
"  אדם צומח"פתיחה לכנס השנתי של עמותת 

"בערוגות הרגש"

ישראל גלון



כמה מלות פתיחה למשתתפי כנס גינון טיפול

אותנוהמחייבתהקורונהוירוסעקבעובריםאנואותההאחרונההתקופה•
מהדבריםלהנותללמודמאתנולרביםגרמהולבידודלהתרחקות

.יוםיוםסביבנוהמרחשיםהקטנים

ולחצרלרחובמיציאה,רגועהבוקרמארוחתולהודותלהנותלומדיםאנו•
...גינה,עץ,צמח,פרח,עלה–(הבריאה)הטבעביופיוהתבוננות

וגורמיםהחושיםחמשתאתמפעיליםבגינהוהפעילותהביקורדווקא•
.ולריפוילשמחה,להנאה,להאזנה,למישוש,להתבוננות

המרחקעלולשמורבגינהולעבודלהיפגשיכוליםאנואלובימיםגם•
.והמטופליםהחבריםעםודיבורעיןקשרעם,אךכנדרש

אני מאחל לכולנו חורף גשום ובריא

ישראל גלון



?מה מחפש האדם בבואו לגן 

מקום לשהות ופעילות המחברת לקרקע ולצומח▪

גורמת להנאה ממופעי צבע ופריחה    ▪

לשקט לתופעות בוטניות, מאפשרת התחברות לטבע▪

הגינה הינה מרחב מאפשר המגרה את האדם להפעלת חמשת החושים



!חברה תהנו מהסביבה , הי

!טרפת –דור המיקרוגל והסלולר נמצא במרוץ החיים אין זמן להנות מהגן מהטבע מהסביבה 



מסוגל עדיין לחוש בקסם שמשרה , שהתרחק כל כך מן הטבע, גם האדם המודרני"

, ריבוי התופעות השונות הקשורות במזג האוויר וחילופי העונות וגיוונן. מהלך השנה

הטכנולוגי " שריון"כל אלה מחלחלים מבעד ל, השינויים החלים בעולם הצומח והחי

.העבה שבו הקיפה אותנו העת המודרנית

, מתברר שמשהו בתוכנו עוד מסוגל להתרגש מריח הקרקע אחרי גשם ראשון

, עלי שלכת, קשת במלוא הדרה, ליטוף האויר הצח אחרי גשם, ממראה העננים

(רוזנסוןישראל .." )פירות מבכירים ועוד כהנה וכהנה תופעות הבאות ונעלמות מדי שנה



,גינת הבר נותנת לבעליה–הנאה וסיפוק , ידע, לא רק ענין"

, רובם ככולם מחזוריים וצפויים. גם רגעים של אושר ממש

.אבל הדבר לא מפחית מהשמחה ומהעונג שהם מביאים

אלה הם הרגעים של ההנצה והפריחה ושל שיבתן של ציפורים

והופעתם של העלים הירוקים.. ושל אותה רוח קלה..

.....ובעלי חיים וחרקים וציפורים ו

רגעי אושר –" גינת הבר"–מאיר שלו 

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=https://winnipeggarden.files.wordpress.com/2011/02/d792d799d7a0d794-d7aad797d7aad795d79f1.jpg&imgrefurl=https://winnipeggarden.wordpress.com/tag/%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%AA%D7%99%D7%AA/&docid=TVmoIrbyUngA8M&tbnid=wRy_Do2nN-jFXM:&vet=10ahUKEwiuwoKOsrngAhXRwsQBHe7_A8AQMwhGKAgwCA..i&w=1081&h=465&bih=571&biw=1280&q=%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94&ved=0ahUKEwiuwoKOsrngAhXRwsQBHe7_A8AQMwhGKAgwCA&iact=mrc&uact=8


פעילי הגינה הקהילתית

מוזיאון הטבע 

בתקופת הקורונה



נשתנה גונו של עולם הצומח : " שלכת מאת אמוץ כהן 



,מי מהאילנות מצהיב ומי מכתים

ומי הופל, מי מחים ומי מאדים

.בעירבוביהלכמה גוונים העולים 

מי שנפשו קשורה בתופעות הטבע

ובצמחים  ובנוף הבר ובגינוני האוויר

.לא ישבע את יפי הצבעים של העלים בנבילה



,עושים רושם חזק, התוקפים את מרבית  הצמחים בעונה זו, צבעי גסיסה אלה"

