
זום על הזום  
גינון טיפולי בימי הקורונה

נתבקשתי לספר על הדרך שמצאתי לקיים פעילות גינון טיפולי 
בימי הסגר לחברי מועדון בית העיוור

.  שהינם בעלי עיוורון או לקות ראייה
בזוםהמתקיים " אדם צומח"23בכנס ה

בערוגות הרגש
בחרתי לשתף אתכם בתהליך שעברתי ברמה האישית הרגשית והביצועית

מעשים דוגמאות ותובנות, תכניות, מחשבות
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מבלי שהכנו את עצמינו ומבלי שהכנו את  , פתאום זה קרה•
.  המטופלים ואת המערכת

מצאנו את עצמינו מבודדים בבתינו עם המון שאלות וחרדות •
אך הקול המקצועי לא נתן . קיומיות  ברמה האישית והמשפחתית

.מנוח
. התחלתי בשיחות טלפוניות אישיות•
מתברר כי הצמא למשהו מעבר לכך גדול יותר גם אצל חברי  •

.עם קשר לחברי הקבוצה, עם עשייה, משהו עם תוכן–הקבוצה 
.  אני מבינה שצריך להעז ולקפוץ למים•
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מה כבר אפשר לעשות
?כשהמציאות היא שנמצאים בריחוק
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מהבנת המצב  לדרך חדשה
.סדרת מפגשי זום" מגדל אור"כך נולדה  במועדון בית העיוור בתמיכת •

תמכה וריכזה את ההרשמה ואת הפעלת המצגת-רכזת מתנדבים וקהילה סמדר אביטל 



?האם אפשר לקיים גינון טיפולי בזום
מחשבות •
סיעור מוחות•
תכניות•
מעשים•
דוגמאות•
תובנות•
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מהלכים



על נושאים נבחרים בעיקרם חיבור למקום ולזמן שהופסקה הפעילות ומה קורה בגינה שלא שיחה•
.הפריחה והתנובה, עצרה את הצמיחה

ונושאים  עשייהנושאים המזמנים •
מחזקים שיאפשרו גם שיח טיפולי כל , מרפאים, מרגיעים–למצב רגשיתנושאים המתחברים •

.  שהוא
.  לחלוק עם בני המשפחהשאפשר בדידות מפיגינושאים •
הכנת  –המזמן עשייה בהנעה , שאפשר לחכות לו. מפגשים מספקת גם אי של מקום וזמןסדרת•

.הדרוש לפגישה וטיפול במה שהכינו במפגשים הקודמים
ויש עדות לצמיחה . והדואגים במקום בו דואגים ומטפלים בהם יותר מאי פעםלהיות המטפלים •

.והתפתחות ממפגש למפגש
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ערכים–סיעור המוחות 
:במחשבתי וחשבתי שנכוןכל מה שהעליתי 



ריחן או  , זריעת ירקות קיץ מהמזווה והמקרר הכנת ייחורים של נענע–עבודה גננית •
גרניום לימוני

הכנת שמן רוזמרין או שמן אורגנו או זעתר–היכרות עם עולם צמחי התבלין והמרפא •
'תמצית וכו, ממרח, הכנת מאכל מהגינה סלט•
עץ התות הרימון והזית  -על עצי הפרי לקראת שבועות •
סוקולנטים, ירקות צמחי תבלין, פרחים–ערכות לשתילה עצמית •
הקמת פינה ירוקה  •
פתרונות השקיה בבית•
או קרם פניםגואקמוליהכנת ממרח , אבוקדו הנבטה•
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תכנים-סיעור מוחות 



.חשתי שאני נסחפת לרעיונות ותוכן אך יודעת כי זה החלק הקל•
-עתה עולות שאלות רבות •
.לכך התגייסה סמדר אביטל ממגדל אור–שאלות טכניות על השימוש בזום •
לכך החלטתי ללוות במצגת את הרצאתי למרות שרוב החברים בעלי עיוורון או לקות –על מיקוד ההרצאה •

ראייה שמצגת אינה מסייע להם כלל
על הנחייה לחברים לבנות את סביבת עבודתם בעצמם כלים חומרים וכל השאר•
האם ניתן להתארגן עם משלוח  . על שימוש בחומרים שקל להשיג בבית וחנויות שממילא הקנייה נעשית בהן•

לבית משתתפים
.על תבנית מפגשים קבועה ונוחה עם משוב ובחירה של החברים וגמישות העולה מהשטח•
יש אפשרות לצרף חברי מגדל אור . מינון אחר של הקשבה ותמיכה–על התגבשות אחרת של קבוצה טיפולית •

