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 צילום שער אחורי:  מנדיקו

 דבר העורכת: 
 , שלום, 03לקוראות/קוראי ביטאון 'אדם צומח' 

של "אדם צומח" התמשכה  03הוצאת גיליון 

הפעם. נגיף הקורונה פלש לחיינו, הכנס השנתי 

 נדחה ועימו הוצאת הביטאון.

ובשטח, העשייה מוסיפה לשאת פירות, כפי שניתן 

, המשתפת קיי   אליזבת לקרוא בכתבתה של  

אותנו בכברת הדרך האישית המשמעותית 

שקמה ג'יבלי וחנוך שעשתה, כמטפלת בגינון.  

אל  עם    דני ן  ו י א ר ם  אי י ן מב נדה סלומו , לי

ו  ז לי בארץ.  פו ן הטי ו נ י ממייסדות תחום הג

הזדמנות ללמוד על תהליך ההתפתחות שלו ועל 

עשתה את עבודת   מורן חן מחשבותיה לעתיד.   

המחקר האקדמית הראשונה, הנחוצה כל כך 

לקידום ההכרה בגינון הטיפולי בארץ. היא חולקת 

עם הקוראים חלקים חשובים במחקר. מומלץ 

 להקדיש את הזמן לקריאתו. 

 

כותבת על החיבור רב ההשראה  טל אמוילס

בין שירה לטיפול בגינון ולמושג 'זולתעצמי', 

ושאול באמצעות מובאות מהמשוררת זלדה 

מספר בדרכו המיוחדת על מחשבותיו  פורת

כאיש טיפול מנוסה. את הרשימות בצל הקורונה 

אודות השפעת התקופה על  ניצה דהןכתבה 

 –'בית העיוור', עם כמה תובנות עמוקות. ולסיום 

סיפור על כוחו הטיפולי של 'מקל דיבור', גם הוא 

 .טל אמוילספרי עטה של 

מאחלת לכם הנאה והרחבת הדעת ממגוון 

 הכתבות

 אביגיל מרקמן, 

 עורכת הביטאון.
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 אליזבט קיי

 מסעי האישי   –'החממה של אליזבט' 
 השביל

השביל המתפתל אל "החממה של אליזבט", מלווה בעצי זית בוגרים שעומדים כשומרי הסף לכל העובר דרך שער 

העץ הישן. מהכניסה כבר ניתן לשמוע את מפל המים 

הקטן הממלא את בריכת הדגים ואם מסתכלים 

לשמאל אפשר להבחין בדגי זהב שוחים להנאתם בצל 

 הבמבוק שסביב. 

ככל שיורדים בשביל מתחילים להבחין בגשר עץ קטן 

וערוגות צנועות מלאות ירקות ופרחים. בהמשך, שיח 

רוזמרין שולח ניחוחות שמלווים את המבקר בדרכו 

והלבנדר מוציא ניצנים של פריחה ומזמין את האורח 

 לטפס אליו ולהריח את בשמיו.

בכדי להיכנס לחדר האמנות המרווח נפנה שמאלה 

עם השביל לכיוון מרפסת עץ, עליו מונחים כדים מלאים בפרחים, תבלינים, נבטים וסוקולנטים. משם כבר אפשר 

להציץ לחדר האמנות דרך קירותיו העשויים חלונות זכוכית, חלקם לבושים בוילונות אווריריים לבנים שמאפשרים 

 פרטיות אך אינם מסתירים לחלוטין את הירוק שמאחוריהם.

השביל ופיתוליו מסמלים עבורי את הדרך שהובילה אותי לגינון הטיפולי. זאת לא הייתה דרך ישרה בה ניתן לראות 

את יעדה הסופי מראש, אלא דרך מפותלת, עם עצירות, חוויות, אתגרים ושינויי כיוון. הדרך הייתה מלווה ביעדי 

ביניים שונים, כל אחד מהם נכון לתקופתו, אך לא תמיד היה פשוט לדעת מתי לעצור ולחפש את היעד הבא, להבין 

 שנכון לעשות שינוי כיוון ולהמשיך במסע.

היום, בהסתכלות אחורה על השביל המפותל, ברור לי שכל אבן שהפכתי וכל צעד שלקחתי הובילו לכיוון החלום 

 'החממה של אליזבט'. -הזה שאני קוראת לו היום 
 

 להכיר בחלום

לא הגעתי במקור מתחום ההוראה. התואר הראשון שלי היה בלימודי ארץ ישראל ועבדתי שנים כמורת דרך. כאשר 

ראיתי שחיי המשפחה שלי לא משתלבים עם הימים והלילות שנדרשים בענף 

התיירות, החלטתי להחליף כיוון להוראה. עסקתי בהוראה כשתים עשרה שנה 

ובתוכן שילבתי את עולם הגינון ובהמשך גם הטיפול. פיתחתי תכנית ללימודי טבע 

ויהדות עבור בית ספר ייחודי שמשלב דתיים וחילונים, וכחלק ממנה הקמתי 

 לילדים גינה וחממה.

לאחר צבירת ניסיון בהוראה ועבודה עם ילדים, ידעתי שאני רוצה עוד כלים כדי 

להתפתח והחלטתי להירשם לקורס לגינון טיפולי בסמינר הקיבוצים. הגעתי 

לקורס עם רצון לצבור ידע נוסף בעולם הגינון ולהעמיק את לימודיי בתחום 

ההוראה. לא דמיינתי שזה ייקח אותי לכיוון אחר לגמרי. הלימודים הכניסו את האלמנט הרגשי לעבודה שלי עם 

הילדים, את ההבנה וההכלה האמפאתית שתורמת להתפתחות של כל ילד וילדה. התחברתי לתחום הטיפולי 

הרבה יותר ממה שאי פעם הרגשתי בתחום ההוראה. הקורס פתח לי עולמות תוכן חדשים והתחלתי להתלבט לגבי 

 המשך דרכי.
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לאחר סיום הקורס, הגיעו אליי ילדים לטיפול בגינת בית הספר. שעות הטיפול היו השעות האהובות עליי 

ביותר במשך היום. עדיין עבדתי במקביל כמורה לטבע בבית הספר אך עם הזמן הכרתי בזה שאצטרך 

להתמקד ולבחור בין שני התחומים אם אני באמת רוצה להתפתח. ראיתי שאני לא מצליחה לממש את עצמי 

עד הסוף בבית הספר, במקום שבו רואים אותי יותר כמעבירה חוג גינון מאשר כמטפלת. בנוסף, הבנתי שיש 

 לי עוד הרבה מה ללמוד בתחום הטיפולי ורציתי לקחת צעד קדימה.

מצאתי תכנית באוניברסיטת חיפה לתואר שני בטיפול באמנות והחלטתי לנסות את מזלי בתחום שבו, כמו 

הגינון, משלב יצירתיות ועבודת ידיים. התכנית דרשה השקעה רבה כולל מאות שעות של אומנות וקורסים 

מקדימים בפסיכולוגיה, אך ידעתי שזה חיוני בשבילי כדי להתקדם בתחום הטיפולי. התחלתי להכיר בזה 

  שיש לי חלום ושאצטרך להשקיע כדי לממש אותו.
 

 לצייר את החלום

בלימודי גינון טיפולי, עשו לנו תרגיל בדמיון מודרך בו התבקשנו לטייל בגינת החלומות שלנו. השתדלתי 

לדמיין גינה טיפוסית מלאה בירקות ותבלינים שתולים בערוגות מסודרות. בכל פעם שניסיתי לדמיין את 

שורות הירקות התמונה השתנתה. בסוף, כשביקשו מאיתנו לצייר את מה שעלה לנו בראש, ציירתי תמונה 

של חוות סוסים עם שער מעץ, ישר מהפרברים של מדינת ניו יורק בה גדלתי עד שעליתי לארץ לפני עשרים 

 וחמש שנה. 

בהתחלה התקשיתי לקבל את העובדה שהגינה שלי נראית אחרת מגינת ירק טיפוסית. מה שתיארתי לעצמי 

כגינה שמתאימה לטיפול, היתה שונה לגמרי מהציור שבא ישר מבפנים, בלי כל ההשפעות החיצוניות של מה 

 שמקובל ומצופה ממני.

הציור הכה בי חזק. הבנתי שאני חייבת לחפש יותר עמוק ולהכיר בחלומות שלי, לצייר אותם בלי לפחד שהם 

 יהיו שונים מדי או אחרים מדי. לפחות הם יהיו שלי.

כמה חודשים לאחר מכן, בקורס אחר, התבקשנו לצייר את הקליניקה העתידית שלנו. ציירתי בקתת עץ עם 

מרפסת וגינה, ציור ממשי שכבר שילב בטבעיות את החלקים השונים בתוכי, ציור עם גוונים שונים ורעיונות 

אחרים. את הציור הזה שציירתי אז מדמיוני, אני רואה כל יום כשאני מסתכלת על מרפסת העץ מתוך 

 הקליניקה שלי בחממה. 

 מיקוד במטרה

לאחר הלימודים בטיפול באמנות עשיתי סטאז' בכפר הנוער בן שמן עם נוער בסיכון והתחלתי במקביל 

לעבוד כמטפלת בגינון בעמותת ילדים בסיכוי. בתקופה ההיא, עזבתי את בית הספר, החלטתי שהעתיד שלי 

הוא טיפול ופתחתי קליניקה פרטית. תחילה, 

שכרתי כמה שעות שבועיות בקליניקה של 

פסיכולוגית. החדר התאים לפגישות, אך 

מצאתי את עצמי מסתכלת החוצה מהחלון 

הקטן ומתגעגעת לטבע ולגינה. כל מפגש 

מילא את החדר בצבע ובנצנצים ואני ביליתי 

שעות אחר כך בלהחזיר את החדר למקום 

ראוי למפגשים של פסיכולוגית. חלמתי על 

מקום בו אפשר ללכלך בלי להסס. אז, כבר 

רוצה לשלב את שני  ר שאני  היה לי ברו

 התחומים שלי, גינון ואומנות, במקום אחד.
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בדרכי להקים מרכז טיפולי התחלתי להבין שלא אוכל לעשות הכול לבדי. התחלתי להתייעץ ולהיעזר בידע של 

אחרים, גם של קרובי משפחה וחברים וגם של אנשי מקצוע בתשלום. התחלתי לספר לאנשים שאני מעוניינת להקים 

 מרכז טיפולי בו אשלב גינון ואמנות. ככל שדיברתי על זה, הרעיון הפך למשהו אמיתי יותר, בר השגה.

אחותי סיפרה לי על מרכז לקידום עסקים קטנים שנקרא מטי. במחיר מסובסד, ארגנו לי עשר פגישות ראשונות עם 

מומחית לשיווק וקידום עסקים. מכאן התחלתי לא רק לדבר על החלום אלא ליצור מטרות, לקבוע יעדים ולבדוק איך 

הופכים חלום למציאות. מקום עוד לא היה לי אך ידעתי שאם אחפש מספיק, אמצא אותו. בדיעבד, העובדה 

 שדיברתי על החלום הרחיבה את מעגל הקשרים שיצרתי ובזכות כך מצאתי את מקום החלומות שלי.

 

 לרשום את החלום

יום אחד החלטתי לכתוב את כל מה שאני מחפשת בקליניקת החלומות שלי. כמו הציור שציירתי שנים קודם, כתבתי 

רשימת מכולת של מה שחשוב לי: גינה גדולה, חדר אומנות נעים ופרטי, צוות שאוכל להתייעץ איתו על גינון או 

טיפול ועוד. הרשימה היתה ארוכה. זה היה בתקופה בה חיפשתי מקום לקליניקה והתלבטתי אם להצטרף למרכז 

טיפולי קיים שהציע לי חלקת אדמה לגינה טיפולית. המקום נראה מתאים לכאורה, אך כל פעם שהגעתי, הרגשתי 

 שמשהו חסר.

חשבתי שאם ארשום את כל מה שאני רוצה, אוכל לראות באופן יותר ברור את היתרונות והחסרונות במקום. לאחר 

שרשמתי הכול, התחלתי לבדוק איזה מהקריטריונים מתקיימים במקום עליו התלבטתי. לתדהמתי, עשיתי רק ווי 

אחד בכל הרשימה. חוץ מהגינה שום דבר לא הסתדר עם החלום שלי. התחושות הקשות שהיו לי בבטן היו באמת 

 עובדות בשטח, וכשראיתי זאת שחור על גבי לבן, הבנתי שזה לא המקום הנכון בשבילי. 

לקלסר ואני הבטחתי לעצמי שלא אתייאש. פחות מחודש לאחר מכן ביקרתי במשתלה עם בתי   הרשימה נדחפה 

כשבאנו לקנות סוקולנט לחדר שלה. התחלתי לדבר עם אחד מעובדי המשתלה על החיפושים שלי והוא העלה את 

הרעיון לשכור מבנה ריק שעמד בתוך המשתלה ויצא מכלל שימוש. הלכנו לראות. הצצנו פנימה, למקום ריק מכל, 

אך עדיין מזמין ומואר. גינה קטנה שכנה לידו, עזובה ומלאה בזבל, מחכה למי שיאהב אותה מחדש. ואני, לא ידעתי 

 איפה לשים את עצמי מרוב התרגשות. כבר יכולתי לדמיין איך ניתן להפוך אותו למרכז החלומות שלי.

כחודש לאחר שחתמתי על החוזה עם בעלי המשתלה, הוצאתי תיקיה של רשימות שכתבתי בזמן הקמת המרכז. דף  

אחד נשמט מידי וכשהתכופפתי להרים אותו גיליתי שזוהי רשימת המשאלות שלי לקליניקת החלומות. התיישבתי 

ווי, חדר   -והתחלתי לקרוא את הקריטריונים שכתבתי ולסמן ווי קטן ליד כל אחד שהיה לי עכשיו במרכז. גינה אישית  

ווי, והרשימה   –ווי, מקום שקט שאוכל להתאים לצרכים שלי   -ווי, אנשים תומכים סביב    -אמנות גדול ומאובזר  

המשיכה. כל דבר שהיה רשום בה עמד מולי במציאות בתוך 

. ידעתי ברגע זה  תי שעשיתי נכון שלא   המרכז שבני

  התפשרתי לאורך הדרך על הדברים שהיו לי חשובים.

 

 מחלום למציאות

 עברתי כברת דרך אך ידעתי שהמון עבודה עוד לפניי.

בפגישתי הראשונה עם יועצת עסקית, היא שאלה אותי כמה 

מטופלים יש לי. כשעניתי רק שניים, היא אמרה בשיא 

הרצינות "באמת? יש לך כבר שניים ועוד לא פרסמת? 

מרשים!" הפגישות האלו פתחו את עיניי למימד אחר של עבודתי כמטפלת. זה מימד שקשה להרבה מטפלים, וזה 

השיווק. מה שמקובל כמובן מאליו בהרבה תחומים נחשב אצל הרבה מטפלים כלא ראוי, לא צנוע, לא מתאים 

למקצוע. יש בזה משהו שנראה כסותר את המהות שלנו כאנשים הקשורים לאדמה, לאדם הפנימי ולצניעות שהיא 

 חלק חשוב בעבודתנו כמטפלים.
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עם הזמן הבנתי שאין סתירה כאן. הרי אנשים מחפשים עזרה עבור ילדיהם שמתמודדים עם אתגרים, והם לא 

יודעים לאן לפנות. הם מתמודדים עם קשיים שונים ולא תמיד יודעים איך והיכן למצוא עזרה. כמטפלים, אנו 

הטיפול, אלא ממקום נותן שירות ומעטפת ומציע  -יכולים לעזור להם בחיפוש, לא על ידי 'מכירה של המוצר שלנו' 

  כלים, שיעזרו להתמודדות עם האתגרים שלהם. "תתחילי לעזור להם" אמרה לי היועצת, "לא למכור להם".
 

כשנכנסים היום למרכז 'החממה', מבחינים ישר בבריכת הדגים ובמפל המים הזורם לתוכו, אך היא לא תמיד 

היתה גלויה לעין. כשכרתי את המקום לא היה ניתן להבחין בה מרוב הצמחייה שגדלה במשך שנים וכיסתה 

 כמעט את כל מרפסת העץ. רק לאחר גיזום רציני הצצתי בין השיחים והבחנתי בה. 

בחורף הראשון הבריכה התמלאה במים אך מהר מאוד הבנתי שללא משאבה ופילטר הם הופכים לעכורים. 

התלבטתי מה לעשות איתה. האם להשקיע זמן וכסף ולהחזיר אותה למה שהייתה פעם? האם זה מותרות? ואיך 

 זה בכלל יתרום לטיפול?

המשכתי עם ההתלבטות שלי במשך חורף וקיץ ועוד חורף. המים העכורים של הבריכה הפריעו לי וניסיתי לדמיין 

 איך המקום ייראה עם דגי זהב ונימפיאות ומים זורמים דרך המפלים הקטנים שכבר היו חצובים בסלע.

יום אחד, בסיום יום טיפולים יצאתי דרך השביל לכיוון היציאה. מרחוק ישבה שם צפרדע גדולה על שפת הבריכה. 

לאחר שהבחינה בי, קפצה קפיצה גדולה ישר לתוך המים. ריגשה אותי הקפיצה הזאת, ללא היסוס, ללא 

התלבטויות או חשש מחוסר ידיעה. קפיצה החלטית נקייה מהרהורים של כמה כדאי והאם זה הזמן. באותו רגע 

 ידעתי שאת הבריכה הזאת אני הולכת לשקם מחדש, עכשיו.

בדיעבד, מאז ששיקמתי את בריכת הדגים, היא הפכה לחלק משמעותי בטיפולים. הילדים מדברים על יחסי 

החברה של הדגים וגם שלהם. אנו מטפלים בבריכה ומתייחסים לאיזון הדרוש כדי לשמור על בעלי החיים 

והצמחייה שבה ועל האיזון בחיינו ששומר עלינו. הילדים מאכילים את הדגים ודואגים לשלומם ממש כמו שמוכר 

לנו מעולם הגינון הטיפולי, בו המטופל הופך למטפל וכך מפנים שהוא זה שאחראי על חייו. הוא ורק הוא יכול 

 לקפוץ למים.

 לא להפסיק ללמוד תמיד ומכולם

כבר עברו שנתיים וחצי מאז שפתחתי את דלתות 'החממה של 

אליזבט'. היום, מגיעים ילדים מכל האזור לטיפול רגשי באמנות 

ובגינון. הגינה מלאה כל יום בילדים ואני ממשיכה לעבוד ולפתח 

סדנאות חדשות, רעיונות לחוגים וכמובן המשך שיווק והעמקת 

 הטיפול.

השנה בחרתי ללמוד עוד כלי, תרפיה קוגניטיבית התנהגותית 

ממוקדת טראומה במרכז הארצי לטיפול בטראומה בירושלים, 

"מטיב". עכשיו כשהמרכז כבר רץ, אני ממשיכה להסתכל קדימה. אני 

חולמת על פתיחת קבוצות תמיכה לנפגעי טראומה בעתיד, על 

הרחבת קהל היעד לקבוצות גיל הזהב ועל סדנאות גיבוש משפחות 

וחברות. לפעמים הרעיון מצליח ואני ממשיכה איתו ולפעמים אני 

צריכה לשנות כיוון ולראות לאן הדרך תוביל אותי בהמשך. הדרך 

ארוכה אך השביל תמיד לפניי, והוא מלווה אותי בצלילי המים 

הנופלים לבריכת הדגים ובריחות של תבלינים ופרחים הממתיקים 

  את מסעי האישי.
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 יבלי  וחנוך דניאל  פוגשים ומראיינים חברי עמותה’שקמה ג -נעים להוקיר

 לינדה סלומון

 איך הכול התחיל, לינדה? איך הגיע הטיפול באמצעות גינון לישראל?  

