעות המפגש, 
לעבודה בגינה קהילתית, הנמצאת סמוך ל "בית קסלר". בגינה זו עבדו גם הקהילה האתיופית של קריית חיים ועוד 
משפחה אחת. אך הזמנים השתנו, הקהילה האתיופית שמטה את חובותיה לאדמה הזו וגם המשפחה, ונשארנו אנו... 

בקרב משפחות העשבים השונות, הציפורים והעונות המתחלפות. 
היקר,  אבי  בהתנדבות  איתי  עובד  היום  "מתנדנדים".  וחלקם  קבועים  רובם  דיירים,  לעשרה  בין ששה  מונה  הקבוצה 
שגייסתי לעזר ועוד מתנדבת בת גילו, אישה שהיא עצמה חולת פוליו שהשתקמה. אישה זו עברה תלאות רבות ותמיד 

בתקופה הראשונה של נוח בגינה, הוא היה עסוק כול כולו בניסיונות להגן: להגן על הגינה, להגן על אימא, להגן על 



18אפריל 2019 | גליון 29 | אדם צומח | 

בגינה הקהילתית, תלוי במזג  ולעיתים  'חממה'  ב  נערך  קמה כעוף החול המפורסם. המפגש נמשך שעתיים, לעיתים 
האוויר ומזג הכוחות. המפגש מתחיל בדרך כלל בטפטוף הדרגתי של אנשים, עד שהוא מתייצב לנוכחות מלאה במהלך 
הפעילות. את המפגש אנו נוהגים להתחיל בשיחה או בעבודה )תלוי כמה זמן לוקח לאנשים להגיע( ומסיימים אותו 
בשתיית תה, בסיכום ובהאזנה לקטע מהספר "גינת בר" של מאיר שלו,  שאבא שלי קורא בהמשכים. רוטינה זו מתקיימת 
ידי עונות השנה, מזג האוויר  כבר שנים ומביאה הרבה אושר ושמחה לי ולמשתתפים. תוכנית העבודה מוכתבת על 
והגינה. לעיתים גם יוצרים, שרים, משחקים כותבים סיפורים, עושים מדיטציות וכל דבר אשר יכול לעשות טוב ולא מזיק 

לאף אחד. )תתפלאו, אבל יש הרבה דברים כאלה!( 
כיוון שאני מדברת ברבים כאילו אני חלק מהקבוצה, התחלתי לחשוב על הקבוצות שאליהן השתייכתי במהלך חיי... זאת 
דרך מעניינת להתבונן על עצמי ועל הצמתים והתקופות השונות שעברתי. התבוננות זו היא גם מורכבת מאוד ויכולה 
לעורר זיכרונות פחות נעימים. הקבוצות בשנותיי הראשונות הן השורשים שלי, ההיסטוריה שלי. אני ממש ממליצה 
לצלול רגע פנימה ולנסות לראות את עצמנו דרך זכוכית המגדלת הזו. אני וקבוצות, או אני לבד. וואו! איזו צלילה! כמובן 
שהקבוצה הראשונה של כל אחד מאתנו זו המשפחה הגרעינית ואולי גם המורחבת. אחר כך כפעוטים בגן ואז בבית ספר, 
בשכונה, בתנועה. רגע! אולי פה עדיף שנעצור, כדי שלא אחויב בחשבון הטיפול הפסיכולוגי הנלווה לצלילה הזאת, 
אבל הרעיון מובן. המשפחה הגרעינית  שלנו היא הקבוצה הראשונה שעיצבה את אישיותנו לטוב ולרע מרגע שהגחנו 
לעולם... בהמשך, המפגש עם עוד קבוצות ועוד השתייכויות משפיע עלינו גם כן עמוקות. איך שהפרט מתפקד בקבוצה 
ולחולשות לנקודות הפתוחות  זו מראה לכוחות  בחייו הבוגרים מהווה ללא ספק סוג של מראה לדרך שעשה בחייו. 
והסגורות שבנו. מראה שמשקפת ומהדהדת את הדימוי העצמי שלנו והסדקים שבדימוי זה. )האם לאמא החורגת של 
שלגיה היה או לא היה בטחון עצמי?(. כל חבר בקבוצה אליה אני משתייכת הוא גם מראה לעוד צדדים שבי וקולות 
שקיימים בי, מלפנים מאחור מלמעלה ומלמטה, מהצדדים היפים ומהצדדים הפחות מחמיאים. לא פשוט בכלל, אבל גם 
מאוד מלמד ומפתח. אין פלא שיש אנשים אשר בוחרים להימנע מלהיות חלק מקבוצה. אולי זו התגוננות ורתיעה מהפחד 
שיכול לעלות, ומהכעס שעלול להתעורר. להימנעות כזו יכולות להתלוות לעיתים אמירות המבטאות תחושת עליונות, 

סלידה או אדישות. 

בחלק זה של המאמר אספר קצת על שתי דמויות מפתח בקבוצה זו, בהקשר של שייכות מול אינדיווידואציה, יואב ויוסי. 
שניהם שנות השלושים המאוחרות לחייהם וסובלים מפגיעות שונות בתכלית. יואב משותק בפלג גופו התחתון בעקבות 
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נפילה מגג של מקלט כשהיה בן חמש. בחור חזק וחסון, מלא שמחת חיים. יכולותיו הקוגניטיביות דומות לאלה של ילד 
קטן והוא יודע קרוא וכתוב ברמה בסיסית ביותר. יואב עדיין מאמין שאולי ביום מן הימים הוא יוכל להיפרד מכסא 

הגלגלים שלו לנצח. כסא הגלגלים שלו ממונע והוא יודע לנהוג אותו עצמאית רק בתוך המעון.
יוסי מרותק לכסא גלגלים בשל פגיעה מולדת בעמוד השדרה.הוא מתנייד עצמאית בתוך המעון באמצעות כסא גלגלים 
ידני. תפקודיו המנטאליים גבוהים יותר )למשל, הוא לומד לקרוא אנגלית(. התנהגותו מאוד מטעה ומשתנה. לעיתים 
כולו נופת צופים וחיוביות ולפתע, בלי סיבה מובנת, הוא מתבטא ברוגז, תוך אלימות מילולית וזלזול כלפי הפעילויות 
והאנשים סביבו. בעוד יואב נוטה לחייך ,לשיר ולפזר מילות אהבה ושביעות רצון כלפי החיים ועבודת הגינה, יוסי יכול 
לשמוח באופן תיאורטי לקראת המפגש, אך להפוך את עורו ולא להגיע. ואם  מגיע, לנסות למרר את חייהם של חלק 
מהמשתתפים על ידי עקיצות מילוליות. לעיתים הוא מגיע רק בסוף הפעילות. משתתפים נוספים בקבוצה הם יוסוף, 
בחור ערבי מוסלמי, בן גילם של יואב ויוסי, אשר סובל מפגיעת ראש כי נפל בילדותו במגרש משחקים. הוא ברמת 
תפקוד מנטאלית גבוהה. משתמש רק ביד אחת לצורך ביצוע העבודות אך יודע לפצות על חסרונה של היד השנייה 
למעון  מחוץ  לצאת  יכול  אינו  אך  ממונע  כסא  באמצעות  מתנייד  המשותקת.  ביד  חלקי  ושימוש  תושייה  באמצעות 
בכוחות עצמו מסיבות בטיחותיות. נטלי היא אישה צעירה כבת שלושים הסובלת מפגיעה במערכת הנוירולוגית שלה 
אשר גורמת לאטקסיה ולטונוס שרירים מוגבר. מצב זה התחיל אצלה כשהייתה בערך בת ארבע. עד אז הייתה ילדה עם 
התפתחות תקינה. היא אינטליגנטית מאוד, נחושה ובעלת נוכחות חזקה ומודעת. היא תמיד תדאג לחלש ותחשוב על 
האחרים. יש לה נטייה לחרדות, שבאות והולכות בעיקר בהקשרים של מצבה הבריאותי ולסכנות שונות )היא לעולם לא 
תשתה איתנו תה צמחים( נטלי בעלת ידע רב בצמחים, בבוטניקה וברפואה ויש לה זיכרון מופתי. מתניידת באמצעות 
כסא גלגלים חשמלי, מסוגלת להסתדר בכוחות עצמה מחוץ למעון, אך לא עושה זאת. רמזי, גבר דרוזי המתקרב לשנתו 
הארבעים, עבר ניתוח במוח בגלל גידול, ניתוח אשר הותיר אותו משותק. הוא שכל את אביו לפני שנים אחדות ומאז 
הוא  לעיתים  פעולות.  רצף של  על  יכולת לשמור  וחסר  איטי  הוא  בכל התפקודים שלו.  הידרדרות משמעותית  חלה 
משתתף בפעילות, אך לא פעם הוא עסוק במחשבות על נשים שטיפלו בו במהלך היום והוא מייחס להן חשיבות ותפקיד 
בחייו, בלי פרופורציות לקשר שלהן אליו. רמזי נחשב לכבשה השחורה במקום )בבית( בגלל נטייתו לצעוק ולדבר הרבה 
"שטויות" כפי שמגדירים זאת חבריו. הוא מאד מאמין באלוהים ובעל נפש עדינה ורגישה במיוחד. רמזי מתנייד כמעט 
אך ורק באמצעות מלווה צמוד. רותי היא אישה עם לקות ראייה חמורה. בת 35, עם בגרות רגשית ושכלית כשל ילדה 
קטנה. בעקבות מגבלת הראייה שלה ואולי בעקבות חסך בטיפול ושיקום בצעירותה היא נותרה לא מפותחת מבחינת 
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יכולות הביטוי של עולמה הרגשי ומבחינת היכולת לנהל שיחה ותקשורת עם חבריה. בשנים האחרונות היא החלה לקרוא 
וגם להתאמן בכתיבה. רותי התייתמה מאמה לפני כשנתיים אך ממעטת לדבר על זה. היא יושבת כפופה בכסא גלגלים 

ידני ומאד מכונסת בעולמה. יודעת להתנייד עצמאית בתוך הבית.  
בעודי כותבת ומנסה לתאר את חברי הקבוצה אני רואה שקשה מאוד להעביר בכמה משפטים את תמציתו של אדם אחד. 

מבינה שלא אוכל לספר על כל חברי הקבוצה אבל  חשוב לי בכל זאת לנסות. 

בהתרחשות בתוך קבוצה ישנם מימדים שונים הבאים לביטוי: המימד האישי )העולם הפנימי( והבין-אישי )היחסים עם 
האחר( והמימד הקבוצתי: איך מה שקורה לי משפיע על יחסיי עם הקבוצה ואיך מה שקורה בקבוצה משפיע עליי. על פי 
מקנזי, שלבי ההתפתחות הראשוניים של קבוצה מזכירים מאוד את שלבי ההתפתחות של התינוק בשנותיו הראשונות- 
שלב ההתקשרות, שלב הבידול ושלב האינדיווידואציה. כל שלב הכרחי לשלב ההתפתחותי הבא ולא ניתן לדלג עליו. 
על אף המורכבות הזו, אני מקווה ומאמינה שכאשר אנו נפגשים  מדי שבוע ועוסקים יחד בעשייה הייחודית הזו, עבודת 
האדמה, נוצרת הזדמנות לריפוי אצל כל אחד - בינו לבין עצמו ובינו לבין חברו וקבוצתו. זה מתאפשר כשאני כמטפלת, 
המרחב )הגינה/הפרגולה(, המתנדבים והקבוצה, נותנים מקום לביטויי הייחוד של כל אחד מהנוכחים. יש יצירה מחדש 

ב 'כאן ועכשיו' של יחסיי עם האחר ויחסיי עם עצמי, דרך ההתמסרות לרגעי השייכות והיחד.

דוגמאות לביטויים של אינדיווידואציה במפגשי הטיפול בגינה: לבחור מה אתה רוצה, איזה סוג צמחים, ליצור ערוגה 
אישית, לעצב באופן ייחודי, ליצור שם או שלט מקושט.

תפקידו של המטפל: לתת הד לאופן המיוחד שבו האדם עשה את מה שעשה, לעבוד פרטני,  ולעודד בחירה ויוזמה.