נראים כאילו, שעמדו חודשים מרובים ירוקים, אילנות.   שנים שלימים הפכו צבעם

...."נטבלו בתוך מרחץ של זהב או של מי לימון או של זהורית אדומה כנחושת



,חיבורו עם האילן מתרופף, העלה לאחר שאבד את כל היורק שלו. עם שינוי הצבע חל שינוי אחר

נושרים עלים בנחת ועושים מצוייהעם כל רוח .     על נקלה ולצנוחלהנתקומכאן ואילך הוא עלול 

......תוך כדי נפילתם פרכוסי חן לכאן ולכאן ומשתטחים על פני הקרקע

תחת נופו של אילן מצטברת רפידה של עלים חללים....



ומאוושיםפוסע אתה על מפלי העלים והם חורקים "....

, הלב אינו נותן לרמוס אותם.     תחת כף הרגל

עדין מסכת עורקיהם והדר צורתם והצבעים 

...."של השלכת מושכים את העיןהססגונים



שטחים נרחבים בארץ מכסים פרחים. מסביב פורחהכל, בשום וספוג ריחות ניחוח אוירו של אביב"

". מה שמשווה לארץ ארשת של חג, מתבשם וריחות נודפים מכל עברשהאוירמפרחים שונים ואין תמה 

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=https://watermark.lovepik.com/photo/50086/6982.jpg_wh1200.jpg&imgrefurl=https://il.lovepik.com/image-500866982/flowers-bloom-in-spring.html&docid=FkfSnIdGNBB2jM&tbnid=qFIXTKwtk9OB4M:&vet=10ahUKEwjonZiLs7ngAhW7wcQBHaGyAGEQMwhFKAcwBw..i&w=1200&h=800&itg=1&bih=571&biw=1280&q=%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%97%D7%AA%20%D7%90%D7%92%D7%A1&ved=0ahUKEwjonZiLs7ngAhW7wcQBHaGyAGEQMwhFKAcwBw&iact=mrc&uact=8


, שעה שהם מתכסים שפע פרחים, יותר מבכל עונה נאים העצים באביב

......לליבלובוביחוד כשהפריחה קודמת 

אין לך מראה חגיגי יותר מנוף של אילן הטובל בשפע ציצים זכים מלובן

. בורודאו מגוונים 

,ענפים שהיו עד עתה קפואים וחדלי חיים מתעטפים פרחים חיים רעננים

" צפופים ודחוקים עד אפס מקום



נתעייף אדם מתוך הליכה בשרב היום.   מתוק צלו של אילן בימות החמה מכל צל אחר"

...כל שכן בצלו של אילן, אין יפה לו מישיבה בצל

"בלהט החמהשנשתרבואפלולי הוא וצונן וערב לנפש ולגוף , הצל רשות בפני עצמה הוא

:מתוך עונות השנה" של אילןבצילו"–אמוץ כהן 



. נאים האילנות בשעה שהם עומדים בזהרי קיץ מסובלים פירותיהם"...

" אין כמותם מהנים את העין ומשמחים את הלב

...זמנם של רוב פירות השנה הוא מחודש אייר ואילך מבשילים פירות העץהקייץ

"והבריות והעופות והחיות מתענגים על אכילתם ונהנים מטובם

....על הענבים והתפוחים והשזיפים והתותים. תמוז שפע של פרות יורדים לעולםמשנכנס
החרובים תרמילי פירותיהם משחירים ומתייבשים. גם החרובים–וקצת יותר מאוחר 

.ומתעקמים כקרניהן של עיזיםומתמתקים
.ריח טרי דובשני של חרובים עולה ומגרה את אפך–פצעת תרמיל אחד 

לא קשים ולא רכים–יפים לאכילה חרובים טריים בתחילת בישולם ! אלא טול ולעס, אל תשהה

מתוקים משביעים וערבים 



,מחכים לגשם, אנו בתחילתה של עונה חקלאית גננית חדשה
כולנו מחכים לפרידה מהקורונה, רק אתמול נפרדנו מהסוכה

כל העוסקות והעוסקים בגינון טיפולי
מחברים את הציבור לערוגות הגינה ולהרבה רגש 


