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דבר העורכת:
ביטאון אדם צומח  23יוצא לאור לקראת חג האביב
– זמן של התחדשות בטבע ,בגינה וגם אצלנו.
הקורונה עודנה ברקע ,אך המפגשים פנים אל פנים
חזרו לשגרת עבודתנו והדבר בא לביטוי בכתבות
המופיעות בביטאון.
שקמה ג'יבלי מספרת ,על המקום המשמעותי שיש
לטיפול באמצעות גינון בקרב תכניות הטיפול
ב"מרחבים  -המרכז הרפואי לטיפול במוח ובנפש
באר יעקב/נס ציונה" ,ומתארת את התהליכים שיזמה
וממשיכה להוביל ,לטובת המטופלים במרכז הרפואי.
"חלון לטבע" – כך ורד שמשון קוראת למיזם
שפיתחה ,ופותחת לנו חלון אל עולמם של אנשים
בודדים בגיל הזקנה .המיזם מהווה מענה גנני,
חברתי וטיפולי אשר כבר הוכיח את תרומתו הייחודית
ויעידו על כך סיפורי הנשים עימן היא נפגשת.
שיעור בהסתגלות היא כתבה ,המורכבת מתיאורי
מקרה של מורן חן ,תמר הירשזון פיפר ,ורחלי
נויבאור ,ומתיאורי פעילויות קבוצתיות של אביגיל
מרקמן.
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המשותף לכולם הוא השימוש בסוקולנטים במפגשי
הגינון הטיפולי ,כחלק מתהליך אישי וקבוצתי.
הכתבה שופכת אור על האפשרויות המגוונות
שמציעים לנו הצמחים הבשרניים – מבחינה מעשית
ומבחינת האנלוגיות בין עולם הצמחים לעולם
האנושי  -בעבודתנו עם אוכלוסיות שונות.
ניצה דהן ממשיכה לשתף אותנו בתכני המפגשים
שהיא מקיימת עם קבוצת הגינון הותיקה ב 'בית
העיוור' בבאר שבע .התיאורים מלווים ברעיונות
מעשיים ,שניתן ומומלץ לאמץ.
ניצה גם משתפת את הקוראים/קוראות בסיכומי
שלושת הסיורים האחרונים שארגנה הועדה
להעשרה מקצועית – סיורים המהווים מפגשי
עמיתים חשובים עבור המקצוע שלנו.
מאחלת לקוראי הביטאון חווית קריאה מהנה
ומעשירה,
אביגיל מרקמן.
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שיקמה ג'יבלי ,מטפלת בגינון

במרחבי הנפש ,מפגש בגינה הטיפולית
אני מטפלת באמצעות גינון בבית החולים "מרחבים" ' -המרכז הרפואי לטיפול במוח ובנפש באר יעקב/נס ציונה',
ובמרכז "אלה" -עמותה לסיוע נפשי בהתמודדות עם
אבדן ומשברים.
בעברי הדרכתי בחברה להגנת הטבע ,כך שהחיבור
לאדמה ולטבע היה שם תמיד .כשנחשפתי לגינון
הטיפולי הבנתי את היכולת הטיפולית שיש לו,
המשלבת את שני האלמנטים החשובים בעיני
בתהליך הריפוי :הקשר בין המטפל למטופל ,והקשר
הצומח בין המטופל לבין הטבע והגינה.

ל "מרחבים" הגעתי לאחר שכבר הוקמה החממה,
אך רק חלק מהצוותים הכירו את המושג "גינון
טיפולי"  -כנראה בגלל התחלופה המהירה של הצוותים ,שכן חלק מאנשי הצוותים הם סטודנטים מתלמדים,
שמגיעים לתקופות קצרות .לכן היה חשוב להציג את הגינון הטיפולי בפני המחלקות ,המטופלים ,הצוותים
וההנהלה .הגינות נראות לעין והתוצאות מביאות איתן פידבק מקבוצת הגינון וגם מהצוותים ,אך לא תמיד הגינה
נראית במיטבה .הסיבות הן שונות ומגוונות אך הן משקפות באופן ברור את מצב המשתתפים בקבוצה .נושא
נראות הגינה עלה בכמה מחלקות ,עם ההבנה שמטרת קבוצת הגינון היא בראש ובראשונה לתת מענה למטופלים
המשתתפים בקבוצה .עם זאת ,גינה פורחת וירוקה מזמינה יותר ,לכן יש למצוא את האיזון ולגייס לנושא את צוות
המחלקה.
ככל שהטיפול בגינון התחיל להראות יותר בשטח ,לצוותים ולמטופלים עלה הרצון להשתמש בו ,ועם השקעת
הזמן הנוסף נעשתה פעילות להשבת הגינה לאיתנה.