כיצד מתבטאים המרכיבים האישיותיים המיוחדים, בקבוצה המסופרת: יואב הוא נציג של הצורך בביטוי הייחודיות. 
האמירות האופייניות לו הן: היום אני רוצה להיות עסוק, היום יש לי מרץ, אני רוצה לעבוד בחוץ, אני לא רוצה לעשות 
את זה )מה שכולם עושים(, אפשר ללכת? בנוסף לאמירות יש גם רעיונות רבים: יצירה של ציור מצבעי אדמה, בניית 
גדרות, חפירה של שטחי הגינה עם שופל, העברת כל הצמחים מהעציצים לקערות וריקון האדמה שבהם. הרעיונות 
שלו בתחום הגינון מבטאים את הצורך שלו להיות גנן יעיל וחזק ש 'מתקתק עבודה' והכול קטן עליו. הרבה מהרעיונות 
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אינם מציאותיים אך מאוד יצירתיים אולי אפילו יצריים. כשיש לו רעיון הוא מרגיש שהוא חייב לממש אותו כפי שהוא 
ראה אותו בעיניי רוחו. הרעיון האחרון היצירתי שלו היה בניית חנוכייה על אדנית פנויה שיש בה אדמה. הוא הניח על 
האדמה אצטרובלים, שפך סביבם טוף וחלוקי נחל ועל האצטרובלים הוסיף נרות וגם בתוך האדמה נעץ נרות. הוא תרם 
את היצירה למעון והצבנו אותה בלובי הכניסה, עם הסבר על תהליך היצירה. בזמן שעשה את זה כל שאר חברי הקבוצה 
טמנו בצלי נרקיס בצנצנות עם טוף. הוא לא היה מוכן בשום אופן להצטרף לעבודה הקבוצתית, אך כן הסכים לקבל 
רעיונות מהקבוצה וממני לגבי עבודתו ומאוד שמח לחלוק את ההנאה שלו ולשמוע פידבקים חיוביים מכולם. אני רואה 
בזה סימן לבריאות נפשית. )לא תמיד מתאפשר לתת לו את תשומת הלב הזו ובמצב כזה הוא מחליט לפעמים לעזוב את 
הקבוצה כי לא רוצה ליישר קו עם הפעילות(. כך הוא שומר על ייחודו וגם מחבר את עצמו אל הכלל דרך היצירה. הוא 
גם יוזם ויכול להתחיל לעבוד לבד. למשל, לוקח ענפי בזיליקום שהונחו על השולחן ובשלב שתיית התה והשיחה הוא 
מפורר אותם על מגש וכל כמה זמן שואל: "אה- איך אני?" יואב גם יוזם נושאים לשיחה, שירה ומשחקים. אחת השאלות 

האהובות עליו היא: "אם היית עץ איזה עץ היית רוצה להיות?" )שאלות של זהות והגדרה(. 

דוגמאות לסוג אחר של הצורך בייחודיות יש אצל רותי: "אני רוצה לשתול עציץ לעצמי, אל תעזור לי. אני רוצה שהעציץ 
יהיה רק שלי". יש שני מדפים עם שתילים שהם רק שלה. פה הצורך בהגדרה של הגבולות בינה ובין הקבוצה והאחרים 
הם ראשוניים יותר: שלי-שלך, יותר לי, פחות לך. ילדותיות מופגנת שאינה רואה את הקבוצה כלל. תגובתה לשאלה 
מה את רוצה לעשות תמיד תהיה דומה- לשתול והרבה ורק בשבילה. בעבודה איתה אני מנסה להגדיל בהדרגה את 
מגוון הפעילויות שהיא מכירה ואוהבת. עוד יוזמות ופעולות עצמאיות נראה אצל יוסוף: הוא מציע לשטוף כלים בתום 
המפגש. כשמורידים עלי זעתר הוא משתמש בטכניקה שלמד בבית: שם את קצה הענף בפיו ובעזרת היד הבריאה מוריד 
את העלים על המגש ואומר- ככה הייתי עושה עם אמא שלי. הוא מאוד לא אוהב לעצור את העבודה ומאיץ בי שאתן 
לו עוד ועוד תעסוקה. אולי כך הוא מראה כי הוא מהיר יותר ואולי גם נהנה יותר.אחד המשתתפים אוהב ללעוס את עלי 
התה שנשארים בכוס ואנחנו קוראים לו 'עיזה פזיזה'...לפעמים מישהו מתעקש על מקום ישיבה מסוים או על עבודה עם 
כלי ספציפי. אצלנו אין ערוגות אישיות ודבר זה חסר לי מאוד, כי זו עוד דרך מצוינת למתן אוטונומיה ותחושת שליטה. 

במובן  גם  רחבה  מייצגים שייכות  ועבודת האדמה  הגינון  פי תמר-  על  ביטויים של שייכות במפגש הטיפולי בגינה: 
האקולוגי. אנו חלק מהטבע ומחזוריות העונות. הגינון הוא סמל לתרבות. החקלאות עוזרת לנו לשרוד כחברה וכמין. 
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ישנן פעולות  גידול צמחים לרפואה ואסתטיקה.  גידול מזון,  כגון:  יחד מכוונת למטרות משותפות  הקבוצה שעובדת 
שיוצרות חיבור: ההשקיה, ההזנה, הגיזום, החפירה והזריעה. דרך החושים אנו מתחברים לאדמה, לצומח וגם לזה שעובד 

לידי. 

ליקטתי דוגמאות ממספר פעילויות הממחישות את הנאמר לעיל: פה יוסי הוא הכוכב, החל באמירות שלו: "איפה כולם? 
אני התארגנתי ובאתי בזמן, מי עוד צריך להגיע? מי שהלך לפעילות אחרת מפסיד, זה לא שווה. בואו, עושים עבודה 
משותפת. איפה נהיה? קר/חם בחוץ". עוזר בהכנות לפני שכולם מגיעים. אצל יוסי נראה שהצורך בהשתייכות אובססיבי 
מעט ואף משקיט איזו חרדה, כי הוא לא יכול לסבול שמישהו סוטה מהתוכנית או לא מגיע. עוד דוגמה מעניינת : יוסי 
הגיע לקראת סוף הפעילות והשולחן כבר היה נקי. הוא אמר "מה זה!  לא עשיתם עדיין כלום?". אמרנו לו "עשינו גם 
עשינו" וספרנו על הטמנת בצלי הנרקיס בצנצנות עם טוף. יוסי התעקש שנסביר לו שוב ושוב ועדיין טען שזה לא מובן. 
רק אחרי שהראנו לו בצל שכבר מבצבץ ממנו גבעול ושרנו לו את "בכסלו נרקיס הופיע" יוסי התרצה ושתל בהתלהבות. 
נטלי היא הנציגה הטיפולית של הקבוצה: תמיד יודעת לעדכן אותי אם אחד המשתתפים חווה איזה מצוקה מיוחדת, 
או מה הם סוגי ההגבלות שלו מבחינת מזון וכד'. הנוכחות שלה בקבוצה מאוד חשובה, כיוון שהיא מכילה ומעודדת 
חברים במצוקה. נטלי נוטה לעשות אנלוגיות בין הפעילויות לאסוציאציות מהעולם הרגשי. לדוגמה, כשטיפלנו בצמחים 

שמצאתי ליד הפח היא צחקה ואמרה, שהם "עקומים כמונו" ודייר נוסף אמר "גם אותנו היה אפשר לזרוק".

 בפעילויות קבוצתיות אינטימיות, כשזה מתאים מבחינת האווירה, אנו יכולים ממש לפתוח נושאים כואבים, שעולים 
דרך העבודה עם הצומח. למשל: הניתוק מהבית וההורים, מוות, מחלות ותכנים הקשורים לדימוי העצמי המאוד מאותגר 
שלהם. קרבה ואחדות בזמן הפעילות מתבטאים לעיתים קרובות בשירה משותפת. השירים המובילים: 'כי האדם עץ 
מטלטלנו  כלינו,  עם  כשצעדנו  פעם,  ועוד.  חגים  שירי  ירחים',  עשר  'שנים  בשדה',  'שיבולת  ושמים',  'אדמה  השדה', 
וכסאות גלגלינו לגינה החל יוסוף לשיר שיר נעים וקליט בערבית, שנקרא "בוסתן או רוד". שיר שמתאר את אהבתו של 
צעיר לנערה יפיפייה, לה הוא רוצה לזרוע גן קסום. יוסוף סיפר, שאת השיר היו שרים כולם ביחד בכפר הולדתו אשר 
בוואדי ערה, כשהיו יוצאים למסיק הזיתים. השייכות מתבטאת גם בעבודה משותפת של שני דיירים ויותר בעישוב, 

שתילה, גיזום, בעזרה בסחיבה של כלים וביצירות אומנותיות משותפות.

עלי כמטפלת: האתגרים עמם אני מתמודדת בהקשר של היחיד בתוך הקבוצה, הם מגוונים. קיים ההיבט הטכני- לכאורה, 
שקשור לחלוקת תשומת הלב שלי בין חברי הקבוצה בזמן הפעילות. כשכולם עושים אותו דבר, קל לי יותר לנהל את 
הפעילות ולשלוט בלוחות הזמנים ובארגון. מבחינה לוגיסטית, הרבה יותר נוח לי להתמקד בפעילות אחת שכולם עושים 
בו- זמנית. עם זאת, הפעילות המתוכננת לא תמיד יכולה למלא את כל המפגש ויש שלבים בהם עובדים באופן ספונטני 
וזורם, לפי נטיות הלב של כל אחד. אלו השיקולים הלוגיסטיים שלי.  מבחינה טיפולית, אחת המטרות המרכזית שלי 
היא חיזוק הקשרים החברתיים ושיתופי הפעולה בתוך קבוצת השווים. וכן, עיבוד סוגיות הקשורות לדימוי העצמי, דרך 
שיחה ודרך ההתמודדות המשותפת עם האתגרים הקשורים לעבודה כל כך פיסית, על אף המוגבלות. ככל שהאדם מקבל 
יותר את המגבלה בינו לבין עצמו הוא יותר מוכן לשתף פעולה ולעבוד עם חברים שהם במצב דומה. קבוצה היא כוח. 
הקול של הקבוצה יכול לעורר הד והשפעה גדולה וחברות היא משאב, שעשוי לתרום לבריאות הגוף והנפש של כל אדם. 

הרי כמה דרכים בהן אני מעודדת קשרים ושיתופי פעולה: שיחות ומשחקים אשר גורמים למשתתפים להתייחס לחברי 
הקבוצה ולשמוע אותם. הצעת עזרה של האחד לשני כשמתקשים במילוי משימה לבד, שתיית תה יחד והאזנה לסיפור, 
יוכלו להתחיל לעבוד ממש באותו רגע. בה בעת, חלק  יצירה משותפת. לפעמים אני מחכה שכולם  שירה משותפת, 
מהמטרות הטיפוליות שלי כוללות חיזוק הדימוי העצמי ותחושת האוטונומיה, המסוגלות והייחודיות של כל אחד. זאת 
מקום  ומתן  יצירתיות  פעילויות  כולל  פעילות,  לבחור  אפשרות  והנגשה,  הכלים  התאמת  אמצעים:  במגוון  עושה  אני 
לקולות האישיים והרגשות העולים במפגש. גם למאפיינים התרבותיים של כל אחד, אני שמה לב ונותנת את הדעת. 
לעומת זאת, כשמישהו לא מוכן לשתף פעולה עם הקבוצה באופן עקבי או אינו רוצה כלל לחלוק את תוצרי עבודתו או 
את מחשבותיו ורגשותיו, אני מנסה בכל זאת להכניס אותו בעדינות לתוך היחד וליצור בו הבנה כי הוא חלק מהקבוצה. 
אני מנסה ליצור נורמות התנהגות בקבוצה שיאפשרו תחושת בטחון ומתערבת כאשר מעירים אחד לשני, מתבטאים 
בזלזול או צועקים )בעיקר אם משתתף מסוים תמיד 'חוטף' כעס מכולם( או מישהו לוקח דבר מה לעצמו בלי להתחשב.  

