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רונית נטר ,מטפלת בגינון

מי ישמור על הערוגה שלי?
במרכז הטיפולי בו אני עובדת מתקיימת מזה  7שנים תכנית אשר עוזרת לשיפור הקשר בין הורים לילדיהם .התכנית
פונה לילדים בגילאי 'היסודי' .הילדים מקבלים טיפולים חווייתיים ולהורים ניתנת הדרכה שבועית .בין המטפלים של כל
משפחה מתקיים קשר שוטף.
המושבה בה נמצא המרכז מונה כ  0444נפשות.
האוכלוסייה כוללת בתוכה כמה תתי קהילות :הותיקים
שהם לרוב חקלאים חילונים ,הקהילה החרדית
שהתבססה במקום בשנות השמונים וגדלה מאד והקהילה
האלטרנטיבית  ,שהגיעה למושבה בשנים האחרונות,
בעקבות מסגרות החינוך האלטרנטיביות שהוקמו בה.
עם המגוון התרבותי הזה אנחנו עובדים .התכנית אינה
מכוונת רק למשפחות ממעמד סוציו אקונומי נמוך אלא
פתוחה לכל משפחה שמבקשת שיפור בקשר בין הורה
לילדיו .הטיפול מסובסד על ידי הרווחה ונמשך כשנה.
אני הגעתי למרכז לפני שלוש שנים ,במסגרת שנת
ההכשרה שלי והקמתי את הגינה הטיפולית .הגינה
התפתחה וגדלה בשנים אלו והילדים שאני פוגשת בגינה
שותפים לתהליך ההתחדשות וההשתנות שלה .העבודה
שלי היא פרטנית ולעיתים דיאדית.
תיאור המקרה שבחרתי להציג בפניכם (השמות בדויים) עוסק באבנר ,היום בן  , 5.8בן בכור לאם חד הורית ואח גדול
למיטל ,בת  .8המשפחה סיימה את הטיפול אצלנו לא מזמן ,כך הסיפור עדיין חי בתוכי.
המשפחה הופנתה אלינו ע"י יועצת בית הספר בעקבות קשיי התארגנות של המשפחה בבוקר ,שהתבטאו בהגעה
מאוחרת של אבנר לבית הספר ,באופן עקבי .היועצת הבחינה בקשיים ובתסכול שאיחורים אלו  -בדרך כלל בין שעה
לשעתיים אחרי תחילת הלימודים  -יצרו עבור אבנר ,מבחינת ההשתלבות במערך החברתי וגם ברמה הלימודית.
הנושא הועלה בפני אימו כמה פעמים ,אך לטענת בית הספר לא היה שיתוף פעולה מצידה.
את אימו ,ציפי ,בת  ,92הזמנתי לאינטייק לפני תחילת המפגשים עם אבנר.
ציפי מגיעה מרקע של בית חרדי .כשהיתה בת  37עזבה את הבית ,חזרה בשאלה ועברה לגור רחוק מבית ילדותה.
באותו זמן הכירה את ח' ,בחור ישראלי ממוצא ערבי .הם עברו לגור יחד ,היא נכנסה להריון ואבנר נולד כשהייתה בת
 . 93כשהיה בן שנתיים ציפי עזבה את ח' ,בעקבות בעיית האלכוהוליזם שלו ועברה לגור ליד אחיה כדי לקבל עזרה.
לאחר המעבר גילתה שהיא בהריון וילדה את מיטל .ציפי ושני ילדיה שכרו דירה בצמוד לאחיה ,שהיה חרדי עם אישה
וילדים .גם השכונה בה גרו היתה חרדית.
מאז שעזבה את ח' ,ציפי הפכה לאם חד הורית לכל דבר .היא מגדלת את הילדים לבד ללא עזרה מהאב ונטל הפרנסה
מוטל על כתפיה .היא לא מקבלת מזונות .הקשר של הילדים עם אביהם קיים אך מצומצם ואינו סדיר .הם רואים אותו
בערך פעם בשנה ,בחופש הגדול ,ומדברים איתו בטלפון באופן לא קבוע.
באינטייק ציפי שיתפה בקושי שלה להסתגל להיותה אם ולאתגרים שהיא חווה באחריות ההורית היומיומית .היא בטאה
את רצונה לראות את עצמה ואת הצרכים שלה כאישה צעירה ,שרוצה לצאת לבלות ולהיות חופשייה ,דבר המתנגש
בצרכים של ילדיה.
ציפי סיפרה על אבנר ,שהוא מבולבל ורגיש והיא חשה שהוא מסתיר ממנה דברים ולא מספר לה.
באותה נשימה היא סיפרה על תקריות שחזרו על עצמן בשנים האחרונות ,בהן אבנר ספג אלימות פיזית ומילולית מצד
ילדים בגלל זהותו של אביו .כדי לשמור עליו היא הורתה לו לא לספר על זהותו של ח' ,לשקר ולומר שהוא יהודי שחי
בדרום הארץ ושזה יהיה הסוד שלהם" :לכל משפחה יש סודות .זה יהיה הסוד שלנו".

עוד היא אמרה ,שבחודשים האחרונים אבנר התחיל לחבוש כיפה ,והיא מאפשרת לו אך אביו מתנגד .הבית ממשיך
להיות חילוני אך הם גרים בלב שכונה חרדית .אבנר בילה המון שעות בחיק המשפחה של הדוד וניכר שרצה להרגיש
שייך ולהדמות לסביבה בה הוא חי.
מטרות הטיפול שגובשו היו ,קודם כל ,לאפשר לאבנר מרחב בטוח ומכיל לביטוי והבעה ,חיבור ל "אני " שלו ,חיזוק
הביטחון העצמי ושיפור התקשורת שלו עם אמא.
אבנר החל להגיע למפגשים בגינה בשמחה ובחדווה .פגשתי ילד מלא חן וקסם עם עיניים טובות וסקרניות .נוצר בינינו
קשר ממש מתחילת התהליך .הוא ילד עם אינטיליגנציה רגשית גבוהה ,מתחשב ובעל יכולת תקשורת מרשימה .ניכר
שהוא שמח להיות איתי בגינה .הוא התעניין בי ובמרחב ושיתף אודות עצמו בצורה גלויה ונינוחה .אבנר שמח לעשות
פעילות בגינה ולשחק משחקים אך בעיקר רצה ליצור קשר ולדבר.
במפגש הראשון ,אני משחקת עם מטופלים צעירים יותר (א-ג) את המשחק 'חפש את המטמון' במרחב של הגינה .זה
מאפשר למטופל להכיר את הגינה ופינותיה השונות וגם נותן לנו אפשרות להכרות ראשונית .באחת ממשימות במשחק
אני פורסת על שולחן ,מבעוד מועד ,מגוון של חומרים טבעיים .המטופל מתבקש לבחור חומרים כמספר בני המשפחה,
כשכל פריט מייצג מישהו מהמשפחה .עם אבנר נתקלתי בפעם הראשונה במצב בו ילד לא הצליח לבצע את המשימה.
הוא התחיל להתבלבל ,להכנים את הדוד ואז להוציא וכך גם לגבי בני הדודים .את אביו הוא לא שילב תחילה .בסוף
הוא נזכר והוסיף אותו אך הניח אותו מרוחק מהשאר .כשהרגיש שהוא מסתבך הוא אמר לי " אני לא יודע איך לעשות
את זה כי אבא שלי ערבי ,אימא שלי חילונית אבל המשפחה שלה דתייה מאד ואני בכלל חובש כיפה .ואבא לא מסכים
שאהיה עם כיפה .זה מסובך" .כך שכבר במפגש הראשון שלנו אבנר פרש בפני את המורכבות המשפחתית ואת חוסר
הבהירות שלו לגבי התא המשפחתי ,במסגרת אליה הוא משתייך ואיתה הוא מזדהה .לאור דברים נוספים בהם שיתף
הרגשתי ,שלא ברור לו לגמרי מי אחראי עליו.
בחודשים הראשונים של הטיפול ,נחשפתי בעיקר לחוסר הבהירות הזו ולהגנות שאבנר פיתח וסיגל לעצמו ,כדי לייצר
כביכול את המסגרת או המעטפת שחסרה לו .החוויה הלא מוחזקת של אבנר היתה נוכחת בפעילות שלנו בגינה .מצד
אחד היה ניתן לפרש אותה כלא ממוקדת ,מפוזרת ולא ברורה ,אך במקביל מחפשת עוגנים ,מחפשת קשר ומבקשת
גבולות ברורים .איפשרתי לאבנר לחקור את כל האזורים בגינה שעניינו אותו וכללו את בריכת הדגים ,גינת ירק ,עצי
הפרי ,פינת היצירה והמשחקים וארגז החול .לא משנה לאן הוא בחר ללכת ,היה לו חשוב שאני אבוא להיות לידו .וכל
פעם שאל שאלות על מה מותר ומה אסור לעשות ,בכל פינה ששהינו או עבדנו בה.
אז לצד התפזרות מסוימת היה חיפוש ממשי של גבולות ,הגדרות ונוכחות של מבוגר אחראי .הנה שתי דוגמאות
מהשלבים הראשוניים של הטיפול :כששתלנו ירקות חורף בערוגה ,שהיא נחלת הכלל ולא אישית ,היו לי שתילים של
תותים ושתילים של חסות ושיני שום .הוא אמר שצריך לשתול כל סוג במקום נפרד שלא יתערבבו .סיפרתי לו על
צמחים חברים ,שיש כאלו שדווקא ממש עוזר להם להיות עם שכנים מסוג אחר ,כי זה מחזק אותם אז הוא אמר שזה
"כמו שאימא שלו חילונית אבל כל השכנים שלהם חרדים ".ודוגמה נוספת :כשהבאתי את הכלבה שלי הוא שאל עליה
המון שאלות ורצה לדעת מאיזה סוג היא .אמרתי שהיא מעורבת וסיפרתי על האיכויות של כלבים מעורבים ועל החוסן
שלהם .אז הוא יכול היה להשליך מזה על עצמו ואמר שגם הוא מעורב ,כי הוא גם ערבי ,גם דתי וגם חילוני.
הנושאים שאבנר העלה בתקופה זו נצבעו בחווית החוסר במסגרת ברורה ובתחושת מוגנות.
הוא סיפר על האיחורים בבקרים ,על כך שהוא נשלח למנהלת שכל פעם צועקת עליו ,על חווית הדחייה מצד ילדי
הכיתה ,שלתחושתו לא משלבים אותו במשחק כי הוא מגיע ממש מאוחר ומפספס דברים ,וגם על כך שאמא שלו יוצאת
הרבה בלילות ומשאירה אותו לשמור על אחותו .הוא כועס עליה ,ולא נרדם עד שעה מאוחרת ,עד שהיא חוזרת
הביתה .רק אז הוא נרדם ולכן הוא לא מצליח לקום בבוקר .יכולתי לחוש אצלו בחוויה של חוסר הצלחה ,בדידות ופחד,
למרות שהתעקש שהוא לא מפחד .סיפר גם על חבריו ושהם רבים הרבה ,והריבים האלו לעיתים מסלימים ונהיים
אלימים ,ולא ממש ברור לו מי חבר שלו ומי לא.
המפגשים עם תכנים אלו הגיעו לסיומם כשהרגשתי שנוצר בינינו קשר של אמון ואבנר מרגיש נינוח יותר .שפת הגוף
שלו נרגעה וגם הצורך לדבר ולשאול שאלות פחת .בשלב זה חשתי שנכון להציע לאבנר להקים ערוגה משלו .היתה
בשלות .אבנר מאד שמח והתרגש מההצעה וגם די מהר העלה בפני את החשש שלו ושאל" :מי ישמור על הערוגה שלי
כשאני לא כאן?" אמרתי לו שאני" .אז כן ,אני רוצה!"
זה היה רגע משמעותי .אבנר הנכיח בבהירות את מה שחי בתוכו ,ויש מי ששמע אותו .אני שמעתי "מי ישמור עלי?"