שנים, היינו מעין שישה דון קישוטים. אף אחד מאתנו לא ידע שיש עוד   30כשהקמנו את הארגון לגינון טיפולי לפני  

 אנשים העוסקים בתחום הזה בארץ, וכל אחד האמין שכדאי מאוד לקדם אותו: 

 רופא, שהתעניין בגינון טיפולי ונחשף אליו בארצות הברית, התלהב ורצה "לייבאו" לארץ. -ד"ר אליעזר שנהב •

 כיום איש חינוך מהשורה הראשונה. -אריק מנדלבאום •

 מרפאה בעיסוק בבית לוינשטיין.   -מיכל ליבוביץ' •

 מרפאה בעיסוק.  -עופרה אוסטין •

  שירותים למען הזקן בישראל. –שניהלה את תחום הגינון הטיפולי ב 'אשל'   -אחינועם בן עקיבא מליניאק 

 ואני, לינדה, אגרונומית בהכשרתי.

נוצר בינינו קשר דרך כתבה בעיתון על פתיחת גינה טיפולית ב'בית לוינשטיין' ויזמנו כנס, שאליו הגיעו הרבה 

מתעניינים. מיד לאחר שהקמנו את 'הארגון הישראלי לגינון טיפולי', פנו אלינו מ"סמינר הקיבוצים", במטרה לפתוח 

תוכנית הכשרה. זה היה צעד מאוד גדול כי ברגע שיש מקום הכשרה אקדמי, התחום מתפתח. לי היתה תעודה 

 מאנגליה, ועזרתי לבנות את תוכנית הלימודים שבה אני מלמדת עד היום.

 וכשאת מסתכלת אחורה על השנים שעברו?

השנים האחרונות, אני רואה הרבה יותר התעניינות בתחום הטיפול באמצעות גינון  33כשאני מסתכלת אחורה, על 

ועל כך אני שמחה: התעניינות מצד אנשים שפונים לחפש טיפול, התעניינות בלימודים ובהכשרות, ומקומות עבודה 

שמחפשים מטפלים באמצעות גינון. אם נסתכל כמותית, יש עליה מאוד גדולה בשנים האחרונות במספר העוסקים 

בתחום ובמגוון האוכלוסיות איתן עובדים. גם איכותית, נפתחו יותר מקומות הכשרה, העמותה לגינון טיפולי מאוד 

פעילה בקביעת סטנדרטיזציה, בהעשרה מקצועית מגוונת, ומושם יותר דגש על המשך הדרכה בתום ההכשרה 

הבסיסית. עם זאת, הייתי שמחה לראות יותר מטפלים בגינון המעמיקים בתחום, כדי למצב אותו באותה שורה עם 

 תראפיות בהבעה ויצירה, שכדי לעסוק בהן יש צורך בתואר שני. 

 איך לדעתך ניתן לקדם זאת? 

על מנת להביא את התחום למקום הזה, יש צורך במטפלים בגינון שילמדו לימודי המשך במסגרות טיפוליות המוכרות 

באקדמיה, וליצור בסיס לעריכת מחקרים תחת מטריה אקדמית. בנוסף, פניה למועצה להשכלה גבוהה כדי לקבל 

אישור על תוכנית לימודים לתואר שני, שבה מובילי התחום יוכלו ללמד. חשוב מאוד לאסוף נתונים על מה שנעשה 

 במדינות אחרות בעולם.

במחקר שנעשה בארצות הברית, הושווה מעמד 

הגינון הטיפולי למעמדן של תראפיות מקבילות, 

תוך בדיקת מספר פרמטרים כגון: גובה השכר, 

הכרה בתחום מטעם חברות הביטוח הרפואי, 

התואר האקדמי וכו'. נמצאו גם שם פערים לרעת 

. יש לנו כלי מאוד עוצמתי  לי פו הגינון הטי

ואפקטיבי, שאני מאוד מאמינה בו, וחבל שהוא 

 לא מקבל את מקומו הראוי. 
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איך אפשר לדעתך להמשיך ולפתח את 

ההכרה בחשיבות הטיפול בגינון? איך 

 אפשר להגיע ל"מקום הראוי"?

המקום ייקבע על ידי מי שעוסק בתחום. אני 

רואה לפי איכות האנשים המגיעים ללמוד, 

שיש פוטנציאל של אנשים מצוינים, עם הרבה 

יכולות , אהבה ענקית לטבע, סקרנות ללמוד 

והתלהבות. כל אלו הם תנאי הכרחי. אך זה 

אינו מספיק. אחת הבעיות בתחום שלנו, שהוא 

מאוד פרוץ.  קיימים מספר מסלולי הכשרה, 

המדורגים על ידי העמותה: לימודי שנה 

לתעודת מנחים בגינון טיפולי, ולימודי שנתיים 

לתעודת מטפלים בגינון. יש מקום לבוגרים 

משני סוגי המסלולים לעבוד בגינה טיפולית, באופן התואם את סוג ההכשרה שעברו. אך לא כל עבודה עם 

אוכלוסיות מיוחדות בגינה יכולה להיות מוגדרת כעבודה טיפולית. הרבה פעמים שמים דגש בעיקר על הפעילויות 

הגנניות, וצריך להבין שמטפלים חייבים להמשיך ולקבל הדרכה מקצועית ולצאת ללימודי המשך ברמה גבוהה 

מבחינה טיפולית, כדי לדעת להמשיג ולהבין את התהליכים שהם עוברים לצד המטופלים. מניסיוני, כל הלימודים 

שלקחתי על עצמי מאז התואר הראשון כאגרונומית, דרך לימודי התעודה בגינון טיפולי, לימודי תואר שני בטיפול 

כל אלו תרמו וממשיכים לתרום   -בהבעה ויצירה, טיפול בארגז חול, ולימודי פסיכותראפיה בגישה פסיכואנליטית 

לעבודתי כמטפלת. ואני מקווה להמשיך ולהעמיק ... ידוע לי על עוד בוגרי התוכנית הדו שנתית בסמינר הקיבוצים, 

שהמשיכו ללמוד בתחומים נוספים של טיפול, כדי להעמיק את הידע. ואני שמחה מאוד על כך, כי הם אלו שיוכלו 

 לקדם את המשך ההתפתחות של הגינון הטיפולי.

אני מאמינה שכל מטפל בשטח הוא שגריר של המקצוע, ואם כל אחד ידאג להתמקצע וללמוד, התחום שלנו יוכר 

 יותר ויקבל את ההערכה לה הוא ראוי.

 מה החלום מבחינתך, מבחינה אקדמית?

השאיפה היא שיהיה תואר שני בגינון טיפולי אבל עד שזה יקרה הדרך ארוכה. ובינתיים, צריכה להיות 

אינטראקציה בין העמותה, המייצגת את המטפלים בגינון, לבין מוסדות המחקר, הלמידה והידע. אם זה באמצעות 

 עריכת מחקרים על התחום ואם זה בהעלאת הדרישות האקדמיות של המסלולים עצמם. 

 כשאת מסתכלת על עצמך ועל העשייה שלך בתחום, מה המחשבות שעולות? 

היתה לי הזכות   -יש לי הרבה נחת מכך שרבים מהמטפלים המובילים בתוכניות ההכשרה וכן בפעילות העמותה 

לפגוש כסטודנטים בסמינר, וכיום כעמיתים למקצוע. והם עושים עבודת קודש. זה מרגש מאוד. כמו כן, אני רואה 

שליחות בתיווך של הגינון ככלי טיפולי, מול מטפלים בתוך המיינסטרים של הממסד: פסיכואנליטיקאים, 

 פסיכיאטרים, עובדים סוציאלים קליניים וכמובן מטפלים בהבעה ויצירה. 

 מה דעתך על קבוצות ההדרכה או על החשיבות של ההדרכה למטפלים? 

שנים בתחום, ועד היום אני נעזרת בהדרכה במקרה הצורך. במקרים מורכבים, כאשר המטפל קרוב מידי  03אני 

לסיטואציה, חשוב שיהיה עוד אדם מקצועי, שיוכל להסתכל על הדברים מפרספקטיבה נוספת, המאפשרת 

רפלקציה וחשיבה משותפת. ההדרכה חשובה גם למקצועיות של המטפל וגם ליכולת שלו לתפקד לאורך ימים 

ושנים. אני רואה חשיבות עצומה בהדרכה. אדם הרוצה להיות מטפל חייב לקחת הדרכה, במיוחד בתחילת הדרך. 

 טיפולי.   -עדיף אצל מטפלים בגינון עם ניסיון וידע תיאורטי
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שמעתי שועד העמותה מארגן קבוצות הדרכה וזה מצוין. אולם נשאלת השאלה, מדוע נעזרים באנשי טיפול שאינם 

מטפלים בגינון כמנחים. יש יתרונות בכך שהמדריך יהיה מטפל בגינון, אשר מכיר את המרחב הטיפולי הייחודי של 

הגינה. אשמח כשיהיו יותר מטפלים משובחים באמצעות גינון, ברמה גבוהה גם מבחינת עולם הטיפול, כדי שהם 

 יוכלו להנחות קבוצות הדרכה ייעודיות למטפלים באמצעות גינון.

היום אני מרגישה התעוררות גדולה ושיתופי פעולה נפלאים. הרבה מטפלים בגינון ומנחים לגינון טיפולי מתקשרים 

 אחד עם השני בקבוצת הוואטסאפ וגם בקבוצות ההדרכה. 

 

 מהי הגישה שלך כמטפלת? 

אני עוסקת בעיקר בטיפולים רגשיים בגישה פסיכואנליטית, אשר מתיחסת למקור הקושי ולהבנת הצורך של 

המטופל, תוך מציאת הדרך המתאימה ביותר להיענות לצורך הזה. גישה זו נעזרת בחוויית הקשר הבין אישי 

 ובתהליכים לא מודעים, כדי לעזור לפתח, במידת האפשר, את העצמי האותנטי של כל מטופל. 

תמיד הלב שלי היה עם הטיפול הרגשי. בעבר הרחוק עשיתי דברים אינטואיטיבית, מכיוון שבאנגליה למדתי את 

הגישה התפקודית. היה חשוב לי להמשיך וללמוד טיפול רגשי, כדי לעבוד בצורה יותר מקצועית ולא רק לפעול 

 אינטואיטיבית.  

 איך למעשה נראית העבודה שלך בשגרה?  

אני עובדת הרבה שעות בשבוע ומאוד אוהבת את כל מה שאני עושה. חלק מהשעות כמטפלת בקליניקה בטבע, עם 

טיפול פרטני. וחלק כמרצה בסמינר הקיבוצים בתוכניות הכשרה למטפלים ולמנחים בגינון טיפולי.  -מטופלים פרטיים

 חלק נוסף הוא מתן הדרכה למטפלים. לעיתים מעבירה סדנאות.

בקליניקה, הגישה שאני עובדת בה היא גישה הנותנת מרחב ואפשרויות למטופל להביא את עצמו. בכוונה אין לי 

 גישה מובנית. מאפשרת לתכנים לעלות מתוך המטופל וכך הם משקפים את עולמו הפנימי היחודי. 

בעבר, כשהנחיתי קבוצה במחלקה סיעודית של הגיל השלישי, עבדתי באופן יותר מובנה, מכיוון שאוכלוסיה זו 

 מאופיינת, בין השאר, בירידה ביכולת ליזום.

בלימודים באנגליה, אחד מהדברים שלימדו אותנו היה להתאים את הפעילות הגננית למצב שבו האדם נמצא. ודרך 

ההתאמה הזאת, שהיא בעצם אמנות הטיפול באמצעות גינון, יחולו תהליכי צמיחה ושינוי. כאשר מטפל בגישה 

תפקודית מגיע עם יכולת לאמפתיה והכלה, תהליך השיקום ילווה לעיתים גם בהעלאת תכנים רגשיים. מסיבה זו, 

 לדעתי, שיקום וטיפול אינם דיכוטומים )או / או(, כפי שלעיתים אני שומעת.

לסדנאות אני מגיעה מובנית מאוד מבחינת החומרים השונים, השימוש באסטרטגיות מגוונות וחלוקת הזמנים לכל 

 שלב בסדנה. 

 מהם היתרונות של טיפול באמצעות גינון על פני שיטות טיפול אחרות? 

היתרון בגינון טיפולי, מבחינתי, הוא בראש ובראשונה המרחב הטיפולי, שאינו מוגבל להימצאות בתוך חדר כמו 

הרבה תרפיות אחרות. ההימצאות בטבע מאפשרת להתחבר לחומרים מאוד ראשוניים של אדמה, מים, אורגניזמים 

חיים כגון צמחים ובעלי חיים. זהו מרחב חי ונושם, המפגיש אותנו עם תהליכי צמיחה והרס, שינויים מתמידים, 

ומאפשרים לנו לחוש פליאה והשתאות מנפלאות הבריאה. זה מאפשר ביטוי של מגוון מצבי עצמי בתוכנו, יכולת 

להתחבר לכוחות ולחלקים יצירתיים ואותנטיים. בגינה יש חרקים שאוכלים את הצמחים, יש תאונות כמו ברד שפוגע 

בצמחים, יש תופעות מעניינות, כגון: צמחים שמתחפשים לבעלי חיים, יש אנשים שעוברים. זה מרחב פחות סטרילי. 

יש הזדמנות להתמודד עם כל מיני דברים שקורים ועשויים לקרות. הרגשות הם רבים ומגוונים ממש כמו בחיים. 

אנחנו נוצרים מהאדמה וחוזרים אליה בסוף ימינו. אנחנו נולדים, חיים, חווים מערכות יחסים, בדומה למה שקורה 

 בגינה. זה מאפשר המון עבודה של עיבוד. 
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בנוסף, הגינה הטיפולית מאפשרת לאנשים המצויים רוב חייהם בתפקיד המטופלים, לחוות את תפקיד המטפל, 

 היוזם, הקובע, המחליט, הדואג והמצמיח. וזו חוויה שנותנת הרבה.

 

האם לעובדה שאחד מהאלמנטים החשובים בגינה הטיפולית הוא אדמה יש חשיבות מיוחדת בארץ כמו 

 שלנו?

יש יתרון גדול לטיפול באמצעות גינון, מכיוון שזה תחום שלם שעובד בעיקר עם אדמה. גם לציבור היהודי וגם 

לציבור הערבי בישראל, יש יחס מיוחד ואולי אפילו מקודש לאדמה. יחס זה לעיתים מוליד לצערנו גם תופעות 

שליליות כמו מלחמות. אך אין ספק שדווקא תחום זה, הלוקח ערך כל כך חשוב ועושה בו שימוש, יכול לחבר המון 

אנשים בחזרה לשורשים, לדברים החשובים להם באמת, לערכים שעליהם גדלו. לצערי, הילדים של היום, קצת 

נפרדים מהאדמה. מדברים על תסמונת מחסור בטבע, המעלה את השכיחות של דכדוך, חרדות, הפרעות קשב 

וריכוז ועוד, הנגרמות מכך שהמסכים קצת מסתירים את האדמה... דווקא הטיפול באמצעות גינון עשוי להחזיר 

את האדמה "לתוך הפריים". בראיה עתידנית, אני רואה יותר ויותר חשיבות לטיפול באמצעות גינון  לאור דברים 

 אלו.

 

איך אפשר לגייס יותר אנשים בכירים במשרד החינוך, במשרד הבריאות ובמשרד החקלאות לטובת הכלי 

 שכולנו תמימי דעים שהוא טוב ומיטיב לאוכלוסיות רבות ומגוונות?   -טיפול באמצעות גינון  -הזה, 

כל משרד עומד בפני עצמו ויש לו מטרות שונות. צריך לדעת בכל משרד כזה למי לפנות וזה דורש זמן ואנרגיה. 

בנוסף, צריך לחשוב קודם לאן רוצים לקחת את הטיפול באמצעות גינון. ייתכנו סתירות בין מטרות של המשרדים 

 השונים, וגם דיעות שונות בקרב חברי ועד העמותה.

בעבר נתתי כמה הרצאות למפקחים במשרד החינוך במחוז ההתיישבותי. לצערי, זה לא הוליד שיתוף פעולה. כדי 

לרתום אנשים צריך לבוא עם רעיון ברור של מטרה ולהגדיר מה מבקשים. לא לבוא רק עם כותרת של טיפול וגינון 

ולדבר בצורה עמומה. צריך להיות מאוד מדויקים ואחרי זה לפנות למשרד ספציפי ולתת לחברי העמותה לפעול 

 מולו. זה דורש הרבה עבודה מקדימה בתוך העמותה שלנו.

אני מסתכלת על שניכם. רואים שהנושא של טיפול באמצעות גינון זורם בדמכם. כל המתנדבים בעמותה הם 

כאלה. רובם עוסקים במלאכה כבר שנים רבות. צריך עוד אנשים איכפתיים כמוכם, שיקדמו את הנושא של טיפול 

 זה מה שאנו צריכים.  -באמצעות גינון. משוגעים לדבר

 

 בהצלחה!
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, תואר ראשון בחינוך בלתי פורמלי ולימודי ארץ ישראל במכללת מורן חן, מטפלת באמצעות גינון

 בית ברל, תואר שני בחינוך והוראה לילדים ונוער בסיכון ובהדרה במכללת אורנים.

"לגדל ולהצמיח":           
הזהות המקצועית של מטפלים 

באמצעות גינון                             
(horticultural  therapists  )

העובדים עם אוכלוסיות של ילדים 
 .ונוער בסיכון וילדים ונוער בהדרה

 

( העובדים  עם אוכלוסיות horticultural therapistsמאמר זה דן בזהות המקצועית של מטפלים באמצעות גינון )

של ילדים ונוער בסיכון ובהדרה. תרפיה באמצעות גינון, הנו תחום בעל שורשים הנטועים עמוק בהיסטוריה 

האנושית בקשר שבין האדם לצמחים, אך כמקצוע טיפולי ברור ומובחן הוא עדיין עושה את צעדיו הראשונים. 