לרוב זה לא קורה והאווירה בקבוצה נעימה. 

רפלקציות נוספות על הקבוצה ועל סגנון ההנחיה שלי: בעבודה עם קבוצה זו עולה לי הדימוי של "ריצה למרחקים 
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ארוכים". הקבוצה מתקיימת כבר הרבה שנים ומטבע הדברים הכול משתנה: הרכב המשתתפים, המתנדבים וגם מאגר 
כוחותיי ורעיונותיי. בשביל להתבונן על העבודה אני צריכה להתרומם קצת למעלה ולהשקיף ממבט-על. בגינון מרכז 
הכובד הוא עשייה. יחד עם זאת לא תיתכן עבודה טיפולית בלי המשגה מילולית, כיוון שהעשייה מגיעה ממקומות פרו-
ורבאליים והדיבור מעלה את העשייה למקומות גבוהים יותר. לפעמים אנו דנים בקשיים ספציפיים של משתתף זה או 
אחר. אך יש פעמים בהן אני מעדיפה שנשיר או נשחק בסיום, תוך קשר למה שעשינו באותו יום. אני מרבה להשתמש ב 
'כאן ועכשיו', בהומור ובמשחק, וגם מביאה לקבוצה טכניקות שאני לומדת לתרגול הנשימה ונוכחות בגוף. סגנון ההנחיה 
חייבת  אני  הקבוצה,  משתתפי  של  והתפקודיים  המוטוריים  הקשיים  בגלל  בעיקר  אולי  ודומיננטי.  אקטיבי  הוא  שלי 
להישאר מאוד מתפקדת ופעילה. כשהדבר מתאפשר, אני מנסה לקחת צעד אחורה ולתת לקבוצה לנהל את עצמה ואת 
הפעילות ובודקת כיצד הם יכולים, בעזרת תושייה ויוזמה, לעשות יותר בכוחות עצמם. כיוון שזו קבוצה ארוכת טווח 
לא היינו צריכים להתמודד עם שאלות של פרידה וסיום. כאשר משתתף עוזב או מפסיק להגיע, זה בדרך כלל קורה 
בלי שהעניין ידובר או יוגדר. קורה שחבר קבוצה מתנגד להשתתף בפעילות מסוימת. אינני מכריחה אף אחד להישאר. 
אם נראה לי שכדאי להבין למה מישהו רוצה לעזוב או להפסיק לפעול, בדרך כלל מבררת זאת איתו בנוכחות הקבוצה. 
כשיש משימות גנניות, העוזרים שלי ואני מסייעים לכולם לעבוד. וכשעושים משחקי דמיון, חשיבה, יצירה, לפעמים גם 

אני משתתפת. 

האנשים  השנים,  שעם  ורואה,  הקבוצה  כמנחת  בעצמי  שלי  ההתבוננות  את  מעמיקה  אני  אישית:  יותר  עוד  ובנימה 
שלגביהם אני המטפלת או המובילה הפכו בהדרגה להיות חברים שלי. אנשים שאני מכירה היטב, אוהבת אותם ודואגת 
להם וכך גם הם כלפי. הם מכירים את ילדיי, אותי ואת אופיי טוב מאוד. דברים והתנהגויות שהיו בעבר מאיימות עליי 
ועל הביטחון שלי כאשת מקצוע, מובנים לי יותר. החרדה והחששות שלי בהקשר לתפקודי כמנחה פחתו. אני סומכת 
ומאמינה בכלי הטיפולי שנקרא גינון, אבל בעצם אפשר גם לקרוא לו 'טבע' / 'אימא אדמה' / 'כוחות הרוח הגדולה' אשר 
מתבטאים דרך הצומח וכל אשר סביבנו. האם אני מרגישה שאני כבר חלק מהקבוצה? האם העובדה שהגבולות המוכרים 
העובדה  למפגש השבועי?  מגיעים  החוויה של המשתתפים כשהם  מאיכות  טיפולי' מטושטשים, מפחיתה  'סטינג  של 
שסיפחתי את אבי מולידי כעזר לי הוסיפה עוד נדבך אינטימי למרחב הטיפולי, שקשור אלי ואל שורשיי ואל קבוצתי 
הראשונית. )הוריי גרושים ככה שהסיפור מורכב(. אך ייתכן שבעשותי זאת, אני גם מחפשת תיקון בהווה לדברים שחסרו 
לי בשנות חיי הראשונות. התמיכה שלו בי כיום היא טוטאלית ונוכחת. עוד אספקט חשוב ב 'פאזל' הזה הוא העובדה, 
שבני הבכור נולד עם פגיעה במוח הקטן, דבר שפגע במגוון רחב של תפקודים. הוא מוגדר כמאה אחוז נכה. השנה 
הוא חוגג את גיל 18 ושאלת המסגרת שאליה הוא יעבור כשיסיים את חוק החינוך המיוחד )בגיל 21( מתחילה להיות 
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רלוונטית. ככה שבאופן לא מודע, יצרתי לי תחושה של קן ומשפחתיות בתוך מסגרת העבודה שלי. הדימוי שעולה לי 
הוא של שבלול גדול, שיש לו המון מרחב בתוך הקונכייה שלו. עוד שאלה שאני שואלת את עצמי הרבה, היא מדוע 
בחרתי להוביל )לפעמים אני מרגישה ממש כמו רועה צאן( דווקא אוכלוסייה כל כך מוחלשת. אולי רק בקרב אוכלוסייה 
זו אני מצליחה לבטא את עצמי בחופשיות והביטחון העצמי שלי מרקיע, באין תחרות על מעמדי או יתרונותיי ביחס 
לשאר המשתתפים. ושוב דימוי הקונכייה עולה ואני חושבת "כן...יש הרבה בטחון בתוך הקונכייה שלי". הרבה תחושת 
שייכות ואולי לפעמים התלות שיש לאחרים בי, מחזקת את תחושת הערך העצמי שלי. מכיוון שהנני מי שאני, יכול 
מאד להיות שאני נותנת יותר מקום לחוויות של "ביחד" ולתחושות של הומיאוסטזיס ורוגע בזמן המפגשים, על חשבון 

האינדיבידואציה. אולי משום שכזה הוא אופיי וכך למדתי במהלך חיי שאפשר "לשרוד". 

וסיכום לסיום: במהלך כתיבת המאמר התחדדה אצלי יכולת ההתבוננות והניתוח של העבודה עם קבוצה זו. דרך העיסוק 
בשאלה כיצד מתבטאת הייחודיות של כל אחד מהמשתתפים, לעומת החוויות שמחזקות את תחושת ההשתייכות והיחד, 
הבנתי שכמו במעגל היין והיאנג המפורסם, המפגש והחיכוך בין שתי האיכויות אלו הוא זה שמגדיר אותן וגורם להן 
להתהוות ולהיות מה שהן. התנועה בין שני הניגודים הללו היא אין סופית. כשם שהתינוק עובר מחוויה סימביוטית 
עם האם לחוויית ההיפרדות והנבדלות ממנה ואחר כך לחוויה של אוטונומיה ושליטה, כך גם היחיד פורץ החוצה מתוך 
תחושת השייכות הקבוצתית המנחמת והחמימה, בגלל השוני והייחודיות שלו - ולעיתים תוך כדי קונפליקט - לחוויית 
האינדיבידואציה. למדתי עד כמה מורכב התהליך הזה באוכלוסייה שעמה אני עובדת. ראיתי את שתי האיכויות הללו 
מיוצגות בצורה מובהקת על ידי יוסי ויואב: יוסי הוא הנציג המובהק של הצורך בשייכות, ויואב הוא הנציג המובהק 
וגם  יואב עומד אופיו  ייתכן שבבסיס תעוזתו של  ויצירתי.  וביטוי אישי  של הצורך הבלתי מעורער באינדיבידואציה 
העובדה, שתפקודיו הקוגניטיביים אינם כוללים ביקורת עצמית ומודעות והוא שומר על רעננות ורצון בהתחדשות, חרף 
מגבלותיו. בחנתי את עצמי ואת סגנון ההנחיה שלי וראיתי שרב הנסתר על הגלוי, כאשר אני בודקת את עצמי ואת 
מניעיי כאשת טיפול, ביחס לאוכלוסייה המסוימת הזו. מקווה שכל מה שכתבתי הוא מעניין, מעשיר ומלמד עבורכם, 

עמיתיי היקרים למקצוע. 

אסיים בשעת סיפור: אתם יכולים לעצום את העיניים, להתרווח ולדמיין שמישהו שאתם מאוד אוהבים קורא לכם סיפור 
לפני השינה...סיפור עם מוסר השכל:

"בחיי הנמלים יש כללים וחוקים ברורים ונוקשים. הן חיות בחברה טוטליטרית שבאורח פלא היא גם שוויונית מאוד, כי 
כל החברים בה הם עבדים. ספק אם הן עצמן יודעות זאת, כי חברתן טוטליטרית כל כך עד ששוב אינה זקוקה לאמצעים 
של כפייה ואיום... המלכה האמיתית ששולטת בחברה זו - במלכה ובכל צאצאיה - היא הגנטיקה של גזע הנמלים. היא 
שדנה אותן לעבדות וצייתנות, ומעקרת אותן מכל אינדיבידואליזם ומכל מרדנות. אין בחברתן מקום לאלתור, לחמלה, 

לשוני, להשתטות, לביקורת, לסקרנות וליצירה... 
אשוב אל הגינה שלי: אחת התרומות לחזותה של הגינה היא השבילים שסללו בה... והשביל תמיד יש בו היגיון שמעיד על 
בעליו. אני אוהב שבילים. בילדותי השתרעו בין שכונותיה של ירושלים שטחי בור, המכוניות היו מועטות, ואנשים הלכו 
אז ברגל ממקום למקום... ואכן, המאפיין הבולט ביותר של שבילי הנמלים הוא, שאין בהם צמתים והתפצלויות. צומת 
דרכים הוא מקום שיש בו בחירה מעצם מהותו, והתפצלות יכולה להוליך את הנמלה אל מקום אחר... למעשה יכולה כל 
נמלה לנטוש את השביל בכל רגע ורגע. אין הוא תחום בגדרות. אבל הגדר בנויה בתודעתה, בתורשתה, במהותה, והשביל 

אינו שביל נדודים או נתיב מסחר, בוודאי לא טיילת או דרך נוף... " )מאיר שלו – גינת בר, עמ' 57 – 60 (.

כשקראנו את הפרק הזה בקבוצה הועלתה לדיון השאלה: האם אנו נמלים או צרצרים? האם אנו כמו כולם או ייחודיים 
בדרכנו שלנו...מה הן הגדרות שלנו? התשובה הייתה ,כפי שאתם וודאי מנחשים, מורכבת.
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ממלכה של חסד בקומת הגג של 
בנין מרכז השיקום ב"רעות".

רשמים אישיים מביקור במרכז הרפואי השיקומי 'רעות' בתל אביב ב 11.12.18 

כתבה הילה סלע, מטפלת בגינון | הוסיפה ניצה דהן, מטפלת בגינון

חדר עבודה מרווח ומזמין עם חלונות גדולים המשקיפים אל הנוף, שולחנות נירוסטה נקיים בגובה מותאם לכיסאות 
ועזרים  למגוון מוגבלויות בפעילות  וירחונים, פינה עם כלי עבודה מונגשים  – פינת ספרים  גלגלים, מדפים עמוסים 
הגינונית, קופסאות עם זרעים, עציצים בגדלים שונים, משפכים, מגש גינון גדול מפלסטיק, "קערה מסננת" ועוד פלאות. 
על המדפים העליונים עציצים עם שרכים וצמחי בית אחרים.  יש גם עמדות מחשבים, כיורים, ומתקן שתייה – ופינת 

כיבוד לה דאגו המארחים ובה המון אוכל שהביאו המשתתפות ביום העיון.
היציאה למרחב הגג נעשית דרך שער רחב, מעוגל, עליו משתרגת שעועית הלבלב. הגג מחולק לפינות – פינת צמחי 
תבלין, צמחי מים, חממה קטנה, עצי פרי שונים ועוד. בכל פינה שולחן וכסאות או ספסלים. הגינון מתבצע כולו במיכלים. 