המטרות גובשו בעזרת מנהלי המחלקות והצוות :מטרה משותפת לרוב המחלקות הייתה היציאה משטח המחלקה
 מטרה שלחלק מהמטופלים היא לא פשוטה .מטרה נוספת היא הצורך ברכישת ידע גנני ,שיכול לעזור למטופליםלאחר השחרור מהאשפוז ,כתחביב או כפרנסה.
עם הזמן הבנתי ,שאכן מטרות אלו משותפות לרוב המחלקות ,אך לכל
מחלקה יש את הייחודיות שלה הן מבחינת המטופלים והן מבחינת
הצוות .לדוגמה ,ישנן מחלקות בהן הדגש בפעילות הוא על התקשורת
הבין אישית ,פיתוח כושר ביטוי ופיתוח יכולות להבעה רגשית .במחלקה
אחרת אני שמה דגש על בניית ביטחון עצמי ודימוי עצמי ,ומתן הזדמנות
לסובלימציה של דחפים תוקפניים .ישנה מחלקה שהדגשים בה הם על
החשיפה לטבע והקרבה לאימא אדמה ועל שיפור המיומנויות
החברתיות.
יחס הצוות לקבוצת הגינון הוא קריטי ,משום כך חשוב לטפח את הקשר.
הטיפול ברוב המחלקות נעשה בקו (יחד ,בשיתוף עם) :לכן שיתוף
הפעולה ,הבנת משמעות הטיפול והקרבה של איש הצוות אל
המטופלים ,אל הגינה ואלי  -משפיעים על הטיפול ועל תרומתו לקבוצה.
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גינה קהילתית טיפולית
ההחלטה להקים גינה טיפולית התקבלה עם ההבנה ,שהגינות במחלקות אינן משרתות את המטרה הראשונה
שהוצבה להן .רצינו שלמטופלים ,למשפחותיהם וגם לצוות יהיה מקום ירוק ומרגיע ,שישמש מפלט מכותלי
המחלקה .השטח שהוקצה לגינה לא היה אופטימאלי :היא ממוקמת מאחורי החממה ,באזור משופע ,משובץ
בעצי פיקוס ,ברושים ואורנים .הבנו שעלינו להתמודד עם תנאי השטח ,מאחר והייתה חשיבות גדולה לכך
שהגינה תהיה צמודה לחממה ,בלב בית החולים.
לקבלת השראה הגעתי לגינה הטיפולית ב 'רמת הנדיב' ולמרכז לבריאות הנפש 'מעלה הכרמל' .שוחחתי עם
המטפלים בגינון ,שעזרו לי להבין לעומק את משמעות הגינה והצורך להתאימה לאוכלוסייה.
בהמשך ,התייעצתי עם הצוותים ( מרפאות בעיסוק ,פסיכולוגים וצוות הגינון) ועם משתתפי קבוצות הגינון -
שמהם קיבלתי הרבה השראה  -והתחלתי לשרטט סקיצות ראשונות.
בגינה יש מסלעה ,היוצרת שני מפלסים :במפלס התחתון נמצאים פינת ישיבה ושלוש ערוגות גדולות בצורות
אמורפיות ,אותן חובקות אבני תיחום בהירות .במפלס העליון יש שביל ארוך עשוי אבני מדרך ,המוביל לערוגה
רחבת ידיים ,בה צומחת החיטה בחורף ובקיץ צומחים בה ירקות העונה .ערוגה זו נמצאת במעלה גבעה
תלולה .לאורך השביל שתולים עצי פרי ,ורדים וצמחי תבלין ומוצבת סוכת גפנים עם פינת ישיבה .במורד
הגבעה קיים מפל מים ,אשר יצרו משתתפות קבוצת הגינון הטיפולי ממחלקת "לצידך" (מחלקת אשפוז
לנשים ,אשר חוו אירועי חיים קשים וסובלות מסימפטומים פוסט טראומטיים).
מחלקת מפרשים
המפגשים של קבוצת הגינון הטיפולי במחלקת מפרשים מתקיימים פעמיים בשבוע :מפגש אחד נערך מחוץ
למחלקה בגינה הטיפולית ובחממה .מפגש שני נערך בפטיו של המחלקה הסגורה .משיקולים שונים ,אין לכל
המטופלים אישור לצאת מהמחלקה ,לכן הקמנו גינה טיפולית בתוך המחלקה הסגורה .כל מפגש נמשך שעה
ולקבוצה מתלווה איש צוות קבוע.