ההקמה של הערוגה התפרשה על פני כמה מפגשים .כשמטופל מקים ערוגה משלו אני מאפשרת לו לבחור וליצור את
המרחבים להם הוא זקוק .כלומר ,האופן שבו אני מארגנת את המרחב מייצר אפשרות להתנסות ולבחור .המטופל יכול
למשל לבחור בין סוגים שונים של אדמה ובעצם הבחירה שלו הוא מתאים לעצמו את מה שהוא זקוק לו .ההתאמה הזו
נובעת מתוכו ואני עדה וקשובה לבחירות הללו.
במקרה של אבנר הוא בחר תחילה להקים ערוגה בצורת עיגול והחליט לתחום אותה בגזעי עץ קטנים .לאחר שסיים
והביט בערוגה ממעלה החליט להטות שניים מהגזעים ויצר
צורת לב .עוד לפני שעבר לשלב מילוי הערוגה שאל "מה
נשתול בפנים?"
"מה היית רוצה?"
"צמחים שונים כמו שעשינו עם החסה .אני רוצה חסה".
שוב הצגתי בפניו אפשרויות" :יש זרעים ,יש כמה פרחים
בחממה ,יש חסות ויש כמה צמחים שנבטו לצד השבילים
והם בסכנת דריכה".
בלי להתבלבל ,אבנר בחר לשתול בערוגה שלו את
הצמחים שהיו בסכנת דריכה.
משם הכול רץ וההחלטות שלו היו בהתאם לבחירת
הצמחים .אבנר בחר באדמת שתילה למילוי הערוגה
ובחיפוי של עלים יבשים ואמר ,שצריך שלצמחים האלו
יהיה מקום רך וחם ויהיה להם טוב בתוך ערוגת הלב
ושאנחנו נשמור עליהם .הוא התרגש מההקמה והיה נלהב משלבי בחירת החומרים .לא היה שם בלבול .היתה מסגרת
ברורה ,התפקידים היו ברורים :מי השומר ומי הנשמר .בסיום ההקמה ,כתוספת אחרונה ,אבנר ביקש לקחת מארגז
החול שתי חיות שאיתן שיחק במפגשים הראשונים ,והניח במרכז הערוגה אריה ולביאה .זה היה מקסים לראות את
הדיוקים המתרחשים בתוכו .הוא ממש ביטא את הצורך שלו דרך הערוגה" :אני שם שתיל ויודע שמישהו צריך לשמור
עליו .זה מה שאני מבקש .לזה אני זקוק" .אלו היו חלקים בתוכו שהוא עבד איתם שלא במודע.
בתום ההקמה של הערוגה אבנר הזמין את אימו לראות .זו הייתה הפעם הראשונה שהוא ביקש ממנה לבוא למרחב
הגינה מאז התחילו הטיפולים.
מכאן ואילך כל מפגש שלנו סבב סביב ערוגת הלב של אבנר .הערוגה קיבלה טיפול מסור של עישוב וטיפוח ,תוך
התבוננות בהתחזקות של הצמחים ובמה שמתרחש ומשתנה בה .מדי פעם היה
משחק בו השתלבו חיות נוספות .האריה והלביאה נותרו במרכז כשהם משגיחים
מלמעלה .המעבר ממקום למקום בגינה חדל והיינו יושבים על האדמה סביב הערוגה
ועובדים ,מדברים ומשחקים .כמו שיושבים סביב המדורה.
השיח השתנה גם הוא .הנושאים היו אותם נושאים אך אבנר דיבר אותם אחרת .הוא
היה יותר פגיע ,יותר חשוף ויותר כואב .לא פגשתי את ההגנות וההצהרות שהיו לפני
כן .הוא חשף בפני שיש לו חבר שאיתו הוא רואה סרטונים וסרטים מפחידים כמו
'איט' ו 'פרדי קרוגר' ושהם רואים לבד ,כשהאמהות לא בבית .כשהוא צופה בהם הוא
בסדר ופשוט רוצה להישאר עם החבר .אך בלילה ,כשאמא הולכת לבלות עם חברות
שלה ,הוא חושב על הסרטים ומתמלא חרדה ולא יכול להירדם .אימא שמה לו שעון
מעורר כדי שהוא יקום ויעיר אותה כי היא חוזרת מאוחר אבל גם הוא עייף ולא מצליח לקום .בלילה הוא שומע רעשים
ונבהל .בבית הספר הוא רוצה לשחק עם הילדים ,אך בגלל שהוא צריך להשלים במהלך ההפסקה חומר שפספס ,הוא
לא מספיק לשחק .יכולתי לראות את הפחד ,את העצב וגם את חוסר אונים .איך הוא לא יודע מה לעשות וכועס על
עצמו ועל אימא שלו.
בשלב זה הזמנתי את ציפי לשיחת שיתוף .יש לציין שגם היא עברה תהליך בהדרכה ,ופחות או יותר במקביל לזמן הזה
היא היתה בחיפושים ועברה דירה ובנתה קן חדש .היא ידעה מעט על הסרטים המפחידים .הוא סיפר לה והיא אמרה
לו שהיא לא מרשה יותר שהוא יראה! ואם הוא יראה עוד סרטים היא לא תעזור לו .יכולתי לשקף לה ,שזה משאיר אותו
לבד בחוויה של חוסר מוגנות ופחד ושהוא מספר לה כדי שתעזור לו .השיחה הובילה ,במסגרת האפשר ,להבנה שהיא

יכולה לעשות התאמות בבית ולשים הגבלת תכנים ביוטוב (מה שהיא לא ידעה) .באותה שיחה סיפרתי לה על הקמת
הערוגה ועל הבחירות שלו .זו היתה הזדמנות להדהד לה שהערוגה נותנת את תמונת הנפש שלו ועוזרת לזקק את
הבקשה שלו ,שיהיה מי שישמור עליו .שהוא ירגיש בטוח.
המהלכים של מעבר בית שציפי הובילה ואף הוצאת רישיון נהיגה כדי להקל על המשפחה בניידות שלה ,בלי להיות
תלויה באחרים ,הביאו איתם שינויים אצל אבנר .המרחק ממשפחת הדוד ,פינה מקום לציפי ולילדיה לפתח עצמאות
וזהות משפחתית .ציפי השקיעה בבית .היא רצתה שהוא יהיה נעים ומזמין .הניידות שלהם זימנה להם יותר זמני איכות
ביחד כמו לנסוע לכנרת ,לאכול גלידה ולבקר משפחה נוספת.
במהלך הסגר הראשון המרכז היה סגור .אבנר ביקש ממני להשגיח על הערוגה ולצלם לו .כשהגעתי במהלך הסגר
בקושי יכולתי לראות את ערוגת הלב .העשבייה עלתה וטשטשה את הגבולות .שלחתי לו תמונה של 'לפני ואחרי
העישוב' .כשנפגשנו שוב הבנתי שאימו לא הראתה לו את התמונות.
הערוגה נראתה טוב אחרי העישוב והיתה פריחה יפה .כשחזרנו להפגש לא מצאנו את האריה והלביאה .הם כנראה
נעלמו במהלך העישובים .אבנר לא התרגש מזה ושחרר את הצורך במשגיחים הללו.
החודשים האחרונים של הטיפול קיבלו גוון אחר .דומה שהמעבר לבית חדש וימי הסגר בבית עם אמו ואחותו הטיבו עם
אבנר .אימא הייתה בבית והבית היה נעים .הוא סיפר לי על משחקים ששיחקו וסרטים שראו .לטענתו הוא כבר לא
רואה סרטים מפחידים כי אימא שינתה משהו בטאבלט.
הערוגה הייתה פחות נוכחת במפגשים .היינו מבקרים אותה ומטפלים בה וממשיכים הלאה .עיקר הפעילויות שביקש
היו קשורות לדברים שיכול להכין ולהביא הביתה .הכנו זר פרחים מלא אפונה ריחנית ,הוא הכין חנוכייה מבוץ וסיפר
שהם אף פעם לא הדליקו חנוכייה בבית והוא רוצה שבבית החדש ידליקו חנוכיה .היה ברור שהוא מביא את הגינה ואת
התהליכים שהוא עובר בה  -הביתה .כמו גשר שהוא בונה בין אבנר המוגן והשייך בגינה  -לאבנר שיכול להרגיש כך
בביתו .ציפי שלחה לי תמונה של החנוכייה .הרגשתי שהיא רואה אותו ,נותנת מקום לצרכים שלו .בשבועות אלו אבנר
הסיר בהדרגה את הכיפה" .אני כבר לא רוצה את הכיפה .רק בגלל שהמשפחה דתית זה לא אומר שגם אני צריך .גם
אימא מסכימה איתי"
יום ההולדת שלו קרב והיה מאוכזב שבעקבות המצב לא
יוכל לעשות מסיבת יום הולדת .שאל אם אנחנו יכולים
לחגוג כאן וביחד סיכמנו איך נחגוג .יהיו תותים וקצפת ונכין
עוד משהו לאכול.
ובאמת היו תותים מהגינה וקצפת שהכנו וקציצות חוביזה,
ואכלנו ארוחה חגיגית לכבודו .הוא ביקש לשמור קציצה
אחת לאמא.
כמה ימים אחרי כן ,קיבלתי הודעה מציפי שבה היא שואלת
איך מכינים את הקציצה ,כי היא ואבנר רוצים להכין אותה
בבית .התרגשתי!

כשהתחלתי את תהליך סיום הטיפול עם אבנר הרגשתי שיש תנועה טובה וחיובית בחיק משפחתו .הדברים היו
מוגדרים יותר ,אימא הייתה יותר בבית .אבנר ידע לומר למה הוא זקוק ואימא הייתה פנויה יותר לשמוע.
אך הדרך עוד ארוכה .ההמלצה לציפי בתום התהליך הייתה להמשיך הדרכת הורים כדי לחזק אותה כאם יחידנית,
ולעזור לה לייצר מציאות שבה היא גם אימא וגם ראויה לזמן עבור עצמה ,מבלי שזה יבוא על חשבון הילדים.
אבנר שאל אם הוא יוכל לקחת חלק מהצמחים שבערוגה הביתה .העתקנו את חלקם לעציצים וטיפלנו בהם כדי
שיקלטו .כשהכנו את העציצים הוא אמר לי "אמרתי לאמא שאני מביא עציצים הביתה כי אין לנו ,ואל תדאגי ,אני ואימא
נטפל בהם".
אבנר הביא המון אומץ וכנות לשיח ולעשייה שלנו בגינה .הוא הצליח להניח ברגישות על האדמה את הבקשה העמוקה
שלו ,להיות ילד שיודע שיש מי ששומר עליו .וכשהוא עטוף בבטחון הזה גם יכול היה לקבל את זהות המורכבת שלו.
למדתי המון מליווי התהליך של המשפחה הזו .היו רגעים בהם הרגשתי ששום דבר לא מתקדם ,שאין תנועה והכול
תקוע במקום .אך העבודה העדינה ,לעיתים נסתרת מן העין ,שהתרחשה בערוגה ,הביאה איתה תובנות ותגליות
ובעיקר זיכתה אותי ברגעי חסד ,ותחושת הערכה עמוקה לקשר הבלתי מעורער בין אדם לאדמה.