בסידור המוקפד ניכר הניסיון )המוצלח( לתת למקום צביון של גינה. 
מצא חן בעיני שנעשה שימוש בציוד רפואי כמו מיטות אשפוז ישנות. יש גם אדנית גדולה קשורה בחוטי תמיכה למסגרת 

ברזל. 

תוך כדי הסיור בגינת הגג הטיפולית, דיברנו על נושאים שמעוררים ומגרים לשיחה ופעילות: 
שורשים – נושא מאוד משמעותי. אפשר לגדול בכל מקום )אדמה, מים, אויר(,

התאקלמות - אפשר לעבור ממקום למקום ולהתאקלם )העתקת צמחים(, 
לצמוח אחרי שבר – )יצירת ייחורים(, 

שיקום – צמחים המקבלים תמיכה והדלייה. 
הפתיעו אותי עציצי הכותנה והבוטנים )אגוזי אדמה( שנזרעו שלא בעונתם אך צמחו - כאילו התחשבו במטופלים שהפכו 

למטפלים בצמחים והגיבו אליהם.
דברנו על צמח המימוזה הביישנית )אל-תיגע-בי( – צמח רגיש וקוצני הסוגר את עליו כשנוגעים בו – כדרך לפתוח שיחה 

וגם קבלנו זרעים של הצמח.

ומתנדבים. אל המרכז מגיעה  בגינון, בסיוע סטודנטית  אורית עדין ועינת גולני, שתי מטפלות  את המרכז מפעילות 
אוכלוסיה מאוד מגוונת )גיל, מקום מגורים, שפה( עם בעיות רפואיות שונות ועם זמני אשפוז שונים )בין שבועיים לכמה 

שנים(, שלא ניתנים לחיזוי מראש. 
הגינון הטיפולי הוא חלק ממערך הריפוי בעיסוק. מרפאה בעיסוק מפנה את המטופלים לגינון הטיפולי. יש גם כאלה 

שמבקשים בעצמם להגיע. יש טיפולים פרטניים ויש קבוצתיים. 
הגינון הטיפולי זוכה ליחס רציני ומפרגן מצד ההנהלה ומרפאות בעיסוק. אורית ועינת מקבלות טופסי הפנייה המציינים 
פרטים אישיים עם דגשים לטיפול וממלאות אותם אחרי הפעילות. לעיתים הן מלוות באנשי מקצוע מהמרכז ומדי שבוע 
הן משתתפות בישיבות צוות של הריפוי בעיסוק. הגינון הטיפולי הוא כאמור חלק בלתי נפרד ממגוון הטיפולים הניתנים  

ב 'רעות'. 
 המטופלים משונעים לפי לוח זמנים מדויק מהמחלקות לגינה. היחס מקצועי:  לא מפריעים בטיפול, לא נכנסים סתם 

כך לגינה. 
אורית ועינת מקבלות תקציב חודשי שלא מנוצל במלואו, ותחזוקת המקום מוטלת עליהם בעזרת המתנדבים.

המטופלים – מנותקים ממקומם הטבעי בבית, בעבודה ונמצאים בסוג של הלם וחרדה, חווים אובדן שליטה ואובדן זהות. 
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אחרים מחליטים עבורם עם מי יהיו בחדר, מתי יאכלו ומה יאכלו, מתי ילכו לישון ומתי יגיעו לפעילות פיזיותרפיה או 
שיקום אחר. 

בגינה הם מוצאים מקום מרגיע ומעצים. מקבלים תשומת לב, יכולים לבחור פעילות, לדבר, לשבת בחוץ או בפנים, 
ומצליחים לבצע פעולות פיזיות במסגרת פעילות מהנה. 

להפוך ממטופל למטפל. 

אורית, יורדת פעם בשבוע אל מחלקת המונשמים, מובילה עגלה עם ציוד ומגיעה עד למיטות המחלקה. היא עובדת יחד 
עם המרפאה בעיסוק חן זיגרון . לא מביאים אדמה )איסור רפואי לשמירה על סטריליות(. המטופלים יכולים להתבונן, 
להריח, לגעת בצמחים, להשקות, לנקות, להכין ייחורים -  כל אחד לפי יכולתו ורצונו. עגלת הגינון מביאה משב של חוץ 

וטבע ירוק ופורח לאפרוריות של המחלקה.
המטופלים רתוקים למיטה ולמכשירים, מבטם מוגבל בשל מכונת ההנשמה, הצינורות אליהם הם מחוברים וזווית תנוחת 

הראש. רובם לא יכולים לבצע פעולות פיזיות, אך צמאים ליחס ותשומת לב.
הקשיים אותם פוגשים המטפלים הם בחירת הפעילות, התנהלות עם הצוות הסיעודי, התמודדות עם  חומרת הסיטואציה 
ועם מקרי מוות. הם נדרשים לגייס אופטימיות ותקווה וליצור תהליך בו יש המשכיות, צמיחה והתפתחות, תהליך שהוא 

סמל של תקווה.

שמענו סיפורי מקרה מעניינים ומרגשים. למשל, מטופלת מונשמת שבחרה "לצאת" עם הצמחים החוצה וקיבלה אותם 
כל שבוע בחזרה וכך זכתה להכניס את הטבע פנימה. 

דיברנו על קבוצת טיפול של חולי CRPS – תסמונת כאב כרוני. מחלה עצבית קשה להגדרה. החולים  סובלים מכאב 
כרוני חזק ובלתי פוסק בגפיים כולל תופעות לא מוסברות של נפיחות ואודם. המצב מתפתח בדרך כלל אחרי טראומה. 
וקשיים  אמונה  חוסר  עם  התמודדות  מחברים,  ניתוק  הקודמים,  החיים  מאובדן  ונפשי,  פיזי  מכאב  סובלים  החולים 
בהתנהלות היומיומית. החיים מצטמצמים לכאב. ב 'רעות' מאמינים שאפשר לטפל בתסמונת והחולים עובדים בגינה 

בקבוצה, יחד עם מרפאה בעיסוק. 
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לסיכום: 

דיברנו על התאמת הטיפול למטופל, תרגול מטלות תפקודיות כמו עמידה ממושכת, הליכה, עצמאות, שימור ושיפור 
יכולות )פיזיות(, העלאת הביטחון העצמי ושביעות הרצון, שילוב חברתי, הצלחות קטנות וחשובות מאוד. כולן ציינו 
את התרשמותן מההתנהלות ושיתוף הפעולה בין הצוותים במקום ובמיוחד מהעבודה המשותפת היפה של אורית ועינת. 
עינת ואורית אינן עובדות יחד. לכל אחת מטופלים אחרים במערכת השעות. אך הן עובדות בשיתוף פעולה. הן בקשו 
וקבלו במערכת זמן לתכנון משותף ומהוות צוות חשיבה ותמיכה הדדית, שמעצים את העבודה הטיפולית ואת מעמד 

הגינון הטיפולי במקום. למרות קשיי המערכת הן יכולות להפנות דילמות ותובנות לצוות הרב מקצועי ולקבל מענה. 
הקשר הרב-מקצועי התבטא במפגש עם האחות הראשית יאנה ברג, שספרה את סיפור בית החולים, מאז היותו בית 

התמחוי ליכטנשטיין ועד ימינו וציינה את מקום הגינון הטיפולי במערך השיקומי של המרכז.
בעיני, עינת ואורית עושות עבודת קודש ונמלאתי התפעלות והתעלות רוח.

חשתי את עוצמת המודעות המקצועית שלהן ואת זה ממליצה לכולנו לאמץ בחום.

תודה רבה לניצה על ארגון יום עיון חשוב ומהנה זה. 
ובעיקר תודה לאורית ועינת ולכל צוות רעות.

עינת ואורית מוסיפות:

הגינה הטיפולית ב"רעות" היא גינת גג – הפתעה בקומה החמישית מעל מחלקת השיקום. היא אינה גדולה במיוחד, אך 
מתוכננת כך שתתאים למגוון מטופלים, צמחים ודרכי טיפול. זו גינה שמאפשרת למטופל ש"נזרק" למציאות המורכבת 
של שיקום, להפוך לאדם שמטפל בצמחים, אפילו למשך שעה קלה: הוא יכול למצוא צמחים שאהובים עליו, לטפל בהם  

- וכשישתחרר, להמשיך לטפל בעציצים שבחר לקחת גם בבית.
האתגרים והדילמות במערכת של בית חולים שיקומי הם רבים:
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צורך בקבלת מידע על המטופל מאנשי צוות אחרים והתנהלות מול צוות מתנדבים.	 

משך הטיפול הכולל קצר יחסית: מפגש יחיד הוא חצי שעה וסך המפגשים הממוצע הוא 6 – 7.	 

אנו מתמודדות עם חוסר יציבות של המטופל מבחינה רפואית: שינויים בתרופות וצורך בגמישות וביכולת אלתור, 	 

עקב שינוי לא צפוי במצב המטופל.

פעמים רבות המטופל משתחרר ללא התראה מראש ואין הזדמנות להיפרד.	 

לעיתים מדובר במפגש טיפולי יחיד. איזה משמעות יש לו?	 

יש מקרים של פער בין מטרות הטיפול של המרפאה בעיסוק לבין העדפות המטופל / המטפלת בגינון.	 

צורך בתוצרים המותאמים לזמן טיפול קצר.	 

העבודה בגינון במחלקות מונשמים וסיעודיים, עם מטופלים שלא יכולים לקום מהמיטה, מעמידה בפנינו אתגרים 	 

מיוחדים.

ויש עוד...
זכינו לעבוד כצוות של שתי מטפלות ועוד מתנדבת בוגרת תכנית גינון טיפולי.

הסטודנטים שמגיעים גם הם חלק מהצוות וכך מזדמן לנו לדון יחד בסיפורי מקרה ובדילמות העולות מהם. 
בנוסף, המערכת מכבדת ומעריכה את הגינה ואותנו כצוות ואנו מקבלות תמיכה מלאה.

שמחנו במיוחד לארח סיור של העמותה ולחלוק את הידע והניסיון שלנו וגם למדנו המון. 
ממליצות לכל מקום בו יש גינון טיפולי להזמין אליו לסיור חברי עמותה ואורחים!
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חולמים ירוק במושב
חנוך דניאל, מטפל בגינון

במשך שנים רבות סובלים התושבים בסביבות הערים עזה ושדרות מהפגזות, משני צדי הגבול- היהודי והערבי. הפגזות 
שנמשכות משנת 2001. 

 Besser, Neria, & Haynes, 2009; Neria,( שגרה עתירת לחצים וסיכונים משפיעה רבות על חייהם של המבוגרים
Besser, Kipper, & Westphal, 2010(, ולא כל שכן על חיי הילדים )Yahav & Cohen, 2007(. לצורך התמודדות 
יעילה עם המצב הביטחוני וחוסר הוודאות המלווה את חיי התושבים במקומות החשופים לטרור מתמשך, יזם "מרכז 
גינה עם  לנוף המקומי  נוספה  ייחודי: במרכז מושב,  חוסן" במחלקת הרווחה של מועצה אזורית שער הנגב, פרויקט 

רעיונות קהילתיים, טיפוליים וחינוכיים, בהם ארצה להתמקד במאמר זה. 

"אדמה - מאויב לאוהב" 

את המפגשים הראשונים בגינה, קיימנו עם קבוצות גדולות של ילדים וילדות בגילאי בית הספר היסודי. ישבנו במעגל 
כסאות בתוך מבנה, ליד שטח אדמה מוזנח ושוחחנו על המושב ועל העבודה בגינה. לאחר שהילדים שיתפו אותי בחוויות 
יש  "באדמה  ילד אחר אמר:  דבר מסוכן".  זה  "אני מפחדת מהאדמה, אדמה  ואמרה  ילדה  נעמדה  ובהרגשתם,  שונות 

מנהרות" ועוד ילד הוסיף: "אם יצא מחבל מהאדמה, אני הורג אותו". 