המפגשים בפטיו:
הפטיו נמצא במרכז המחלקה .הוא סגור רוב שעות היום ונפתח בזמן המפגשים ,פעמיים בשבוע .בפטיו יש
שתי חלקות זהות בגודלן ,באורך  6מטרים וברוחב  5.1מטר .בחלקה אחת סדרנו צינורות השקיה ומגדלים
בה צמחי תבלין ,ירקות ופרחים .בחלקה השנייה ההשקיה היא ידנית ושתלנו בה בעיקר סוקולנטים ,צמחי בר
וגיאופיטים.
את המפגשים אנו מתחילים בשיחה קצרה .כל משתתף מציג את עצמו ומתבקש לספר בכמה מילים איך הוא
מרגיש .לאחר מכן אנו מתבוננים יחד בגינה ומדברים על השינויים שחלו בה ועל הצרכים שלה .אני מוסיפה
ומסבירה מה יהיו הפעולות הגנניות בהן נעסוק במפגש ,ומציגה צמחים/זרעים שהבאתי איתי .לאחר
ההסברים המשתתפים בוחרים פעילות ומתחילים בעבודות הגינון .משתתפים חדשים חסרי ניסיון מתחילים
עם מטלות פשוטות כמו השקיה ,עישוב ,גריפה ועוד ...ולפי יכולתם ורצונם מתקדמים לפעולות מורכבות יותר
כמו גיזום ,ייחור ,והעתקות .לפעמים מטופל חדש מתלווה למטופל ותיק ולומד ממנו .בכל מפגש יש פעילות
נוספת סביב שולחן ,שנותנת מענה למטופלים בעלי נכות או קושי גופני אחר .הפעילות היא דינמית ומאפשרת
למשתתפים חופש בחירה ,עם מי להיות ומה לעשות .לדוגמה ,אם משתתף בחר להשקות את הגינה ,אחרי
שיסיים הוא יכול לעזור בעישוב ,בשתילה ,לשבת לנוח או להצטרף לעבודה ליד השולחן .לקראת סיום המפגש
אנו דואגים לנקות את השטח ואת הכלים .אחר כך מכינים חליטה מצמחי התבלין שבגינה ,שותים תה
ומדברים על הפעילות ,על נושאים שעלו ועל תחושות ורגשות.
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תיאור המקרה של מ'
מ' בן  , 26עלה מאתיופיה בילדותו .הוא נכה מלידה .רגלו הימנית אינה מתפקדת,
והוא מתנייד בעזרת כיסא גלגלים או בעזרת מקל הליכה.
האבחון המרכזי שלו הוא סכיזופרניה .האבחון המשני הוא דיכאון.
המפגשים הראשונים בהם השתתף מ' היו בגינת המחלקה שבפטיו .לחלקם הצטרף
מרכז הטיפול שלו.
מ' לא דיבר ולא הישיר מבט .תחילה ישב בצד ,כשמבטו פונה מטה .לפעמים כעס
ורצה לצאת ולפעמים נראה עייף ועצוב (נראה שגם הטיפול התרופתי השפיע על
ערנותו).הוא לא שש להגיע למפגשים בגינה ולפני כל מפגש היינו צריכים "לחזר
אחריו" עד שהסכים להצטרף .בגלל הנכות התקשה לקחת חלק בעבודות הפיזיות
סביב הערוגה .על כן ,התקיימה גם פעילות סביב שולחן בה יכול לפעול בישיבה,
שכללה העתקת צמחים ,הכנת ייחורים ,הוצאת זרעים מתרמילים ועוד.
מ' בדרך כלל שיתף פעולה ,בעידוד הצוות .עם הזמן הצטרפו אליו עוד מטופלים
ו מ' החל ליצור קשר ולשתף איתם פעולה .העבודה סביב השולחן הביאה איתה
הצלחות והישגים ו מ' הרגיש עצמו בטוח יותר .הגענו למצב בו החל לבקש פעילות נוספת ,יותר מגוונת.
לאחר שלושה חודשים מ' הורשה לצאת למפגשים שנערכו בגינת בית החולים ובחממה הטיפולית ,בליווי מרכז
הטיפול שלו .היציאה לגינה הייתה מאד משמעותית עבורו לאור העובדה ,שלא יצא מן המחלקה שלושה חודשים.
גם כששהה בביתו לפני האשפוז ,כמעט לא יצא מחדרו .המפגשים בגינה שמחו אותו .הוא התחיל לענות על
השאלות ששאלנו אותו במשפטים קצרים מאד.