רחלי נוי ,מטפלת בגינון

הגן שבנפשי
שלהי קיץ  -קוצים צומחים בכל מקום ,הצבע
הצהוב שולט בשדות הבר .גידולי הקיץ צריכים
מים רבים ,ולפעמים גם הנפש העיפה של סוף
שנת הלימודים  -זקוקה לזרם מים מתפרץ
מצינור גינה ירוק .עולם הנפש של המטופלים
שלנו נסתר מעינינו ,אך לעיתים ,תוך כדי
שהייה משותפת במרחבי הגינה והטיפול,
נחשף לנו טפח מתוך עולמם .גם אצלם -
קוצים בנפש ,וצהוב ויבש…
עבודה עם מתמודדי נפש מפגישה את המטפלים עם מגוון רחב של תופעות .בתוך קבוצה של מתמודדים יכולה
להיות קשת של מחלות ,שכולן נכנסות תחת המטריה של 'מתמודדי נפש'.
מה עושה גינה לנפש ואיך מטופלים המתמודדים עם הפרעות נפשיות מקבלים מענה בעבודה הגננית? על כך
בכתבה שלפנינו.
את שוש בריגה ,אחות במקצועה ,בת  , 31סבתא לנכדים ,אני מראיינת ביום מיוחד עבורה .ביום זה היא מתחילה
עבודה חדשה כמטפלת בגינון ב 'מרכז אהבה' באשקלון  -מרכז למטופלים דמנטיים.
שוש היא בוגרת הקורס לגינון טיפולי במכללת 'דוד ילין' מ .9430-נוסף לכך היא מאמנת  -קאוצ'רית  -ומטפלת
בCBT-
וכך היא מספרת  :הקבוצה הראשונה אותה פתחתי ,לאחר לימודי ,הייתה קבוצה של מתמודדי נפש ב 'מרכז הרפואי
ברזילי' באשקלון .הקבוצה הייתה חלק ממחלקת האשפוז הפסיכיאטרית ולוותה ע"י אנשי מקצוע מהתחום :פרופסור
גבי שרייבר ,פסיכיאטר בעל שם עולמי והגברת נעה כהן ,מרפאה בעיסוק.
הטיפול שולב במסגרת האשפוז במחלקה ובמסגרת 'אשפוז יום' .הקבוצה הייתה מורכבת מאנשים ממגוון גילאים (
 ) 344 - 35בעלי מחלות נפש שונות :דיכאון ,הפרעת אישיות ,סכיזופרניה ,פוסט טראומה ועוד.
קיבלתי חלקת אדמה בבית החולים .שם סידרנו מערכת השקיה ושתלנו הרבה סוקולנטים וצמחי תבלין ,שלא
זקוקים לטיפול אינטנסיבי.
תוכלי לשתף אותנו בסיפור שצמח בגינתך הטיפולית?

יש לי סיפור מרגש על מטופל בן  , 19סכיזופרן ,שהסתובב חודשים ארוכים עם שיער מגודל ,ציפורנים מגודלות ,ללא
שום טיפול בהיגיינה האישית שלו :ללא מקלחת וללא החלפת בגדים .התקשורת שלו עם הסביבה הייתה כמעט
אפסית .לא יצר קשר של שיחה או קשר עין עם הסובבים אותו.
החלטתי לקחת אותו כ 'פרויקט' והוא קיבל טיפול אישי במשך  5חודשים .עבדנו על מרווה שגדלה פרא ,הייתה
מוזנחת ויבשה ,וכדי לחדש אותה היינו צריכים לעשות לה גיזום רציני .תוך כדי עבודה דיברתי איתו על כך,
שבתהליך הגיזום יש התחדשות .עם העבודה על סידור הצמח  -בין המפגשים  -הוא הסכים להתקלח .בפרויקט
המשותף שלנו עשינו עוד מגוון עבודות בגינה שלהן היו השלכות על מצבו הנפשי והפיזי – כולל שתילה והבחנה
בניצני הפריחה שהופיעו בצמח והתייחסות לאדמה המזינה את הצמחים ,וצריכה להיות בריאה וחיונית .בעבודה
בגינה הוא חווה את עצמו כגנן המטפל בצמחים ,אשר תלויים בו ובטיפולו המסור .זה נתן לו תחושה של העצמה
גדולה! לאחר מספר חודשים ראינו את השיפור במלואו :הוא החליף את בגדיו ,התקלח ,הסתפר ,גזז ציפורניים
ואפילו השתחרר מהמחלקה ל 'אשפוז יום'.
בהחלט סיפור מרגש!!!
שוש מוסיפה  :בתחילת הקורונה קיבלתי החלטה לפרוש מבית החולים ,למרות שמאוד רצו את המשך הטיפול -
גם המטופלים וגם בי"הח .בגלל קשיים בתקציב ופרישתי התוכנית נסגרה .פעם בתקופה אני מבקרת בגינה,
שממשיכה לצמוח בהעדרנו.
הקורנה אילצה אותי לחשב מסלול מחדש ,אפשרה לזרעים חדשים לנבוט בי ,כשאני הקרקע הפורייה ,הפתוחה
לשינויים שמגיעים בהרבה אהבה .למדתי לשמוט ולהרפות ,וקיבלתי את זה שלא הכול תלוי בי.
לאורך השנים אני מרגישה איך אני ,כמטפלת ,לומדת וצומחת דרך המטופלים.
איך גדלת בטיפול הזה איתם?
קיבלתי פידבקים שהם רוצים לבוא לקבוצה ,מחכים למפגשים .כולנו רקמת חיבור אחת .הביטחון שלי עלה.
היום אני עובדת בבי"ס עם ילדים וגם שם יש תהליכי צמיחה ,העצמה וחיזוק הביטחון העצמי.

יש לי מטופלת ,ילדה בכיתה א' ,עולה חדשה מרוסיה ,עם קושי בהבנת השפה ,שבתחילת השנה נרתעה מכל חרק,
חששה ,צעקה ,והייתה מאוד מבוהלת .היום היא מצביעה על חרקים בסקרנות והתפעלות .היא מלמדת ילדים
אחרים ומראה להם את החרקים .החדווה וההתרגשות שלה בגלל שתילים ששתלה במו ידיה וליוותה את תהליך
גדילתם ,יצרו קפיצה באמונה שלה בעצמה .בדרך גם למדה לאט לאט את השפה וקיבלה ביטחון עצמי .זו ילדה,
שעל פי מוטיבים מעולם הצמחים אפשר לומר ,שהיא נפתחה כמו פרח.
מה עוד את רוצה לספר לנו?
אני רוצה לציין את הגדילה האישית שלי כמטפלת .במקביל ללימודי הגינון ב 'דוד ילין' לקחתי גם לימודי
פסיכותראפיה ,דרכם קיבלתי את האמון בעצמי .הייתי עם הרבה חששות ובניתי את עצמי ואת האמון בדרך  -עם
הרבה תפילה ואהבה.

בהמשך לראיון עם שוש בריגה ,אספר כאן גם על חוויותיי מהמפגשים סביב הגינה ,עם מתמודדות נפש:
האוכלוסייה איתה אני עובדת היא ברובה חרדית ונמצאת באחת מערי הפריפריה בדרום הארץ .כולן מתמודדות
נפש אשר מגיעות למרכז פנאי ,באחת מעמותות החסד הגדולות הידועות בארץ.
במרכז הפנאי ,השוכן באזור עירוני ומבוטן ,אין חלקת אדמה ואפילו לא מרפסת פרטית או חלונות הפונים לאור
הטבעי של השמש .בכל זאת לא אמרתי נואש ונגשתי למלאכה ,כשהמטרה שלי היא" :אם אין גינה בחוץ אביא את
הגינה אל החדר".
כל שבוע בחרתי בצמח אחד מבין הצמחים שסביבי  -צמחי בר /ירקות /צמחי תרבות ועצים שונים  -והבאתי אותו
אל השולחן הגדול שסביבו מתרחשת הפעילות.
המטרה שתמיד עומדת לנגד עיני במפגשים ,היא לפתוח לנשים אופקים חדשים ,לתת מידע בוטני ,ולגעת בהקבלות
והשלכות שבין אדם לצומח.
כך למשל הבאתי לחדר חצב גבוה והדור ,שקטפתי בהקרבה מגינתי הפרטית .דברנו על המושג 'פרח מוגן' ,מהו
'גיאופיט' ,שמענו את שירה של נעמי שמר על החצב ,ולסיכום שרטטנו בצל של חצב על דף נייר וכל אחת כתבה ליד
חלקי הצמח:
בצל  -מה אגרתי השנה שנותן לי כוח לפרוח?
גבעול  -מה נותן לי יציבות למרות השינויים?
פרחים  -מה אני נותנת ומפיצה הלאה?
זו שפה שהבנות לא מכירות .רמתן הקוגניטיבית נעה על מנעד רחב .רובן ככולן נוטלות תרופות בעלות השפעות
נפשיות כבר שנים .התרופות מרדימות מאוד וברוב המפגשים הן מציינות זאת בפניי  -כמה הן עייפות ,כמה קשה
להן לקום בבוקר ועוד...
המפגשים מאוד מגוונים .את העשייה הגננית אני מחליפה ביצירות אומנות פשוטות ,ולפעמים ביצירות אומנות אשר
יש בהם הנחה של אלמנטים וצילומם  -כשלאחר מכן נשארים רק עם תמונה שצולמה.
באחד המפגשים הבאתי חומרים יבשים ליצירת מובייל .אספתי זרדים ,צדפים ,תרמילים ועלים שונים ולימדתי אותן
לקשור אותם בחוטים מקבילים וליצור מובייל תלוי .התוצאות הפתיעו אותן והבנות חוו תחושת הצלחה .הן הופתעו
גם מהחומרים הזמינים יחסית שמהם הן יצרו את המובייל.
בתקופת הסגר השלישי של הקורונה ,הפעיל הארגון 'קו תוכן מרחוק' (המקבילה של הזום אך ללא מחשב) .לקראת
ט"ו בשבט העברתי להן פעילות בקו התוכן ,כשהנושא היה סיפור על האלון הבודד שבגוש עציון וחידות על עצים.
ומאז ולמשך כמה חודשים עסקנו בנושא העצים בצורה של מצגות ,חומרים ותמונות :התבוננות על העץ מכל מיני
זוויות.
לאחר מספר חודשים התקיים נופש נשים מטעם הארגון .בנופש הוצגה תערוכה ובה
ספרו הקבוצות מהמרכזים השונים על השנה שעברה עליהן עם הקורונה .ביקשו מקבוצת
הגינון שלנו ליצור משהו שייצג את המרכז בתערוכה.
הבנות ישר בחרו במובייל.
הבאתי הרבה אלמנטים צמחיים ומברגה ויחד הפכנו את
העשייה למפעל זעיר:
אחת ניקתה את התרמילים ,השנייה קדחה חורים,
השלישית מיינה את האלמנטים והרביעית ציירה על
התרמילים עם טושים מטאליים .מתוך פרטים נוצרה
פתאום קבוצה שיוצרת יחד משהו שייצג אותן כלפי חוץ.
זה היה מדהים לראות את העשייה הקבוצתית ,מכיוון שבדרך כלל קשה להן עם
ההשתייכות החברתית -קבוצתית כמתמודדות נפש .העשייה הקבוצתית סביב הכנת
המובייל איחדה אותן סביב חוט אחד ,שמחזיק אותן יחד בעדינות וקושר ביניהן.

בתקופה זו גם ייבשנו צמחים ויצרנו שלט מקושט עם עלים ופרחים מיובשים ,שילווה את התערוכה.
הנופש הגיע ,וביקשו ממני כאשת צוות המכירה את הבנות לצאת איתן ליומיים נופש .עבורי כמטפלת החוויה הייתה
אינטנסיבית ומטלטלת .לפתע המפגשים יצאו מן החדר ,היו יותר ארוכים ויותר צמודים .הן היו בקבוצת השווים
שלהן  -מתמודדות מהמגזר החרדי מכל הארץ ומכל הגלאים.
בתערוכה שהוצגה באחד החדרים ,במלון בו שהינו ,התנוסס אחר כבוד המובייל
שיצרנו יחד והיווה מייצג ייחודי ומרגש ,הן אפילו הצטלמו לידו כקבוצה.
וכך כתבתי לעצמי בלילה בחדרי בנופש:
עמוק בנפש שוכן אוצר
לעיתים הוא מכוסה שכבה עבה של עלים ורפש.
רוח חזקה שמנשבת

מוסיפה עלים על תיבת הנפש ,והאוצר שרוצה להתגלות -כסוי!
כיסוי אחר כיסוי אחר כיסוי.
והיה כי תבוא רוח נעימה
רכה
רגועה

רוח מעיזה
ותעיף את העלים
ותחשוף
כיסוי אחר כיסוי אחר כיסוי
והאוצר יתעורר וייחשף במלוא הדרו

ויזהר ויאיר את העולם.
מתפללת להיות הרוח הזו בשבילן...
לסיום התהליך של מפגשים אלו על
עצים ,שהתקיימו במהלך של חצי
שנה ,ייצרנו פנקס לדרך -כזה שתמיד
נמצא בתיק  -ובו משפטים יפים
ותמונות על עצים שייתנו להן את הכוח לצמוח .לאחר שהפנקסים היו מוכנים והן יכלו לדפדף בהם ,כל אחת
מהמשתתפות הייתה צריכה לומר למי מהתמונות  /משפטים היא הכי מתחברת .התרגשתי לשמוע את צ' ,אישה
שיצאה מאשפוז במחלקה סגורה ,אמא לילדים צעירים ,שהזדהתה עם המשפט שמהותו :כשנמצאים במקום חשוך
לא נקברים בו אלא נזרעים מחדש.
במפגש זה קראנו מתוך הספר 'העץ הנדיב' ודברנו על המשמעות של הנתינה ללא תנאי של העץ .הן התרגשו
והזדהו עם הדמויות ואחת הנשים בכתה מרוב ההתרגשות שהספר עורר בה.
במפגש האחרון לפני היציאה לחופשה החלטתי לעשות איתן גינה קטנטנה בתוך איזושהי אדנית קטנה ,בנויה
במדרגות המובילות אל הבניין .שתיים מתוך הקבוצה שגרות בסמיכות התנדבו להשקות את הגינה .לקחת אחריות
ולהתחייב! זו הייתה התקדמות שלא ציפיתי לה והיא זו שנתנה לי את הדחיפה להשקיע בתכנון ולקנות ציוד מתאים
(לא ניתן לסדר מערכת השקיה).