בדבריהם של הילדים עצמם, ניתן לראות דוגמאות לחששות ולפחדים שליוו אותם בתחילת התהליך. בישיבות הצוות 
בין- מקצועי, הוחלט לנסות ולהאהיב את האדמה ואת העבודה בה על הילדים.

כיום, מאותה האדמה שעליה התבוננו בתחילת התהליך, מציצים אלינו עצי הפרי אותם נטענו, הצמחים ששתלנו והפרחים 
שפורחים סביב - ויחד איתם פורחות קבוצות של ילדים וילדות. האדמה עשתה טוב לילדים. 

יתר על כן, במהלך העשייה הקהילתית בחרנו לעבוד עם האדמה גם כחומר אומנות ויצירה. במסגרת קבוצות גיל שונות: 
קבוצה מקרב ותיקות המושב, קבוצת ילדי גן וקבוצת ילדי בי"ס יסודי, הכינו המשתתפים "אדמת נייר"  בהדרכת מר 
איתן שקד מ 'מרכז משאבים'. יצרנו מאדמה זו יצירות שונות ואף התחלנו לבנות כמה קירות. במהלך הדיונים לאחר 
היצירה, ציינו המשתתפים את תחושת הרגיעה שהאדמה נתנה להם, לאחר ההתגברות הראשונית על הרתיעה מהלכלוך 

והבוץ. האדמה עשתה טוב לקהילה.  

"המטפל והגינה- סוד ההצלחה" 

תיאוריית ההתקשרות )Attachment( עוסקת במערכות היחסים הרגשיות ובקשרים הבינאישיים של האדם עם אנשים 
קרובים )Ozturk & Mutlu, 2010(. על פי תיאוריה זו, מערכת יחסים קרובה ויציבה עם אדם זמין ומקבל, מהווה עבור 
האדם המתמודד משאב הישרדותי. בעת איום או סכנה – כמו במצב של איום טרור מתמשך -  ינסה האדם המתמודד 
למצוא הגנה אצל דמות-ההתקשרות. כל אדם זקוק לדמות רגישה, מקבלת וזמינה שקשובה לו ועונה לצרכיו והמהווה 
"בסיס-בטוח", שיסייע לו להירגע ולווסת את רגשותיו. דמות שהיא מקור של ביטחון ממנו יקבל נחמה, תמיכה ואישור 

 .)Bowlby, 1969( מחדש

 Davidovitz, Mikulincer,( בספרות המחקרית נמצא כי דמות המטפל עשויה להוות "בסיס בטוח" עבור האדם המתמודד
זמינות  קירבה,  של  אווירה  מטופליו  עבור  שיצור  בגינון  מטפל  לכך,  בהתאם   .)Shaver, Izsak, & Popper, 2007

ואכפתיות יהווה "בסיס בטוח" ויסייע לבריאותם הנפשית.
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למטפל באמצעות גינון ישנם יתרונות טיפוליים רבים. בעבודתי במושב הנתון במצבי טרור מתמשך, כאמור, והמתאפיין 
במצבי לחץ גם בעקבות אירועי עבר וגם עקב אי הוודאות מהעתיד לבוא, מצאתי שהגינה שימשה כמסייעת באופנים 

 :)Lahad, Shacham, & Ayalon, 2013( שונים, על פי מודל גשר מאח"ד

גופניים- פיזיים. )התעסקות באדמה, שימוש בכלים שונים, תחושות, פעילות גופנית, יצירה ושתילה, נטיעה וטיפול . 1

בצמחים, קטיפה ועוד...( 

שכליים. )למידה ואיסוף מידע, פתרון בעיות וחשיבה בצורה יצירתית ועוד...(. 2

רגשיים. )חווים רגשות רבים בגינה ומבטאים אותם באמצעים מילוליים ובאמצעים בלתי מילוליים(. 3

מערכת אמונות. )בגינת החוסן הילדים האמינו. זורעים ומאמינים, שותלים שתיל קטן של עץ ומאמינים שיגדל. . 4

הגינה ייצגה ערכים חלוציים, נתנה מקום לאמונה הדתית ולהלכות השונות, סיפקה תחושת שליחות ועוד...(

חברה. )הגינה חיזקה קשרים חברתיים וקהילתיים, טיפחה עבודת צוות וגיבוש חברתי ועוד...(. 5

דמיון. )שימוש ביצירתיות, סדנאות בדמיון מודרך בגינה, הילדים מדמיינים את השתיל הקטן גדל ומייחדים לו מקום . 6

מתאים, משחקים בגינה, משתמשים בדמיון ליצירת תוצרים ועיצובים בגינה ועוד...(  
סיפור אחד קטן לדוגמה: במהלך העבודה, הגיעה אחת האמהות לעבוד עם ילדיה. בנוכחותה, פנה אלי אחד מהבנים 
וטען, שהוא מחכה כל השבוע לפגישה בגינה. שאלתי האם הוא בא לבקר את הגינה גם בזמנים אחרים. הילד שיתף אותי, 

שלפעמים קשה לו בבית הספר והוא בא בסוף היום לגינה. הגינה מרגיעה אותו. 

במקרה אחר, הזמנו את חיילי הגדוד ששומרים על המושב לגינה, בשיתוף פעולה עם הועד המקומי. החיילים עבדו בגינה 
הקהילתית כתף אל כתף עם הילדים. לאחר ארוחת ערב טובה, הילדים ספרו לחיילים אודות הקושי לגדול במושב בגלל 

המצב הביטחוני. החיילים הרגיעו את הילדים והסבירו להם על תפקידם ועשייתם עבור הביטחון של המושב.

ועוד סיפור הנוגע לילדי הגיל הרך: הגינה הקהילתית צמודה לגדר המעון. לעיתים עבדנו בשעות שילדי המעון היו 
בחצר. הילדים עזבו את משחקיהם והיו מרותקים לעבודה בגינה הקהילתית. לאחר התייעצות עם הגורמים המתאימים, 

אפשרנו לילדי המעון לקחת חלק בפעילות הגינה. עד היום הם רק מחכים לפעילות הבאה.

למעשה, מניסיוני, גם אני חוויתי את הגינה כמנחמת ומאפשרת "ניקוי ראש" ויכולת לווסת את הרגשות, עבור חלקים 
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נרחבים באוכלוסיית המושב. – מעצם העבודה וההימצאות בה.
לו  ומחוצה  הרבים מהמושב  ולפעילים  הגינה  בפעילות  והתומכים  הגופים המסייעים  לכל  להודות  אני מבקש  לסיום, 

שמגיעים בהתנדבות ועושים עשיה מדהימה. 
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הציפייה הזו, הדרוכה
שאול פורת, מטפל בגינון

השנה לא הצלחתי להתארגן בזמן על זרעי ירקות החורף. ספק הזרעים הוותיק הערים קשיים ולא נעתר. הזמן חלף, 
שבוע ועוד אחד. חופשת סוכות מסתיימת ועדיין אין לי כלום. עודף תקציבי שכוח התגלה לפתע, ואיפשר לי להזמין 
שתילים ולהרוויח זמן יקר עד לבוא הזרעים. לכל אחד מאיתנו יש העדפה ברורה, מובחנת ומנומקת בין זרעים לשתילים.  
התאמה ליכולת של המטופלים, מוטורית וקוגניטיבית.. הזרעים הרי קטנטנים וממהרים להחליק מהיד. היכולת לתכנן 
ערוגה בצורה מופשטת מבלי לראות את הצמיחה בעיניים. ובכלל, הירקות המצליבים מיטיבים לצמוח משתיל. גם כך 

הנשמה יוצאת בטרם יבשילו.

על  המכסה  התחוחה  האדמה  מגע  הכפופה,  הסבלנית  הזריעה  המחורצים,  הקטנים  התלמים  לזרוע,  אוהב  מאוד  אני 
הזרעים. הציפייה הזו, הציפייה הדרוכה לנביטה. לפעמים אני מאבד את סבלנותי וכמעט שזורה את הזרעים הקטנים לכל 
רוח, זרעי הגזר והחסה העדינים, זרעי הצנונית, כדוריות קטנות, וזרעי האפונה, קוביות ורודות גדולות. היד הזורעת זורה 

אותם לכל רוח כמו האכלת תרנגולות משק צווחניות. 

בפעולת השתילה יש משהו שמזכיר לי את חוכמת הקואצ'ינג. כמעט כל אחד יכול, השתיל כבר מוכן וברור ונוכח. לעומת 
והצניעות,  הציפייה הדרוכה, הסבלנית לנביטה.  זאת הזריעה דומה בעיני לפעולת המעמקים של הטיפול. המתינות 
ולעיתים האדמה נותרת ריקה, כבויה, חסרת חיים, ואנחנו יודעים ששוב ושוב נצטרך לזרוע, נרד על ברכינו הקשויות , 
נרכין את גבנו שהכפיף עם השנים, עד שתתבקע האדמה בעדינות. התלמידים הצעירים מקבלים את הנביטה לעיתים 

כמו הבטחה שחייבת להתממש. הם לא שומעים את אנחת הרווחה הנובטת ,נמלטת מליבי. 
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רגב שכולו סקרנות תזזיתית

תלמידים חדשים מגיעים לגינה, בכל שנה שכבת ז' נראית לי צעירה יותר, ממש ילדים. עוד רגע ויתבקעו לנערים טורקי 
דלתות. ביניהם הגיע גם רגב ) שם בדוי זה ברור, כמה רגב אתם כבר מכירים? אופס, שכחתי את מירי רגב(. רגב בן 13 
בעל הפרעת קשב וריכוז רצינית. הוא מאוד אינטליגנטי אך אינו מסוגל לשבת לרגע וכל הזמן מזמזם מסביב. הוא זקוק 
ליחס אישי ופרטני ומתקשה בעבודת צוות ושיתוף פעולה. הוא מקפץ בזריזות ממקום למקום כחגב ואני ממש מתקשה 
לעקוב אחריו. רגב מאוד אוהב את הגינה. כל דבר מושך את מבטו ומעורר את סקרנותו. סופר את כמות נמלי הקציר 
שעסוקות בגרירת קוצים, מחפש את שלשולי האדמה הסמוכים לפני הקרקע בעונה הזו, מכין ייחורים ומזיזם ממקום 
למקום, מציף אותם במים ואינו מבין מדוע הם אינם מתפתחים. לא מקבל את ההפרדה שאנחנו עושים בין צמחי תרבות 
לצמחי בר. הוא מקבץ לערוגתו חמציצים צהובים, כנפון זהוב, חובזה וסביונים. העומס מציף ומבלבל אותו. למה לעשב? 
למה להוציא צמחים? הוא מלא בחמלה לכל צמח ועשב. לאט לאט הערוגה שלו מתמלאת בבליל של עשבים וירקות ולא 
ניתן עוד להבין מיהו מי - כאוס מוחלט כמו נפשו הסוערת. אני מציע לו להקים ערוגה נפרדת שבה יוכל לגדל את צמחי 
הבר שלו באין מפריע. חלוקה כפויה המפרידה בין חלקי נפשו. החלוקה משקיטה ומרגיעה אותו. הוא מצליח להתפנות 

ולעשב את ערוגת הירקות ולהשכין בה סדר. את ערוגת צמחי הבר אין צורך לעשב, כולם מוזמנים אליה.  