אך לאחר שמונה מפגשים (כחודש) החלה רגרסיה .הנסיגה התבטאה בחוסר רצון להשתתף ,בהטחת האשמות
שהצוות ואני פוגעים בו ואף בתקיפה מילולית כלפי מנהל הטיפול שלו וצוות המחלקה .למשך כחודש מ' כמעט ולא
הגיע לגינה ,וגם כאשר הגיע ישב על רצפת הפטיו ולא השתתף .אך הצוות ואני לא ויתרנו לו ,ובכל מפגש עודדנו
אותו להצטרף .עד שיום חמסין אילץ אותנו להתכנס בחדר הטיפולים של המחלקה ,לשם הבאתי חיטה שנשארה
מהקציר האחרון .דיברנו על חקלאות בעל ,על חשיבות החיטה בעולמנו ,על התהליך שהיא עוברת עד לקציר וגם
על ההכרח בהתייבשות הזרעים להפקת הקמח .פיזרתי שיבולים על השולחנות והדגמתי איך מפרידים את הזרעים
מהמוץ .חברי הקבוצה החלו בעבודה וחלקם דיברו ביניהם .מ' ישב בריחוק משאר חברי הקבוצה אך הפעם שיתף
פעולה והיה מאוד ממוקד .במהלך המפגש די ברנו על הביטוי " לחזור ולדוש בדבר" .המילה לדוש נלקחה מפעולת
הדייש המחזורית ולכאורה בלתי נגמרת .מ' לא דיבר במהלך כל המפגש ,אך בסיכום הוא חייך חיוך רחב וסיפר
בקול מלא התרגשות שהוא עבד עם משפחתו בשדה חיטה כשהיה ילד ,באתיופיה .הוא המשיך ,צחק וסיפר על
הבית שלו ,על המשפחה ועל
השדות החקלאיים שהיו להם .זו
הייתה הפעם הראשונה שראינו את
מ' מחייך וצוחק ,וגם הפעם
הראשונה בה הוא דיבר על עברו
בפתיחות .מרכז הטיפול שלו ,שנכח
בקבוצה ,סיפר שזו הייתה נקודת
מפנה וקפיצת מדרגה בטיפול ,ופתח
לעוד הרבה נושאי שיחה ביניהם.
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הקשר של מ' איתי כמטפלת ועם הגינה ,ידע עליות ומורדות .היו מפגשים בהם ישב על רצפת הפטיו וביקש שלא
אפנה אליו ,והיו ימים בהם שיתף פעולה ,יצר קשר עין ותיקשר איתי ועם חברי קבוצה נוספים .לעיתים ,מ' הרגיש
בנוח להסביר למשתתפים חדשים את העבודה או לבקש מהם לעשות דברים שונים .למשל ,לשנע עציצים מהגינה
לחממה או להביא עוד אדמה וכלים ריקים .ראיתי איך הם שיתפו איתו פעולה והרגישו חלק מצוות ,ואף התייחסו אל
מ' במידה רבה כראש הצוות .התרשמתי ,ש מ' עצמו מבחין במסוגלות וביכולות הניהול שלו.
לאחר השיפור במצבו של מ' הוא הביע רצון להשתלב בקהילה ונמצא לו הוסטל מתאים ,בו הוא מתגורר כיום.
אחרי היכרותי עם מ' התחלתי להתעניין יותר באנשי העדה האתיופית .נראה שהקרבה הגדולה שלהם לאדמה
ולצמחים כמו טבועה ב DNAשלהם .לכן ,דרך העבודה באדמה  -באזור הנוחות שלהם  -ניתן להבחין שהמגננות
קצת מתרככות ,תחושת הביטחון גדלה והלב ניפתח .כאשר מתבסס האמון ,ערוץ התקשורת נפתח והקשר
מתהדק .שדה החיטה צומח בגינה זו השנה השלישית ,ועם הרחבת הגינה הנוכחית הקצנו מקום לערוגות בהם
נזרע ונשתול צמחי גומן ,תירס ,פיגם ,ריחן אתיופי-זקקבה ועוד.

לסיכום:

בבית החולים רוב קבוצות הטיפול הן קבוצות רכבת :כל מפגש שונה מקודמו ויש צורך בגמישות ,התאמה וקבלת
החלטות מהירות ,לפי אופי הקבוצה והמשתתפים בה .עם זאת ,בכל מחלקה יש צוות מקצועי רחב ממנו ניתן
ללמוד ,לקבל מידע ולהתייעץ בנוגע לטיפול ולמשתתפי הקבוצות .זהו תהליך ארוך של למידה משמעותית.