מצבו של התחום דואלי:  מצד אחד גוברת החשיפה אליו, אנשים פונים ללמוד ולעסוק בו, ויותר מסגרות 

חינוכיות, טיפוליות או שיקומיות בוחרות להכניסו לתחומם, ומצד השני כמקצוע הוא מצוי באי בהירות רבה: חוסר 

הכרה משפטית, טרמינולוגיה לא אחידה, הכשרה חלקית, משרות חלקיות ועוד. מאמר זה, המבוסס על מחקר 

, בפקולטה ללימודים מתקדמים M.Edבמסגרת עבודת גמר שנעשתה עבור קבלת תואר "מוסמך בחינוך" 

בתוכנית לחינוך והוראה לתלמידים בהדרה, של מכללת אורנים )בהנחיית ד"ר לורה סיגד(, בוחן את זהותם 

(  העובדים עם  אוכלוסיות של  ילדים  ונוער   horticultural therapistsהמקצועית של מטפלים  באמצעות  גינון  )

הגישה הפנומנולוגית בסיכון וילדים ונוער בהדרה מנקודת מבטם של המטפלים. המחקר נעשה על פי 

, ומתבסס על ראיונות שנערכו עם שמונה מטפלים ומטפלות באמצעות גינון, והמתודולוגיה האיכותנית

שנותחו ומהם חולצו קטגוריות ותמות.  התובנות שעולות ממחקר זה מצביעות על היותו של הגינון הטיפולי 

תחום מקצועי מתפתח. הנחקרים עוברים תהליך עמוק של עיצוב זהותם המקצועית, המבוסס על מגוון זהויות: 

זהות אישית הרואה בצמחים ובטבע מקום מיטבי להתפתחות בריאה וזהות בעלת אוריינטציה לתחומי הרגש 

והטיפול שנבטה מתוך משבר אישי או חוויות מעצימות. נוצר מפגש מפתיע עם תחום מקצועי המאפשר ביטוי 

לזהויות הללו. בנוסף, מתגלה "אני מאמין" עמוק ומורכב המקיים סימביוזה בין הכלי הטיפולי של הגינון והצמחים 

לקשר הטיפולי. מרכיבי הזהות השונים מביאים את המטפל למפגש "הדרמטי" עם השטח. המטפל, חדור מטרה, 

נכנס לתהליך רווי קונפליקטים; ציפיות אידיאולוגיות סותרות, מפגש עם אוכלוסייה במצוקה, תנאי העסקה 

בעיתיים ועוד. עולה כי במידה רבה בסיס אישי מוצק יכול לספק כר משמעותי לשמור על הרצון להשפיע ולטפל 

בשיתוף פעולה פורה עם המסגרות. כמו כן, המחקר מעלה שאלות ונושאים הרלוונטיים גם למטפלים עצמם אך 

 גם למקומות ההכשרה ולמסגרות המבקשות להטמיע בתוכן את תחום הגינון הטיפולי.  
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 רקע

 זהות מקצועית בתחומי הטיפול והחינוך

זהותו העצמית של האדם מורכבת מזהויות רבות אשר אותן בונה האדם במהלך חייו, אחת הזהויות הנה 

הזהות המקצועית שלו, המורכבת מאמונות, ערכים, חוויות ומניעים של האדם, בעזרתם הוא מגדיר את 

(. חקירת הנראטיב המקצועי מלמדת על הזהות המקצועית של בעל התפקיד.  Ibarra,1999תפקידו )

חשיפת הקונפליקטים שקיימים בסיפור המקצועי ובירורם, יכולים לסייע להבנת עולמו של בעל המקצוע 

אופנהיימר -והבנת תהליך התפתחותו המקצועית, ובסופו של דבר לתרום להבניה של זהות מקצועית )שץ

מקצועות העזרה הנפשית נמצאים במצב מתמיד של התפתחות והתמקצעות בשל החשיפה    (.0212ודביר, 

לשטח דינמי ומשתנה תכופות. תהליכים אלו מלווים בחוסר הסכמה ודיונים ברמה התיאורטית, וכשהמקצוע אינו 

(.  3330ברור דיה, איש המקצוע נדרש למודעות גבוהה, ליכולותיו כמו גם למגבלותיו )שפלר, אכמון ווייל, 

מחקרים מצביעים כי בתחומי טיפול חדשים יחסית עולים קשיים בגיבוש זהות וביכולת להגדרה עצמית מקצועית. 

סיבות עיקריות לקושי הם: חוסר הגדרות ברורות ועיגון בחוק, העדר מחקר, תיאוריות וטכניקות נוספות, העדר 

הדרכה מעשית, לימודי המשך, וחלקיות משרה. עולה השערה כי היא עלולה להשפיעה גם על העבודה 

(. מצד שני עולה כי חוסר 3303פבלובסקי  וורסמן,  -)גנדלמן, שפיר ;  3302בורוכוביץ,  -)כהן ויסעור הטיפולית. 

הבהירות עשויה לשרת לעיתים הן את המסגרת והן את בעלי התפקידים באופן בו היא מאפשרת אוטונומיה, 

-(, וכי קיימת גאוות יחידה בקרב בעלי המקצועות המתפתחים )גנדלמן, שפירו3302יצירתיות ויוזמה )ארהרד, 

 (.  3303פבלובסקי וורסמן, 

 גינון טיפולי

טיפול באמצעות גינון או גינון טיפולי הוא תהליך בו נעשה שימוש בצמחים, בפעילויות גינון, בקרבה ובאהבה      

לטבע ככלי מסייע בהחלמה ובשיקום של אנשים בעלי צרכים מיוחדים. הגינון הטיפולי שם דגש  על שיפור איכות 

(. בטיפול באמצעות גינון מתקיימת בדרך Simson & Straus, 0998החיים של המטופל מבחינה פיזית ונפשית )

כלל פעילות גננית או הקשורה בצומח או בטבע, אשר מונחית, מכוונת ומותאמת על ידי מטפל באמצעות גינון, 

כדי להשיג מטרות ספציפיות. מושם דגש על התהליך הטיפולי ולא על התוצר הסופי. מעורבות המטופל עשויה 

 AHTA – The American Horticultural Therapyלהיות פעילה או פסיבית )מתוך נייר עמדה של  

Association.) 

(, קרוב יותר לתחום  (horticultural therapyישנן מספר פרדיגמות שמשתמשות בטבע לטיפול.  גינון טיפולי     

הריפוי בעיסוק או תחומי הפסיכותרפיה, ומשתמש בצמחים וגננות ככלי מרכזי בתהליך הטיפולי או השיקומי. 

תחום זה כולל הגדרה של מטרות טיפוליות קליניות כחלק מתוכנית מבוססת. לעומתו תחום הגננות הטיפולית       

)therapeutic horticulture הוא  עיסוק כללי  יותר בצמחים  ופעילות  גננית כמקדמת בריאות, ומכוונת  לשיפור )

כללי במצבו של הפרט. תחום זה קשור במקרים רבים להקשרים חברתיים. גם חקלאות בקנה מידה קטן שימשה 

.  Sempik,3303(בעבר לטיפול שיקומי חברתי בעיקר  עבור אנשים הסובלים מבעיות נפשיות  וקשיי למידה )

בישראל מקובל המושג גינון הקהילתי בהתייחסות לגינות העושות שימוש בצומח ובגינה להעצמה של הפרט או 

של הקבוצה )כגון: שכונות, קיבוצים, בתי ספר(, לעומתו הגינון הטיפולי שם דגש על תהליכים רגשיים העוברים 

 (. 3339על האדם המטופל, בתיווכו וסיועו של מטפל רגשי. המטרות בו מכוונות,  מתועדות ונצפות )בן נפתלי, 
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הגינון הטיפולי בישראל מאופיין בהיותו מתקיים בפריסה ארצית במסגרות רבות השונות זו מזו; טיפוליות, 

חינוכיות או תעסוקתיות, הנותנות מענה לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים. אין שם אחיד לעשייה בתחום 

והגדרת העוסקים בו במסגרות. אין בישראל תואר אקדמאי מוכר בתחום, והוא אף אינו מוכר בישראל על ידי 

משרד הבריאות ומשרד החינוך. מסגרות אקדמאיות, חלקן מכללות לחינוך, מציעות לימודים בתחום במסלול 

פורום מקצועי המשמש "ארגון הגג לעוסקים בגינון  -של לימודי חוץ. מתקיימת בישראל עמותת "אדם צומח" 

 /(.  http://www.g-t.org.ilטיפולי בישראל" )

המחקרים בתחום מעידים על גיוון רב של טכניקות, סטינג ותפיסות מקומו של המטפל ומגוון רחב של 

אוכלוסיות מטופלות. לא זוהה מחקר אודות זהותם המקצועית של מטפלים בגינון טיפולי עם ילדים ונוער, 

ובכלל. נמצאו מעט מחקרים שעסקו בקשר שבין גינון טיפולי ואוכלוסייה של ילדים ונוער, זאת ביחס לכמות 

המחקרים אודות תחומים טיפוליים קרובים, כגון: טיפול באמנות. אותרו מאמרים המתארים באופן כללי את 

 היתרונות של פעילויות גנניות וחקלאיות עם ילדים ונוער.  

 מטרת המחקר

סקירת הספרות העלתה את החשיבות של 

תהליך גיבוש זהות מקצועית עבור בעל 

המקצוע, בדגש על בעל מקצוע טיפולי או 

חינוכי. הוצגו בסקירה אספקטים שונים -טיפולי

בתהליך התפתחותו של תחום הטיפול 

באמצעות גינון, מתוכם עלה כי זהו תחום 

טיפולי צעיר יחסית, אשר זוכה להתקיים 

בשטח במגוון מסגרות טיפוליות, חינוכיות או 

שיקומיות, זאת למרות ועל אף, שטרם זכה 

אקדמאית. המחקר הראשוני -להכרה ממסדית

מצביע על השלכות חיוביות משמעותיות שעשוי השימוש בכלי טיפולי זה להוות עבור אוכלוסיות מורכבות ומודרות. 

הכרה מקצועית ופיתוח זהות מקצועית נבדלת ומובחנת, תלויים אחד בשני. הכרה מקצועית זקוקה לפיתוח זהות 

ברורה, ואילו זהות מקצועית תתפתח בצורה מיטבית כאשר אנשי המקצוע יזכו להכרה ותמיכה חיצונית. מצב זה 

מעלה את מטרת המחקר לבחון כיצד תופסים מטפלים באמצעות גינון את זהותם המקצועית?  שאלות המשנה 

ילדים ונוער בהדרה ובסיכון איתם הם עובדים?  -שנבחנו היו כיצד יחס זה מתעצב לאור המפגש עם המטופלים 

 וכיצד תתעצב הזהות בזיקה למפגש עם הסביבה המקצועית בה הם פועלים?   

 שיטת מחקר

לצורך מחקר זה נבחרו הגישה הפנומנולוגית והמתודולוגיה האיכותנית כמתאימות ביותר לשם הבנת התופעה 

 (. 0221הנחקרת ומשמעויותיה וכפי שמקובל בתחום הזהות המקצועית. )צבר בן יהושע, 
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 אוכלוסיית המחקר

שעברו הכשרה     ,((Horticulture Therapyמשתתפי המחקר היו שש מטפלות ושני מטפלים באמצעות גינון  

באחת התוכניות לתעודת "מטפל באמצעות גינון", התואמות את ההמלצה המקצועית של עמותת "אדם 

צומח", באשר לתוכנית הליבה המוצעת בה. משתתפי המחקר עובדים בתחום שלוש שנים ומעלה, עם 

אוכלוסייה של ילדים ונוער בעלי אפיונים של אוכלוסיות מודרות או בסיכון, במגוון מסגרות חינוכיות או 

טיפוליות, בהיקף של  יום עבודה שבועי ומעלה. בשל חוסר ההכרה של משרד החינוך או משרד הבריאות, 

ההגדרה "מטפלים באמצעות גינון" המוצעת לשם העיסוק המקצועי של המרואיינים למחקר זה, מבוססת על  

הגדרותיהם של הארגונים המקדמים מקצוע זה בארץ ובעולם. ייתכן, שבבית הספר או במסגרת החינוכית בה 

פועל איש הטיפול, העונה לקריטריונים שנבחרו למחקר זה, ניתנים שם או הגדרה שונה לתפקיד אותו עושה 

המרואיין במסגרת הפורמלית. המחקר בחן בין היתר את התפקיד אותו עושים בשטח משתתפי המחקר, 

 וכיצד הם תופסים את זהותם ביחס להגדרות הפורמליות והלא פורמליות. השמות הנם בדויים כמקובל. 

 שיטת איסוף ועיבוד נתונים

לצורך המחקר נעשה שימוש בראיון פתוח וראיונות עומק חצי מובנים שהתמקדו בחוויות והתפיסות הנחקרות, 

(. הנושאים המרכזיים בהם עסקו הראיונות נגעו בהגדרת המקצוע, ייחודו Patton, 0983ונערך מדריך ריאיון )

והתפקידים שהוא כולל. מבנה הראיונות החצי מובנים כלל שאלות פתוחות, המתייחסות למספר עולמות תוכן: 

הגדרת הגינון הטיפולי כמקצוע על ייחודיותו ביחס למקצועות הטיפול האחרים, תפיסות המרואיינים את 

זהותם המקצועית שלהם )כולל תפיסת עולם, חוויות, ניסיון אישי(, המפגש שלהם עם ילדים ונוער בסיכון, 

יחסי הגומלין עם הסביבה המקצועית. לצורך ניתוח הממצאים, הראיונות הוקלטו ותומללו. לאחר מכן אותרו 

 (.  3330מתוכם משפטי מפתח משמעותיים וזוהו תמות ותתי קטגוריות עיקריות )שקדי, 

 ממצאי המחקר

במהלך ניתוח הנתונים התגבשו שלוש תמות מרכזיות, שהורחבו לתמות משנה, המייצגות את התהליכים 

 הדומיננטיים המעצבים את עולמם המקצועי של המטפלים כפי שעולה מתוך הראיונות:

תפיסות ביחס לחוויות אישיות כמשפיעות על בחירת המקצוע ועל עיצוב הזהות המקצועית: התפתחות  .0

 זהות "האני" של המטפל.  

תפיסות ביחס ל"אני מאמין" הטיפולי וייחודיותו של הגינון הטיפולי כמקצוע: אני המטפל או הגינון והטבע  .3

 מטפלים? התפתחות הזהות המקצועית בתוך מצב של כפילות. 

תפיסות ביחס להבניה החברתית של הגינון הטיפולי כמקצוע: התפתחות הזהות המקצועית בתוך סביבה  .0

 של חוסר וודאות.  

 הצגת הממצאים כוללת ציטטות רבות שמסייעות להמחיש את התמות והקטגוריות.

תפיסות ביחס לחוויות אישיות כמשפיעות על בחירת המקצוע ועל עיצוב הזהות המקצועית:     1.1

 התפתחות זהות "האני" של המטפל.  
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מהראיונות עולה כי "האני" של המטפל באמצעות גינון צומח מתוך הזהות האישית, וכי כמעט ולא ניתן לנתק את 

התפתחות זהותו המקצועית של המטפל מהקשרים לעולמו האישי, כפי שהעלה כל מרואיין. היבטים מהזהות 

האישית שבלטו כמשפיעים על הבחירה המקצועית ועל ההתפתחות בתוכה הם הקשר לטבע ולגינון והקשר 

לחוויות קודמות בתחום הרגש. דפוס רווח בקרב המרואיינים מתבטא ברצון לשלב בחיים המקצועיים את שני 

התחומים הקרובים לליבם של המרואיינים: האהבה לצמחים ולגינון יחד עם הצורך להיות מטפל באנשים אחרים. 

אלון היה מהנדס בחברות הייטק שנים רבות עד שהחליט לעשות הסבה מקצועית. הוא ממחיש היטב את הקשר 

 בין מרכיבים בזהותו האישית ובאישיותו לבחירה המחודשת בחייו:

זה מורכב משתי המילים גינון וטיפול. הגינון היה תחביב, חלק אישי שפשוט מאוד נמשכתי אליו ואהבתי           

 .לעסוק בו בזמני החופשי. הטיפול היה מסע, תהליך חיפוש עצמי, בירור עצמי. עסקתי בכלל בהייטק, מהנדס

נולדתי לזה, גדלתי לזה, חייתי את זה, זה חלק טבעי אצלי בחיים": הטבע והגינון כמרכיב מעצב .”1.1.1

 בזהות "האני" של המטפלים.  

הדפוס הרווח אצל המטפלים הנו של חוויות מיטביות שכרוכות בטבע. רובם התייחסו למפגש בלתי אמצעי         

עם הטבע בתקופת הילדות וחלקם התייחסו למפגש מאוחר יותר שהיה משמעותי עבורם, עדין ללא קשר 

גננית נתפסים כמטפלים -להחלטה ללכת ללמוד גינון טיפולי. אצל כל המטפלים הטבע או העבודה החקלאית

בחוויה האישית או המשפחתית. כל אחד ממקום שונה ופרטי שלו. כשאלון התייחס לעבודתו בחקלאות בהיותו 

"הטבע מאוד התחבר לי אינטואיטיבית לטיפול, לריפוי, משהו שמאוד עושה את זה ברמה, בלי נער הוא הוסיף: 

 יותר מידי מחקרים".  

"כתפיסה אני חי את זה": חוויות עבר מעולם הרגש כמעצבות את המקום הטיפולי בזהות  1.1.0

 המקצועית.   

הפן הטיפולי שבאישיות המטפלים מיוחס אצל כולם לחוויות עבר אישיות, מחוץ לעולם המקצועי. חלקן    

חוויות שנתפסות כחיוביות וחלקן כשליליות, משנות חיים ומעצבות אישיות. עם זאת, כולם ציינו חוויות 

מעצימות במובן הרגשי, שהצמיחו אותם ובסופו של דבר השפיעו על בחירתם במקצוע טיפולי, או בקשר 

רגשי. אלון מתאר זאת כתחושה כללית: "העולם הטיפולי הוא -שיצרו בין העולם של הצמחים לעולם הטיפולי

משהו שמאוד נוכח, הפילוסופיות, הגישות, משהו שמאוד נוכח בחיים שלי". בקרב המרואיינים רווח מצד 

אחד החוסר בעיסוק הרגשי או הטיפולי במסגרות הקודמות אליהן השתייכו. ומאידך, דבר הגילוי של אספקט 

 זה כמשמעותי ביחס לשאר ההיבטים המקצועיים. 

האמהות עולה כמקור נוסף לחיבור לעולם הרגש והטיפול. האימהות, לעומת הגברים שאצלם זה עלה         

בצורה עקיפה יותר, נתפסת כמקדמת תכונות מטפלות ומכילות.  לפחות חמישה מרואיינים רואים בחוויית 

 אימהות או אבהות מאתגרים מרכיב מהותי בהתפתחות האישיות המטפלת שלהם. הלית אומרת זאת מפורשות:  

לפחות הילד השני שנולד לי, הוא ילד לא רגיל, הוא מחונן, אבל דרש ממני פיתוח יכולות הכלה. אני חושבת           
שמעצם הגידול שלו נעשיתי, הוכשרתי להיות מטפלת ]צוחקת[. הרגשתי שאני נמשכת לאנשים וילדים עם 

 קשיים והתמודדויות, שפתחתי את היכולת ליצור קשר עם אנשים כאלה ולתת מענה לחלק מהדברים.  

אצל נריה, שעובדת כחמש שנים בבית ספר לילדים ונוער בעלי מוגבלות שכלית, מדובר במשבר משמעותי 

 כאימא, שחוותה במהלך לימודי הגינון הטיפולי, שנקשר בגיבוש זהותה כמטפלת רגשית: 

אני יכולה לחשוב על אחת. זה שהבן שלי, הבן הבכור שלי, לקה בדיכאון בגיל צעיר, זה היה ואוו כזה. וזה 
קרה במקביל ללמודים שלי שם, של הגינון הטיפולי. אני מרגישה שזה באמת הכשיר אותי לטפל, למצוא את 

 עצמי באמת רוצה לתת ומסוגלת לתת עם כל הלב והנשמה לילדים שלנו כאן. 

חוויות ילדות של לקות למידה או הפרעת קשב וריכוז או משברים וחוויות ילדות קשות, גם נתפסות אצל לפחות 

 שלושה מרואיינים כמרכיב שנוגע לבחירה לעסוק בטיפול רגשי.
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 תחושת "הגילוי" של המקצוע: טיפול באמצעות גינון“ : נפתח לפני עולם חדש”.   1.1.3 

כל המרואיינים בחרו להתייחס למפגש עם הגינון הטיפולי כמקצוע וכתחום שניתן ללמוד אותו לשם קבלת 

תעודה, כסוג של "הפתעה". לכל המרואיינים היו כמבוגרים עיסוקים מקצועיים שונים קודם לכן. רוב רובם רואים 

בדיעבד בתחומים הקודמים כמהווים חלק מהתפתחות המקצועית הטבעית, או כשלבים מכוונים וחושפים, למרות 

שהאפשרות ללמוד גינון טיפולי לא הייתה ידועה להם מראש. עולה כי המפגש עם הגינון הטיפולי ממלא אצל 

 המטפלים צורך שנוצר במהלך השנים, לחבר בין תחומי עניין ותחומי משמעות מהעבר. 