ביום שלפני הפעילות שלחתי להן הודעה כזו:
"בנות אהובות ,יותר משנה אנחנו מדברות על צמחים ועציצים ,על עצים ואדמה ....הגיע הזמן לעשות לנו גינה |
{  .אבל גינה אי אפשר לעשות לבד ,חייבים שיתוף פעולה! מחכה לכן מחר למבצע בזק של הקמת הגינה שלנו
ב 33בבוקר עם כוח ומרץ ואוירה מעולה!
כל משתתפת תזכה בארטיק שווה לאחר העבודה בשמש
בתמונה למעלה הרכב שלי מלא בשקי האדמה שנמלא מחר בחלקה הקטנה...
קדימה לעבודה"
והגיעו לפעילות  ....1נשים.
אחת מהן לא רצתה לצאת כי פחדה שיזהו אותה העוברים והשבים בחוץ,
אחת לא רצתה לצאת כי חם לה ולא מרגישה טוב...
נשארתי עם אחת אבל התחלנו לעבוד ואז הראשונה הצטרפה.
הזענו ממאמץ והשמש הדרומית חיממה אותנו אבל הבנות יצאו עם תחושה בעננים...
התפעלו מהמגע ,מהתוצר ומן האדרנלין שזרם בדמן!

אסיים עם מילותיה של טליה שניידר מתוך הספר ”יש תורה בסביבה“:
כשהידיים נוגעות בחומרים הפשוטים-
הנפש נרגעת היגונות מתמעטים
מעבר לכל מצוקי העיתים
ושמח לה כמו בסירת משוטים
כשידיים נוגעות ביסודות הבריאה

הנפש נרגעת ומבריאה
כדאי להעז להושיט יד אל הסביבה
לגעת ולגעת אחדות ואהבה.

מורן חן ,מטפלת בגינון

ילדים מצלמים גינה
הקדמה
לפני כשש שנים ,עבדתי בבית ספר
"שחף" (שייך לחינוך המיוחד – עבור ילדים עם
לקויות למידה וקשיי קשב וריכוז ,גילאי א' – ח')
עם קבוצה קטנה מכיתה ד' בגינה .מטרת
המפגשים הייתה לתרגל מיומנויות של כישורי
חיים ,בעיקר בתחום החברתי .לא כולם

התחברו לגינה באופן מיידי וטבעי .חיפשתי אחר כלי נוסף ,שישאיר את אותם ילדים כחלק מהקבוצה ,אבל יאפשר
להם את הזמן והמרחב שנחוץ להם ,ליצור קשר איתי ועם מה שלגינה יש להציע .השינוי היה כמעט מיידי כאשר
הצעתי להם לצלם .באותה שנה חשפתי את האפשרות להשתמש במצלמה חצי מקצועית (לא פלאפון) גם לילדים
נוספים בגינה.
בסוף השנה ,החלטנו להצטרף לתערוכה השנתית המסורתית של בית הספר ,עם התמונות מהגינה .לתמונות,
שהודפסו בחנות צילום הוספתי טקסט מתווך עבור ההורים והצוות:

י ֵׁש בְּעֹולַ ם הָ ַר ָבה דְּ ב ִָרים י ָפִ ים:
פְּ ָרחִ ים ו ְּחַ ּיֹות ,אֲ נָׁשִ ים ו ְּנֹופִ ים.
ׁשּיֵׁש לֹו עֵ י ַני ִם פְּ קּוחֹות
ּומִ י ֶׁ
רֹואֶׁ ה יֹום יֹום מֵ ָאה ְּדב ִָרים נִפְּ לָ אִ ים
לְּ פָ חֹות!
לאה גולדברג ,מתוך" :מעשה בצייר"
יש ילדים
"יש ילדים שרוצים לגלות את העולם דרך הידיים; אז הם מעדיפים לעדור או לגזום.
יש ילדים שנהנים מטעמים וריחות; הם בוחרים לבשל חביתת ירק ,או להכין בשמים מפרחים ריחניים.
יש ילדים שפשוט אוהבים בעיקר להיות ביחד אז הם מסיעים יחד מריצה ויפטפטו כל הדרך; יש ילדים שצריכים שקט
או להחליט דברים בעצמם והם בוחרים להכין שלט לגינה ,ולבחור את השם ,הצבע ולחבר את השלט עם מסמר
ופטיש.
יש ילדים שמחפשים אחר בעלי חיים .הם ידעו ,טוב ממני ,להראות לכם היכן מסתתר חלזון ענקי .וילדים שאוהבים
פרחים ,בייחוד בשילוב של כמה צבעים.
ויש ילדים שבוחרים לראות ,להתבונן ,להסתכל .הם יודעים להעריך דברים גדולים ובולטים שכולם רואים ,אבל
מוצאים עניין ויופי וסקרנות בדברים קטנטנים ,נסתרים מהעין ,מהזווית הייחודית .דברים שרובנו פשוט לא נשים לב
אליהם ,הם יראו!
יש כל מיני דרכים לגלות את העולם ולגלות את עצמנו ,וכל ילד – ימצא את הדרך שלו.
*וכמובן ,שישנם ילדים שאוהבים לעשות את כל הדברים"...

שמות
המצלמה שוטטה בין הילדים בזמן המפגשים .היה קשה לעקוב אחרי "מי צילם מה" ולא רציתי לחטוא בהצבת שם לא
נכון .ייתכן שהילד שתיעד מתוך התבוננות ומחשבה ,יזכור את התמונה שצילם וייתכן ולא ,והוא יחשוב שצילם כי גם
הוא שם לב לאובייקט המצולם .התוצר משקף בסופו של דבר את סך הדברים והוא תמונה אחת קבוצתית :של מי
שעיצב את האובייקט ,גידל ,השקה ,צולם ,ומי שצילם.

הייי!!! מי כאן אורח של מי?

מסתבר שהגינה היא הרבה יותר מהצמחים.
אנחנו חולקים את המרחב שלנו עם עוד יצורים חיים .הם זזים ,ורוצים לחלוק איתנו את הסעודה .לפעמים הם גורמים
לנו להרגיש חוסר נעימות ,לפעמים הם "נורא יפים".
הם נוטים להפתיע ולהתגלות ,אבל בחיפוש איטי וזהיר ,מצוידים במצלמה ,פתאום אנחנו בשליטה גם כשפוגשים
בעכביש .הם חלק מהסביבה הטבעית ,ואין לנו ממש ברירה אלא להסתדר איתם ,אם גם אנו נרצה להיות שם.
המצלמה מאפשרת להתקרב ובו בזמן לחוש מופרדים ,מוגנים.
לפעמים ,הדרך הכי טובה להסתדר – היא דווקא להיות נחמדים אליהם :פשוט נותנים להם את מה שהם רוצים ,ואז
הם קצת פחות "מפריעים" לנו .אם נתנו לפרפר את הצמח שהוא
הכי אוהב להטיל עליו
ביצים ,הזחל שלו אכל ממנו

ופחות מהצמח שגדלנו
לעצמנו .זה הזכיר לנו קצת
את הכיתה ,את השותפים
לעבודה:

אם עוד ילד רוצה מעדר,
ונתתי לו והוא עדר מעט
בעצמו ,אחר כך החזיר לנו
אותו ויכולנו להמשיך לעבוד.

פוקוס
לפעמים אנחנו רואים הכול שטוח ,מתקשים להגדיר מה יותר חשוב ממה ,או מה חשוב לנו עכשיו קצת יותר!
כשמכוונים פוקוס על דבר אחד ,יחיד ומסוים ,כל השאר פתאום נהיה מטושטש .יצרנו אמירה משלנו" :מה חשוב לנו
באמת".

כי לפעמים צריך לבחור – ולהשקיע ,רגע אחד ,במטרה אחת חשובה.
התהליך 1
לא הגדרנו מה לחפש ,לא אמרנו מה לצלם.
מי שרצה לצלם קיבל הסבר בסיסי איך משתמשים בפוקוס ובזום( .וכמובן ,איך להגן על המצלמה ,לקחת אחריות).
מי שבחר לצלם ,הסתובב בגינה וצילם .לפעמים התחיל בתיעוד ...ואז לאט לאט ,הובילה אותו העיינית הקטנה לחפש
הפתעות.
לפעמים תר
דברים
מיוחדים
ולפעמים
נמשך לצבעים
העזים.
כמו החרקים.

מקרוב

ומרחוק.

מלמטה
ומלמעלה.

התהליך 2
בשדה ,כמו בחיים ,יש תהליכים .יש תהליך אחד ברור ומתמשך .לפעמים נראה שהוא יהיה ארוך מידיי וצריך המון
סבלנות .תהליך שהתחיל ברגע שזרענו או שתלנו ,ונמשך עד שאנחנו מבשלים מהתוצר או לוקחים הביתה (לעתים
בוחרים לתת לארנבות).
ולא תמיד התהליך מצליח כמו שרצינו .יש מחלות ,יש בעלי חיים שחושבים שזה "שייך" להם ,יש חוסר איזון בין
החומרים שבגינה – אבל אלו החיים האמיתיים.
אנחנו מנסים להתמודד ,למצוא איך אפשר להמשיך בכל זאת ,לא להתייאש ,לנסות שוב ,ולהנות ממה שיש!

ביטוי אישי
הביטוי האישי קיים כשאנחנו לא עושים הכול אותו דבר .אנחנו עושים את מה שאנחנו מרגישים .אנו לומדים לבחור וזה
יכול להיות קשה .ממש קשה .לפעמים אנחנו צריכים לבחור עם עוד שלושה ילדים ,ואז זה ממש אתגר.
הדחליל למשל :אנחנו מדברים על רגשות כמו פחד (כי הדחליל בא להפחיד את הציפורים) ואז יוצרים.
הדחליל יכול להיות שמח ואולי עצוב או כועס .עשוי חומרים טבעיים או
מפלסטיק .קטן .גדול .גבר או אישה .כל כך הרבה ניתן לבחירה.
ואם אנחנו יוצרים אותו בקבוצה אז בכלל זו משימה קשה .צריך להגיע
להסכמות ,לוותר ,ומצד שני לא להתכופף כל הזמן.
וצריך עוד כישורים :לתכנן ,לעצב ,לקשור ,ל"נגר".
וכל הזמן להקשיב – לעצמי ולחברים.
הצלם ,קצת בפנים וקצת בחוץ .לפעמים כשקשה בורחים לצלם ,ואז
חוזרים .ויש זמן להיות גם וגם.

להביט
בסוף כל יום הייתי עוברת על התמונות במצלמה ,ומגלה עולמות חדשים ומפתיעים .כאילו ישנה הגינה שהכרתי ,ויש
גינות נוספות באותו מרחב ממש .ויש שמיים.