בית החולים תומך בגינון הטיפולי .תודות למנהלת שלי :דורית חיים נפתחה בפני האפשרות לתכנן ולהקים גינה-
בעזרת מנהל צוות הגינון :רונן מנצור  -וגם לקחת חלק בפרויקט גינות קהילתיות של משרדי הבריאות והחקלאות.
נוסף לכך ,התאפשר לי לקיים אירועים קהילתיים מספר פעמים בשנה ,לגייס תרומות ,ולהקים צוות הכולל מטפלת
בגינון נוספת :מיכל יניב  .יש גם מתנדבים הבאים בקביעות ,קבוצות מתנדבים המגיעות לפרויקטים ,ויש סטודנטיות-
מתלמדות.
זו עבורי הזדמנות להודות לכולם מקרב לב!
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ורד שמשון ,מטפלת בגינון

”חלון לטבע“ -גינון חברתי טיפולי לגיל השלישי
במרחב הבית.
על פי הראיון שנתנה לעיתון 'שיעור חופשי'
כיצד נוצר המיזם "חלון לטבע" – גננות טיפולית לבני הגיל השלישי?
"חלון לטבע" הוא מיזם פרטי שהוקם בתקופת הקורונה ,בעת עבודתי
'במרכז יום לקשיש' .תקופה מאתגרת זו הקשתה מאוד על כלל
האוכלוסיות  -ובמיוחד על בני הגיל השלישי ,שהיו זקוקים לחיבור
אנושי ולתחושה של העשייה .משיחות טלפון שערכתי עם מספר
מטופלים במרכז היום לקשיש' הבנתי ,שהם מתגעגעים לשיח ,למגע
עם האדמה ,לזרעים ולשתילים ובכלל לצמחים .חשבתי כיצד להגיע
אליהם ,והחלטתי לבקר כל איש ואישה בביתם הפרטי ,עם ערכת
גננות לזריעה של צמחי מאכל ולשתילה של פרחים .עד מהרה החלו
התגובות האוהדות להגיע  -הן מהצוות והן מהקשישים במרכז היום.
בעקבות ההצלחה התנדבתי באזורי מגוריי  -שנמצא במועצת "דרום
השרון" -להגיע לביתן של קשישות לשעה של גינון טיפולי .עבורן זו
הייתה פעילות "שוברת שגרה" ,שעודדה אותן להמשיך ולעסוק בגינון מעבר למפגש המשותף".
מה הביא אותך אל עולם הגינון הטיפולי?

"אני אוהבת צמחים ,טבע ואומנות ודרך הטיפול בגינון אני משלבת ,למעשה ,את שתי אהבותיי  -אומנות וגינון.
באמצעות "חלון לטבע" אני מגיעה אל אותן נשים ששוהות זמן רב בביתן וחשות במצוקה .יש קשישות וקשישים
שבמצבים מסוימים מוצאים עצמם מוגבלים בתנועה וללא תעסוקה .הם משתעממים ורמת העניין שלהם פוחתת.
רבים מהם מדווחים על תחושת עצבות ואף על דיכאון .אני מאמינה שהמפגש של האדם עם עולם הצומח נותן לו
כוח ,ופותח צוהר לריפוי ,למשמעות ולהעצמה .העיסוק בגינון מאפשר לקשישים לפעול וליצור .הם נוגעים באדמה

ונהנים מההשפעות המיטיבות של הטבע ,גם אם אינם יכולים לבקר בגינה .יחד איתי הם לומדים את שפת הגינון
ואף משווים מושגים רווחים כמו שתילה ,זריעה ,העתקה וייבוש – למצבים שונים בחיים .כל אלה מוסיפים להם צבע
וטעם לשגרת החיים ,מעלים זיכרונות ומייצרים תעסוקה".
ספרי לנו מה מיוחד בגינון טיפולי?
"בגינון ,באופן כללי ,אנחנו עוסקים בתהליך של גידול צמחים :בין אם אלה צמחים לנוי או צמחים למאכל .הגינון

הטיפולי מאפשר להתנסות בתהליכים המתרחשים בצמח ובמקביל ,בתהליכים המתרחשים אצל האדם .הגינון
הטיפולי מפעיל את החושים ומעורר רגשות שונים .לדוגמה :תחושות ורגשות שעולים באדם כאשר הוא מריח פרח,
טועם עלה או פרי ,נוגע בקרקע או בשתיל או כאשר הוא מעניק צמח שגידל בעצמו כמתנה למישהו אחר".
מדוע הגינון הטיפולי משמעותי כל כך לרווחת חייהם של בני הגיל השלישי?