בולטת תחושת ה"הגילוי" של קיומו של מקצוע זה המתחברת לתחושות אישיות משמעותיות. לעיתים 

מהמקום המנטלי ולפעמים מהמקום הקוגניטיבי. דבורה מספרת כי עבדה במקצוע אחר, שגם כן עסק בתחום של 

הצמחים, אבל לא היה בו את הפן הטיפולי המכוון. אם כי בתפיסתה הבחינה כיצד המגע עם הצמחים משפיע 

לטובה על ההתנהלות שלהם בצוות ובעיקר יוצר בינה לבינם תקשורת חיובית. עוד היא מספרת על ההכרות עם 

 תכנית הלימודים בגינון טיפולי:  

שמעתי על הגינון הטיפולי וזה נראה לי ממש. כשקראתי את התוכנית הרגשתי שזה ממש כתוב בשבילי. ועבדתי 
בשזירת אירועים ועוד וזה היה "ליד", אבל לא מדויק כמו הגינון הטיפולי. ]...[ הרגשתי שתפור עלי המקום 

 .הזה

 אלון עשה הסבה מקצועית ממהנדס בהייטק ופגש בתחום הגינון הטיפולי לגמרי במקרה. 

 גם במקרה זה מתוארת תחושת "גילוי" אישי: 
 

שנים עבדתי בחברה ]...[ חברות מצליחות כאלה. ]...[ והגינון, נתקלתי בזה לגמרי במקרה. זה היה יום אחד  01כמעט 
שהתנדבנו עם ]...[ בבית ספר, אז איזו מורה אמרה: "תשמעו, אין פה ילדים, יש פה רק כמה ילדים שעובדים 

עם הגנן, זה משהו טיפולי. זה משהו מאוד יפה, זה ילדים מאוד בעייתיים". אז חשבתי כזה וואוו, חזרתי 

הביתה מתלהב. ]...[ אני כבר חזרתי ובעצם התחלתי לברר. זה לקח עוד חמש שנים מאז. עד שממש, עד ששמתי 

את המכתב פיטורין ועזבתי. ]...[ ואז בעצם קבלתי את ההחלטה שאני הולך על זה. ושאחרת זה יישאר כאיזה 
חוג כזה בחיים שלי. עכשיו הרגשתי שזה משהו פנימי, שזה לא רק  עוד איזה משהו לשעות הפנאי, אז החלטתי 

 שאני עושה את המהלך. 

תפיסות ביחס ל"אני מאמין" הטיפולי וייחודיותו של הגינון הטיפולי כמקצוע: אני המטפל או הגינון   .0.1

 והטבע מטפלים? התפתחות הזהות המקצועית בתוך מצב של כפילות. 

עיסוק במהויות הטיפוליות של תחום הגינון הטיפולי עלה אצל כל המרואיינים. כל המטפלים מציבים 

בארגז הכלים הטיפוליים שלהם הן את הגינון והטבע )שהות בו או שימוש באלמנטים גננים( והן את הקשר עם 

המטופל או ה"התערבות הטיפולית", כפי שמקובל בתחומי טיפול רגשי אחרים )הכוללים כלים נוספים: המרכזי 

שבהם הוא השיחה(. יחד עם זאת ניתן לזהות קיומו של מעין רצף בין מטפלים, שעיקר ההתייחסויות שלהם היא 

לטבע ולגינון כמצויים בלב ליבו של הטיפול או המפגש הטיפולי, ומצדו האחר את הקשר שבין המטופל למטפל 

כאלמנט הטיפולי המהותי.  עלה כי הכלי הטיפולי ממוקם על ידי המטפלים באופן שונה ביחס למטרות הטיפול. 

התהליך הטיפולי מתעצב ביחסי הגומלין אותם בונה המטפל בין הכלי הטיפולי, המטפל והמטופל. נראה כי זהו 

נושא דינמי הן בתפיסה המתפתחת של המטפל, בגישה העצמית שלו לאורך השנים ואף במחשבות תוך כדי 

הריאיון.  כל המרואיינים למדו את התחום תחת כותרות שמתייחסות להיותו טיפולי: "גינון טיפולי" או "מטפל 

באמצעות גינון", וכולם תופסים את עצמם כעוסקים ברמה זו או אחרת בטיפול או עושים שימוש בהיבטים 

טיפוליים וטכניקות טיפוליות או מטרות מתחום הטיפול. לכן בתמה זאת אני מתייחסת לפן הטיפולי שקיים 

במקצוע, אף כי הוא שנוי במחלוקת מבחינת ההכרה הפורמאלית ולפחות מבחינתה מטפלת אחרת שהתראיינה 

 עבור מחקר זה. 
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 .   ייחודיותם של הגינון והטבע ככלים בטיפול רגשי0.1  

דפוס רווח אצל המטפלים, שחוזר על עצמו גם במהלך כל ראיון, הוא התפיסה של הטבע כמרפא וכמשקף 

מציאות אנושית שניתן להזדהות אתה וללמוד ממנה על עצמנו. לעיתים כמאוורר ומרגיע ולפעמים דווקא כמקום 

המאפשר להתמודד עם מציאות החיים המורכבת והקשה שנשקפת ממנו, במרחב מוגן המאפשר עיבוד טיפולי. 

 דבורה מתארת זאת כך:

אני חושבת שהקשר לאדמה, שזה דבר כל כך בסיסי, הוא בעצם משהו שמפיח חיים, ודרכו אפשר באמת 

להגיע להרבה דברים במיוחד עם נוער בסיכון.  ראיתי שזה הכי, הנושא של לגדל, להצמיח, כל התהליך הזה 

שצמח עובר ומצמיח גם ילדים, נערים. כמו הדוגמא של הילד שהיה ככה מקופל בתוך עצמו, כמו ניצן כזה, 

שלאט לאט ככה הלך ופרח, זה דוגמא קיצונית, אבל ראיתי את זה על הרבה ילדים. ]...[ אני ניצחתי על כל זה. 

אבל התחושה היא שזה לא אני, שהטבע הוא מקום מיטבי, והנדיבות והשפע. הם מרגישים שהם שייכים 

 והם חלק.
  

הטבע, האדמה, הצמחים, נתפסים כבעלי "כוחות" משל עצמם. מתפתח קשר טיפולי בין האלמנטים הללו 

לבין הילד. הם גם משמשים כמטאפורה להתפתחות הילד באורח חיובי. החוויה הגננית נתפסת גם כחוויה של 

תיקון, של מעבר מלהיות מטופל להיות מטפל, או כחוויה גופנית, פיזית, משחררת ותרפויטית. ותפקיד המטפל 

נתפס לעיתים כמאפשר את החיבור של מטופלים, במיוחד אצל אוכלוסיות מודרות, לטבע ולגינון. לעיתים הם 

מציינים כי הם הראשונים שאפשרו למטופלים חוויות מעין אלו. נריה מתארת את המשמעות הרבה שיש לגינה 

עבור הילדים איתם היא עובדת. כשהיא נשאלת מה תפקידה במפגש. היא עונה: "רק לאפשר את זה".  חלק 

מהמטפלים מציינים כי הם משתמשים באלמנטים מהגינון כמטאפורות על תופעות  ותהליכים בחיים. דוגמאות 

שהביאו המרואיינים, לדוגמא: תכנון בגינה ותכנון בחיים.  רחל יוצרת את הסיטואציה אבל הילד, בתפיסתה, עושה 

 את הקישורים ההשלכתיים, לעיתים בעצמו: 

אפשר לעשות את זה בצורה יפה גם דרך צמחייה שיתופית. איך צמחים אחרים מגיבים לצמחים אחרים, איך  

צמח בודד, או צמח בקבוצה, אחד שתומך בשני. צמח שפשוט תומך, הוא לא התכוון ובסוף יש צמח שנשען 

עליו. כל מיני דברים כאלה שמעידים על כוח, על צמיחה, על אמפטיה, בעולם הצומח. אני שמתי לב 

 . שאינטואיטיבית ילדים מזהים את זה

 

עיון מעמיק בממצאים ממחיש כי מעבר להיותם של הגינה והגינון "מטפלים", המרואיינים כן רואים חשיבות 

בהתערבות הטיפולית, ובמניפולציות טיפוליות שהמטפל עושה במפגש. כך נוצר המשולש הטיפולי שיוצר את 

 התחום, ומבדיל אותו מתרפיות אחרות. 

 .  הקשר הטיפולי0.0 

הגינה והמרחב הפתוח, שלרוב מכונה "סביבה", הנם כלים המאפשרים בתפיסת המטפלים רצף של אפשרויות 

ליצירת קשר, העצמת יכולות אישיות, וחיבור עצמי עבור המטופלים שלהם. הם מדגימים הרבה דרכים להגיע 

באמצעותן לתקשורת מזמינה ומכילה עם המטופלים. דבורה מתייחסת לטבע כמקור להתמודדות וחשיפה, ובסופו 

של דבר לשיחה. המושג "קשר" חוזר אצל כל המטפלים. אלון, מתאר את הגינון הטיפולי כתחום שמאפשר יצירת 

קשר. הקשר הוא הכלי המהותי לשינוי וטיפול. הקשרים האחרים של האדם לאדמה מאפשרים להדק את הקשר 

הטיפולי, במידה והם מתאימים לאותו מטופל. הקשר נוצר טוב יותר כאשר הוא בקונוטציה )הקשר( של טיפול, של 

מפגש מתוכנן, מעבר למפגש "בפינת עישון", לדוגמא, ירוקה ככל שתהיה,  כפי שמסביר אלון. הטיפול מחייב 

מעורבות מתאימה של המטפל, והכלי הטיפול מהותי כשהוא בא עם הקשר. אלון מסביר  כיצד הגינון הטיפולי 

 משרת את בניית הקשר באופן הבא: 
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אני חושב שאיך שאני חווה אותו, זה משהו של בניית קשר מאוד משמעותי. ]...[. ברגע שמתקיים מפגש 

טיפולי כבר ברמה שהוא,  אז אני מאמין שלנפש, לרגש, יש איזה מקום שהוא נכנס למקום הזה, אז הוא יותר 

רגיש, והוא יותר מוכן לספוג ולחוש את ה... , להבדיל מזה שהם יצאו אחרי זה, לצורך העניין, לפינת עישון.  

גם בפינת עישון יש מסביבם מלא צמחים. ]...[ אבל כשהוא יושב איתי, בגינה ובין צמחים...  רובם לא 

פנויים. המטופלים שלי הם ברובם לא פנויים יותר מידי לעבודה. יש שמה קצת, לפעמים אני עושה איתם 

קצת עבודה  השלכתית, נקרא לזה ויסות רגשי. ברמה של כלי עבודה, ממש, לפעמים זה עצבים, אז בו נחפור 

 עכשיו משהו מאוד עמוק, נחפור, נשקה, קצת הבעה, הוצאה, השלכה של רגש בצורה פחות הרסנית. 

 

מרבית המרואיינים ציינו כי הם משתמשים במגוון כלים, בנוסף לגינון. ניתן לראות מדרג של שימוש 

בכלים נוספים. לפעמים הבחירות הן תלויות משיכה אישית לתחומים מסוימים. הלית עושה הבחנה ברורה בין 

המטרה לכלי, היא "מתייחסת פה אל הגינה בסך הכל ככלי תרפויטי". הגינון הוא חלק ממערך שלם של אמצעים 

תרפויטים שהמטפל צריך לטפח בארגז הכלים המקצועי שלו. נראה כי אצל כל המטפלים קיימת סברה כי אין 

גבולות ברורים לתחום וכי נדרשת מהם מידה רבה של אקלקטיות ויכולת לתת מענה בעזרת מגוון כלים 

מהתחומים הטיפוליים. ישנה הסכמה כי לאוכלוסיות מסוימות הכלי משמעותי יותר ולאחרות הקשר הטיפולי עומד 

 במרכז המהות והמפגש. 

 "האני המאמין" הטיפולי כתהליך דינמי 0.3
 

נראה כי היחס לתפקיד המטפל משתנה ומתעצב לאורך תקופת העבודה בתחום. ניתן לראות זאת באופן 

בו רחל מתייחסת לקושי שבעיצוב התפיסה המקצועית שלה בעיקר עם תחילת העבודה ותום הלימודים. היא 

מתארת מצב של בלבול בין האינטואיציה וההבנה המבוססת למידה שהכלי הגינוני והטבע יכולים לסייע לטיפול 

 –לבין האופן שזה קורה בשטח, ובעיקר הצורך להבין מה תפקיד המטפל בחיבור קודקודי המשולש: מטפל 

גינון וטבע.  את התהליך המתמשך של הבנת תפקידו של המטפל באמצעות גינון וכיצד התפיסה  –מטופל 

 המקצועית מתפתחת בשטח ניתן לראות באופן בו רחל מדברת על הדילמות שעולות במהלך העבודה: 

בתיאוריה יש כל כך הרבה תהליכים ופעולות השלכתיות מהגינה להביא לטיפול. אבל בפועל היו הרבה 

דקות ישבנו ודברנו ולא עסקנו פיזית באיזה שהוא אלמנט בגינה. זה משהו שאני מניחה  54מקרים שבמשך 

שאולי היה צריך להיות ברור לי, אבל הוא לא בא לי כזה בקלות. כי כל הזמן שערתי או חשבתי או רציתי 

שאם אני מגיעה מתחום מסוים ארצה להשתמש בו. כשהבנתי שזה לא מה שאני רוצה, זה מה המטופל רוצה 

כמובן. יש פה התגבשות שבאה תוך כדי עבודה, ותוך כדי הכרה של עצמי. וגם הכרה של הצרכים של 

המטופל. אני לא המרכז. אנחנו יודעים את זה ומלמדים את זה, אבל להרגיש את זה בפועל בעבודה 

 . בפרקטיקה, זה שונה לגמרי

גדי, שעבד קודם לכן כמורה לחקלאות ולאחר מכן למד גינון טיפולי באופן מסודר, מתאר את הלימודים שעזרו 

לעצב את תפקידו כטיפולי לעומת הפן ההשכלתי/חינוכי.  אלון, אולי יותר משאר המטפלים, התמקד בתיאור 

 התהליך לעבר גיבוש זהותו כמטפל, וכיצד אלמנט הגינון קיבל מקום פחות מרכזי בתהליך:  

המשיכה שלי אישית, היא יותר לכיוון הטיפולי, אם אני שם על המאזנים את הגינון והטיפול ואני יודע שיש 

הרבה גננים טיפוליים שהנטייה היא דווקא לצד השני. ]...[ בהחלט בהתחלה יכולתי להיכנס עם המון 

אמביציה שתהיה פה גינה מדהימה, וגם ראיתי בזה סוג של מטרה. היום אני כבר הרבה יותר מתחבר 

לעשייה הטיפולית, ואני יכול לראות גינה לא במצב, ולבוא ולהגיד: תשמעו, היה פה משהו מאוד משמעותי... 

 באמת עצם זה שעכשיו אני לומד פסיכותרפיה שהיא לא גינון..." 
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. תפיסות ביחס להבנייה החברתית של הגינון הטיפולי כמקצוע: התפתחות הזהות המקצועית בתוך סביבה  3

 של חוסר וודאות

תמה זו מתארת את המפגש של המטפל בגינון עם המסגרות בהן הוא עובד. היא מספרת על יחסי הגומלין 

שנוצרים בין תפיסתם של המרואיינים את זהותם האישית וגישתם הייחודית למהותו של המקצוע לבין "העולם" 

המציאותי. כעת נוצרת מערכת יחסים מתמשכת ומורכבת עם המסגרת המקצועית. תמה זו מציגה את הביטויים 

בתחום הזהות המקצועית שמתפתחים נוכח המפגש עם המסגרות בהם עובדים הגננים הטיפוליים; אל מול בעלי 

התפקידים ואל מול הילדים והנוער המטופלים על ידם, עם מצב החוסר הכרה הרשמי של התחום כתחום טיפולי 

ועם ממדים הקשורים לתהליכי פיתוח מקצוע כמקובל בתחומים מקבילים. זו למעשה ההבניה החברתית של 

 המקצוע.

לאחר ההכשרה )לימודי תעודה בדרך כלל במכללה לחינוך(, שאינה מוכרת על ידי הרשויות: משרד החינוך, 

הרווחה או הבריאות, פנו המרואיינים לחפש מסגרת עבודה בתחום אותו למדו )פרט למרואיין אחד שעבר מסלול 

שונה(.  הם עובדים בהיקפי משרה חלקיים, וביותר ממקום אחד, בדרך כלל עם אוכלוסיות מגוונות המשויכות 

לתחום בעלי צרכים מיוחדים, ועם יותר מסוג אוכלוסייה אחת. לעיתים אף נושאים בזהויות מקצועיות שונות 

במקומות עבודה שונים. בדרך כלל כן קשורים במידה רבה או לתחום הגינון או לתחום אוכלוסיית ילדים ונוער או 

בעלי צרכים מיוחדים. המטפלים נפגשים עם ילדים ונוער, שמופנים אליהם על ידי המסגרות, בשל היותם בדרגות 

שונות של ניתוק, בעלי קשיי שילוב במסגרות או בעלי אתגרים שונים כפי שנתפסים על ידי מקבלי ההחלטות 

החינוכיים או הטיפוליים במסגרת. המסגרות חלקן רגילות וחלקן מוגדרות לילדים ונוער בסיכון ובהדרה. כולם 

 עובדים עם קבוצות וחלקם נפגשים גם עם ילדים לטיפול פרטני. 

מבחינת תהליכי פיתוח מקצועי, ניתן לראות בממצאים כי רובם אינם מקבלים הדרכה ממקום העבודה או  

משלמים באופן פרטי עבור הדרכה, כנהוג במקצועות טיפוליים אחרים. הם כן מקיימים קשרים עם העמותה "אדם 

צומח". הולכים לכנסים וימי השתלמויות שהעמותה מקיימת כביטוי לרצונם להתפתח או להיות חלק מקהילה 

מקצועית. חלקם משתלמים בתחומי העשרה נוספים )אלון בקורס פסיכותראפיה, לדוגמא( או היו רוצים בכך.  

מהממצאים עולה כי התפתחות זהותם המקצועית של המרואיינים נמצאת בדיאלוג מתמיד עם הנתונים המספרים 

 על עולם ללא גבולות ברורים. נראה כי לפעמים המקום חסר הוודאות נתפס כמצמיח ולפעמים נתפס כמאט ומעכב.

 

"זאת תשובה מורכבת. זאת לא שאלה כל כך פשוטה. אני מטפלת, אבל...":  טרמינולוגיה לא זהה בשם  3.1  

 המקצוע או התפקיד.

שם המקצוע כפי שהמרואיינים מכנים עצמם מושפע מכמה גורמים: השם בו משתמשת המסגרת לפעילות 

שתחת אחריותם, תפקידם בפועל במסגרת, האופן בו הם תופסים את תפקידם או המקצוע שלהם, האופן בו הם 

בין אישיים במסגרת. -תופסים את ההכשרה שקבלו, ומידת הביטחון המקצועי שלהם ובאופי היחסים הארגוניים

בולטת מידה רבה של ביטויים והגדרות, לעיתים אף בין הביטוי בו משתמש המרואיין לביטוי השגור במסגרת, או 

 אפילו ביטוי שונה של המערכת לבין מה שמוצג להורים או למטופלים עצמם.  

המרואיינים התייחסו לשאלת שם העיסוק שלהם כשאלה מהותית, מעוררת שאלות ושאינה חד משמעית. 