טל אמוילס ,מטפלת בגינון

לשפוך אור על המשפך
ימי הסגר והחל"ת "העניקו" לי זמן לכתוב ובדרך זו "להמציא" את עצמי מחדש ,ליצור .באחד הבקרים גיליתי,
שבכל הסיפורים לילדים שכתבתי בתקופת הסגר מופיע משפך (יש לומר מזלף) והתחלתי לבדוק מה משמעותו

הקונקרטית והסמלית ,ובאמת לתהות על קנקנו.
המינוח משפך  water canמופיע לראשונה לפני כ  3444שנים .קודם לכן ,בשנת  72לספירה( ,על פי ממצאי
חפירות) נודע הכלי בשם  , water putכלי שהיה בעצם מיכל גדול עשוי מחרס עם פתחים .בשנת  3553נרשם
המזלף כפטנט על שם ג'ון הוז ,בריטי ששירת באי מאוריציוס .הוא פיתח את הכלי ,העשוי מתכת ,כשגידל באי את
צמח הווניל .הפטנט של יוז מתואר ככלי ,שקל יותר לשאתו ונוח להטיה בעת ביצוע מלאכת ההשקיה ,השימוש בו

שומר על ניקיון הסביבה ומותאם להשקות כל עציץ בצורה המיטבית  -יותר מכל כלי המשרת פונקציית השקיה
שנראה לפניו .ייצורו של המשפך העשוי מפלסטיק המוכר לנו כיום ,החל משנת .3284
מלאכת ההשקיה מלווה אותנו תרבותית ,כמלאכה חשובה המסייעת בגידול מזון וכמלאכה בעלת נופך אסתטי.
המשפך נגלה לאורך השנים גם בגלויות ובציורים של גדולי האומנות ומשדר ויטליות ,בריאות ,חיוביות וצמיחה.
כמטפלת אני מתעקשת על השקיה בעזרת משפך .הוא אחד מהמאבחנים הראשונים והנאמנים שלי להיכרות עם
התנהלותו של המטופל :ניתן ללמוד דרך השימוש במשפך  -באופן בלתי אמצעי  -על צורת החשיבה וההבנה של
המטופל וכן על כישורים מוטוריים ,על וויסות רגשי ,מוטיבציה ,ההתבוננות שלו על האחר (הצמח שיש להשקותו)
ועל יכולות אמפטיות .מצאתי שבכלי עצמו (במבנה שלו) מצוי באופן מובנה וגם סמלי ייעודו :יש בו פן זכרי ,חדק
פאלי ,ופן נקבי ,מיכל דמוי רחם .המשפך מכיל ומרוקן ,הוא מעין אב ואם שלובים בכלי אחד .יחד הם מעניקים חיים.
המשפך הוא "מחסן קטן" למים ,והטיה ולו קטנה שלו מעניקה חיים /הזנה  .לכלי ישנה ידית שעלינו לבחור לאחוז
בה .ברגע שבחרנו לאחוז בידית ולהרים את הכלי ,יש בנו מודעות לתכליתו ונשזרת בנו אחריות לפעולה .משבחרנו
לפעול ,ביכולתנו להקציב לצמח שלפנינו מנה מדויקת או מופרזת של השקיה ,להתבונן ולקלוט מהם צרכיו
האמתיים (האחר שלפנינו) ,לחקור ולהבין את האחריות המוטלת עלינו בשימורו ובגידולו של הצמח .חלה בנו
המטמורפוזה המופלאה והבלתי מודעת :עשינו פעולה ובאמצעותה הפכנו למטפלים של מישהו חי וצומח ,יש לנו
משמעות וכוחות להשפיע על טובתו ונולדת בנו תחושת מסוגלות .בהיבט הנוגע להזנת הצמח ולעריכת התיקון
הנדרש ב"הזנה" של המטופל (על פי סולם הצרכים של מאסלו) הפעולה משקפת למטפל את צרכי המטופל שלפניו,

ואת דרכו להתנהל בעולם .אני נזכרת בחיוך במטופל אחד שנהג להשקות בעקשנות גם את הצמחים שגדלים מחוץ
לערוגתו ,למרות מחאות חבריו לערוגה .כמה סמלי זה היה לשמוע אותו שר ,תוך כדי השקיה ,שירי עידוד לצמחים
שמחוץ למסגרת .גם לא אשכח את המריבות עם אלה ,שהתחמקו מתורם למלא משפך עבור כולם או את אלה,
שביקשו שוב ושוב להשקות גם כשהמשימה הושלמה וצמחי הערוגה עמדו בתוך שלוליות קטנות .איני שוכחת את
השמחה והגאווה שבה מגיעים אליי מטופלים כדי לספר ,שהשקו גם במהלך השבוע את הפקעת שלהם ,ביוזמתם
ושהציץ בערוגה ראשו של צבעוני .המטופל רואה בכך גמול להשקעתו/השקייתו והחיזוק הזה מחזק את פעולת
ההשקיה ואת המוטיבציה בהמשך המפגשים עמו .כמובן שחווית ההצלחה היא אחד מהמוקדים החשובים בטיפול.
מעניין היה המקרה של ר' ,מטופל שליוויתי במהלך שלוש שנים .קיבלתי אותו בכיתה ב' למפגשים פרטניים .בשנה
השנייה עמי הצטרף לקבוצה של שלושה בנים .ר' עבר בשנה זו מבדקים שונים ,עקב בקשתי ,לאור קשייו

החברתיים ועקב מעין "ניתוקים" מחשבתיים שקרו במפגשים .עליי לציין שר' היה גבוה מבחינה קוגניטיבית ,ילד
מאוד אינטליגנטי ,השתמש בשפה עשירה ,ניחן בדמיון מפותח מאוד ,סקרנות לגבי מידע ואף הפגין ידע גנני נרחב.
להפתעתי ידע לפרט תהליכים מורכבים החלים בצמח גם בגילו הצעיר .במבדקים עלתה הסברה שהוא ממוקם גבוה
בקשת האוטיסטית .ר' אהב מאוד לשתול ,לזרוע ,להביט בתופעות טבע ובבעלי חיים בגינה אבל לא אהב להשקות.
הוא היה מתבונן באחרים משקים ושאלתי את עצמי האם הקושי בגילוי אמפטיה וביצירת קשר רגשי (לראות את
צרכי האחר) פועל גם כאן בערוגה ,מול הצמח ששתל כרגע וזקוק להשקיה? במהלך השנים הוא השתתף בפעולות
ההשקיה .כשהגיע תורו למלא משפך ,עמד על כך ,אבל היה נראה לי שזה בא מהמקום של תפקיד ושייכות לקבוצה,
יותר מאשר כמענה על צרכי הצומח .כמובן שגם סיבה זו נחשבה ,במקרה של ר' ,להצלחה לא מבוטלת.
ביקשתי לשמוע ממטפלים ומטפלות בגינון על חוויות הכרוכות בפעולת ההשקיה שעברו עם מטופלים .ככל ששמעתי
יותר כך ,התמלאתי פליאה על הכוח הטיפולי המופלא והמשמעותי הטמון במלאכת ההשקיה.

נטע ,מטפלת בגינון שעובדת במרכז לבריאות הנפש ,משתפת:
"מטופל שלי כל כך מסור לעניין ההשקיה שבכלל לא משנה לו אם יש או אין מים במשפך .כל עוד ניתנת לו
האפשרות לצעוד הלוך ושוב בגינה עם משפך ביד ,מאזור הברז לצמחים ולבצע תנועות של השקיה ,הוא מאושר.
תוך כדי הוא מצהיר בחזרתיות "אני משקה את הגינה נכון?" .הוא שקוע בעולמו הכאוטי ומלמד אותי דקויות ורזים
של טיפול .במקום בו אין הגיון ,אין משמעות למילים ואין רלוונטיות (גננית) לעשייה ,קיימת אפשרות להרגיש רגע
ביחד .עבורו זה עניין גדול להרגיש חלק מהקבוצה שעושה" .אני בקבוצה נכון?" חוזר ושואל וגם "אני משקה את
הפרחים".
התפקיד והמשמעות שהמזלף מעניק למטופל הזה נפלאים בעיני.
תמר ,מטפלת בגינון ,מספרת על חווית הצפה עם מטופל שלה .בתחילת השנה הציף המטופל את הערוגה שלו.
במפגשים בהמשך השנה הוא הציף את המקום שבו ישבו .פעולות ההצפה החוזרות ונשנות הביאו את המטפלת

להבנה שהוא עצמו מוצף ולא מווסת .היא משתפת " :היום מכל ההצפה נשארה בריכה קטנה שבתוכה המטופל
מגדל צמחי מים ,כמעט בכל מפגש חשוב לו לרוקן את הבריכה ולנקות אותה מבפנים ומבחוץ" .אותה מטפלת
נזכרת במטופל אחר שלה :היא אמרה למטופל באחד המפגשים ,בזמן פעולת ההשקיה ,שהוא כמו הגשם .מאז,
כשהוא משקה עם המזלף ,הוא אומר בקול "אני גשם".
אני מבחינה שקרה כאן איזה חיבור בין ה 'אני' לכלי :הכלי הוא מעין הארכה של ה 'אני' ,כמו איבר נוסף וכפועל יוצא
מכך "אני הוא זה שנותן את המים ,אני המעניק הטוב" .אם כך ,בפעולת ההשקיה באים לידי ביטוי היבטים חיוביים
של הדימוי עצמי.
תמר מספרת ,שבקבוצה של בני הגיל השלישי הסובלים מדמנציה ,עולות תהיות על השקיה עודפת ,המלווה
בתחושת כישלון או חרדה ,כאשר מי -נגר שוטפים את השולחן מתחת לעציץ המושקה .האם זו מעין תחושת בושה
מוכרת שעלתה במטופלים ש"ברח לנו?" היא שמה לב ללחץ ולאשמה הנלווים למצב .אולי תערובת של אשמה על
בזבוז המים עם תחושת חוסר הצלחה?
נורית ,מטפלת בגינון שעובדת עם אוכלוסיית מש"ה (מוגבלות שכלית התפתחותית) ,מספרת על הקושי בהבנה
כיצד להשתמש במשפך ,ועל המקרים בהם המטופלים שופכים את המים מן הפתח הרחב (פתח המילוי) .הקושי
המוטורי של מטופלים לשאת את המשפך ולתפעל אותו הביא אותה ליצור בקבוקים קטנים קלים לנשיאה שמהווים
משפך אישי עם מעט מים ,דבר המסייע גם בוויסות כמויות המים בפעולת ההשקיה .היא משתפת ,שעצם פעולת

ההשקיה משייכת את המטופל לקבוצה וברגע כזה הוא הופך לחלק מהפעילות .אולי אין משמעות גננית לפעולה,
אבל קיימת משמעות תחושתית .נורית מספרת" :אצלנו ההשקיה מגיעה באופנים רבים :משפכים גדולים וקטנים
מאוד ,בקבוקים מחוררים קטנים וגדולים ,מתיזים (שפריצרים) למיניהם" ,ומוסיפה" :לא פגשתי אחד שלא אוהב
להשקות!" זה מעניין ,שמים לעולם לא נשפכים חזרה לכיור ,תמיד יש מה לעשות איתם" .אני תוהה" :לפי מה
שתיארת בקבוצות המטופלים שלך בדרך כלל אין מצב של רוויה ,כאילו
שפעולת ההשקיה נדרשת תמיד?" היא עונה" :אני חושבת שיש מצב של רוויה
אצל מי שיודע או יכול להבחין בהצפה או בנגר .יש הרבה מטופלים אצלי
שאיתם הדגש במשימה הוא על ריקון המכל יותר מאשר על הזנה".

איילת ,מטפלת בגינון ,שעובדת עם מטופלים הסובלים מדמנציה וחברה
בקבוצת ההדרכה בה אני משתתפת ,העלתה שאלה לדיון :האם ניתן לאפיין
מטופלים על פי הדרך בה בחרו להשתמש ב"אקדח" המים (המורכב בראש
הצינור בצורת זרנוק)? האם מעבר לבדיקת הגבולות של כוח זרם המים,
השימוש ב"אקדח" במצב של זרם חזק במיוחד מהווה ביטוי לתוקפנות ולכעס
ונותן רמזים לבעיות של ויסות? האם מטופלים שזקוקים לסביבה רכה ומכילה,
יבחרו להשתמש ב"אקדח" במצב שנקרא ערפול (מיסט)?