"אני עובדת עם אנשי הגיל השלישי בתפקוד מלא ובתפקוד חלקי .בשני סוגי האוכלוסיות אני רואה כיצד העיסוק

בגידול צמחים מעניק משמעות רבה ומחזק את תחושת התועלת ,בזמנים שבהם תחושת היכולת כלפי העצמי וכלפי
הסביבה היא נמוכה .הוא מביא לעלייה באיכות החיים הן בהיבט הגופני והן בהיבט הנפשי .הטיפול בגינון מעורר
רגשות ומאפשר שיתוף במחשבות ובתחושות .הוא מעניק ביטחון ,מפחית בלבול ומעניק תחושת הצלחה וגם משרה
רוגע ושלווה.
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הדוגמה הטובה ביותר שלי היא גם זו הקרובה לליבי :אבי הוא בן  09והוא חקלאי ,שגם בגילו המופלג מגיע אל
הגינה ואל הפרדס ומפיק הנאה רבה מהעיסוק בגינון .המפגש
הזה מתקיים בסביבתו הטבעית ומאפשר לו להתמיד בשגרת יומו
ולשמור על תפקודים שכליים  -לרבות זכירה של תאריכים -
להקפיד על סדר היום ,לשמור על כושר גופני ,לטפח תחום עניין
ולהוסיף טעם לחיים
"החושים בגיל השלישי רדומים יותר ובאמצעות הגינון הטיפולי
ניתן לעורר אותם ולעודד תקשורת .הבחירה בצמחים כמו נענע
ורוזמרין מעוררת את חוש הריח ומחייה אותו .צמחים סוקולנטים,
שמאופיינים במרקם "בשרני" יותר מעוררים את חוש המגע.
במפגש גינון טיפולי בקבוצה אנחנו מכינים יחדיו כלים לשתילת
צמחים ויכול להיווצר ,למשל ,שיח מעניין אודות היכולת של הכלי
להכיל ,שמעלה תהיות אודות היכולת העצמית להכיל .זוהי פעילות
פשוטה ומסקרנת ,אשר מעוררת פליאה רבה ובה המטופל/ת
מתנסה גם בתפקיד המטפל/ת .לא פעם נוצרת הזדמנות להפעלה
בין-דורית ,שהיא מקור לגאווה ואפיק להעמקת הקשר במשפחה.
האם הגינון הטיפולי מתאים לכולם ,גם לאלו שאין ברשותם מרפסת ,חצר ,פרדס או גינה?
"בהחלט .הגינון הטיפולי מתאים בכל מרחב :גם בחדר סגור ,לצד חלון ואף ליד המיטה .כשהמטופלים/ות עוסקים
בגינון במרחב הבטוח שלהם ,הם ממלאים את סדר יומם בעשייה משמעותית .אנחנו מלמדים את השפה הגננית
ומעשירים את עולמם של המטופלים בהתאם ליכולותיהם ולתחומי העניין שלהם".
האם ישנן התנגדויות לפעילות הגינון הטיפולי? כיצד התמודדת עם מקרים בהם מטופלים מתקשים לתקשר
עקב מגבלות שונות?
"בני ובנות הגיל השלישי אוהבים לשמור על סביבה מוכרת וידועה ולכן חשוב לי שהמפגש הטיפולי יתחבר אל
עולמם ,וייקח בחשבון את מצבם הגופני והנפשי .עוד לפני המפגש הראשון אני שולחת שאלון מידע למשפחה,
שמטרתו לסייע לי לכוון את עצמי לצרכים ולרצונות של המטופל/ת .אם ניתן ,אני מתאמת ציפיות עם המטופלים
עצמם ומתכננת את הפעילות לפי המאפיינים שלמדתי להכיר".
האם תוכלי לשתף בטיפול שנעשה עם מטופלים שמתקשים לתקשר את רצונותיהם?
בהחלט .אשמח לשתף.
לדוגמה :ש .בת  ,66שכמעט לא שיתפה אותי ברצונותיה .לאחר מספר מפגשים טיפוליים עמה ולאחר מספר
שיחות עם בני משפחתה ,הבנתי שהיא הבטיחה להכין להם במפגשים שלנו מכלים שונים .מהשיח הזה התרשמתי
מרצונה העמוק להיות בעשייה פעילה ולעורר גאווה בקרב ילדיה ונכדיה ,משום שכך היא מרגישה יעילה ומועילה.
כאשר ישנו קשר רציף וקרוב עם בני המשפחה ,ניתן להגיע לדרגת תקשורת מרגשת שכזו ,המבוססת על משוב
מתמשך וקבוע ועל שיתוף הדדי.