.מישובים אחרים
שוב ושובולהתבנותעל הליכה על חבל דק בידיעה שאפשר גם ליפול ולקום •
על כך שאין ניסיון קודם הניסיון נכתב כאן ועכשיו•
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חששות ברמה הטכנית
רגע לפני שקופצים למים



' דק45למשך 13.00בשעה 4.5.20ביום שני   •
לעשייה  , המפגש הראשון הוא מבוא המחבר את כל המשתתפים לגינון הטיפולי•

.  הקבוצהלחברי , שלנו בגינת בית העיוור
חלק עיוני בו כולם יהיו . פתיח של שיחה קצרה עם המשתתפיםיהיה מפגש בכל •

נשתדל לשלב שיחת חברים שיעלו זיכרון מהעשייה שלנו על ". השתק"על 
על הכנת מאכלים שונים וחוויות  , לטובת המשתתפים האחרים-בגינה העבודה 

.המעלים את העניין בנושאההצלחה ועוד היבטים טיפוליים 
שיש למה המבטיח -הפעילות למפגש הבא יועלו כמה הצעות לבחירת , בסוף•

להכיןלחכות ויש מה 
-כמה ימים לפני המפגש הבא תישלח הודעה לגבי ההכנות הדרושות למפגש •

הכנת הדרוש למפגש הבא והמשך טיפול במה שהוכן במפגשים : ביתשיעורי 
. הבאים
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?אז איך זה מתבצע הלכה למעשה



כמה ימים לפני המפגש נשלחה למשתתפים
רשימת הכלים והחומרים הדרושים
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:הכנות לסדנה-פגישה לדוגמה 

יש לי חלום
!שלא ייגמר לי האוכל לעולם•
ככל שאקטוף יגדל ויצמח מחדש•
?זה אפשרי•
מסתבר שלפעמים זה אפשרי•



!שלא ייגמר לי האוכל לעולם
ככל שאקטוף יגדל ויצמח מחדש

?זה אפשרי
מסתבר שלפעמים זה אפשרי
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אפשר לגדל את הסלט שלכם מחומרי הסלט הצמחיים
יש צמחים בעלי יכולת התחדשות והשתרשות

.גם שורשים וגם עליםעיניים המכונים –צמחים רבים יכולים להצמיח מהפרקים 
:הניצנים יתעוררו בשני כיווני צמיחה, אם נכניס את קצה הגבעול לאדמה או למים

.כלפי מעלה לכיוון האור יצמחו עלים וכלפי מטה יצמחו שורשים
.  רבייה אל מיניתרבייה של צמח חדש מחלקי צמח קיים נקראת 

.  המתפתחת מפרח לפרי וזרעיםהרבייה המינית לעומת
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–את החומרים והכלים נארגן על שני מגשים 
מגש להכנת הסלט ומגש לעבודה הגננית

מגש להכנת הסלט
ראש חסה •
ראש כרפס  •
צרור בצלים ירוקים עם הלבן והשורשים•
קרש חיתוך•
סכין•
כף , קערת סלט•
אפשר את השמן עם עשבי התבלין שהכנו–שמן זית •
מיץ לימון, מלח ופלפל•
אגס  , קוביות גבינה בולגרית חופן חמוציות: לחגיגיות אפשר להוסיף•

וזרעי חמנית,פרוס דק

מגש לעבודה גננית
צנצנות או כוסות מלאות מים יותר מחצי גובהם  3-5•
קיסמי שיניים או שיפודים•
עציץ לא גדול עם אדמת עציצים•
מים להשקיה•
)לא חובה(כפפות ומגבת נייר •
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ראש חסהראש כרפסצרור בצל ירוק
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רוחצים היטב את הירקות •
:  חותכים ומעבירים לקערה את עלי חומרי הסלט•
מ של בסיס העלים והקלח יחד"ס5-6חותכים לסלט את העלים של החסה ומשאירים •
מ של בסיס העלים והקלח יחד"ס5-6ומשאירים את עלי הכרפס לסלט חותכים •
את עלי הבצלים הירוקים ומשאירים את החלק הלבן והשורשיםלסלט חותכים •
הכרפס והבצלים מעבירים למגש הגינון, את חלקי הבסיס של החסה•
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מכניסים את החסה והכרפס שחתכנו לצנצנות או כוסות נפרדות •
מ מהצמח יהיו טבולים במים"ס2קיסמים כך שרק 4נועצים •
אפשר להעמיד אותם בכוס או צנצנת עם מעט מים . מקצרים מעט את שורשי הבצלים•