גל וכוחו של חיבוק

מזל שהשנה נמצא איתי גל, בוגר בית הספר בשירות לאומי. הוא נער מתוק חייכן ובעל יכולות הכלה שכנראה כבר אינן 
ברשותי. יש לו ליקוי בדיבור והתלמידים מתחברים אליו במהירות כמו חשים שהוא באמת מבין את עולמם. הוא מלווה 
אותם בקומתו הגבוהה ובחיוך הכובש שלו, מאזין למצוקותיהם,  מגיש כתף חמה, מעודד ותומך. בצורה אינסטינקטיבית 
הוא מצליח לתת מענה לצרכים הבוערים של החבריא, משקיט את המצוקות ומלא באמפטיה מכילה. לפעמים כל מה 
שדרוש לו לאדם הוא לב הפתוח לקראתו, ללא מילים מסורבלות וניתוחים מכבידים. אני מרבה לחבק השנה. פורש 
את ידיי לתלמידים ומאמצם אל ליבי הדהוי מרוב שנים והרגל. לפעמים גם מוסיף נשיקה קלה מרפרפת על ראשיהם. 
בלי מילים, פשוט לחבק. בסוף נותרת רק הציפייה הזו, הציפייה הדרוכה לנביטת הזרעים הטמונים, המכוסים באדמה 

התחוחה.
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ופרצת
בואו נעוף על העולם

אל לנו להצטמצם
בואו נרחיב את שורותינו

שמואל שבתאי, מטפל בגינון

במאמר זה, אנסה להציג את דרך עבודתי בחטיבת הביניים בבית ספר 'אמי"ת המר' ברחובות: איך ניתן להכיל במסגרת 
העבודה בגינה גם תלמידים, שבאופן טבעי אינם מתחברים לפעילויות המסורתיות והבסיסיות בגינה, כמו: עידור, זריעה, 

שתילה, עישוב והשקיה.
לפינת  אלי  מגיעים  הם  אחד.  תלמיד  עם  פרטני  באופן  או  תלמידים  ארבעה  של  קבוצות  עם  נעשית  עבודתי  עיקר 

החקלאות בבית הספר, לאורך שנת הלימודים, פעם בשבוע, למשך שעה.
היכולת  על  יזמות,  עבודה,  אסטרטגיות  בניית  צוות,  עבודת  על  דגש  שימת  תוך  להעצימם,  היא  העיקרית  המטרה 

להתחיל משימה ולסיימה עד תום, על הבעת רגשות, וצמיחה עם הגידולים שהם מגדלים...
ברצוני להמחיש את דברי באמצעות שתי הדוגמאות הבאות:

אירוע א'  עם קבוצת תלמידים מכיתה ז':

המשימה של הקבוצה הייתה להעתיק שיח שיפרלה גדול מפינה אחת בגינה לפינה אחרת באותה גינה. לצורך העבודה 
התלמידים נעזרו בקלשון, את חפירה ומעדר.

התלמידים, בהתלהבות האופיינית לגיל הנעורים, חפרו מסביב לשיח וניסו לעקרו מהשורש. 

ורק תלמיד אחד בשם דניאל ישב בצד, בשקט )לא הפריע !(.

ניגשתי אליו ושאלתיו: " דניאל, מדוע אינך נרתם למאמץ הקבוצתי"?

ענה לי, בכנות: " לא אוהב לגעת באדמה, לא אוהב להתלכלך! ".

הצעתי לו להכיר כיוונים נוספים בפעילות החקלאית. ניגשנו לחממה והצגתי לפניו את גידול אצת הספירולינה, הנעשה 
בבקבוקי פלאסטיק והפניתי אותו לספרות המקצועית שיש במחסן הכלים.

הבחור גילה עניין בתחום החדש, ובקש להשתלב בגידול וחקר האצה.

אירוע ב' בעת עבודה פרטנית עם תלמיד מכיתה ט'.

זה היה מפגש שלישי שלי בעבודה פרטנית עם לביא, תלמיד שאינו לומד ולא משתתף בכיתה, שאין לו חברים בכיתה, 
בעל דימוי עצמי נמוך וחסר ביטחון עצמי. 

לפינה  המריצה  עם  להגיע  ממנו  בקשתי  ומשפך.  מעדר  צמחים,  קומפוסט,  גידול,  אדמת  המריצה  על  העמיס  לביא 
הדרומית בבית הספר.
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לביא ענה לי: "אני לא יכול".
"כי המריצה כבדה", "כי אני לא יודיע איך מוליכים את המריצה". לבסוף אמר לי, בשקט:

"אני מתבייש להסתובב עם המריצה!"

שמחתי שהצליח להביע את רגשותיו.
הנחתי את יד ימיני על כתפו בעומדי מולו. ניסיתי לצוד את מבטו, אך עיניו היו מושפלות לרצפה וקולו לא נשמע.

אמרתי לו: "לביא, בשעה זו שאתה בא לעבוד בגינה, חשוב שתרגיש בנוח. זאת השעה, שלך היא!".  
הצעתי לו להתלוות אלי ולהכיר תחומים חדשים אצלנו בגינה כמו: גידול אצת ספירולינה ואקוופוניקה.  

שאל אותי :"מה זה אקוופוניקה"?

הסברתי לו שמדובר בגידול דגים וצמחים ביחד, בעוד אנו צועדים לכיוון בריכת הדגים. בראותו את הדגים בבריכה, 
שמתי לב איך עיניו הכבויות והמושפלות מטה פתאום בורקות. הוא הישיר מבטו אלי ובקול שמח ומתלהב קרא בשמי: 
"שמוליק, אתה יודע שאני יודע לדוג בים?". והתחיל לספר לי, שהוא ואביו יוצאים לדוג בלב הים בחוף אשדוד, בסירה 

המשפחתית... 

מיוזמתו, הציע להביא דגים מהים לבריכת הדגים שלנו, שבפינת האקוופוניקה. 
בתיאום איתו הפסקנו את הפגישות הפרטניות ולביא הצטרף כחבר נוסף לקבוצה מכיתתו. לשמחתי, גם בקבוצה נפתח, 
יפה  בים. לביא השתלב  והזמין את חבריו לקבוצה לדוג איתו  הפגין בפניה את מומחיותו בעולם הדממה של הדגים 

בקבוצה כשהוא מוביל  את פרויקט האקוופוניקה.

אקוופוניקה - צורת גידול של בעלי חיים בסביבה מימית בשיתוף – סימביוזה - עם צמחים, במערכת 
ממחזרת. המערכת האקוופונית מבוססת על כך שהפרשותיהם של בעלי החיים הגדלים בסביבה מימית 
)לדוגמה דגים( מהוות מוצר לוואי ההופך לרעיל עם הזמן עבור בעלי החיים שהפרישו אותן. לצמחים, 
לצמחים  מאפשרת  האקוופונית  המערכת  גבוהה.  באיכות  דשן  מקור  מהווים  אלו  מים  זאת,  לעומת 
הגדלים במים )לדוגמה, בגידול הידרופוני( לספוח את הפרשות הדגים  ובכך לטהר את המים. בשלב 
זה, המים חוזרים להיות נקיים וראויים לגידול בעלי חיים והם מועברים שוב אל מכל הגידול. במערכת 
על  מרכיביה אשר שומר  בין  על הקשר  סומכת  אידוי. המערכת  למעט  מים  איבוד  אין  האקוופונית 

סביבה מאוזנת. 
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ניתוח מקרה א'

" לא אוהב לגעת באדמה, לא אוהב להתלכלך! "
בספרות המקצועית, יש עדויות של מטפלים אליהם מגיעים מטופלים, שבתחילת הטיפול לא הסכימו לגעת באדמה או 
להתלכלך, אך בסופו של תהליך ארוך מורכב ומייגע, מצליחים להניע אותם לגעת באדמה. לכאורה סיפור הצלחה. לא 
נגעו ועכשיו כן. אנסה להמחיש את דברי מתחום המוזיקה: האם כולנו מתחברים לכל סוגי המוזיקה, לכל כלי הנגינה? 
הרי אין עוררין על כך, שלאחד, הרוק הכבד עושה טוב לנשמה ולאחר, מוזיקה קלאסית או ג'אז... האחד נרגע בנגנו על 

קלידי הפסנתר והאחר, כשמכה בחוזקה על התוף.
משום מה, בתחום הגינון, הפכנו את הנגיעה באדמה כמטרה בפני עצמה! שכחנו שבעבודת אדמה עם המטופל האדמה, 

הינה רק האמצעי ולא אותה יש לכבוש!
ואם מישהו לא אוהב את המגע עם האדמה, נגעל להתלכלך בבוץ?

על המטפל לפרוש לפניו מגוון פעילויות במרחב הגינה, כך שהמטופל יוכל להתחבר אליהן ולהרגיש בהן חופשי מעכבות, 
שנעים לו המגע עם החומרים וזורם בספונטניות ...

ניתוח מקרה ב'

"אני מתבייש להסתובב עם המריצה"
הרהרתי בתוך עצמי האם לנסות להניע את דניאל, בשיטה זו או אחרת,  להוביל את המריצה ולהשלים את המשימה 

,שהיא חשובה בפני עצמה )יתכן ואף הייתי מצליח(! הרי רוב התלמידים אוהבים להשתולל עם המריצה.
אך כשהעמדתי את עצמי במקומו, ניסיתי להיכנס לנעליו של נער מתבגר בגיל 15. ראיתי מולי נער עם דימוי עצמי נמוך, 
חסר ביטחון עצמי, חושש מתגובת הסביבה: מה יגידו כשיראו אותו עם מריצה במקום לשבת בכיתה כשאר התלמידים. 
רק אז הבנתי איפה לביא נמצא בשעה זו, מה הוא מרגיש ושהשלמת המשימה הזאת היא לא המטרה העיקרית שלנו 

כרגע! 

שאלות שעלינו לשאול את עצמנו בשני האירועים

אני רוצה לקחת את דבריו של דניאל  "שאינו אוהב לגעת באדמה ואינו אוהב להתלכלך",
ואת דבריו של לביא, שהעז להביע את רגשותיו בקול ולומר ש: "הוא מתבייש להסתובב עם המריצה".

ולשאול: 
האם כל אחד בפנימיותו מתחבר לעבודת האדמה?

האם מרחב הגינה המקובל )הקונבציונלי( מתאים לכל אחד? 
האם זאת התדמית של עבודה בגינה?
האם זאת התדמית של גינון טיפולי?

הרהורי תשובה 

השאלות שהעליתי אינן באות ממחשבות פילוסופיות אלא מעולם העשייה, וכולנו אולי נתקלים בהן מידי יום.
עלינו לחשוב איך אנחנו מתאימים את השטח לצורכי המטופלים, ולא איך מתאימים את המטופלים למה שקיים בשטח. 
)סיירי שטח בניווט טופוגרפי מכנים זאת "לאנוס את המפה" כאשר מישהו מנסה לשנות את המפה כך שתתאים לתוואי 

השטח(.

ימין.  ברגל  טיפול  להתחיל  לפניו  סלולה  הדרך  אליו,  ומתחבר  ההתעסקות  תחום  את  מראש  אוהב  שהמטופל  ברגע 
למעשה, נוחת הוא על מצע רך שבו הוא מרגיש חופשי ובנוח, כתפוח בשל לקטיף, כקפיץ לחוץ שמחכה רק להשתחרר.
לזהות את המכשולים האמיתיים של  עלי  היה  ולכן  ואינו אוהב לגעת באדמה  לטיפול מאחר  אלי  הגיע  לא  המטופל 
המטופל. מיותר לבזבז אנרגיות של המטפל והמטופל במכשולים שאינם רלוונטיים לגביו. עלינו להיות רגישים לצורכי 
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המטופל ודי אובייקטיביים ביחס לתחום העיסוק שלנו. להפנים, שלא כל אחד מתחבר לאדמה! 
עלינו להיות מודעים וערניים, לעקוף או לדלג על המכשולים הלא-רלוונטיים, שמן הסתם ניתקל בהם יותר מפעם אחת 

במהלך הטיפול. 

ספירולינה - אצה ירוקה כחולה, מיקרוסקופית, חד-תאית. שייכת למשפחת האצות הכחוליות. משמשת 
אמינו,  חומצות  בחלבונים,  עשירה  ספירולינה  משק.  וחיות  דגים  אדם,  לבני  תזונתי  כמקור  בעיקר 
ויטמינים ומינרלים רבים. ספירולינה גדלה הן במים מתוקים והן במים מלוחים. צורתה, המזכירה סליל 

היא שהקנתה לה את השם.

הידרופוניקה - המילה הידרופוניקה מורכבת מהמילה 'הידרו' שפירושה מים ו 'פוניקה' שמשמעותה 
צורת גידול. מדובר בשיטת גידול צמחים על מצע נטול חומרים מזינים. החומרים המזינים הדרושים 

לשורשי הצמח מסופקים על ידי המגדל, באמצעות מערכת השקיה ודשנים מתאימים..
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על כן חשוב מהיבט זה להרחיב את תחומי הפעילות בגינון הטיפולי ולאפשר גם לאלו שאינם אוהבים לגעת באדמה או 
להתלכלך, למצוא את עצמם במרחב הגינה והטבע.