ש .אינה נוהגת לשוחח על רגשותיה עם בני משפחתה ומכונסת בעצמה ובעת המפגש הטיפולי היא נפתחת ,כי
בעקבות פעולות הגינון מתעוררים זיכרונות מהעבר .לדוגמה :פעולת ערבוב החומר עם המים (לצורך הכנת כלי)
מזכירה לא פעם הכנת עיסה לעוגה ומעוררת חוויות ותחושות שכבר נשכחו .מעבר לכך ,כל תוצרי הגינון והכלים
שנעשו במפגש ,נשארים בביתה של המטופלת ומשמשים עדות לעשייה ולהתקדמות שלה .המטופלת מתגאה
בתוצריה ובני המשפחה רואים את התקדמותה ואף הם מתגאים .מסיבה זו אני מציינת בכל עת ,שישנה חשיבות
רבה למיקום המכלים שהמטופלת הכינה ,במרחב המגורים.
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הנה כמה דוגמאות נוספות לגינון הטיפולי הפרטני שאני מקיימת במסגרת "חלון לטבע":
ק .בת  60ומטופלת מעל לשנה  .היא הופנתה אלי דרך אחת מבנותיה.
ק  .נולדה במרוקו ,ועלתה לארץ בגיל  39כשהיא דוברת שתי שפות :צרפתית
וספרדית .בעבר אהבה לבשל ,לאפות ,לקרוא ,לצאת לאירועים תרבותיים,
לסרטים ולהצגות ,כי "אהבה את החיים" .לפני כשנתיים היא נפלה ושברה את
האגן .בעקבות פציעתה היא אושפזה למשך תקופה ארוכה ,עד לחזרתה
הביתה .תקופת האשפוז השפיעה עליה לרעה .מצבה הנפשי והגופני הלך
והדרדר והיא הייתה עצובה .נכון להיום היא מתקשה ללכת ואף נתמכת בהליכון
או בכיסא גלגלים .מלבד הפציעה כתוצאה מהנפילה ,ק .סובלת מקטרקט
מתקדם בעיניה ובגללו היא מוגבלת בראייתה.
המפגשים הטיפולים עם ק .מתקיימים בפינת האוכל ,שעבורה משמשת כמרכז
הבית .אני מגיעה אליה עם כל הציוד הנדרש ,החל מניילון לכיסוי שולחן האוכל
ועד לכפפות ,משום שהיא מקפידה מאוד על ניקיון ולא אוהבת את המגע עם
האדמה .כל מפגש אנחנו מתחילות בהרחה של צמח תבלין ,ומעלות זיכרונות
רבים ,במיוחד מהימים בהם עוד בישלה :היא מספרת כיצד השתמשה בצמחי
התבלין ובאילו מאכלים היא שילבה אותם .בהמשך אנחנו עובדות בדרך כלל
עם מכלים מסוגים שונים.
היא אוהבת מאוד פרחים.
במהלך המפגש אנחנו מסדרות את הפרחים וק .מרבה להריח את ניחוחם
הנעים .הפרחים עוררו בה זיכרונות של אהבה :היא נזכרה כיצד הייתה קונה
פרחים בשוק לכבוד השבת ,סיפרה על הפרחים שאהבה ,החלה להתגעגע
לתקופות אחרות בעברה ,וחייכה.
א מטופלת בת  90שעברה לחיות בעיר שאינה מוכרת לה ,כדי להיות בקרבת
ילדיה .המעבר הזה היקשה עליה מאוד .היא לא הכירה את השכנים ולא הכירה
את הרחובות ואף לא הצליחה למצוא מקורות תעסוקה ברחבי העיר .בתה פנתה
אלי בעקבות מצוקתה והתחלנו להיפגש פעם אחת בשבוע .בזכות המפגשים
הצלחתי להכיר אותה ולגלות שבעברה הייתה אחות וטיפלה במקרים מורכבים.
החיבור לצמחים הגיע מתוך נטייתה הטבעית לטפל והחזיר אותה לשתי
אהבותיה – טיפול וצמחייה.
עבורה הצמחים הם החברים הטובים ביותר והיא מעדיפה לרכוש צמחים במקום לרכוש בגדים .אחת לחודש,
אנחנו מתכננות יחדיו את המפגשים שלנו ומבקרות במשתלה המשווקת
צמחים מיוחדים .חלק נכבד ממפגשינו מוקדש לשיח סביב החוזקות שיש
בצמחים וכיצד הם משפיעים עליה ,ובכלל על האדם .הטיפול בצמחים נכנס
לסדר היום שלה ,שמתחיל בהשקיה עוד לפני זריחת השמש .לאורך היום
היא עודרת ,מנכשת עשבים ,עושה ייחורים ,ומשתמשת בירקות שגדלים
בגינתה לבישול מאכלים שונים .אין ספק ,שמבחינתה מפגשי הגינון הטיפולי
מוסיפים עניין ותוכן לחייה.