השם בכל המקרים מכיל את המושג "גינון". כולם התייחסו להיבטים הטיפוליים בעבודתם והשתמשו הן במושג 

טיפולי והן בהתייחסויות בעלות אופי טיפולי בעשייה שלהם. מאידך לא כולם נתנו לזה ביטוי בהכרח בשם המפגש, 

 כפי שהוא מוצג למטופלים, להורים או מופיע במערכת הפנימית של המסגרת החינוכית. אצל חלקם נראה שיש 
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הפרדה בין הכינוי המקצועי )המדגיש את המושג טיפול במובנו הרגשי( לשם הפעילות עצמה )נוטה לעסוק 

בחינוך(. למעשה אצל כל המרואיינים הייתה נימה של הסתייגות מהכותרת של ה"טיפול" בשלב כזה או אחר 

בעבודתם. נראה כי יש בחירה מודעת לעשות שימוש ב"הגדרות אפורות", שמתיישבת בצורה פחות "מרדנית" 

אולי מ"טיפול באמצעות גינון" כל עוד אינו מוכר באופן רשמי. בנוסף, עבור הילדים נראית נטייה לא להשתמש 

 . במונחים טיפוליים

בנוסף, מתואר לעיתים תהליך של שינוי ההגדרות במהלך העיסוק במקצוע. אצל רחל, לדוגמא, ההכשרה 

עצמה לא נתנה לה אפשרות מבחינה פנימית להגדיר עצמה כמטפלת באמצעות גינון. אלא רק שילוב של ניסיון 

 והעמקה מקצועית הביאו ליכולת ליצור כינוי מקצועי איתו תהיה שלמה: 

בהתחלה אני הייתי נמנעת מלקרוא לעצמי תרפיסטית כי פשוט לא חשבתי שאני מספיק מקצועית בשביל 

לקרוא לעצמי תרפיסטית, כי בעיני מי שהוא מטפל רגשי זקוק למינימום מקצועי, וככה כשסיימתי ללמוד  

ויצאתי לכיוון המקצועי הבנתי כמה  אני רחוקה מלהיות מה שחשבתי שאני רוצה להיות. ]...[ ובאמת 

בשנתיים הראשונות ניסיתי בעצם להעשיר את הידע של עצמי בעצמי, אם זה  על ידי סדנאות, או קריאה של 

חומרים שחשבתי שרלוונטי לאוכלוסיות שאני עובדת איתן. מה שבלימודים לא קבלנו]...[ אני יכולה בהחלט 

לקרוא לעצמי תרפיסטית באמצעות גינה. ]...[ אבל זה משהו שמתגבש ועדיין מתגבש. לא היה ברור והייתה 

 תקופת בלבול. 

אלון מפנה את השינוי בהגדרה ליחס שהוא מקבל מהמסגרת, עם זאת הוא מתאר מערכת יחסים בה הוא 

 דומיננטי בעיצוב תפקידו:  

היום אני מגדיר את עצמי כמטפל. ]...[ זה לקח זמן. אבל בעיקר תודות למקום העבודה העיקרי שלי, אני 

נמצא בתוך צוות טיפולי, אני מודרך, בעצם שותף מלא לצוות שמורכב מעובדים סוציאליים, תרפיסטים 

בהבעה וביצירה, וגם מטפלים בעזרת בעלי חיים ופסיכולוגים. זה כבר כמה שנים שם. היום אני כבר מרגיש 

 חלק מהצוות לחלוטין.
  

.   "איפה שהוא זה מה שאני אישית הבאתי לדבר הזה":  דפוסי תקשורת ארגוניים בין מטפלים 3.0

 .באמצעות גינון לבין הסביבה המקצועית, ומסרים גלויים או סמויים

המפגש עם המסגרות המקצועיות כפי שתואר על ידי המרואיינים מספר על מסרים סותרים מצד המסגרת 

כפי שהם נתפסים על ידי המטפלים; מצד אחד על חרות, קבלה, ותמיכה בכלי הייחודי שמביאים עימם המטפלים, 

מצד שני חוסר הכרה, חוסר בהירות, ולעיתים חוסר במתן כלים יעילים. שמונת המרואיינים הם הראשונים 

שלמעשה עובדים בתחום, לפחות במסגרת אחת. )או עבדו בה עד לפני מספר חודשים(. מטפלת אחת יוצאת 

חינוכי המגדיר עצמו -דופן, גם ברמת המחקר הנוכחי וגם ברמה ארצית, בכך שהקימה ומנהלת מרכז טיפולי

שהם בעצמם עצבו את תפקידם יותר מאשר כעוסק ב"תרפיה בגינון". במידה רבה, ניתן להבין מדבריהם, 

"גינון המערכת עצבה אותו . למעשה המערכת או מנהלת בית הספר לא תמיד יודעים, לפי המרואיינים, מהו 

טיפולי" או איזה משמעויות הוא מכיל לפי תפיסת המטפלים. אף שהמערכת  מחפשת איך להעניק גינון טיפולי 

לילדים או למבוגרים שמשתייכים אליה ושוהים בה  או לספק לאוכלוסייה שלהם עיסוק בגינון וחקלאות, ובוחרת 

להעסיק אנשים שלמדו טיפול באמצעות גינון, אין פרוטוקולים או הגדרת תפקיד מנוסחת וברורה במסגרות 

בתפיסת המרואיינים ישנה החינוכיות, ולעיתים המערכת מצפה למשהו מסוים ואף מופתעת מגילויים אחרים.  

מערכת ציפיות מצד המסגרת שלא תמיד תואמת לתפיסתם של המטפלים. רחל מצטטת משפט שנאמר לה על 

ידי אחת המחנכות בבית הספר בו היא עובדת: "את חמודה והכל אבל הוא צריך טיפול רגשי. זה לא יעזור, הוא 

צריך פסיכולוג". ולעיתים, ההפך, מתואר מצב של ציפיית קסם שאחרי זמן קצר יחול שינוי במטופל.  ציפייה 

אחרת שלא תמיד ממומשת או תואמת, בין מטרות הארגון לתפיסת המטפל, היא הציפייה "לסדר את השטח", 

 בשל אופיו הייחודי של הגינון בכלל, כתחום העוסק באסתטיקה ובחזות חיצונית. 
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 אלון מתאר מה שעולה ממרבית הראיונות:

שמע, יש איזה פינה, אנחנו רוצים לעבוד עליה בבית ספר". ]...[ כן, זה משהו שהוא תמיד נוכח. גם שהוא לא 

מדובר, אני יכול להגיד לך שהוא נוכח, גם ב ]המוסד בו עובד[ שהוא מקום מאוד טיפולי, ומאוד מבין ומאוד 

 מכיר. כשבאים ועושים סיור ויש שמה תורמים,  אז רוצים לראות איפה ה... 

יחד עם זאת, הדפוס הרווח הוא כי המטפלים הצליחו להגיע, בתפיסתם, לידי מידה רבה של אוטונומיה 

ביכולת לקבוע מטרות טיפוליות, בבחירת המתודות והכלים הטיפוליים בזמן המפגשים, ולעיתים אף במידת עיצוב 

 המרחב הטיפולי. נראה כי מרחב בחירה זה מסייע למטפלים בתחושתם יותר מאשר יוצר תחושת בדידות.

  

"בכלל לא התערבו לי. בפעם הראשונה שהגעתי ונפגשתי אתו ]עם המנהל[, הייתה לו ציפייה כאילו נטפח 

פינות חמד במקום. בכל בית הספר. וכשאמרתי לו שאני חושבת שלטפח פינות חמד זה עניין של גנן, ובעבודה עם 

הילדים אני רואה איך שהם נקשרים למקום, למה שהם כבר בנו ועשו.  שאם חושבים עליהם, צריך לפתח את המקום 

 שם התחילו לעבוד )דגנית(."

רוב המטפלים חשים במידה רבה משמעותיים ומוערכים באופן בו תופסת אותם המערכת, לפחות במסגרת 

בה מתרחשת מבחינתם עשייה משמעותית. עלו פידבקים כמו: "כמה זה עושה טוב לילדים. וכמה זה מביא להם 

פיסה של רוגע" )דגנית(. התחושה הכללית היא כי לכל מסגרת אופי ונורמות משלה, עם זאת נראה כי המטפלים 

תופסים עצמם כרלוונטיים בעיני המערכת, שמוצאת לנכון להעסיק אותם, ולאפשר להם לעבוד בתחום, במידה 

רבה לפי המטרות הטיפוליות שהם בוחרים. כל זאת למרות אילוצים שונים, שנתפסים על ידי המטפלים כחלק 

 מהדרך להכרה.

 .   " אני תוהה מתי זה יהפוך לתחום טיפולי רשמי. זה כלי שלא נופל מהכלים האחרים": 3.3

 משמעות החוסר הכרה המוסדית עבור המטפלים באמצעות גינון 

המטפלים מועסקים במסגרות חינוכיות השייכות למשרד החינוך, ובדרך כלל מקבלים את המשכורת 

מהשלטון המקומי או באמצעות קרנות המורשות לעבוד במסגרות החינוכיות. אחרים מועסקים במרכזים הכפופים 

למשרד הרווחה, או למסגרות טיפוליות של השלטון המקומי. לפי ניסיונם של המרואיינים חוסר בתעודת הוראה 

 מהווה מכשול לתעסוקה או לשיפור תנאי ההעסקה במסגרות השייכות למשרד החינוך.  

הסברה הרווחת אצל המטפלים היא כי הכרה בתחום בקרב הרשויות והאקדמיה תאפשר להם להתקדם ותקל על 

ההזדמנויות לשינוי ושיפור. תחום מוכר נתפס כתחום אליו מופנים משאבים וקשיים רבים במסגרת מיוחסים לנושא 

ההכרה. טענה נוספת שעולה היא, שהחוסר בהכרה שמגדירה את התחום ואת גבולותיו יוצרת מצב של חוסר 

בהירות לגבי מטרות המפגש, ומקושרת לציפיית המערכת "לגייס" את המטפל לטובת חזות המסגרת, גם בלי 

 להתייחס למטרות טיפוליות.   

ניתן לקשור תחושות של סיפוק וגאווה אצל המטפלים לעצם היותם "חלוצים" בתחום. הראשוניות נקשרת 

לחוסר הכרה במובן של חדשנות ואפילו מרדנות. הלית מספרת: "בכל המקומות שעבדתי אני גם הקמתי את 

המקום הטיפולי. לא נכנסתי למשהו קיים, הייתי צריכה להמציא אותו.  הבאתי את התחום למקום בו לא היה קיים, 

 וגם פיזית הקמתי את המתחם מאפס, אז זה גם מאוד משמעותי".

.   "לפעמים אני מרגישה שהשיעור שלי מציל אותם מישיבה בכיתות":  עיצוב הזהות מתוך מפגש עם 3.4

 אוכלוסייה של ילדים ונוער בסיכון ובהדרה

המרואיינים למחקר זה עובדים לפחות במסגרת אחת שבה הם פוגשים ילדים או נוער אשר מוגדרים כילדים עם 

 קשיי תפקוד בתחומים שונים ועל כן מופנים באופן מכוון, בדרך כלל במעורבותה של היועצת, למפגש בגינה.
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טיפולית או מסגרת חינוכית -חלקם מוגדרים כילדים ונוער בסיכון והמסגרת עצמה היא מסגרת שיקומית

ביוזמת הרווחה. כל המטפלים פוגשים במסגרת בה הם עובדים וישירות במפגש הטיפולי עצמו, ילדים ונוער 

אקונומי נמוך או הבאים מרקע משפחתי מורכב או משניהם גם יחד. כל המטפלים מתארים -השייכים למעמד סוציו

את המפגש עם האוכלוסיות המדוברות כמהווה אתגר מהותי בעבודתם וכמעצב את תפיסתם את הגינון ככלי 

טיפולי עבורם, וכן את ההיבטים האחרים של הטיפול. מחצית המטפלים מספרים על מפגש מפתיע, מאתגר, 

 כשהוא פוגש את הזהות הפרטית שלהם ואת חוויות החיים האישיות.

האופן בו המטפלים תפסו את האוכלוסייה אתה הם עובדים הדגיש תחושות של תסכול, אכזבה, מרדנות 

וייאוש. תחושות שמביאות אצל אוכלוסיה זו לעיתים קרובות לקשיים חברתיים וקושי בהסתגלות למסגרת. 

המטפלים מספרים על חוויות מתסכלות ועל ניסיונות מגוונים ליצור קשר מצמיח עם אותם ילדים ונערים. לעיתים 

נראה להם שהבחירה איזה ילדים ישתלבו בתוכניות שלהם אינה לפי אוריינטציה של הילד לטבע או לגינה, ונוצר 

.  קושי על הרקע הזה, או נדרש זמן יותר ממושך עד שיש תחושה של הצלחה בקרב המטופל ובקרב המטפל

נוצרה הבנה הדרגתית שהמפגש הוא חלק מעולם נרחב שלא תמיד בשליטת המטפל, וגם הכלי הגנני מוגבל. 

אותו כלי שאינטואיטיבית נתפס אצל המטפלים כמיטבי, לא תמיד משיג את מטרותיו. לא תמיד הילדים מתחברים 

לגינה באופן בו המטפל תופס את החוויות שלו בגינה. והמטפלים מספרים על תהליך שבו הם מתאימים עצמם 

לצרכים של הילדים, או לקצב שלהם בחיבור לגינה והעזרות בה. הקושי לרוב הוא חלק מהמאפיינים המאתגרים 

אצל הילדים. אופי היציאה החוצה כגורם מקשה דובר בעיקר אצל אייל. כשהתייחס לילדים בסיכון שהמרחב 

הפתוח והסיכונים שבחוץ נלקחו בחשבון כעלולים להיות מאתגרים יותר. ההתפתחות המקצועית תלויה במידה 

 .  רבה באופן בו הם מצליחים להתמודד מול הקשיים של הילדים או הנערים איתם נפגשים

"פשוט  החיבור  שלי  כל  כך  מפתיע  וכל  כך :  המרחב החיצוני נתפס לפעמים "כמציל" את אותם ילדים 

וואוו בשבילי, ואני עדיין מרגישה כל כך ברת מזל שמצאתי את המקום שלי, אני חושבת שזה כלי מדהים פה 

 בשביל הילדים שלנו" )נריה(. 

ייתכן שבעלי מקצועות נוספים שעובדים עם אוכלוסייה של ילדים ונוער בסיכון יגלו דפוסים ותהליכים 

דומים, אך נראה כי המטפלים מדברים על אתגר כפול: "להוכיח" את היכולת לסייע לילדים ונוער מורכבים באופן 

כללי, לעשות זאת בהקשר של האישיות המקצועית שלך, "ולהוכיח" כי יש בידך כלי משמעותי, אשר לרבים לא 

 מוכר, עבור אותם ילדים ונערים.

.   "יש לנו אחריות, אנחנו מטפלים באנשים אחרים, אנחנו לא יכולים להיות חפיפניקים או פחות 3.3 

 מקצועיים":  תהליכי ההכשרה והפיתוח המקצועי 

כל המרואיינים למדו "גינון טיפולי" או "מטפל באמצעות גינון" במסגרת המציעה לימודים לתעודה.  

התעודה אינה מוכרת כ"מקצוע מורשה" על ידי משרד החינוך או משרד הבריאות. בשנים האחרונות מנסה 

העמותה "אדם צומח" להסדיר נושא זה ולתת המלצות על תכניות לימודים אשר עומדות בסטנדרטים אשר 

יאפשרו לבסוף לבקש הכרה אקדמית לתוכנית, בדומה לתחומי טיפול אחרים שנלמדים כתעודה או כתואר )אדם 

(. המרואיינים למחקר זה לא למדו בהכרח במוסדות המומלצים כיום על ידי העמותה, וחלקם למדו 3308צומח, 

 לפני שהחל תהליך בדיקה מקיף לגבי איכות הלימודים ותוכניות ההוראה. 

הלימודים נתפסים כ"חווייתיים מאוד", "מעניינים" וכפותחים פתח אל המקצוע החדש והנשאף. אף אייל,  

שנים לפני שניגש ללימודי  03שכבר עבד בתחום לפי התכנים והכלים שתיאור )עוד טרם נלמד בישראל(, 

  .התעודה, מספר על כך הלימודים עזרו לו למקד את תפיסתו, ולהביא אותה בצורה ברורה יותר למסגרת בה עבד
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עם זאת רווחת התפיסה בקרב המרואיינים כי הלימודים לא העניקו להם את הידע הנדרש בעיקר  

בתחום הפסיכולוגי, הטיפולי. הם מספרים על כך שיצאו עם חוסר בטחון לגבי היכולת שלהם לטפל, להבין 

לעומק את הקשיים של הילדים עמם הם נפגשים. הם מספרים על חוסר בשפה מקצועית, שמקשה לדוגמא על 

 כתיבת דו"חות על ילדים. שיש להם צורך בהמשך הלמידה או הדרכה משמעותית והכוונה. 

 אלון המשיך בשל כך ללימודי פסיכותרפיה. נריה מנסחת זאת בצורה החריפה ביותר: 

אני קרועה,  כי אני רוצה לטפל ומודעת לזה שחסר לי בשביל לטפל. לפני שהלכתי ללמוד תעודת הוראה, 
התלבטתי, אם לעשות תעודת הוראה, או ללכת ללמוד טיפול בתחום מוכר, טיפול באומנות, ואז לחזור לנישה שלי. 

ומסיבות של נוחיות ומהירות הלכתי על תעודת הוראה..... ]...[ חבל לי, חבל לי, הייתי רוצה כן להשתייך לצוות 
 הטיפולי. ברור לי שאני לא. אני מרגישה שאין לי את ההכשרה המספיקה להיות מטפלת. ]...[

עולה ציפייה מסוימת שהעמותה תמשיך את תהליכי הלמידה וההכשרה בתחום. למעשה, כאשר אין 

מסגרת מרכזת בדומה לתפקידה של מתי"א עבור המטפלים מתחומים אחרים, העמותה נתפסת כזו שיכולה או 

אף צריכה לתת מענה להתפתחות המקצועית של המטפלים. יש תחושה שגוף חיצוני מסוגל להבין ולתת מענה 

 . יותר מאשר המסגרת עצמה

 דיון ומסקנות

במאמר זה הובאו שלוש תמות המציגות את הנראטיב האופייני של המטפלים באמצעות גינון כפי שעלה 

מהמחקר. על אף דרכו הייחודית של כל מטפל ופערים רבים בסביבתם המקצועית נראה כי המטפלים עוברים 

דרך תהליך צמיחה המכיל את אותם "איברים" ואותם "מעכבי או משפרי צמיחה".  תחילה מתקיים ה"זרע" = 

הרעיון שיש מקצוע שמסוגל להכיל את עולמם האישי עם המקצועי. קיומם של "שורשים" משמעותיים ו"קרקע 

יציבה" בדמותם של האמונה והחיבור האישי לעולם הצומח והטבע, יחד עם אמון בתחום הטיפולי. אלו  

", ההעזה לבחור בתחום כעיסוק מקצועי. בשלב הבא, נדרשים המטפלים נביטהמאפשרים את ראשית ה"

" )פעולה גננית גיזוםלקיומם של הכרעות תפיסתיות, גיבושו של "אני מאמין" מקצועי וייחודי.  נוצר מעיין תהליך "

מתערבת להסרת ענפים בצמח, לשם אסתטיקה או בריאות הצמח(. מושג הממחיש את הצורך שעולה מן 

המטפלים להבין לעומק את אופיה הייחודי של ההתערבות הטיפולית בגינון הטיפולי. זהו תהליך מתמשך וארוך. 