על מנת לתת מענה הולם גם לאלו שאינם מתחברים לגינה המקובלת והמוכרת, העשרנו השנה את פינת החקלאות אצלנו 
בבית הספר, בתחומים נוספים, הנזכרים גם בדוגמאות שנתתי: 

הידרופוניקה: שיטת גידול צמחים במצע אבנים )טוף( ומים. פעילות נקייה עבור מי שאינו אוהב לגעת באדמה ולהתלכלך 
בבוץ.

אקוופוניקה: שילוב של הידרופוניקה וגידול דגים ביחד. סימביוזה במיטבה: הצמחים קולטים ומנצלים את ההפרשות 
של הדגים כדשן זמין לגדילתם וכך מטהרים את המים שבברכה, לרווחתם של הדגים. 

גידול אצת ספירולינה: הייטק בחקלאות. תחום חדשני, המאפשר לתלמידים שאוהבים לחבר מדעים יחד עם התנסות 
מעשית בשטח.

הייטק בחקלאות, שיכול להעלות את תדמיתה של  הזמן.  לרוח  ואף מתאימים  פעילות חדשים, מסקרנים  גם תחומי 
החקלאות בעיני הדור הצעיר.

יהיו תלמידים שיבחרו את העבודות הפיזיות, עם הטורייה והקלשון. אחרים יעדיפו עבודה נקייה וישתעשעו עם הטוף 
בגידול ההידרופוני ויהיו גם אלה שיתעניינו יותר באקוופוניקה או בחקר אצת הספירולינה. 

מה שחשוב: כולם יסתובבו בגינה המורחבת, ישבו תחת אותו עץ מכנף  לשתות את תה הצמחים האהוב על כולם, 
ייהנו מסלט ירקות שגידלו במו ידיהם, ישתו שיק פירות עם אצת ספירולינה, שהצליחו לגדל באותה הגינה, וגם יוכלו 
לשמוע את ציוץ הציפורים ואת רשרוש העלים, כשהרוח נושבת, בעוד הגינה עוטפת אותם ליחידה אחת תחת אותה 

כיפת שמיים.  

אני מקווה שדוגמאות אלו ישמשו כפתיח לשיח ודיון למען המשך התפתחותו של הגינון הטיפולי.
מה שחשוב, שלא נקפא על השמרים ונקדש את הקיים.

כל אחד יבנה את המודלים על פי צרכי האוכלוסיות המגיעות אליו, שהרי השמים הם הגבול. כך נהפוך את הפעילות 
בגינה, בחיק הטבע, כאמצעי מעצים, מרפא ומרגיע, לנחלת הרבים, שהרי הטבע שייך לכולם!

לאפשר לרבים להיחשף בפותחנו לפניהם צוהר ל:
"שירת הצמחים-שקטה, ללא קול, המקשיבים שומעים". )לקוח מאחת השלטים בגינה ע"ש רינה סמילנסקי, ברחובות(.
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סביב ספר בחורף
טל אמוילס

לקראת החורף המתקרב טוב לאסוף פעילויות לימים גשומים בהם נעבוד פחות בגינה ויותר נתכנס סביב שולחן, תחת 
גג, ונוכל לנצל את הזמן החורפי ליצירה ולשיחה. במהלך עבודתי כספרנית תמיד משכו את ליבי הספרים שנכתבו עבור 
ילדים, שיש להם נגיעה בצומח ובאהבת הטבע, ספרים על חיי הגינה, ספרים שעוסקים בקיימות ושמירה על הסביבה. 
החלטתי להביא כאן רשימה של ספרי ילדים המאפשרים שיח סביב הנושאים הללו. אציין גם לאלו גילאים מתאים הספר 

ומה הנושאים שניתן לפתח סביבם שיחה ומחשבות, בעבודה עם ילדים בגינון טיפולי.

סב סביון לומד לעוף / מאת אורית רז , איירה נורית צרפתי, הוצאת ספריית הפועלים 2006.

ספר המדבר על הרצון במעוף והגשמה, על הרצון לחקור את העולם ועל דחיית סיפוקים אל מול תחושת מוגבלות, 
כשמשהו עוצר בעדנו מלעוף. הסביון שרוצה לעוף בסיפור, משחק משחקי השתקפות של דמותו בצורות חיים אחרות. 
במקרה של הסביון, הגבעול שהוא קשור אליו ]תרתי משמע[ מגביל את תנועתו וגם מקטין אותו במילותיו "אתה פרח 
קטן  השאר איתי כאן". במשפט הזה מצויה הגבלה והקטנה של רצונות הפרט עד שהפרח זועק "אתה אף פעם לא תשחרר 
אותי" והגבעול לא משיב לא נענה, אולי כמו הורה הוא יודע שיבוא רגע השחרור, שכל דבר בזמנו. הקונפליקט הזה יוליד 
התמודדות וצמיחה. כששיערו של הסביון מלבין משחרר אותו הגבעול ומברכו בדרך צלחה, כי הגיע הזמן לנוע ולפזר 

את זרעיו לכל עבר ברוח.

אפשר לעבוד על נושאי דחיית סיפוקים/הגשמת חלומות/ רגשות שעולים כאשר לא נענים לרצונותינו. וגם לשוחח על 
התרבות צמחים בעזרת הרוח.  לגילאי ב' ג' ד'.

הספר פותח בקשר של אוריה עם אור החמה ובהמלצתה של חיפושית לזרוע חמניות הדומות לחמה. הספר מלווה את 
תהליך הזריעה. מצד אחד, הקורא עד לחשש של אוריה שמא לא ינבטו הזרעים ומצד שני, יש לנו דיווח מרגיע על מה 
שקורה מתחת לפני השטח מפי שלשול חבוי שחי שם. ילדים יקבלו מספר זה את תענוג הגילוי: קיימים  בספר קפלים 
שיש לפתוח כדי לגלות מה קורה לנבטים באדמה, האיורים מקסימים ומזמינים התרגשות ומעקב אחרי הצימוח והטיפול 
בנבטים. ישנן הצעות לטיפול נכון בצומח והחיפושית מסבירה, בבועיות קומיקס, את שלבי הצמיחה וצרכי הצמח, לאורך 
הסיפור. במרכז הספר נפתחת חמנייה מקופלת,  גדולה וצהובה! חגיגת ההצלחה פרושה לפנינו ומאירת עיניים. גם בשלב 
הכמישה החיפושית הידענית מרגיעה ומגלה שבלב הפרח מצויים הגרעינים ואפשר לחלק לחברים שיזרעו באביב הבא. 
ניתן לשוחח על הצורך בהצלחות.  בסוף הספר מציידים אותנו בעצות טובות בגינון. ספר לעידוד התנסות בזריעה. 

מתאים לילדי גן חובה וכיתות א' וב'.

יה חמניה! איך זרעון הופך לפרח / מאת קייט פטי, אייר אקסל שפלר,
נוסח עברי מיריק שניר, הוצאת כנרת 2008.

זרעוני / מאת דני נחליאלי, איירה מיכל אפרת, הוצאת "קוראים" 2002.

ספר עם מסר דידקטי על מעגל חיי הצמח, על חלקם של הזרעים בחיינו, על פיזורם בדרכים שונות ועל הטיפול בהם 
לאחר הזריעה. יש גם הסבר על חלקי הצמח: על השורשון, הניצרון והפסיגים, ועל דרכי ההזנה של הצמח מן האדמה 
ויצירת הזרע כסגירת מעגל. בעקבות הסיפור אפשר  והשמש. הספר מסתיים בביקורם של החרקים, בהבשלת הפרי 

להביא דוגמאות של פירות וזרעים ולשוחח על השלבים השונים בחיי הצמחים.
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נוסח  מתיוס,  טינה  מאת   / גרעין  אחד  לכל 
עברי עדנה קרמר, הוצאת הקיבוץ המאוחד 2008.

תרנגולת אדומה מוצאת גרעין ירוק ]אדום וירוק הם צבעים 
האיורים,  רקע  על  בספר  הבולטים  משלימים,  מנוגדים 
יושבי  ולבן[.  שחור  בצבעים  הדפסים  באמצעות  שנעשו 
הגרעין  את  לזרוע  לתרנגולת  לעזור  רוצים  אינם  המשק 
ולכן היא זורעת אותו בעצמה. הגרעין נובט ושוב, אף אחד 
עושה  והיא  בשתיל  ולטפל  להשקות  לה  לעזור  רוצה  לא 
הכול בעצמה. הנבט צומח לעץ שהופך למקום נעים עבור 
מעין  שהיא  פעולה  ביצה,  מטילה  היא  בצלו  התרנגולת. 
אפרוח.  בוקע  הביצה  ומן   , הסביבה  עם  אחדות  של  שיא 
גורי חיות המשק, שסירבו לעזור בשעתו לתרנגולת, רוצים 
לשחק תחת העץ, בצילו. כעת תורה של התרנגולת לסרב. 
נוצר קונפליקט. יש כעס שנאגר בתרנגולת אשר רוצה צדק 
שההתנהגות  לאמו  מעיר  הקטן  האפרוח  אז  אבל  פואטי. 
שלה פוגענית. התרנגולת קשובה לרצונותיו, מגלה גמישות 

זרע של גזר / מאת רות קראוס, איורים קרוקט ג'ונסון, 
נוסח עברי יהודה אטלס, הוצאת  קלסיקלטת 2008.

ספר קטן גוף מתאים לקטנים, הכיתוב מועט ]2 שורות בכל עמוד[. ספר המאפשר קריאה משותפת עם ילדי א' ו ב'. 
מסופר על ילד שזורע זרע של גזר. חששותיו גוברים שמא הזרע לא ינבוט.  ההורים ואחיו של הילד אומרים לו שוב ושוב 
שהם חוששים שהזרע לא יגדל. דברי בני המשפחה לילד מציפים את החשיבות של סביבה תומכת, שתעודד צמיחה ללא 
חשש מכישלונות. אנו שותפים להמתנה למשהו שיגדל אחרי שהשקענו בו. למרות הכול הילד ממשיך לטפל בערוגה 
הריקה לכאורה, עד שיום אחד הגזר גדל, בדיוק כפי שהילד ידע בתוכו שיקרה. כשקראתי בספר הרהרתי בחשיבותה של 
האמונה הפנימית, שלא נרמסה תחת חששות הסובבים. זהו ספר שמעניק אומץ וחיזוקים לילדים, מוכיח שאין להתייאש 

ושיש להקשיב ולהאמין לתחושות הבטן שלנו. אפשר לשוחח על חששות, במה אנו חזקים, מהן ההצלחות שלנו.

ומכבדת את בקשתו וכל הקטנים משחקים יחד. הקורא חש בתיקון כשתם היום והתרנגולת האדומה מציידת כל אחד 
מהחברים בגרעין ירוק, מעשה של נדיבות ותיקון. כולם הרוויחו מצל העץ ומתכונותיו. החריצות השתלמה וכך הגרעין 

נטמן הלאה. 
ניתן לשוחח על עזרה הדדית, חברות ושיתוף, על ערך החריצות והגמול שבצדו, על כעס, סליחה ותיקון. ועל כוחו של 

זרע והתכונות של עץ. 

ההר הירוק / מאת מיריק שניר, איורים של ראול מנדוסה, הוצאת יסוד 2009. 

גם ספר זה עוסק בהבנה שלא ניתן לנצל משאבי טבע בלי גבולות, ללא מחיר כבד של אסונות טבע וסחף של אדמה. 
הסיפור ברור, טבול באהבת טבע וכבוד לטבע ומצויד במשפט החשוב "מי שמגן על העץ, העץ מגן עליו". יש בו מסר 

שחשוב לשתול עצים, שיאחזו חזק את אדמת ההר שלא תיסחף בגשם וברוחות.

לסופר והמאייר רן לוי יממורי יש מספר ספרים העוסקים בקיימות. אחד מהם, שיצא בשנת 2010 נקרא "ילדים מביאים 
חסידות לעולם". 