שאלתי את ד"ר אנאבלה שקד ממכון אדלר מדוע בחרה ללוגו שלה דווקא את הדמות
שמשקה עם מזלף ביד והיא השיבה:
"היום ,אם שואלים אותי מה למעשה אני עושה ,אני עונה "אני מיילדת של אפשרויות".
דימוי זה מבטא את האמונה שאני רק מסייעת להוציא החוצה משהו שכבר קיים אצל הפונה לטיפול ,וכל מה שצריך
הוא מישהו שיאמין בו ,יטפח אותו ,יאפשר לכוחות היצירתיים להתגלות ,ולאפשרויות חדשות להיוולד .הדימוי של
המזלף ,אותו בחרתי לפני כמה שנים כלוגו ,מביע רעיון דומה .האדם הוא הזרע ,הזרע של (הפוטנציאל של) העץ.
לפעמים הנסיבות החיצוניות או הפנימיות בחיי אדם אינן מיטיבות דיין כדי לאפשר צמיחה ,ביטוי והגשמה מרביים.
כמטפלת ,אני מביאה לחיים "קצת מים ,קצת שמש" ולפעמים "סוכך בפני הרוח" .בדימויים אלה אני מנסה לבטא את
האמונה שכל אדם הוא ייחודי ,יצירתי ,מלא משאבים ושלם .לי יש את הזכות הנדירה לפגוש אותו בדרכו וללוות
אותו כברת דרך ,כדמות המאפשרת לו או לה להיות ולעשות את מה שיבחרו ,באהבה ובשמחה".
פניתי לאילנה שטיין ,יוצרת "לוח שנה בגינה" ,כדי שתספר לי על ההסתכלות שלה על המשפך כציירת ומאיירת ,מן
הפן האסתטי" .צורתו הייחודית של המזלף נובעת מהמהות הפרקטית שלו .הוא מיועד להשקיה ותו לא :המכל -
כמחזיק מים ,הידית  -לאחיזה ,צינור ההזלפה  -לפיזור אחיד של מי ההשקיה .צורתו הפכה להיות מעין סמל לגינון
הביתי ,כזה שעדיין נוגע באדמה ,בצמחים ובמים ,הרחק מצינורות ארוכים ומחשבי השקיה .כשהייתי נערה הלכתי
לראשונה בחיי לשוק הפשפשים ביפו ,וחזרתי משם עם מציאה אחת :מזלף שחור ועליו ציור של חמנייה .אני לא
חושבת שאי פעם השתמשתי בו להשקיה ,אבל דמות המזלף שבתה את לבי .עד היום אני אוהבת לאייר מזלפים,
והחמנייה מימי נעוריי שבה ומופיעה בהם".

תמונה של הצייר רנואר
ויקיפדיה ערך מזלף

גרפיטי על קיר בפולין
ויקיפדיה ערך מזלף

קישור לפוסטר גינה לנו של קק"ל משנת 1591

ההתעמקות שלי במהותו של המזלף ככלי טיפולי ,זימנה לי שיח מרתק על חשיבות פעולת ההשקיה ,הפיזית
והנפשית .איך כלי יכול להוות איבר חדש נוסף למטופל ,איבר מייצג ,המביא לידי ביטוי את הצדדים המעניקים
האמפתיים שבתוכו .כיצד מתרחש התהליך שבו מטופל הופך להיות מטפל ומקבל על עצמו אחריות ותפקיד,
ומצמיח ערך עצמי ,מסוגלות והצלחות .המזלף הוא ידידו הטוב של האדם .אין לי ספק בכך.
מבקשת להודות לחברותיי ,המטפלות בגינון בקבוצת ההדרכה:
לתמר ,לנטע ,למורן ,לאילת ,לנורית ולורד על השיתוף בחוויות טיפוליות סביב השימוש במזלף.
ותודה מיוחדת לד"ר אנאבלה שקד על תובנותיה ולאילנה שטיין ,שהוסיפה לנכתב את הפן הוויזואלי האסתטי הטמון
בכלי.

שאול פורת ,מטפל בגינון

ימי קורונה  -אלוף המנחשים
המחלה שוב חזרה לכפר ,ולקחה איתה את בני .דני ,אבי גרון ויוני מוגרבי חולים מאומתים .עכשיו הודיעו לנו שגם
רמי יצא חיובי .הדיירים מבוהלים ומבולבלים ,המחלה עם השם המוזר שלא ניתן בכלל לראות אותה ,עדיין כאן .הם

לא מבינים למה הם שוב בבידוד ,לא יכולים להיפגש עם בני משפחותיהם .כל האנשים המקיפים אותם עדיין עוטים
מסיכות וחלוקים ,וממש קשה לזהות אותם .הגל הזה הגיח לו בהפתעה דווקא אחרי שכבר חשבנו שעברנו את
החלק הקשה ,שלמדנו לחיות עם המחלה .החיסונים הגיעו לאנשי הצוות ולדיירים והייתה הרגשה של קרקע יציבה
מעט יותר .בראשית ימי המחלה החבל נמתח במהירות ,והמערכת נדרכה .המנהל קרא אליו את אנשי התחזוקה
והם החלו לפעול כיחידה מיומנת ומתואמת .בודדו את הדירות הנגועות ,חילקו את הכפר לאזורים .קיבעו שלטי
הכוונה ואזהרה ,הקימו עמדות התמגנות מצויידות בציוד המיגון ,כפפות וחלוקים ,מסיכות וחומרי חיטוי .מיקמו
עמדות להסרת המיגון הנגוע .על הדשא הגדול בנו קונסטרוקציה לאוהל גדול ,מרווח וממוזג ,לאנשי הצוות
שהתנדבו להישאר ולטפל בדיירים החולים .מיטות נפרשו בחדרי הצוות ובמרכז התעסוקה לדיירים מבודדים .ד"ר
פאולו הפסיכולוג של הכפר בהילוכו הזקוף והצוות הרפואי עברו בין הדירות וטיפלו בחולים ,עטופים בציוד המגן.
מד"א הגיעו ובדקו את כל הדיירים החולים ודגמו אנשי צוות ודיירים ,פעמיים בשבוע .חולקו אישורי עבודה חיוניים.
הייתה אווירת חירום והתגייסות כללית בין כל צוות העובדים והמנהלים .הפעולות הנמרצות בלמו ובודדו את

ההתפרצות .מספר החולים הצטמצם .לא אותרו חולים והידבקויות חדשות .ואחרי מספר שבועות רוב הדירות יצאו
מהבידוד ,והדיירים יכלו שוב להסתובב בשבילי הכפר.
הם בגילאי השישים שלהם ,וגרים בבית בן שתי קומות מחוץ לכפר ,בצמוד לשוק העירוני .בכל בוקר הם מגיעים
לכפר בהסעה .אין להם תסמונת דאון והם לא מפגרי המחמד של החברה .לא קדושים ולא מלאכים ואלוהים לא נשק
להם בשנתם .אחרי שהוריהם הזדקנו ועייפו מלטפל בהם ,ממשיכים כל השנים לנדנד אותם בגני המשחקים גם

בבגרותם ,גופם מאבד לאט מגמישותו .הם חרדים לגורל ילדיהם ואז הם מגיעים לכפר.
החבריה בדיוק הגיעו ,יורדים והולכים בשביל הראשי .מוגלי ,בני ורמי הולכים בראש ,עם כלי האוכל הריקים
למטבח .אחר כך יתפזרו למקומות העבודה השונים .מוגלי במכבסה ,עוזר להעביר את הכביסה הרטובה והטרייה
למייבשים הגדולים .רוב הזמן הוא שקט ,עומד ליד מכונות הייבוש הגדולות .התרופות מרגיעות ומאזנות אותו.
לעיתים רחוקות הוא מאבד את השלווה שלו .לפני שלושה שבועות בקבלת השבת כשהגיע תורו לברך על החלה,
הוא דפק סטירה למדריכת הפנאי .כשאני שואל אותו על כך הוא פורץ בבכי חזק ופתאומי .התייתם משני הוריו ולא
מצפה לביקור מאיש .רמי הוא המבוגר והאינטליגנטי שבחבורה .הוא בעל זיכרון פנומנאלי לשמות ותאריכים .זוכר
את שמות הוריי ובנותיי ,גרושתי ואחיותיי .אחרי שהוא פורק את הציוד במטבח הוא הולך לעזור לסדר את התרופות
במרפאה .הוא גם רכלן כפייתי ,אוסף מידע .המרפאה נמצאת בסמוך לחדר העו"סיות והוא זוקף ושולח את אזניו עד
לסף הדלת .מאוחר יותר ,כשיכינו לו נס קפה וביסקוויטים ,הוא ירכיב את שברי המידעים ויתייק אותם במגירות
זכרונו הנפלא.
לבני יש הליכה קפיצית .נראה כאילו עקביו לא נוגעים כלל ברצפה .מרחוק הוא נראה כמעט נורמלי .פניו המחייכים
בביישנות וקולו הצרוד החוזר תמיד על אותן שאלות .הוא מזהה אותי מרחוק ,ומנסה לנפנף לי לשלום ,אך ידיו
עמוסות בכלי המטבח .אחרי שהוא פורק אותם ,הוא הולך למרכז התעסוקה .שם הוא מצטרף לחבריו .הם אורזים
סכו"ם חד פעמי למטוסים וכלי משחק וכסף למונופול .מאוחר יותר אני נכנס למרכז התעסוקה וקורא להם לבוא איתי

לגינה .קלח לא אוהב לבוא אלי ,הוא סופר את שטרות כסף המונופול ,שקוע כולו ברווחים המצפים לו .כשהוא רואה
אותי הוא קצת מתנדנד ומנסה לביים התקף אפילפסיה .אני מוותר לו ואוסף את יתר חברי הקבוצה .נותן לדני יד.
גם לו יש התקפים .יש לו שיער רך ,ומאוד נעים ללטף אותו .הוא מאוד אוהב קלפים ,ובכיס מכנסיו ישנה תמיד
חפיסה חדשה .הוא גם מאוד אוהב את הצבע האדום .נזכר בקובה סלק האדום שאימו הייתה מכינה לו .בדרך הוא
קוטף פרח היביסקוס ,הוא מתכנן לתת אותו לאחת המטפלות העובדות איתם.