יחד עם זאת, תושפע הזהות המקצועית במידה רבה  מהמפגש עם הסביבה המקצועית והמסגרת בה הם 

עובדים. המחקר העוסק בתחום הזהות המקצועית מוצא כי  זהות זו מתפתחת בהכרח בהתייחסות לקשרים של 

ביטוי "מאמצים נושאי פרי" )(, זהו שלב בו ה0993האדם עם גורמים פנימיים וחיצוניים )ביטמן, בן עטר ופוך, 

השאול מעולם הצומח, המציין אדם שהשיג את מטרותיו, על אף הקושי(. תהליכי הצמיחה עד תהליך הלבלוב 

והבשלת הפרי נתקלים במצבי דחק )פגיעה במצב האיזון כתוצאה מגירוי חיצוני או פנימי(. כך גם בעולמו 

 . המקצועי של המטפל באמצעות גינון הנפגש בסביבה חסרת הוודאות

הראייה הפוסט מודרנית בתחום מחקר הזהות תופסת את האדם כמשפיע ומעצב את זהותו, המורכבת  

מזהויות שונות, אשר מתעצבות במהלך חייו וממשיכות לעשות זאת כל העת )שץ אופנהיימר, 

3338;Ibarra,0999. נראה כי הזהות המקצועית של המטפלים מתעצבת ביחס לזהות האישית שלהם הרואה .)

בטבע, בגינה ובגינון מרחב מאפשר ומבריא. זאת,  לצד חיבור אישי לעולם  הרגש, יחד עם גיבושו של "אני 

 מאמין" השם את הגינה והגינון ככלים משמעותיים בטיפול, לצד פיתוח קשר והכלה הבאים מעולם התרפיות. 
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"אני מאמין" זה מתעצב במקביל לניסיון העבר, ללימודי הגינון הטיפולי ולניסיון התעסוקתי. "מריצה" מלאה זו 

אותה נושאים המטפלים לעבודתם, נראה שמסייעת להם במידה רבה לחוש בטחון ולהגדיר עצמם כבעלי מקצוע 

קיים  בטוחים לגשת לבקש עבודה בתחום שאינו מספיקלחוש  –ולחוש גאווה במקצועם, ואולי ראשית לכל 

.  הם ניגשים לעבודה שבמידה רבה הם מודעים לחסרונותיה למעשה ושהם הראשונים לפתחו ולהגדירו

ואתגריה ועדיין בוחרים בה, מתוך אמונה גדולה שנראית כמשולבת בצורך אישי להגשמה עצמית, שמאפיינת 

 את כלל המרואיינים. 

הממצאים מלמדים כי הגינון הטיפולי יוצר עבור המרואיינים מרחב להגשמה עצמית מקצועית, בכך שהוא מביא 

( הציע כי זהות המקצועית Kirpel )3332לידי ביטוי מעשי שתי זהויות אישיות משמעותיות המתקיימות אצלם. 

מתגבשת ומתעצמת גם דרך איזון בין מרכיביה השונים. הממד האישי הפסיכולוגי, הכולל את המרחב שבין 

ההיסטוריה והתפיסה האישיים לזהות המקצועית מעידה על קיומו על שלב מקצועי חשוב בהבניית הגינון 

הטיפולי.  עוצמת המפגש באה לידי ביטוי באופן בו תיארו המטפלים את ההכרות עם הגינון הטיפולי כתחום 

מקצועי אליו קיימת הכשרה )גם אם אינה מוכרת על ידי הרשויות(. עצם חווית הגילוי מלמדת עד כמה המקצוע 

 הנו חדש ולא מוכר. מפגש זה תואר כתגלית מרגשת, ולמעשה, כמעיין הגשמת ייעוד.  

תהליך פיתוח "אני מאמין" מקצועי מעלה שאלות רבות המתעצבות תוך כדי "תנועה". מצב המאפיין  

מקצועות טיפוליים נוספים ונמצא כמושפע מסביבה דינמית ומחוסר בהירות מקצועית )שפלר, אכמון ווייל, 

(.   נראה כי ה"אני מאמין" של הנחקרים משקף במידה רבה רצון לפעול במרחב של הטיפול באמצעות 3330

(. לצד האמונה הגדולה ב"כוחו" של הטבע לרפא, ישנה משמעות גדולה Therapeutic Horticultureגינון )

. קונפליקטים פנימיים Sempik, 3303(להתערבויות הטיפוליות והסטינג הטיפולי שנבחרים על ידי המטפלים )

שעולים ביחס לעיצובו של "אני מאמין" הנם: גבולות מטושטשים ביחס לכלי הטיפולי והשימוש בו לצד שימוש 

בכלים נוספים במהלך טיפול. כיצד על הגינה להראות? מה טיב הקשר בין נראות הגינה לתהליך הטיפולי. וציר 

נוסף הוא האופן בו המטופלים תופסים את יחס המסגרת כלפיהם. נראה שבמידה רבה הדילמות דווקא מחזקות 

(. ישנה תחושה שהמטפלים עסוקים 3303אופנהיימר ודביר )-את הזהות המקצועית בהתאם לטענה של שץ

 בחיפוש שמאפשר לתחום להיות דינמי, חי וצומח. השאלות מאפשרות להיות בתקשורת בונה עם הסביבה.

תחום הגינון הטיפולי הנו מקצוע בראשית דרכו במובנים רבים; הוא אינו מגובה בחקיקה, אינו נמצא 

בישראל במסגרת לימודים לתואר אקדמאי; אינו מגובה במחקר ותיאוריות הנתפסות כמספקות על ידי האקדמיה 

או השטח; גבולותיו אינם ברורים. הוא חסר הבניות חברתיות נוספות שיעזרו להגדירו, כפי שעולה בתיאום שבין 

ריבוי –הממצאים ומהסקירה: קושי בהגדרה ברורה של המקצוע, הן בעיני המטפל עצמו והן בעיני החברה 

טרמינולוגיות וחוסר התאמה בין הטרמינולוגיה של המטפל להגדרות של המסגרת בה הוא עובד וכלפי 

הלקוחות, תנאי עבודה חלקית וחוסר תנאים תעסוקתיים מקובלים או מספקים, כמעט העדר הכשרה והדרכה 

כמקובל במקצועות הטיפול האחרים, העדר לימודי המשך ספציפיים. ממצאים אלו נמצאו גם אצל תחומי טיפול 

חדשים יחסית נוספים וגם שם נמצאו כמקשים על גיבוש זהות מקצועית מובנית אשר מסייעת לשמור על 

(.  על אף 3303פבלובסקי וורסמן, -גנדלמן, שפירו;  3302בורוכוביץ, -כהן ויסעורהביטחון העצמי של המטפלים )

זאת, המרואיינים בוחרים "בגינון הטיפולי" כתחום תעסוקתי משמעותי עבורם ונראה כי תחושת התסכול קטנה 

ביחס לתחושת המשמעות, השייכות והסיפוק המקצועי. מוצגת גמישות רבה להתאים עצמם למסגרות השונות 

בהם עובדים, וניסיון לשמר את ה"אני מאמין" שלהם. ניתן לתאר זאת באופן הבא: גבולות הערוגה אמנם נקבעו 

על ידי המערכת, אך בתוכה, הם בוחרים מה לגדל, איך ומתי. כך נראות "ההתפתלויות" שקשורות לטרמינולוגיה 

של שם המקצוע או התפקיד. לעצמם הם יכולים לקרוא מטפלים כשבפועל יש שימוש בשמות נוספים.  נעשה 

שימוש בתנאים מוכתבים להוצאת "הטוב" והאפשרי, ובחירה להסתכל בדרך זו על הדברים )מיקום לא אידיאלי 

 לגינה, למשל(.
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Caza & Creary   )3302 טוענים כי הפרט משפיע על זהותו המקצועית יותר מאשר הסביבה. ממצאי )

מחקר זה תואמים במידה רבה הנחה זו. היא נתמכת אף יותר בטענתו כי העולם המודרני המאפשר ראייה 

ומיקוד סובייקטיביים מאפשר גם התפתחות מקצועית ייחודית. הדבר בא לידי ביטוי במיוחד אצל דבורה, אשר 

הקימה מרכז ייחודי המבטא את זהותה המקצועית המשלבת מגוון זהויות: מטפלת בגינון, אשת חינוך, יוזמת, 

אשת יחסי ציבור, גננית ועוד.  והחברה, בסופו של דבר, מקבלת את זהותה של דבורה ומוכנה לקבל ממנה 

שרות )הלקוחות שלה מגיעים הן מהמגזר הפרטי והן מהציבורי(. ככלל נמצא כי ככל שהמטפל מגדיר את זהותו 

לעצמו באופן ברור, כך הוא תופס את יכולתו להשפיע על המערכת ובוחר לנקוט בגישה אסרטיבית לקידום ה"אני 

משקף את ההתאמה הגבוהה ביותר בין מרכיבי הזהות המקצועית שלו כמטפל עם תפיסת מאמין" שלו. אלון 

השטח את תפקידו, כולל הביטויים הארגוניים הנדרשים לכך )הדרכה, שייכות לצוות טיפולי וכדומה(. כך הוא 

 מתאר את התהליך שעבר:

 מראיינת: כמה זה היה דחיפה שלך? וכמה בהכרה של המערכת? 

עשרים. אני זה שהתעקש. שוב פעם גם אני עשיתי איזה שהוא ברור, היו כאלה שניסו למשוך   –אלון: שמונים 

אותי בוא תהיה אולי מורה. בגלל הרקע הטכנולוגי שלי. זה גם משהו שנורא מחפשים. בו תלמד פה תעשה קצת 

 זה. זה משהו שחשבתי עליו, היה לי גם את הבדיקות. לא הכול היה נורא ברור לי. עם הזמן התחיל להתבהר לי. 

הזהות המקצועית של המטפלים באמצעות גינון היא דינמית; יכולת ההשתנות מסייעת לה להתפתח, 

להתאים עצמה לסביבה המקצועית וכך למצוא את מקומה בתוך המערכת הפורמלית ולא מחוצה לה, ומצד שני, 

באופן סותר, הגמישות מקשה לגבש דפוסים אחידים שיעזרו ביצירת שפה מקצועית וזהות מקצועית ברורה 

 שתסייע להסדרת המקצוע.
  

 השלכות יישומיות

מחקר זה הנו חלוצי בתחומו. הן ביחס לגינון הטיפולי בכלל, והן ביחס לגינון הטיפולי ככלי מסייע לילדים  

ונוער בסיכון ובהדרה. הוא מהווה נבט ראשוני לכיווני מחקר נוספים ועבור יכולתו של התחום להתפתח בשטח.  

מחקר נוסף עשוי לסייע להשגת הכרה בתחום כבעל אוריינטציה טיפולית או שיקומית. הקמת גוף ידע מבוסס 

יהווה תשתית להכשרה מקצועית משמעותית, מחקרי המשך השוואתיים בין הגינון הטיפולי לתחומים טיפוליים 

נוספים יאפשר להבין את ייחודיותו, מחקרים על יישום גינון טיפולי במסגרות יאפשר להיטיב את ההבנה ביחס 

 לגבולותיו ולאופי השפעתו על המסגרת, המטופל, משפחתו וכדומה. 

מטופל, על מנת לוודא כי -מטפל-בתחום המעשי, חשובה ההעמקה במהלך ההכשרה וההנחייה במשולש: גינון

הכלי הנו כלי ולא מטרה. סיוע בפיתוח "אני מאמין" יעזור בהבנת מרכיבי התפקיד והתהליך הטיפולי. משקפת 

(:  "מציאת העצמי הטיפולי האמיתי פירושה מציאת היכולת של המטפל לשבת 3338זאת היטב בר יוסף דדון )

בנוח בכסא הטיפולים, בצורה אותנטית, מתחשבת מקצועית ויצירתית", כל זה נכון בהכרח גם לטיפול המתרחש 

בגינה. המחקר אמנם מביא את קולם של המטפלים בלבד אך מאפשר ללמוד רבות על השטח. ניתן ללמוד כי 

לגינון הטיפולי עשויים להיות יתרונות רבים בהתערבות טיפולית עם אוכלוסיות מודרות או בסיכון, על אחת כמה 

וכמה עם ילדים ונוער. כל זאת בתנאי שהמסגרת והמטפל אחידים במטרות שלהם, והמסגרת מאפשרת למטפל 

תנאים מתאימים להשגת המטרות הללו. במקרים רבים מתקיים טיפול באמצעות גינון בקרב אוכלוסיות 

המוגדרות כמודרות, ביניהם: פגועי נפש, ילדים בחינוך המיוחד, ליקויי ראיה ושמיעה, מוגבלים פיזיים, קשישים. 

לעיתים מדובר במסגרות שמבדילות ומרחיקות קבוצות אלו מהקהילה. בנוסף, תחום זה מתאפיין ביציאה 

"החוצה", למרחב הפתוח, בנראות של תוצרים ושל העשייה, בשונה מ"הסתרה" שמתקיימת בחברה ביחס 

 לכן, עיסוק בתחום זה יכול לתת הבנה נוספת לאופן בו המסגרות העובדות עם  לקבוצות מוחלשות.
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ילדים ונוער בסיכון ובהדרה מתמודדות עם מצבים שונים, ועל האופן בו אנשי הצוות והמקצוע השונים מושפעים 

 מהמפגש עם אוכלוסיות אלו. 

 מגבלות המחקר וסוגיות אתיות. 

הגינון הטיפולי הנו תחום צעיר ומתפתח, היותו חסר הכרה פורמלית ואקדמאית, ומיעוט המטפלים בישראל  

 שעומדים בתנאים המיועדים ליצור אפשרות להכרה בעתיד, מקשים על יצירת מדגם רחב. בנוסף, אופיו  של 

התחום במצבו הנוכחי הביא ליצירת מדגם שאינו אחיד דיו, וכולל מטפלים העובדים במסגרות מגוונות, בהקפי 

משרה שונים, תחת הגדרות תפקיד שונות ועוד. רוב משתתפי המחקר הנם נשים, על כן תיתכן הטיה מגדרית 

במסקנות המחקר. המחקר נערך על ידי עמיתה למקצוע של המרואיינים. הממצאים הובאו עד כמה שניתן ללא 

פרשנות אישית שלי, וניסיון להמנע מלקשור תובנות לניסיון המקצועי שלי ולתפיסת עולמי את התחום. יחד עם זאת 

אני מודעת לחוסר היכולת להפוך את ה"זר למוכר" באופן טוטאלי, תהליך כזה יהיה מין הסתם מלאכותי עד כדי 

 בלתי אפשרי.
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 טל אמוילס, מטפלת בגינון 

 הקדמה

העיסוק בטיפול מזמין את המטפל לחקור את עצמו, התנהלותו, הרגליו ותגובותיו. האפשרות הזו היא 

שהובילה אותי לבדוק את רגשותיי כלפי יחסיי עם עולם הצומח. כמעט כמו תמיד, התשובות מובילות את 

המחפש אל ילדותו: שם נבטה האהבה לצומח סביבי בהרים, שם נולדה ההבחנה בעצים ובעוצמתם. מסתבר 

שהשפעתו של עולם הצומח על עולמי הייתה גורלית. בילדותי נהגתי להימלט אל עץ החרוב בחצר של הוריי, 

לטפס ולהתמקם עליו כמו על אוכף ,סביב ענף שנכרת במרכזו, וכך מעוגנת בבטחה יכולתי להפליג למחוזות 

הקריאה ולהתבונן ממרומי העץ  על התנהלות הבריות והציפורים. זאת הייתה דרכי לצמצם את השעות בהן 

נאלצתי להאזין לצעקות ולהטחת האשמה והכעס בשיח המסוכסך של הוריי. עץ החרוב הזה שימש לי בית 

מחוץ לבית, חבר נאמן שתמיד זמין, מקום שבו יכולתי לחלום בהקיץ, לכתוב ולחוש מוגנת בסביבה ירוקת 

עלים. גם שיריה של זלדה חברו אליי ואל עץ החרוב ההוא וידעתי בתוכי, שנים רבות לפני לימודי הגינון 

 הטיפולי, שגם היא כמותי ידעה וחיה את התחושה, שהצומח מעניק לנו את מה שחיפשנו.

טקסטים   -מספר שנים לפני שבחרתי לפנות ללימודי גינון טיפולי רכשתי לי את הספר "ציפור אחוזת קסם"  

וציורים מעיזבונה של המשוררת זלדה. גיליתי בספר עולמות שלמים של רגישות, תובנות ושותפות מדהימה 

בכל הנוגע לאהבת הצומח ולחיבור אליו. כיום, כמטפלת, 

אני נעזרת בטקסטים שלה בעבודה הטיפולית עם 

האוכלוסייה המבוגרת. מכיוון שחוויתי כילדה  את עץ 

החרוב היקר שלי כסוג של זולתעצמי ]מינוח שטבע 

קוהוט*[, המשכתי לתהות לגבי האפשרות המרתקת 

האם הערוגה הטיפולית שהועלתה במהלך הלימודים,  

חשבתי   למטופל? “   זולתעצמי ” יכולה להוות סוג של  

להעלות את הסוגיה בכתב. הבחנתי במטופלים שלי, 

שהעניקו לצמחים בערוגה שמות, ליטופים, שירים וניהלו 

יחסי קרבה, דאגה וטיפוח עם הצמחים בערוגתם, ושאלתי 

את עצמי האם מתקיימים כאן תהליכים שהם מעבר 

לתהליכי השלכה? האם הערוגה מספקת עבורם את 

המרחב המאפשר קיום סוג של "זולתעצמי", בשונה למשל מיצירה הנוצרת במהלך טיפול באמנויות, שהרי 

 הערוגה והצומח בה אינם דוממים אלא חיים?

קבלתי אישור מן העמותה לזכר זלדה להביא לפניכם טקסטים מעיזבונה, מחשבותיה והרהוריה, שחידדו 

 והאירו עבורי מצבים בעבודה הטיפולית הקשורים לסוגיית זולתעצמי שהעסיקה אותי.

 

 מחשבות על הערוגה כ "זולתעצמי"
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 הלכתי לשדה 

ֶדה. י ַלש ָ  ָהַלְכתִּ

ָבה ּוְבַפְשטּות. י ְבחִּ ְבלּו או תִּ ים קִּ  ָהֵעצִּ

י דו ֵמָמה. יָנה ַמדּוַע ֲאנִּ  ָהֶאֶבן ֵהבִּ

ְשלו נו ת. יר כִּ ְזכִּ  חו ַח ַהָזָהב ֹלא ָדַקר, ֹלא הִּ

י ּפו ֵרַח ְונו ֵבל'   ָאַמר. –'ַגם ֲאנִּ

י: יד לִּ  ְוַהְתֵכֶלת ָיְרָדה ֵאַלי ְלַהגִּ

ַהר ֵאיֶננּו ְּפָגם...'. י... ַהט  ינִּ  'ַאל ַתֲאמִּ

ְפָלאו ת. יָחה נִּ ְבטִּ י ַהֶשֶמש ְוהִּ ד ָנְשָקה או תִּ  ְמא ד ְמא 

י ָאמּות. יד ָיָפה ְוֲאנִּ ֵאר ָתמִּ ש ָ יא תִּ  ָעצּוב ָלה, ֶשהִּ

, השדה מופיע כמרחב המאפשר, המקבל אותה ללא תנאי גם כשהיא דוממה. הלכתי לשדהבשירה של זלדה 

"לא הזכיר כישלונות". השדה מספק גם נחמה בקבלת מעגל חיי האדם ]תהליכים  -הוא מכיל אותה ללא שיפוט

 מקבילים לנו ולצומח[ "גם אני פורח ונובל." 