ספרים העוסקים בקיימות 
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יצאנו לטייל / עריכה רינת פרימו, איירה רעיה קרס, הוצאת משכל 2016 ת"א.

זהו ספר שמעודד התבוננות בטבע באמצעות יציאה לטיולים, מעין הזמנה להביט מי חי לצדנו? אילו צמחים ואילו בעלי 
חיים? מיהם הפרחים ואיזה פירות נפגוש בדרך? ספר שהוא המלצה לטייל בשכונה ממש בקרבתנו, לצאת לפרדס, לחוף 
הים, למושב הסמוך ולטיול במדבר. מי חי בתנאי החוף? איזה עקבות נראה בחול? מה גדל בשדות ומי הם בעלי החיים 
שנוכל לראות בתוך הישוב. בעמוד 315 אפילו יש המלצה איך לגדל עלי סלק! הספר משובץ בשירים נהדרים. כל סביבה 
מתוארת על החי והצומח שבה. בספר כלולה המלצה, שכמובן נוגעת לכולנו, שלכל אחד מאתנו תהיה קערה או קופסה 
בה נשים דברים יפים שאספנו במהלך הטיול: אבן יפה, בלוט, עלה, מחט של דרבן, כל אלה יזכירו לנו איפה היינו וכמה 

נהנינו.

רינת פרימו כתבה גם את הספר "שלג של סביונים" / איורים של מאיה איש שלום, הוצאת ידיעות אחרונות  2017. 
מסופר בו על גן ילדים שיוצא דרך קבע לטייל בשדה. והנה, יום אחד השדה הופך לנדל"ן. הילדים ניצבים בפני משבר 
וגעגועים, אבל תושייתה וחשיבתה החיובית של הגננת מסייעת לפתור את המשבר. ספר עכשווי הנוגע לכולנו, במציאות 
שבה תאוצת הבינוי באה על חשבון השטחים הפתוחים והירוקים. איך אנו מרגישים כשמשנים לנו את נוף ילדותנו? איך 
לקבל את המציאות הכואבת הזאת? מה ביכולתנו לבחור ולעשות מול המגמה כדי לא לאבד את הקשר שלנו עם החי 
והצומח סביבנו? כל אלה עולים מתוך הספר הזה. נהדר לעבודה עם גילאי גן וכיתות א' ב'. אפשר לשוחח על שטחים 
ירוקים בהם אנחנו אוהבים לשהות, מה מצוי בהם שמשמח אותנו, וגם על הזריעה והשמחה המתלווה לה, חשיבותה של 

עשייה חברתית כקהילה, קבלת השינוי והשבר והרתמות להמשיך לצמוח הלאה.

עץ המיץ / מאת יוסי מערבי, אייר שחר קובר, 
הוצאת הקיבוץ המאוחד 2010. 

הספר מהווה מעין משל על כפר קטן שיש לו צמח נדיר, עץ 
יחיד במינו, שמעליו ניתן להכין את המיץ הכי טעים בעולם. 
אנשי הכפר ניצבים כל אחד לחוד וגם יחד כקהילה בדילמה 
חברתית לגבי השימוש במשאבים הציבוריים. המשל מכוון 
למשבר  להביא  עלולה  שהתנהלותה  הקהילה,  אל  זרקור 
סביבתי עם השלכות שיגעו בכל אחד מחבריה. הסיפור הזה 
מעלה למודעות את הצורך במחשבה לפני שעושים שימוש 
אנוכי במשאבים של כולנו. כפי שכתוב בעמוד האחרון של 
שיכולה  כמונו"? שאלה  ינהגו  כולם  אם  יקרה  מה   " הספר 
להפוך למנוף של עשייה מתקנת למען שימור הסביבה. ספר 
שטוב לעבוד עמו בקבוצה בנושא התנהגות ואחריות הפרט 

בחברה, ומנהיגות חברתית.

הסיפור מבוסס על מקרה אמיתי שקרה באחד מאיי יפן. הספר מדבר על היכולת שלנו כבני אדם לשנות דפוסי פעולה 
כמו ריסוס שדות חקלאיים, הפוגעים בבעלי החיים ובמחזורי טבע נוספים. זו דוגמה נפלאה כיצד אפשר וחשוב להציל 
את הקיים, להציל בעלי חיים מהכחדה ולעשות מעשה. השיח בעקבות הקריאה בספר יכול לעסוק גם בנזק שחומרי 

הדברה גורמים לנו ולסביבה ועל חינוך הדור הצעיר למודעות לשימור הסביבה. 

הספר הנוסף של יממורי הנקרא "פח האשפה", עוסק גם הוא בפגיעה בשרשרת המזון אצל בעלי חיים שונים כתוצאה 
מהזיהום שאנו, בני האדם, גורמים לסביבה ומספר על הצלת התנשמות מכליה. 

שני הספרים בהוצאת ספרי הר-יער בנימינה.
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שלושה ספרים לעבודה רגשית עם ילדים

על עלה ועל אלונה / מאת שירה גפן, אייר דוד פולונסקי, הוצאת עם עובד 2003.

ספר שמספר על יחסים קרובים ועל שיח ורגש בין ילדה לעץ. ספר שמראה את חיי הרגש של עץ במקביל לאלה של 
ילדה. ההתבוננות בסביבה מקבלת מקום , ספר שמעורר מחשבות על רגשותיו עץ בדומה לנו ובשונה מאיתנו. שירה גפן 
יצרה השתקפויות חכמות בינינו לעולם הצומח. בעזרת האינטימיות שמעניק הספר המיוחד הזה ניתן אולי לעבוד בגישה 
השלכתית עם מטופל/ת בטיפול פרטני. האיורים מרגשים ומדהימים והמשפט הנהדר "לב תמיד מגיע לאן שצריך" ליווה 

אותי ימים רבים.

הצ'לו של אלישע / מאת מרסלה לונדון, איירה 
הילה חבקין, הקיבוץ המאוחד 2004.

הספר מספר על ילד שחולם לנגן בצ'לו, עולמו הוא עולם 
המוסיקה  המקבל את השראתו מעולם הטבע ויופיו. ליום 
עצמו  לבין  בינו  תוהה   הילד  צ'לו,  אלישע  מקבל  הולדתו 
האם הצ'לו מתגעגע ליער ממנו נוצר. בחלומו, מופיע היער 
והעץ הזקן מכולם מבקש להסביר את מצב היער ואת סכנות 
כריתת היתר המתרחשת בו. הצ'לו של אלישע מסרב לנגן 
אלישע  את  המניע  דבר  החרדים,  קרוביו  על  לו  עצוב  כי 
להושיע את היער.  הוא מתיישב בחור של עץ שגזעו חלול, 
בלב היער, ומקשיב לעץ שמספר לו על סב סבו של הצ'לו 
שלו ועל געגועיו של הצ'לו ליער. הקורא חש שישנו קשר 
קוסמי מיסטי בין הצ'לו לבין העצים ביער. אלישע מחבק 
הופך  בכך  המנסרה.  בעל  אביו  את  לחפש  ויוצא  העץ  את 

אלישע שליח למודעות לתפקיד העצים, ולקריאה להניח ליער להתפתח. הספר מעביר את המסר של העלאת המודעות 
לנזק שבכריתת עצים,  יש לכרות עצים במידה, בזהירות ובאחריות ויש לשתול חדשים תחתם, כדי שהיער לא יעלם. 
הספר עוסק גם בשורשים, "בחזרה הביתה" של הצ'לו אבל גם של הקוראים  לשורשיהם ויש בו הזמנה לחזור לאהוב את 
האדמה והצומח, כי משם נצמח ומשם ניצור. הסיפור מזמין לדבר על רגשות שייכות, בית, הכוח לשנות ולשפר מצב קיים 

ועל לקיחת אחריות על חיינו. מתאים לגילאי ב' ג' וגם ד'.

ואחרון חביב ברשימה זו הוא ספר שאהוב עליי במיוחד!

האבנים של אסטון  / כתבה ואיירה לוטה גפנבלד, הוצאת בבל וידיעות אחרונות, 2009. 

ספר מיוחד במינו גם בשל הנושא הרגשי שהוא מעלה וגם בשל האיורים האקספרסיביים, בעלי החזות הנורדית )הסופרת 
מוצאה משבדיה(. אסטון הוא בעצם כלבלב. הוא הולך עם אמו בערב סתיו קודר ורואה אבן מחספסת רטובה ומרגיש 
שקר לאבן המסכנה. הוא לוקח אותה הביתה ומכין לה מיטה ושמיכה מכובעו. למחרת רואה אסטון אבן גדולה יותר 
וגם לה קר.  למרות כובדה אסטון נושא אותה הביתה, שוטף אותה, מטפל בה ומכין גם לה מיטה. החורף מגיע ואסטון 
ממשיך לחוש את מצוקת האבנים בטיוליו ואוסף אותן הביתה, כי עצוב להן או שקר להן או שהן בודדות. וכך נעשה 
צפוף בבית של אסטון מרוב אבנים מטופלות. אמא נאנחת אבא מניד בראשו אבל אסטון ממשיך בשלו. על כולן הוא 
מרחם ואת כולן אוסף. יפה לציין שההורים השבדים של אסטון אינם כבולים למאפיינים מגדריים מקובלים: אבא סורג 
,ואמא היא רוקרית! יום אחד חמים אבא מציע לקחת את האבנים לחופשה. הם שמים את האבנים בנרתיק הגיטרה של 
אמא ונוסעים לחוף, שם אבא עוזר לאסטון לפזר את אבניו בחום השמש, לצד האבנים שהחוף שופע בהם. אבא מציע 
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ספרים חדשים על המדף

"פלורט" כתבה אנה ווקר הוצאת כתר 2018

ספר העוסק במעבר למקום חדש, לדירה בעיר, ועל ההתמודדות עם הגעגוע לבית ולגינה שנשארו מאחור. הילדה מיי 
,גיבורת הספר ,עוברת לדירה בעיר ויוצאת לחפש את מה שהכי חסר לה, את הירוק הצומח, היא דבקה בחיפושיה, עד 

שמוצאת ומצמיחה בכוחות עצמה גינה קהילתית. הקורא עד לכוחו המבריא והמשקם של הגינון. לכיתות ב' –ג'.

"הדרך אל ההר" כתבה מריאן דובו מצרפתית תרגמה רמה אילון , הוצאת כנרת 2018

סיפור נפלא על גברת גירית שאנו מתלווים אליה למסעותיה לראש ההר ובדרך מגלים את אהבתה לטבע ורגישותה 
לזולת ולסביבה , גברת גירית מראה לנו את הדרך להר וגם את הדרך לתמוך במי שיש לו חששות ופחדים ולעודדו על 
פי דרכו. הקורא  מכיר דמויות וצמחים במסע המשותף ,ולומד על הדרך שיש לפלס לעצמנו כדי להגיע לפסגה,  וגם על 

איך להפוך למדריך עבור אחרים. לכיתות ב-ג.

שהאבנים יעברו לגור שם בחוף עם הרבה אבנים אחרות ויישארו שם  כשהמשפחה תחזור הביתה. לאסטון לא קל עם 
המחשבות על הפרידה הזאת. לאחר פסק זמן של מחשבות שב אסטון עם נרתיק הגיטרה ומשהו מקרקש בנרתיק, הוריו 
חוששים שנותרה שם אבן, אך אסטון מסביר: אספתי מקל בודד. ריחמתי עליו. הרי יש כאן רק אבנים. התמונה בעמוד 

האחרון בספר מראה מיטה קטנה ומקל מכוסה ישן בה. 

בגינון טיפולי ניתן לעבוד עם חומרים מן הטבע שאפשר להשליך עליהם רגשות שונים. אסטון ]ששמו מרמז על אהבתו 
אמפתיה,  על  שיח  לפתח  אפשר  הסיפור  בעקבות  בטיוליו.  מוצא  שהוא  החפצים  על  רגשותיו  את  משליך   ]stons-ל
הזדהות רגשית, חרדות ופרידות מהיקרים לנו ופרידות מהרגלים ]ואף קיבעונות[ שדבקו בנו. מתאים לעבודה פרטנית 

לגילאי ב' וג'.
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