בבסיס
מעט והשקומהדקים , האדמהקטן מהבצל מעל פני או שותלים אותם בעציץ כשחלק •
מניחים את הצנצנות במקום מואר•
מקפידים שבסיסי הצמחים יהיו כל הזמן טבולים במים•
אפשר להעביר אותם לשתילה באדמה או להמשיך לגדל במים  , כעבור שבוע שבועיים•

.ולגזור עלים להנאתכם לאכילה
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:ניגשים למגש להכנת הסלט
: קוצצים את חומרי הסלט לקערה•

)אם יש צורך שוטפים שוב ומייבשים(
בצל ואגס, מעט עלי כרפס, עלי חסה

כפית דבש, מיץ לימון, מוסיפים שמן•
מלח ופלפל

מוסיפים תוספות לבחירתכם•
מערבבים ומגישים•
בתיאבון•

מגש להכנת הסלט
ראש חסה  •
ראש כרפס  •
צרור בצלים ירוקים עם הלבן והשורשים•
קרש חיתוך•
סכין•
כף  , קערת סלט•
אפשר את השמן עם עשבי התבלין שהכנו–שמן זית •
מיץ לימון, מלח ופלפל•
כפית דבש•

קוביות גבינה בולגרית חופן  : לחגיגיות אפשר להוסיף•
חמנית ועודוזרעי ,אגס פרוס דק, חמוציות
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:אפשרויות לבחירה
עוגיות  , סוכר גרניום, מקבוצת המרגיעים מרפא, גרניום לימוני-על צמחי תבלין עוד •

גרניום
הגפן והזית , התאנה, הרימוןעץ התות -בתחילת הקיץ עצי הפרי על •
פניםאו קרם גואקמוליהכנת ממרח , הנבטהאבוקדו•
בין הצמחיםאיך מתמודדים עם מזיקים •
נבטים ושתילים מתי עוברים דירה  –צמחים צעירים -מה עם הנבטים שלנו •
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היבטים טיפוליים•
במתכונת אינטרנטיתלקיים טיפול פרטני או קבוצתי ניתן •
סדנהלקיים ניתן •
שינוילראות תהליך של ניתן •

למטפל המפעילביצועיים היבטים 
.נדרשת העזה והתנסות ביצועית•
רצוי  . כך נחזק את הניסיון ונחסוך מבוכה וחוסר ביטחון במהלך המפגש. אחרמומלץ לתרגל עם חבר כל פעם נושא . התוכנהלצורך למידה אודות •

.  אדם מקצועי בשעת הצורךעם , לדאוג לתמיכה מקצועית
.מסייעת למקד את המרצה וגם את המשתתפים–ליווי ההרצאה במצגת •
.ממליצה לרכז את הכלים והחומרים בדומה לפעילות שאנו מקיימים במפגש רגיל, לצורך קיום סדנה פעילה•
עדיף בעגלת תה בעלת מדף תחתון כך ששולחן העבודה יכיל את הנחוץ ושאר הכלים והחומרים יהיו  , ממליצה לארגן את הדרוש לסדנה על מגש•

.זמינים להמשך
.למפגש כמה ימים לפניכן כדי לאפשר התארגנותיישלחו כהכנה , רשימת הכלים והחומרים ואולי מידע מטרים•
.  מתכון עד למפגש הבא/ בתוספת הוראות המשך טיפול, אפשר להקליט את המתרחש ולשלוח לחברים או לשלוח את הטקסט•
כדאי לקיים שיח משוב גם עם צוות המוסד•
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מחשבות ותובנות: לסיכום



היבטים המתייחסים למשתתפים  
.סבלנות והכלה. גם קבוצת המטופלים זקוקים להדרכה ותמיכה טכנית•
. יש להגדיר את רמת השיתוף וכמות המשתתפים•
כדי " השתק"לתרגל סגירה ופתיחה של כפתור ה. חשוב להתחיל כל מפגש בשיח קצר עם חברי הקבוצה•

. לאפשר זרימה
)  גם כשהמשתתפים עצמם בעלי מגבלת ראייה(לשקף למשתתפים את יכולתנו לראות כל אחד משתתף •

.לכוון ולחזק אותם בשעת הצורך
בהירות לקראת המפגשים הבאים ותחושה שיש למה לחכות ומה לעשות בין מפגש למפגש, ליצור קביעות•
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עוד תובנות
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