אנחנו נכנסים בשער הגינה ומתיישבים סביב השולחן ,נחים קצת מההליכה לפני שנתחיל לעבוד ,לגרף ולהשקות
את ערוגות הירקות .אני ממולל עלי לואיזה ריחנית ומקרב אל קצה אפם .הם תמיד מתבלבלים וחושבים שזה זעתר.
חמי לא שומע כל כך טוב .לפעמים הוא שוכח להרכיב את מכשיר השמיעה שלו וצריך לשרוק ולצעוק לו חזק .הוא
מתנדנד מצד לצד .לפעמים חושב שהוא קבלן גדול ,אומד במבטו את שטח הגינה ונותן לי הצעת מחיר ל 'ניקיון
קומפלט' במאות אלפי דולרים ,וקפה שחור אצלו בבית ,בנס ציונה .או שהוא נזכר בשירות המילואים שמעולם לא
עשה" .כל הערבים חארות" הוא אומר ,ופונה לעבר המטפל הערבי שנמצא איתנו" .צריך לכסח אותם" הוא מסכם,
ולוחץ את ידי המטפל בחום.
אבי גרון הולך לאט ,גורר רגל ומגיע תמיד אחרון .הוא מאוד אוהב לגרף את העלים הרבים הנושרים מעץ
האיקליפטוס הגדול ,ומתמלא בכוחות ותנועותיו קלות זורמות .הוא מחכה בסבלנות שאחלק להם גבעולי בצל ירוק
טריים ושטופים בסוף הפעילות .במשך העבודה הוא מוציא אוויר מכל החורים שבגופו בקולות תרועה ,ואנחנו
מתרגזים עליו.
יוני מוגרבי בטוח שהוא בדרך לבית הקפה הקבוע שלו .מתיישב ליד שולחן העבודה משלב את רגליו ומעלעל בעיתון
ישן שכוח ,זרוק על אחד הכיסאות ,ומזמין קפה .אני הורס לו את האשליה ,והוא מתחיל להשקות את הצמחים .יוני
אוהב לגזום עם המזמרה את הלנטנה הפולשנית והקוצנית .אחותו מגיעה לקחת אותו בכל סופשבוע לביתה.
בימים קרים אני מכין להם תה צמחים ,מוסיף סוכרזית מוזג לכוסות פלסטיק עם ידית גדולה ומערבב במי ברז.
כשהם טובלים את הביסקוויטים בתה ,אנחנו ממש במסיבת גן.
לרמי יש חוש מיוחד להגיע תמיד בסוף העבודה ישר לתה .אני מבקש שיעזור לי להרגיע את בני ולספור את
השבתות עד לט"ו בשבט ,החג הקרוב .הזמן החולף נצרב בהם דרך החגים .הם מודעים לקיומו רק כשהוא מביא
איתו חג כלשהו .למזלם התברכנו בהמון .אבל השנה המחלה משבשת את כל הסדרים והם כבר לא כל כך בטוחים
שיצאו הביתה בחגים .בזמן התה אני משמיע להם שירים דרך הרמקול של הנייד .בני הוא אלוף המנחשים .כשהוא
נרגע קצת מזרם השאלות הקבוע שלו הוא מחייך חיוך עדין .הוא מזהה כמעט כל שיר וזמר ישראלי משנות השבעים
והשמונים .זוקף את אזניו עוצם את עיניו ומתרכז .אחרי מספר שניות הוא מתחיל להפגיז ניחושים .קולו קצת צרוד
והוא בולע מילים ולוקח לי זמן עד שאני מצליח להבין אותו" .אריק איינשטיין ,חווה אלברשטיין ,רמי קליינשטיין ,גבי
שושן ,זוהר ארגוב ,גידי גוב "...הוא תמיד מצליח בסוף .לפעמים ,ד"ר פאולו ,פסיכולוג הכפר ולובה ,האחות
הראשית ,באים לבקר אותנו בגינה .הד"ר לבוש בהידור צנוע ונועל כפכפי טבע .סיגריה דולקת תמיד בין אצבעותיו.
הוא צלם חובב ואוהב מכוניות ישנות .יליד ברלין וגר בירושלים .הלייקה הדיגיטלית שלו תלויה על צווארו .כשהוא

גומר לתחקר את הדיירים והצוות ויורד לחקר העניין ,הוא מתכנס לו בעצמו ומעשן בנחת .דיבורו החד והמושחז,
חסר הסבלנות לעיתים ,לא הכין אותי לתמונות שהוא שולח אלי .מבעד לפילטרים של עיניו החדות וליבו החם,
דיוקנאות הדיירים בשחור לבן נראים כל כך אנושיים .לובה ,האחות הראשית ,אוהבת חתולים והם אותה .הם
מגיעים מכל קצוות הכפר וזנבם מורם ,מתחככים ברגליה השמנמנות ומלווים אותה כשומרי ראש נאמנים ברחבי
הכפר .היא לא מתרגשת משום דבר ,ואקמול מבחינתה בהחלט פותר הרבה בעיות .דור שלישי לסטלינגרד.

בימי שישי אני מגיע אל הבית שלהם הסמוך לשוק העירוני ,עולה במדרגות לקומה השנייה .חדרי שינה קטנים
מסודרים ,סלון מרווח ופינת אוכל גדולה שבה אנחנו מתכנסים .אני מתקשר אל הבנות שלי ,מעיר אותן משנת
הבוקר החופשי ,וכולנו מאחלים להן "שבת שלום" .בהתחלה היו כועסות עלי ,עכשיו הן מחכות לטקס הקבוע .בימים
יפים אנחנו הולכים לפארק הסמוך ,חוצים את הכביש ואת הגשר מעל נחל רבה ,מתיישבים בצילה של הפרגולה

ומנחשים שירים מהנייד" .להקת הנחל ,החלונות הגבוהים ,סנדרסון וכוורת "...בני עוצם את עיניו וזוקף את אזניו.
בסוף הוא תמיד מנחש.
גם לי הגיעה תשובה חיובית .הראש שלי מתפוצץ ויש לי קצת חום .אתמול נסעתי להיבדק בדרייב אין ,אחרי שעה
ומשהו בטור המכוניות המזדחל .אני מסתגר בחדרי ,לבד .מזמין משלוח אוכל ותרופות .הימים מתחילים לדהות
ולאבד סימן ,הזמן משחרר אחיזתו בי .פותח וסוגר את התריסים לפי תנועת השמש .כולם מתרחקים ממני .בחוץ
חתול גדול כובש לו טריטוריה ,מרגיש מוזמן .אני מנסה להיות נחמד ,מגיש לו מים .סופסוף אחד שלא חושש .אני
נואש למגע עם בני אנוש .אחרי שבוע ,כשהחושך יורד אני יוצא אל המרפסת ומרחיק עד לפחי הזבל הגדולים.

מתעייף בקלות .מהמיטה אל הספה ושוב אל המיטה.
אחרי שלושה שבועות אני חוזר .טווה בחזרה את הקורים .במדרכה בכפר אני רואה אותם יורדים ,מוגלי ורמי
מחזיקים כלי מטבח ,ואחריהם דני וקלח ,אבי גרון ויוני מוגרבי ,אני עוצם את עיני ורואה את בני ,הליכתו קפיצית
ומרחפת ,עקביו כמו לא נוגעים באדמה .אני שומע את קולו לוחש צרוד ,הוא מנסה לנפנף לי לשלום אבל ידיו
תפוסות ,אוחזות בכלי מטבח ריקים.
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ניצה דהן

הצלחה
מה זאת הצלחה?

כשמגדלים ירקות בגינה,
יש ציפייה להצלחה:
שיצמח ויגדל יבול רב .שנזכה לראות כיצד זרע הופך לנבט ,לצמח מסתעף,
מצמיח עלים פרחים ופרי.
שנזכה לראות שתיל רך הופך לצמח בוגר המניב תוצרת.
אכן זאת הצלחה .אך לא כל ההצלחה.

הצלחה היא עצם העשייה ,ההמתנה לתמורות שיחולו עם כל שלב שאנו
כמטפלים מחוללים ,לזרע שאנו טומנים או לשתיל שאנו שותלים.
ההתמדה והאחריות שאנו משקיעים ,הדרך עד הקטיף והאסיף המיוחל.
הצלחה היא האמונה ביכולת לעבור את כל השלבים ,גם כאנשים בעלי עיוורון
או לקות ראייה.
הצלחה היא להבחין בפרטים ,וללמוד לבצע בעזרת מה שיש לנו ויש בנו.
ההעזה לנסות ולקבל גם תוצאות פחות רצויות ,כהתנסות הבונה את
הביטחון.
הצלחה היא העבודה המשותפת עם שאר חברי הקבוצה.
ואז ,גם כשמתקבלת תוצרת שהיא דלה :תרמיל אפונה אחד ,מעט תפוחי
אדמה קטנים ,שני צמחי כותנה שהצמיחו הלקטי כותנה לבנים  -זאת הצלחה
ענקית!
אפשר לבשל את תפוחי האדמה עם עשבי התבלין מהגינה ולחלוק יחד את
טעמם הענוג
.אז צומחת תחושת ההישג המשותפת ,המרוממת את הלב.
הרצון להצמיח עוד ועוד רק גובר.
וזאת ,ועוד איזו הצלחה!

גינון טיפולי ,בית התרבות לעיוור 12.5.51

אספה  -רחלי נוי

שירת העשבים

כשהפלגתי ללכת בעובי היער
נזדמן לי לראות אדם המקים לעצמו בקתה
מן העצים שחטב,
ובכל עץ שהיה בו גדם ובליטה
לא טרח לישר ולהחליק,

בערוגת חיי  /רחלי נוי
כבמטה קסם אני יוצרת את גינתי הפנימית ,הננסית.

אלא נקב חור בזולתו  -למול בליטה  -וכך חיבר
את העצים אחד לאחד.
לאהוב –

בקרקעית -אדמת חיי

פירושו להתאים את עצמך לזולתך

וממנה צומחים ועולים

ולא ע"י קיצוץ בליטותיו!

מעגלים עגולים

עליך לקדוח חור כדי לקלוט ולשבץ אותו בתוכך,

מרחבים רחבים

ועל ידי זה שאתה מחבר אותו אליך  -אתה מחובר
אליו!"

של צמחים.

(מובא בשם החוזה מלובלין)

את חלקם עקרתי וזרקתי מאחורי גבי.
לותיקים ,אני חולקת כבוד הם היו פה לפני.
ויש את הצמחים ששתלתי אני,
רעננים וצעירים
בהם אני בוטחת
שיקבלו את ההשקיה שלי
את הטיפוח היומיומי
ויחזירו אהבה ויחזירו אהבה
בניחוחם בצילם בפריחתם.
בערוגת חיי
בחיי.
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תגידי תודה
שלא הכול צומח
בבת אחת
ספק אם היה לך מקום
להכיל את הכל
אם כל משאלותיך
היו מתגשמות יחד
כדי לדעת  /דור אלה גבע

כאן ועכשיו

אּולַי בְּסֹופֹו שֶׁ ל דָּ בָּר

שמחי על הניצנים הקטנים

ָּהיִיתִ י צ ְִּריכָּה לְּטַ פֵּל עֶׁשְּ ִרים שָּ נָּה

הצעדים הצנועים

כְּדֵּ י לָּדַ עַת

לכיוון הפריחה הגדולה

שֶׁ מֵּעֹולָּם ֹלא ָּהיָּה ָאדָּ ם

האמיני בזרעים הטמונים

זָּקּוק לטִ פּול אֶׁ לָּא לְַּא ֲהבָּה.

בגבעולים הדקים

שֶׁ מֵּעֹולָּם ֹלא ָּהיָּה ָאדָּ ם

ובתהליכים העדינים

צ ִָּריְך ְּלהִשְּ תַ ּנֹות

על פני האדמה.

אֶׁ לָּא ְּלה ֵָּּרפֵּא.
שֶׁ מֵּעֹולָּם ֹלא ָּהיָּה צ ִָּריְך
ָאדָּ ם דָּ בָּר ִמ ְּלבַד עֵּינַי הָּרֹואֹות
אֶׁ ת שְּ לֵּמּותֹו

ִב ְּפנִים ַהסֶׁדֶׁ ק.
02.0..5050

מיקה בן שאול

טליה שניידר – קטעים מתוך המבוא לספרה החדש

מתאפסים לפני שמתחילים
'אומנות השמיטה' נכתב לפני נגיף הקורונה ,ועמד לצאת לאור בדיוק
בפסח תשפ' .הספר כבר היה מוכן לעימוד ,ואז העולם כמו עמד מלכת.
וירוס קטן נשלח כשליח מהיר ,להודיע לנו בכרוז את מה שלא רצינו
לראות ולשמוע .הוא בא לעזור לנו לשחרר את הלפיתה בחומר ,כמו
לילד שלומד לראשונה ללכת ואוחז בכל דבר שלפניו .הוא בא לגלות
לנו את עצמנו ,מול משפחתנו ,מול אדמתנו.
זה הזמן ליצור הרגלים חדשים בעזרת הרגליים החדשות שקיבלנו .זו
זכות .אפשר לעשות זאת בשמחה גדולה ,ולא מכורח ,אלא מתוך
הבנה עמוקה של כמה זה בעצם טוב לנו ,ולבריאה כולה .כמה הרבה
דברים שהיינו רגילים לעשות כמובן מאליו ,הם בעצם נזק גדול לבריאה היקרה שהופקדה בידינו
מעכשיו ,אם רק נרצה ,יש ספירה חדשה לעולם :יש את ה'לפני' ויש את ה'אחרי' ,שאנחנו כבר נמצאים בתוכו,
בתהליכו.
העולם נעצר ,חווינו שזה אפשר .זה נגע בנו.
ומכאן אנחנו יכולים רק להוסיף ולצמוח .ולהצמיח ,כמובן .כי קודם כל זהו ספר גינון.
השטיח האדום כבר נשמט מתחת לרגלינו ,והרבה מהרגלינו פשוט נשמטו מאליהם ,ומצאנו את עצמנו עומדים
יחפים עם שתי רגליים על האדמה.
הספר הזה הוא קודם כל ספר תכנון .הוא פורש תכנית בת שש שנים – הדרגתית ושפויה – לחזור לקצב חיים
הסובב סביב הבית והגינה ,ומניב שפע ממה שיש לכם כבר ממילא.
הוא מציע שני מפתחות על ,או שתי תבניות על ,שבעזרתן נגיע אל השפע תוך שבע שנים:
·

תבנית אחת היא תבנית של המרחב סביבנו (שמכונה  -שבעת האזורים)

·

תבנית שניה היא תבנית של הזמן – שש שנים שהולכות אל השפע בשנת השבע.