 עץ האגס 

סֵלי ָמלאו רעננות בלתי  פתחתי את החלון בחדרה של אמי זיכרונה לברכה להשקיף על גינת השכנים, וכִּ
צפויה. גשם ירד, עליז, אביבי, נוצץ, מהול בשמש, גשם אייר שהוא שמחה לכל חי. וכל העולם פורח כמו 

הצמחים, מתבשם ברעננות של המטר. ָספו ַתּמו הבלהות, 
 בטלו העצבות והניגודים.

עץ האגס שצומח בגינת השכנים קרן אור פתאום, שואב 
לתוכו את זיו העולם, מושיט, נושא אלי ענפיו ואגסיו 

הקטנים, מלאים באותו ֵיין דבש מתוק ָוטוב. מלחץ הכמיהה 
ן.  התעופפו פרחיו הלבנים המשופעים בבשמים עם הרוח לַאיִּ

העץ זרח, רומז לנפשי רמז שאין העולם מתקיים אלא בסוד 
 האור, אור של יופי.

כמה שמחה יש בלבי בגלל עץ זה. עם רדת הגשם התהדר 
בזהב עד כי לא אכיר מראהו. על כל פרי שעשה הצמיח כתר 
מחוטב כמראה זהב לטוש, וכל עלה בפני עצמו נוצץ, כל עלה 

 רחוץ ומואר.

שוחחתי עם העץ הלח ברוב חיבה, בלא מילים ותנועות. יופיו 
הושיט אצבע ישר אל נפשי. עץ האגס, שמזהיר כולו בגשם, 
מתחטא לפני אביו שבשמים, מבקש אהבה רבה ומתיקות מן 

 האוצר של מתנות חינם.

נפקחה בי התקווה. נפקחה בי הראייה. זו היא שעה של 
הסתכלות, רגע של התבוננות ששרשיו בגן עדן. נפתח השער 

ן, לעדן.  לַאיִּ

החלוף המלא צער, הרעוע, החלש מטבעו, ידע רגע של שלום, רגע של אמת, רגע של מלאות. ראיתי -גופי בר
 מופתים בזכות הכוח הפנימי.



0202ספטמבר                      אדם צומח                                                                                                                        32    

 

 הרגע הזה הוא חזרה למקור, חזרה אל המנוחה, חזרה אל השקט.

 רגע זה הוא מעבר לכאב. רגע זה לא ייקטל בהיקטל חיי. 

 הרגע הזה נותן לי את אורו בטרם אלך ואינני.  

 נותן לי את רחמיו וחסדו.

 רגע זה מכין אותי לקראת המוות. יש בי דעת השֵקט. מבט 

 אחד בעץ הזה מראה לנפשי את סימני השלום הנצחי.

 בעץ הזה יש פתחים הרבה לצאת מתוך החושך. בעץ הזה  

 חקוקה דמות דיוקנו של יהונתן, האוהב בלי פניות. אור

 כזה קרן בודאי מנשמתו כאשר נתן את בגדו ואהבתו

 לרעו, לדוד. מתיקות כזו רעדה בודאי בקולה של רות

 כאשר אמרה לנעמי שנעשתה שיירי שיירים, באשר 

 תלכי אלך. געגועיו וגעגוַעי מחומר אחד קורצו. אורו של 

 העץ הנרֶאה ואינו רואה נגע באור נשמתי הרוָאה ואינה  

 נראית.

 דְמעות עיַני התערבבו בטיפות הגשם, נבללו ביופיו של

 עץ האגס. באור המיוחד שנולד בחלל מן הפגישה של 

 שמש ומים, היקף ַחיי גדל לאין שיעור.  

 בגינה קטנה ככף יד שענתה ֵלטיפות בהתלהבות ענוגה,

 עד למטר, הפשיר הקרח שכיסה-משיית, באו ן של יער 

 .את הנקודה הפנימית שבנפשי. זרמתי לאלף כיוונים 

"מושיט  נושא אליי ענפיו רומז   –יד שנשלחת אליי    –על עץ האגס מושלכים רגשות של אור, שמחה ותקווה  

לנפשי". מתרחש שיח חיצוני ופנימי בעקבות המפגש עם העץ. המפגש עם העץ מביא לרגע של אמת ומלאות 

"ראיתי מופתים בזכות הכוח הפנימי". הרגע הזה הוא חזרה למקור ]חיבור לגן הראשון, גן העדן ,מקור החיים[ 

חזרה לאיזון. ניתן למצוא את לב המעשה הטיפולי במשפט  "הרגע הזה נותן לי את אורו...נותן לי את רחמיו 

וחסדו". בהמשך זלדה כותבת "מבט אחד בעץ הזה מראה לנפשי את סימני השלום הנצחי". הטקסט מהדהד 

רפלקציה ותובנה "בעץ הזה יש פתחים הרבה לצאת מתוך החושך".  "העץ הנראה ואינו רואה נגע באור נשמתי 

זהו משפט שיא בטקסט שמציף אחדות עם העץ שהופך לייצוג של זולתעצמי. בסיום   -הרואה ואינה נראית"  

 מציינת זלדה שגודל הגינה לא הוא הגורם המשפיע אלא כוחו של הריפוי במפגש עם צומח.
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 עלים שבקעו 

בראשונה ראיתי צמח עולה מן החרכים מבינות האבנים, קו גבעול על פני התהום. לעליו ירקות מתוקה, ערבה, 

אפלה. העלים השתרבבו מאבן הכותל על שפת המדרכה. 

הנצח חי חיי בדידות. נפשי קולטת תבניתו, ירקותו, 

והוא משגשג בתוכי סמוי מעין. משלח בי עליו, מפיק 

 אותם בתוכי.

הצמח שבקע מן האבנים ושחייו נראו כבדיחה בעיני 

האדם או כמחווה של אומץ לב, חי את חייו ברצינות 

תחת מבול השמים, מבול האוויר, מבול העפר, כבד ראש 

וחשוב כארז בלבנון, כתומר בגנו של מלך. יש לו רק פחות 

תנועות, ככלי נגינה שיש לו מיתר אחד בלבד. אמרתי 

לעלים הירוקים: חבבו אותי ואהיה שקטה יותר, אהבו 

אותי וארגיש בנוח, פתחו ממגורות רכותכם לפני, חלקו 

לי מהשמש החמה שבתוככם. חיבתכם נחוצה לי כלחם, כאוויר, פן אמות באיבי ואובד בעצבותי. קשרו אותי לאדמה 

ולשמים, הקשיבו לכאב שבלבי, למחשבותיי, לתשוקותיי. אני נושאת בלבי את האהבה לעירי ולאוויר ההרים, את 

 האהבה לעתיד.

חבצלת אדומה כדמי  –בראשונה הצמח שבנפשי ירוק כמו שהיה בחוץ, כחבצלת שהעלים שלה ירוקים. אחר כך 

בגוונים לבנים. הגוון משתנה מהגיג להגיג, לחום, לרחמים ועתים לדין. השקט של העלים מעורר בטחה, שהרי בכל 

בעולם  –עלה ועלה יש כמה עצות וכמה טובות לבני אדם. עכשיו יש קיום כפול לאותו צמח, קיומו שלו וקיומו בנפשי 

תלוי על בלימה, מפחד שהשמים יפלו על ראשו. הצמח מתמזג בלבי עם הדחפים, הרעב, הכאב והכמיהות, 

הבדידות, הדאגות, הפחדים ורגעי השמחה והשחרור. הוא נספג בתוכי ועומד במשפט אתי ונמצא מת אתי. הצמח 

הזה מעתה איננו יותר מנותק מן העולם, מעורטל מן האוויר והשמש שבחוץ. משגשג הוא בי בחירות, בשרירות 

 .הדמיון, יש לו חיים מעבר למותו, אך אין לו חיים מעבר למותי

 צמח זה הוא איגרת נחמה לצפויה לאבדון.

כבר בתחילת דבריה מבהירה הכותבת, שהצמח שמשגשג בתוכנו סמוי מן העין. בפסקה שבה המשוררת 

מבקשת "חבבו אותי...אהבו אותי וארגיש בנוח... חיבתכם נחוצה לי כלחם כאוויר" הצמח מקבל מעמד של כוח 

לצורך באהבה  -סוג של זולתעצמי , של שותפות גורל  -מחבר לחיים. הוא משמש כאוזן קשבת למאוויים 

ובהכרה למען הרווחה הנפשית של המשוררת. בפעם השנייה 

הקורא מבין, שבעקבות המפגש  בראשונהשמופיעה המילה 

עם הצמח שעלה מן החרכים, עלה בנפשה צמח ירוק,  כמו 

צמיחה פנימית ששאבה כוחותיה מן הצמח שבחוץ. המשפט  

 קיום כפול לאותו צמח קיומו שלו וקיומו בנפשי" "עכשיו יש

מעלה בי שוב את המחשבה על הפנמת האובייקט ואת חקר 

המינוח  "זולתעצמי" שמתרחש בפגישה עם עולם הצומח גם 

 בערוגה הטיפולית. 
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ללא פרשנות, מתוך מפגשי גינון טיפולי בהם ניתן לבחון את יחס המטופל לערוגה   דוגמאות   0אביא כאן  

 למטופל.“ זולת עצמי”ולתהות יחד איתי על יכולתה להוות  סוג של 

ל' תלמיד כיתה ב' שאמו נאבקת זמן רב במחלת הסרטן, הופנה אלי לסייע במיתון חרדותיו, לאור מצבה. 

בתחילת השנה, כשלקח הביתה צמח שהעתיק לעציץ גדול, נהג לדווח לי בגאווה על טיפולו המסור בלוע הארי 

שלו, אך לאחר כשבועיים הגיע אליי חרד שמא הצמח הולך למות בביתו. ל'  הגיע למסקנה שהוא השקה את 

הצמח יתר על המידה .שאלתי אותו מה לדעתו יסייע לצמח והוא ביקש להביא אותו לערוגה ובה נשתול אותו 

ונשגיח עליו יחד ]עליי להודות שבחשש מה שלי[. שתלנו את לוע הארי האומלל בערוגה ולשמחתנו, הצמח לא רק 

התחזק ופרח אלא המשיך לצמוח, ופרח גם בעונה שאחרי והדבר הפיח בל' תחושת ניצחון והצלחה. לקראת סוף 

האביב נבט עשב בערוגתו של ל'. עשב זה עלה והתחזק באופן מרשים. שאלתי אותו מה יעשה בו ול', מבלי 

להתלבט, ביקש לתת לו מקום של כבוד בערוגה ולגדל אותו. ואכן העשב גדל מבלי שהיה צריך לדאוג לו, 

מטר והתנוסס מעל כל הצמחים שבערוגה המניבה של ל'. בסוף השנה, כשלקח ל' את  0.23התרומם לגובה של 

תנובת הערוגה לאמו והתייחסתי לכל הפרחים, הירקות והתבלינים כהצלחה מופלאה, הוא אמר לי שגם את 

העשב הענק הוא רוצה לקחת הביתה. עזרתי לו להעתיק את הצמח הגבוה לעציץ גדול. תוך כדי העתקתו קרא ל' 

בשמחה "אני קורא לו לברון, כמו הכדורסלן לברון ג'ימס! תראי איך הוא גבוה"! אמר בגאווה. יכולתי לראות אותו 

 מתרחק אל עבר הכיתה, כשהוא חובק את לברון המתנוסס מעל ראשו, מניד ראשו אליי כמחוות פרידה.

ילדים מכיתה ה' ]הילדים בקבוצה אובחנו עם הפרעות קשב שונות[. פיזרתי  0מקרה נוסף התרחש בקבוצה של 

והילדים נהנו לפצח אגוזים, שקדים ובוטנים,  לבחון,   קליפות על השולחן מיני זרעים/פירות. נושא המפגש היה  

לחקור ולזלול את התוך. שוחחנו מה יש בזרע ובפרי ועל סוגי קליפות ]רך/קשה[ בניסיון שלי להגיע ולשוחח על 

בוטנים   3מה שמגן עלינו. בפתיחה של בוטנים מקליפתם קרה נס:  ג', אחד הילדים, פיצח קליפה ומצא במקום  

מעורסלים בקליפה, שלושה בוטנים! הבוטן השלישי היה בוטן "פג". הפניתי את תשומת לב הקבוצה לתופעה 

שיש כאן שלישיה והילדים קראו בקול "גם ג' נולד בשלישיה" )לג' אחות ואח והם מהווים שלישיה. ג' קטן 

במידותיו לעומת אחיו שנחשב כבן המוכשר והמוצלח בבית הספר(. ג' אחז בבוטן הקטן לאורך כל המפגש, עד 

שקמנו לעבוד בגינה. הוא אמר לי "אני הולך לשתול אותו בערוגה". הכנתי אותו מראש לכך שזהו ניסוי, כי זו לא 

 העונה המתאימה לגידול הבוטן, אך הוא התעקש לטמון אותו באדמה וכך עשה.

בחפשי אחר חומרים העוסקים בסוגיה זו מתוך סקרנות מקצועית, הפנתה אותי המדריכה שלי להרצאתה של 

, בה מביאה קוגן כדוגמה מטופל של קוהוט, שהיה סיפור בראשית' -'היות זולת עצמי  *  קלאודיה קוגן 

מתקשה להירדם בילדותו עקב ניתוק מהוריו ומעבר למגורים בחווה. הילד הנטוש ניסה למצוא דרכים להירדם 

והמציא שיטת "ספירת מלאי" של איבריו כשיטה לקיים את העצמי שלו בדרך זו. כששיטה זו לא צלחה נזכר הילד 

במגירה שהייתה לו ובה כל אוצרותיו. הוא חש סוג של ביטחון כשחשב עליה וכך יכול היה להירדם ביודעו 

שהמגירה הזו מכילה אותו כל העת,  גם בזמן שהוא נרדם ותהיה זמינה עבורו במחשבותיו לכשיתעורר .מגירה זו 

מרחב התקיימות. מחשבותיי כמו נדדו מעצמן מן המגירה לערוגה. המחשבות שפרשתי  -היוותה עבורו זולתעצמי

  כאן הן סוג של זרעים שאני בטוחה שיצמיחו התבוננות נוספת בתפקידיה של הערוגה הטיפולית.
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 : מקורות

 3300, 372-383( 0סיפור בראשית" שיחות כ"ה ) –קוגן ק. "היות זולתעצמי 

  פסיכולוגית קלינית, יו"ר האיגוד הישראלי לפסיכולוגיית העצמי, מרצה ומדריכה בתכנית פסיכולוגיית העצמי

 והמעשה הטיפולי ביחידה ללימודי המשך בביה"ס ללימודי פסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב.

 

   בתודה לעמותה לזכר זלדה על השימוש בטקסטים. -זלדה / ציפור אחוזת קסם 

 קוהוט היינץ, פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי ממייסדי זרם פסיכולוגיית העצמי 

 

 

 (Self Psychology( פסיכולוגיית העצמי

בניגוד לתיאוריה הפסיכואנליטית הקלאסית של פרויד, שהדגישה את המאבק בין יצריו החייתיים של האדם 

לבין המגבלות שמעמידה החברה בפני ביטויים, עיקר הדגש של פסיכולוגיית העצמי הוא בחוויות הבידוד 

והניכור של האדם המודרני במאה העשרים. פסיכולוגיית העצמי טוענת כי גורמי הטראומה המקשים על 

התפקוד בחיים אינם דחפים פרימיטיביים המתעוררים מבפנים, אלא כשלים בסביבה ההתפתחותית של הילד 

בשנותיו הראשונות. קוהוט טען, שלא מספיק שהילד יעבור התנסויות שיאפשרו לו לגדול, אלא הוא זקוק גם 

לתחושה של היות אנושי. כתביו מהווים ניסיון לזהות את התנאים הסביבתיים ההכרחיים לכך בחייו המוקדמים 

 של הילד.

  הינו מונח מרכזי בפסיכולוגיית העצמי של קוהוט. זולתעצמי הינם כל הייצוגים הפנימיים של זולתעצמי

ההיבטים של הזולת, המשרתים מטרות פסיכולוגיות משמעותיות עבור העצמי. כל האובייקטים של 

הזולתעצמי שאוסף האדם לאורך חייו מהווים מעין איברים פסיכולוגיים, המסייעים לו לשמר את הערך 

העצמי שלו ולווסת תחושות של מתח ואי נוחות. האובייקטים הראשונים המהווים זולתעצמי עבור הילד הם 

הוריו, שבאמצעות אמפטיה וכיוונון לרגשותיו ולצרכיו יוצרים את המבנה של העצמי, מחזקים ומשמרים 

 אותו.

 אתר "טיפולנט" פורטל לשירותים פסיכולוגיים בישראל.  מקורות:
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 מטפל בגינון -שאול פורת 

 מה כל כך מיוחד בהווה -ה"כאן ועכשיו" 

 

אני זוכר את השימוש הנרחב שעשינו במהלך הלימודים בסמינר ובשנותיי הראשונות כמטפל, ב"כאן ועכשיו". 

מחדדים את חושינו לנסות ולקלוט מה מביאים איתם המטופלים שלנו, מה מסעיר את עולמם, טורד את שלוותם. 

בתחילת דרכי הייתי טורח רבות ומנסה לייצר "כאן ועכשיו" מלאכותי. חושף אותם לגירויים יזומים ומנסה באופן 

דידקטי להכפיף את חיי הנפש שלהם לעולם הטבע  ולתכנים אותם בחרתי להביא. בשנים האחרונות ה"כאן 

ועכשיו" נוכח תמיד, אני מגיב מייד, נותן לו מקום נרחב, נותן לו להוביל אותי, פחות ביקורתי ושיפוטי, פחות נוקשה 

 ומקובע, אך לעיתים אני נצבט פתאום בגעגוע ללהט הראשוני ההוא, שחרך והלהיט את דמי.

הוא נער, תלמיד כיתה ח' בעל הפרעות קשב וריכוז, מטופל תרופתית. נוהג להגיב בסערה, ניצת בקלות, ג' 

מרבה לצעוק ולקלל. יש בו כעס ואלימות כבושה, שהוא נאבק בהם שלא ירימו את ראשם.  מתקשה לראות את 

האחר, לדחות סיפוקים. חדש בבית הספר, נלחם על מקומו. יש לו צורך גדול שייראו אותו, מאוד אוהב את הגינה, 

אוהב לבוא ולעבוד, רוצה ערוגה גדולה, ועוד אחת ועוד, גם צמיג לתפוחי האדמה ודלי גדול לבטטות. ובכלל הוא 

 רוצה ורוצה, רעב גדול ללא שובע. לשתול ולזרוע,  צמא של ימים רבים. 

הרגשתי כמו באילוף   -מפגשים בהם מתרקם ונחתם ה"חוזה" הטיפולי בינינו    -בתחילה, בפגישותינו הראשונות  

סוס פרא, מושך חזק ברתמה, מהדק את רגליי לצלעותיו שלא יפצח בדהרה. מדי פעם אני משחרר את אחיזתי 

 במושכות ומאפשר לו להיות חופשי מהגבלות ואיסורים, מתבונן בו מגביר את דהרתו במקצב הרמוני וסוער.

הוא מגיע מספר פעמים בשבוע לגינה. בכל מפגש אני נדרך מחדש, בוחן את עוצמת הקשר בינינו ואומד בעיני את 

אורכו של החבל. משחרר לו עוד ועוד ואז נדרך, מטה את גופי לאחור, מושך ומותח את החבל, ומגלגל בחזרה. 

שומר על גבולות ברורים, אותם הוא מנסה כל הזמן לפרוץ. לאחר שהוא מסיים לטפל בשלוש ערוגותיו בצמיג 

ובדלי, אנחנו עושים ניסויים שונים בבית הרשת, ומתפעלים מכוח החיות המרשים של זרעי הירקות. ההתלהבות 

 הראשונית שלו מדבקת ומסירה שכבות חלודות מליבי.