התבנית הראשונה מקורה בשיטת הפרמקלצ'ר ,כפי שמפורטת בספרי 'גן עדן בפתח הבית'.
התבנית השנייה נקראת גם 'שמיטה' ,והיא מפורטת לפרטי פרטים כתכנית לעבודת אדמה מקומית כאן בארץ ,עם
כל הטכניקות הכי מעודכנות ורלוונטיות .תכנית זו כתובה בתורה ובמשנה ,ובצעד נועז ומהפכני אני מחברת בספר
זה בין שתי התבניות האלו.
אם אתם שואלים את עצמכם ,איך להכניס כל כך הרבה שינויים לחייכם ,כשהחיים ממילא כל כך מלאים ומפתיעים
בכל יום – התשובה היא שיש לפניכם תכנית שמציעה תהליך ,בקצב שלכם .התנהלות הדרגתית של אימוץ
הרגלים חדשים ובריאים ,שמתאימים יותר גם לבריאה ,ולוקחים אותה בחשבון.
תכנית  7האזורים – כמודל לתכנית  7השנים
אחד מכלי התכנון הכי נגישים ושימושיים בפרמקלצ'ר הוא החלוקה של השטח לשבעה
אזורים  -ביחס למרכז שהוא הבית .באזורים הקרובים נמקם את הדברים שאנו זקוקים להם

על בסיס יומיומי .וככל שמתרחקים מן המרכז  -דברים שזקוקים לתשומת ליבנו רק אחת לזמן רב (כמו עץ זית
למשל).
אזור  00הוא את/ה
אזור  – 0הבית
אזור  - 1האזורים בפתח הדלת ,גן הירק

אזור  - 2הבוסתן
אזור  - 3פרנסה
אזור  - 4יער מאכל מקומי
אזור  - 9אזור בר.

המעגלים הפנימיים
בתכנון פרמקלצ'ר יש אם כן שבעה אזורים (ראו עמוד  397-392בספרי 'גן עדן בפתח הבית').
אזורים  3-8הם אזורי הגינה ,ובהם התמקדנו בספר זה.
אך ישנם עוד שני אזורים שבאים לפני הגינה ונקראים אזור  44ואזור .4
אזור  00הוא אני .האדם שחי בתוך המערכת .אני ,ולא אני ובעלי ,ולא אני וילדיי .אני .איך אני מתנהלת מול העולם,
בתוך העולם .איך אני מנהלת את משק הבית שלי .למעשה ביציבות של אזור זה – תלויה היציבות של המערכת
כולה.
וכיוון שזהו ספר שעוסק בהגעה לשפע אקולוגי בר קיימא ,שלוקח בחשבון לא רק את הבריאות שלי אלא גם את
הבריאות של הבריאה –
אז נתמקד בפרק הזה על אזור  44רק בשינויים האקולוגיים ובבחירות הידידותיות לסביבה שתוכלו לבחור להתנהל
בהם בחייכם שלכם ,כדי ללכת עוד צעד לתוך עומק העומקים של חיים הרמוניים.
אזור  0הוא הבית/בניין בו אתם גרים – המבנה עצמו והאופן בו הוא מתפקד .תכנון אקולוגי שהופך את הבית
ליחידה שאפשר לחמם ולקרר בעזרת השמש והרוח ,באופן טבעי ,כך שהבית לא פולט פחמן ,ולא תלוי במקורות
מזהמים.
אז בעצם כאן מתחילים,
המעגל הפנימי' :אני' – אזור 44
תכנון סביבת החיים שלך ושל משפחתך ,חייב להתחיל קודם כל מעבודה פנימית של שיחרור המיותר .כמו שלכת
מתוקה ,שמשירה עלה יבש ועוד עלה ומתחדשת מתוך התכנסות פנימה .ככל שהסרת יותר עומס מחייך ,כך החיים
נעשים פנויים יותר לקבל את החידוש שיש לאדמה להציע לנו.
גינה מוזנחת היא דבר שמצער אותי אישית ,כי אני הולכת לכל מקום עם המשפט החז"לי' :אם לאדם יש חצר חריבה
– ילך ויתעסק בה' .אבל משפחה מוזנחת מצערת אותי יותר.

בעיניי ,אין הרבה טעם בעשייה בגן בלבד ,בלי לטפח את גן עדן שבתוך הבית :גן העדנה שלנו כלפי בני הזוג,
הילדים וההורים והשכנים שלנו .וגן העדנה שבין אדם לבין עצמו  -שם הוא מתכונן לקראת זיקנה – לומד להכיל את
הרגע הזה ,להתפלל ולהתפעל .חי מבפנים .ולא רק בעשייה תזזיתית בחוץ.
זהו למעשה המעגל הראשוני הקרוב אלינו ביותר מתוך כל שבעת מעגלי הפרמקלצ'ר .ולכן תכנון נכון ואקולוגי
מתחיל באזור ( 44אני והתנהלותי) ובאזור ( 4הבית עצמו) .ורק אחר כך יוצא אל חמשת אזורי הגינה (גם אם זו

גינה במרפסת או מתחת לבניין בעיר).

מתחילים להתאפס
אני .ולא אני וילדיי .ולא אני ובעלי/אשתי/הורי .אין לי נגיעה בהם ,רק להיות בעצמי האדם המדוייק ביותר שאוכל אני
להיות ,דרך כל הרבדים של מי שנולדתי ממילא להיות .שאשוב למקומי בכל רבדי חיי .אדם לא יכול לקחת החלטות
עבור הקרובים לו ,ולא יכול לקבוע עבורם איך נכון להם לחיות או לא .ובטח שלא לשלוח אצבע מאשימה על ציבורים
אחרים' :כל זה – בגללם'.
הבית פנימה ויושבי הבית – המשפחה  -הם לב המערכת .בפרמקלצ'ר אנחנו אומרים ,ש'אנחנו מתכננים עבור בני
אדם' .תכנון אקולוגי נועד ליצור סביבות חיים פוריות – שאנשים אמורים לפרוח ולשגשג בהם.
ומי שמשפחתו נחרבה או ביתו אינו שמח – איך ייהנה מכל השפע החיצוני שמעבר לדלת?
לכן גינה מתחילים דווקא בהשכנת שלום במעגלים הכי פנימיים אישיים.

מגיפת הקורונה הקפיצה אותנו ישירות לשלב זה והכריחה אותנו לעשות מה שלא התחשק לנו
כלל .היא הכריחה אותנו להישאר מקומיים ,להתמקם .זו יכולה להיות מתנה ,דקה דקה,
ורוחנית מאוד.
אומנות השמיטה כדרך חיים פורמת התנגדויות
להשפיע במקום
נכון ,שזה נשמע שחוק כבר לומר את המשפט 'עניי עירך קודמים' ? אבל זה רק משום שלא בא לנו לשמוע את זה.
והאמת ,שפחות מתחשק להתחכך עם עוני מקומי ,ויותר קל להתחכך עם עניים של דלהי או פרו .כי זה פחות נוגע
לנו .אבל לתת שם או כאן – זה לא אותו דבר .קודם כל אדם צריך לתקן ולהשפיע ולעשות למען המקום בו נמצאים
המעגלים הכי קרובים .זו אחריות אישית שלא יהיו ליד ביתי עניים .כשאדם משקיע קודם בשפע המקומי ליד ביתו –
הוא הראשון ליהנות מן השפע הזה.
כשאפשר לזוז רק מאה מטר מהבית ,האנשים הראשונים שתוכל לעזור להם ,או שהם יוכלו לעזור לך – הם בני
עירך .ולכן הם קודמים.
בברכת המזון אומרים 'שיהיו נכסיך קרובים לעיר' .שהדברים שממילא אנחנו עושים לפרנסתנו ולפרנסת ביתנו –
ישפיעו שפע וטוב גם על מי שנמצאים סביבנו .לכן כשמוזגים יין לכוס ,נותנים לו שיישפך מעל גדות הכוס לצלוחית
שמתחת ,ושופכים את מה שבצלוחית בכניסה לבית – שה'גן עדן בפתח הבית' שלך ישפע מעל גדותיו ,וגם
המעגלים הנושקים לבית שלך – ייהנו מהשפע.

כשאני בוחרת להישאר במקומי ,ולעשות בו מעשים שישפיעו טוב על אדם ואדמה – אני יוצרת שפע מקומי .וזו
התנועה הכי אקולוגית ועמוקה שבין אדם לסביבתו .וזו התנועה שהכי מחברת אותנו למקום שלנו .יצירת שפע.
ולהבנתי ,זוהי תורת השבע .זו מחויבות שנולדת מאהבה ,ולא רק מכורח הנסיבות .כמו להתחייב לאישה שאוהבים.
כך להתחייב למקום.
לכן התנועה של ההתמקמות היא למעשה התנועה הפנימית והמעשית ביותר בדרך לשפע בשבע .ממנה נגזרים

אחר כך כל מעשי ההשפעה שבתכנית שפע בשבע.
להרגיש שייך זה לא רק (או לאו דווקא) נוחות פיזית ,בסגנון של בלונדון נעשה יותר נוח .למשל ,מהגרים שמהגרים
לארץ אחרת כי 'שם נוח יותר' – מחמיצים את הקשר למקום ,שהוא למעלה מהתנאים הגשמיים של המקום עצמו.
את המקום שמעל המקום .זה חיבור עמוק לאין שיעור אל המקומיות שלנו.
זוהי תמצית אומנות השמיטה .וזה חשוב לי כי זה נותן לי משמעות .ומשמעות היא בעצם המנוע שנותן לנו אחר כך

כוח לפעולות הרבות שעוד נלמד לעשות בספר זה.
בלי חזון עמוק ,אי אפשר להניע כלום ביומיום .זה לא שביומיום אני מסתובבת עם כל החזון הזה בגינה שלי ,מלאת
חשיבות .רק החזון ,שקט ובהיר ,נמצא תמיד ב'מאחורי הקלעים' של התודעה ,ומשם נותן כוח לעשייה גדולה.

הגננית מחפשת משמעות
בוקר אחד צצה בגינתי כפטרייה אחרי הגשם אישה גבוהה מאוד ,שנקשה בדלתי ואמרה שבאה לבקר ,כי שמעה על
גני ,והיא גננית בעצמה ,אבל ריק לה ,ואם אפשר לה לעשות כאן סיבוב .היא למדה עיצוב נוף אך חשה עצב .גינותיה
יפות אבל ...לקוחותיה מרוצים ,אבל ...משהו עובר עליה ,אם לא אכפת לי היא רוצה לסייר כאן לבד ,היא גננית ,היא
תדע בעצמה ,מעדיפה להתבונן לה .בשמחה ,אמרתי לה .אחרי שעה (רק חצי דונם פה) היא חזרה .יודעת להתבונן
זו ,לקחה את הזמן.
היא בכתה .הבאתי לה כוס מים ,אם לא אכפת לך ,היא אמרה ,יש לך רגע ,כי הייתי רוצה לדבר .ישבנו בגן ליד
בריכת הגידול הקטנה ,היא אמרה 'גם אני רוצה ,גן אני רוצה ,גם אני רוצה גן עם משמעות' .אמרתי לה ,זה יהיה
הספר האחרון שאכתוב .אקרא לו 'הגנן מחפש משמעות'.
היא אמרה שהיא רוצה לבוא ללמוד והיא באה .אחרי שנה פרסמו בכמה עלוני גינון את אחת הגינות שהיא תכננה –
בדיוק לפי מודל שמסרתי בקורס ,וזכתה במקום ראשון.
היא מצאה משמעות.
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