הוא אוהב לחטוב עצים. עובד עם הגרזן בחמת זעם. באחת הפעמים בחר לו גזע עבה של ינבוט, קליפתו קשה 

ובשרו אדמדם. הוא עבד והכה בעץ במשך דקות ארוכות. נאבק בגזע העץ. נשימתו כבדה, מצחו נצץ ונטף זיעה, 

ידיו התכסו בשלפוחיות מדממות ולבסוף הגזע הדומם נבקע לשניים. עינינו נפגשות ושנינו מחייכים בעווית, חיוך 

מתוח וחרד. אני מביט על הגרזן, להב הפלדה שלו התעקם מהמאמץ הממושך, מאריק אל תוך הגזע הקשיח את 

 . ג'כל הזעם שנאצר ב 

משהו בי נרתע מהאלימות הזו, מהנחישות הבוגרת שלו, שלא תואמת את גילו. מה מזין את הזעם הזה? האלימות 

הנכבשת מניעה את מאמץ האדירים. עיניו מבקשות אישור, שלא אברח ואירתע,  אנטוש אותו. מבקשות ממני 

 שאסמן לו את הגבול, שאשמור עליו, מעצמו. הרי גם הוא לא תמיד יודע לזהות מה מקור הכעס והאלימות שבו. 

 הנער הבודד שבי נפגש איתו לרגע, מחבק.   
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 ניצה דהן מטפלת בגינון )מועדון בית העיוור בבאר שבע(

גינון טיפולי אפשרי  –רשימות בצל הקורונה 
 מפברואר עד יולי עם הקורונה((גם כאשר נדמה שלא... 

קיימנו סיור  במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע. קולה בפברואר )במסגרת סיורי הוועדה להעשרה מקצועית(  32ב 

של המגפה בסין הרחוקה כבר נשמע. היו חברים שהביעו דאגה שמא יש לנהוג במשנה זהירות. ברור רפואי הפיג 

 והעולם שינה את פניו.  –את החשש. הסיור התקיים בנוכחות יפה ובהצלחה רבה. עבר שבוע 

במועדון בית העיוור הספקנו לחגוג את פורים, להכין פסל גינה ואף לשתול ייחורים ואז, בלי הכנה מוקדמת המועדון 

נסגר. מצאתי את עצמי בחל"ת והמטופלים מצאו עצמם מבודדים, בחשכה, כשרובם גם בודדים בבית. כמטפלת, 

דחקתי הצידה את החרדות שלי ושל משפחתי ונכנסתי למהלכי תמיכה למרות הבידוד. הכנתי תכנית לשיחות טלפון 

אישיות, שיכללו גם סיפורים מהגינה שלנו וכיצד האביב בא לביטוי, כיצד הטבע לא עוצר ויש צמיחה ותקווה. בגינת 

הירק המתינו לנו החסה והכרפס, תרמילי הפול ותפוחי האדמה לפסח. ביום הראשון בו הצלחתי להגיע לגינה, 

מתרמילי הפול בישלתי תבשיל עם קטפתי מהיבול ויצאתי לביקורים כדי להראות לחברים ולחלק להם מפרי הגינה.  

ישבנו עטויי מסכה אורז ועשבי תיבול, כפי שנהגנו להכין יחד. ארזתי מנות אישיות ולקחתי גם אותם לחברים.   

בגינה, בחצר או על מפתן הבית, להביא אופטימיות ולסלק את הבדידות והחרדה ולו לזמן קצר. ואז, הצעתי לקיים 

סדרת מפגשים בזום לחברים המשתמשים בטכנולוגיה הדיגיטלית. 

עמותת 'מגדל אור' המנהלת את המועדון ספקה את התשתית וההרשמה. 

מפגשים. בכל מפגש שילבתי הרצאה, פעילות   2אני בניתי סדרה בת  

משותפת ושיח בסיום הפעילות. השתדלתי לחשוב על נושאים ועל 

חומרים שניתן להשיג בכל בית. מבחינתי זו הייתה דרך חדשה, כי תמיד 

ספקתי את החומרים וארגנתי את סביבת העבודה. המטפלת,  אני,  

האחריות הוטלה על המשתתפים. בתום כל מפגש בחרנו את הנושא 

למפגש הבא. החברים למדו להתארגן, לבצע את ההכנות למפגש וגם 

לעבוד במהלכו. למרות שהם עצמם לא רואים, החיבור למצלמה אפשר לי לעקוב אחר הביצוע של החברים ולסייע 

 להם. לקבוצה הצטרפו גם חברים ממקומות שונים בארץ. זו הייתה התנסות חשובה לכולנו. 

 למדתי על קיבעון משתק מול גמישות פורצת גבולות.

 על הסתגרות בחרדות ועיסוק בעצמי, מול עיסוק באחר, פתיחות והקשבה.

על מאגר התכניות שהצטברו בעקבות הניסיון בעבודה הטיפולית, מול העזה ליצור פעילויות חדשות, לאור הצרכים 

 של היום ודרך הסתכלות שונה עליהם.
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בקבוצות קטנות. הוספתי עוד יום עבודה ובנינו שתי קבוצות   –במאי חזרנו למועדון, לפעילות בקפסולות  

 חדשות.

בקבוצות הקטנות גילינו כי קולו של כל חבר נשמע יותר. החברים העלו נושאים טיפוליים ומשמעותיים 

והקבוצה ליטשה וזיקקה את העבודה הטיפולית. שיחות עומק אישיות, שלא הצלחתי לעודד בעבר זרמו, 

והמעורבות של החברים הייתה רבה מכל מה שאני אוכל להעלות אי פעם. בעיני ערכן עצום ורב. למרות 

 הגעגוע לחברים הנמצאים בקבוצה השנייה, כולנו מקווים שכך נמשיך גם אחרי הקורונה.

 נושא לשיחה שמעולם לא עלה קודם במפגשי הגינון הטיפולי

השנים שאני עוסקת בגינון טיפולי בבית העיוור התגבשו קבוצות חברתיות בהתאם למטרות הטיפוליות  07ב 

שהגדרתי. אך חשתי שהשיחות שהתפתחו היו דלות ולרוב כמעט לא נגעו בחייהם הרגשיים והפנימיים. אני 

ליצור לכן עם הזמן, המעטתי הייתי להם לפה בנושאים החשובים וכתגובה קיבלתי רק חיזוק שבהסכמה. 

הזדמנויות להרחבה בנושאים שכאלה. אך עתה, כשחזרנו למתכונת של מפגשים בקבוצות קטנות החלו לעלות 

 נושאים מבלי שאני זימנתי אותם. העשייה בגינון טיפולי נהייתה הרקע המאפשר לשחרר את השיח.

למי קשה יותר? למי שהינו עיוור מלידה או למי שהתעוור לאחר שראה במהלך אחת השאלות שעלתה הייתה 

במקרה, כל חברי הקבוצה אבדו את ראייתם אחרי שנים של ראייה  חייו, קודם שאיבד את ראייתו?

ותפקוד עצמאי. על כן מצטיירת תמונה די ריאלית במוחם למרות תחושת האבדן. לדעת רובם זה מזל גדול. 

ניתנה הזדמנות לדבר על דרכם להתמודד עם תהליכי איבוד הראייה וכיצד המשפחה התמודדה. מי בשיחה 

הסתגר והפך תלוי באחרים ומי נלחם לשמור על יכולות התפקוד היומיומי והדימוי האישי והשתדל לא להפוך 

 לעול על האחרים.

" קשה לי להשלים עם העובדה שיש דברים שאני כבר לא מסוגלת לעשות. בעיקר לבשל אוכל של אימא, אוכל 

 של בית לילדים שלי". 

החברות ספרו כיצד ויתרו על שניצל מטוגן מחשש שישרפו והעדיפו לאפות. שנזקקו לסיוע בני המשפחה כדי 

לאפות במידה הנכונה ועל פתרונות שמצאו כדי להסתדר לבד מבלי לבקש עזרה. אחת החברות הזכירה 

במפגש איך יזמה בסוף השנה הכנת כרטיס ברכה בשם כל החברים לכל צוות העובדים והמתנדבים. תכננה 

בדיוק איך ייראה הכרטיס. הרי שנים עשתה זאת בקלות רבה. פתאום התברר לה כי אינה יכולה עוד לכתוב 

יפה כבעבר והיא זקוקה לסיוע. התפתחה שיחה על הרגע הזה בו מתברר לנו שאנו לא יכולים יותר לבצע מה 

שהיה חלק מהמומחיות שלנו. שאנו יודעים בדיוק מה אנו רוצים, אך הפניה לסיוע מפקיעה זאת מאיתנו. 

. "ואני נאלצת להתפשר, לבלוע את עלבוני ולהגיד המסייע כבר משנה כפי שהבין או לפי טעמו ודעתו האישית

 על כך השיבו החברים בדברי הזדהות ובעצות לנסות לשחרר.תודה". 

הבנתי שמעכשיו אני צריך למצוא מה יכול לספק אותי. אני ספר חבר הקבוצה. " שנים"  3"אני התעוורתי לפני 

יכול לשלם עבור שירותים שאיני יכול לבצע. אך מוזיקה, תרבות והרצאות מידע אני יכול להשיג גם באינטרנט. 

כאן יש גם מפגשים חברתיים והנאות מאוכל טוב ומשתייה. ואני לא עוסק ברחמים עצמיים, בכי וחלומות שיבוא 

"אני כן בוכה לפעמים לכרית שלי, לא חברה אחרת אמרה: יום שאוכל שוב לראות, כי זה לא מקדם אותי". 

רוצה רחמים אך יודעת מה הפסדתי. אבל אני אישה פעילה ובעלת הומור, עובדת ויוצרת ואפילו צוחקת על 

 המגבלה שלי. ההומור עוזר לי ביחסים בתוך המשפחה."

 . 
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לאחר שיחה ופעילות רגשית, בחרנו לחזור לשגרת העבודה הגננית שכה חסרה לנו. להנביט זרעים של קיץ במגשי 

 שתילה. כמה שמחה הייתה בחדר, רוגע ואופטימיות: באמת חזרנו למה שאנו יודעים ואוהבים לעשות

גם הגרעין החברתי התחזק. חברים שלא נהגו להשתמש בטלפון פרט לבקשת עזרה מהמשפחה. למדו להשתמש 

בטלפון ככלי חברתי. הופתעתי לקבל שיחות טלפון בהן עלתה בעיה אישית או מידע אודות חבר בקבוצה הזקוק 

לדעתם לתמיכתי. ערכה של הגינה כמרחב טיפולי עלה אף הוא. כמקור לאוויר צח, לעדות לכוחה של צמיחה 

ולהצלחת עבודתנו אנו. בימים האחרונים לפני חופשת הקיץ, הספקנו לקטוף חצילים נפלאים ולהכין חצילים קלויים. 

הלוביה כיסתה את מרחבי הערוגות המוגבהות וגלשה מעבר לגבולותיה. כבר החלו להבשיל תרמילים ארוכים אותם 

אספנו תוך שאנו נזכרים בשנה שעברה ויודעים שאת השנה החדשה נקבל בשפע של תוצרת שאנו זרענו כבר דור 

 רביעי מאיסוף שלנו. כמה ביטחון עובדה זו נוסכת בנו. ושוב מתחוורת לי זוהי עוצמת הגינון הטיפולי!
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 הסגר  חרדוגמה מפעילות במפגש הראשון לא

 היום זה קרה, קבוצת הגינון הטיפולי של מועדון 

 בית העיוור נפגשה לאחר יותר מחודשיים של 

 איש איש בביתו.  -סגר 

 אמנם התפצלנו לשתי קבוצות כדי לעמוד בכללי 

 החוויה הקבוצתית נפגמה מעט אך  הבטיחות.

 שמחנו לפגוש זה את זה.  

 לאחר שיחה ראשונה על תחושות וקשיים, בחרנו 

 לבטא את התחושות דרך חומרים צמחיים.

 מה כאן כדי להשאר ועל מה נוותר ונשאיר מאחור.הנושא היה 

 

 הנחתי לפני כל משתתף על המגש: ענפי הדס, ענפי גרניום לימוני, ענפי עץ יבשים נטולי עלים, גבעול יבש של  

  ופרחי חרצית.  כותנה עם הלקט בשל

 כל אחד בחר את הזר שלו: מה הוא משאיר בשתי הידיים מתקופת הקורונה ומה הוא דוחה  ומשאיר מאחור.

 זר של תקווה.התוצאה היתה  

מהלקטי הכותנה שלפנו את הזרעים, שישמשו לזריעה חדשה 

 מסקרנת, המשלבת ידע קודם עם גידול חדש ומפתיע.

 

 

 

      

   

 

 

 

 “.מחכה” -לסיום הפעילות האזנו יחד לשירה של ריטה  

 

 "יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש, משהו ישתנה,                    

 משהו יירגע בנו"...                                                                    

  יצאנו עם תחושת תקווה שמשהו יירגע בנו.
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 טל אמוילס מטפלת בגינון

 לתפוס את המקל

 משני קצותיו 

ו', נהגתי לפתוח עם "מקל הדיבור", -את מפגשי הגינון הטיפוליים שערכתי עם קבוצות קטנות של ילדים בכיתות א'

מקל שלימד אותי רבות על מטופליי. במסגרת הסטינג הטיפולי התאספנו בכל מפגש סביב שולחן עגול או במעגל על 

מחצלת. הייתי שולפת את מקל הדיבור ומגישה אותו לאחד המשתתפים כהזמנה לספר לכולנו על "משהו טוב 

שקרה לך". בתחילת השנה, הייתה משתררת שתיקה וגם מבוכה קצרה התלוותה לרגעי החשיבה על "משהו טוב 

שקרה לי". הילדים התקשו למצוא מה לספר עד שהייתי מוסיפה שזה לא חייב להיות דבר גדול, גם דבר קטן כמו 

"ראיתי משהו משמח הבוקר" או "שמעתי שיר שאני אוהב". אז היה צץ סיפור מתוך עולמו של הילד ומעגל 

המשתתפים היה שומע על נסיעה לסרט עם המשפחה או על ביקור אצל הסבים. כבר בסבב הראשון רצו הילדים, 

שגם אני אספר משהו טוב שקרה לי ויכולתי לספר על יונק הדבש שביקר בגינתי או על קשת שראיתי בשמיים. ככל 

שהשבועות חלפו מצאתי שהילדים "נלחמים" מי יהיה הראשון שיאחז את מקל הדיבור, כי רצו לספר בדחיפות על 

משהו טוב שקרה להם. כמובן שהזדמן לי להתבונן על רגעים של קשיים בוויסות וקשיים במיומנויות חברתיות, להבין 

היבטים של ערך עצמי של מטופל,היכן החזקות ומהם אהבותיו וחלומותיו. לאט לאט הרחבתי את המנעד ואפשרתי 

לספר 'משהו טוב שהייתי רוצה שיקרה לי', ושיחת הפתיחה בעזרת המקל צמחה לרבע שעה של שיח תוך הקפדה 

על הקשבה הדדית, כבוד לזולת ועידוד, שהובילה לרצון להגיד "עוד דברים טובים ששכחתי קודם לספר". הרגשתי 

שמקל הדיבור מאפשר לחברי הקבוצה איזה ביטחון ב 'סטינג': ראשון מקל הדיבור, אחריו פעילות יצירה ואחר כך 

יציאה לגינה. אני בעצמי לא ידעתי בתחילה שהמקל הזה ]"כולה מקל"[ שאספתי באחד מטיוליי, כי אהבתי את 

צורתו )שהזכירה במשהו מיקרופון( יהיה כלי טיפולי מעולה. שמעתי בעזרת המקל על הצלחות במבחן אצל ילדים 

עם קשיי למידה, ארוחות משפחתיות, רגעים טובים עם אבא, על אח שחזר מהפנימייה, לגו חדש שהתקבל במתנה, 

ובתוך כך השתבצו גם עם הזמן "יצא לי תות בערוגה", "את חייבת לראות את הפרח שאני לא מכיר בערוגה", "יש 

פרפר שמבקר את לוע הארי," ובהתרגשות של ממש סיפרו על פקעת שהבקיעה את האדמה. ההקשבה 

וההתבוננות שלי כמטפלת בכל מה שהעלו הילדים בסבבים עם מקל הדיבור, היוו מקור למטרות עבודה טיפוליות, 

למציאת שפה משותפת, ולפענוח הצרכים האמיתיים. הם אפשרו היכרות נעימה שהובילה לפוריות ואפקטיביות 

בתהליכים הטיפוליים. עלי לציין, שהילדים שאלו הרבה שאלות על המקל עצמו "איפה מצאת אותו"? "האם עוד 

ילדים משתמשים בו?" היו כאלה ששיחקו בו כאילו הם זמרים, או קריינים או סטנדאפיסטים, חטפו אותו זה מידי 

 זה, בתחרותיות, לקבוע את סדר העניינים והטון, והגדילה לעשות מ', תלמידה בכיתה ו', כשהחביאה לי אותו 
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 )כמעשה קונדס( כדי לשלוט בסדר היום של המפגש.  

שהיו מטופלים שלי שנה שניה וחברו השנה  -ואז, יום אחד אחרי הפסח, במפגש עם קבוצה קטנה של ילדי כיתה ג' 

אמר ד' בתורו, כשהוא הופך פתאום את מקל הדיבור על ראשו:"אפשר להגיד גם משהו רע שקרה  -לפעול כקבוצה 

 לי"?

אמרתי מיד שאפשר ושמחתי שהילדים לא יכולים לראות את ליבי, שהחסיר פעימה מרוב התרגשות, "שהנה זה 

קורה, השיתוף המיוחל בקושי ובמקום הכואב". ד' סיפר על קושי בלימודים. להפתעתי אימצו יתר חברי הקבוצה את 

האפשרות להפוך את המקל ולספר לפעמים על משהו לא נעים שקרה להם. הקבוצה הקשיבה ולפעמים גם מצאה 

בשיח פתרונות: 'איך אפשר גם ללכת לאימון וגם למפגש חברתי )יום הולדת( באותו היום, בלי לוותר על אחד 

מהם'. או 'איך להתגבר על אכזבה, או על קושי בפרידה ממישהו שנוסע לחו"ל'. ד' היצירתי המשיך לאתגר את 

 המקל ככל שביטחונו העצמי גדל ורצה עוד דקות של "להגיד דברים".

בוקר אחד, הוא הגיע לבית הספר קצת "הפוך". הוא ביקש את מקל הדיבור, סיפר משהו טוב שקרה לו ואז הפך 

את המקל וסיפר על משהו פחות טוב, וכבר רצו לחטוף ממנו את המקל, כי האריך בדיבור. אך הוא אחז במקל 

על האפשרות לאחוז במקל כך  -בחוזקה באופן מאוזן ואמר, חצי בבדיחות הדעת, "ועכשיו משהו שמבלבל אותי" 

ולספר עוד משהו. צחקתי מחוש ההומור והיצירתיות שלו והוא המשיך גם במפגשים הבאים לאפשר לעצמו עוד 

דקות שיח עם המקל במצב מאוזן. היום, מצוידת בידע  ובאמונה בכוחו של "מקל הדיבור" אני מאמצת אותו לכל 

 המסגרות בהן אעבוד בהמשך דרכי. זהו חפץ העוצמה שלי שהגיע מהטבע. 

 בפעם הבאה שאתם מטיילים ופוגשים מקל "שמדבר" אליכם,

 אני ממליצה לכם לאסוף אותו ולהפוך אותו  לכלי טיפולי. 
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