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ה .מטופלת בת  65חולת אלצהיימר  ,הייתה בעברה מורה וגרה בבניין משותף
בעיר .אוהבת ומחוברת לטבע ,לצמחים ולחצר ביתה .בנוסף לעבודתה כמורה
אהבה מאוד לטפל בצמחים במוסד החינוכי שבו עבדה .כמו כן לאורך השנים
תחזקה את הגינה בבניין המשותף שבו היא גרה.
הפנייה לטיפול בגינון הגיעה דרך העובדת הסוציאלית המטפלת במשפחה ,מתוך
רצון ליצור תעסוקה בבית שתטיב עם האישה ותתמקד בדברים שאהבה לעשות
בעבר  .לפני המפגש הראשון ולאחר הריאיון שהעברתי למשפחה ,הבנתי שיש
דאגה רבה לפעילות היומיומית שלה והגינה מהווה עבורה תומך מרכזי.
אנחנו נפגשות אחת לשבוע בחצר ביתה או בבית  -לפי מזג האוויר  -והיא
משתפת פעולה .שוב ושוב אני רואה את אהבת הטבע שלה :ברגע שידה נוגעת
בצמחים היא מצליחה בדרכה המיוחדת להתלהב .הידיים נוגעות ,מרגישות
והיכולות המוטוריות תקינות ,מה שמאפשר לה לעשות בגינה פעילויות שונות באופן חופשי.
הפגישה השבועית איתי היא ריפוי גם עבור בן הזוג שלה .זה הזמן בו הוא נרגע מהטיפול בה ,מתחבר לעצמו,
מתפנה לעיסוקיו ,ממלא מצברים ולוקח נשימה עמוקה להמשך הדרך .אני קוראת לזה "זמן אהבה" .שניהם
מתחזקים בזמן הזה .יש חשיבות רבה לתת תשומת לב לבני המשפחה המטפלים ,שאין להם זמן לעצמם ולאפשר
להם לשבור את השגרה.
גינון טיפולי יחידני לעומת גינון טיפולי קבוצתי
ישנם הבדלים בין מפגשים פרטניים לבין מפגשים קבוצתיים ,שמתבטאים בסוג הקשר עם המטפל ובהשפעת
הקבוצה על הטיפול .בטיפול יחידני הקשר הטיפולי אישי יותר ומותאם לקשיים ולמצוקות היומיומיות .ישנה משמעות
רבה לתקשורת הבין -אישית :המטופל נמצא במרכז השיח ומקבל את מלוא היחס .המפגש נעשה בסביבה המוכרת
לו ,בביתו .הטיפול הקבוצתי מוסיף איכותיות שניתן לקבל רק במפגש חברתי :ישנה התנסות בתקשורת עם גורמים
רבים יותר ,השיח נעשה בין המשתתפים וישנה עבודת צוות ועזרה הדדית ,שתורמת לתחושת השייכות לקבוצה.
המסגרת הקבוצתית אף מאפשרת להתנסות במצבים חברתיים חדשים עם הקשבה וסבלנות ,כאשר במקביל
מתקיימים בה תיווך ,עזרה ותמיכה .המטפל/ת במפגש הקבוצתי "חובש/ת שני כובעים" :הראשון – כ"צופה" והשני
– "כמחזק/ת וכמעצימ/ה" .יש להדגיש כי בשני סוגי הטיפולים – הן היחידני והן הקבוצתי  -הביטחון העצמי מתחזק,
החרדה ותחושת הדיכאון פוחתים והרגשת היעילות עולה .השייכות למסגרת טיפולית באשר היא ,מסייעת למטופל/
ת להתמיד בפעילות קבועה ומייצרת עיסוק משמעותי בו הוא עצמו משתנה.
מי אני?
נעים מאוד שמי ורד שמשון .במשך  23שנים עסקתי בהוראת מקצועות האומנות והמדעים .את התואר האקדמי שלי
עשיתי במדעים .לפני כעשור ,בשנת השבתון האחרונה שלי כמורה ,למדתי גינון טיפולי .המנהלת שלי בבית הספר
הבינה את היתרונות בלמידה החוץ כיתתית ,והשתלבתי בגינון טיפולי בבית הספר גם דרך מתי"א.
באוגוסט  3935פרשתי ממערכת החינוך.
השנה  -לאור שינוי תפישת המרחב והגברת המודעות לתועלות שניתן להפיק מלימודים חוץ-כיתתיים  -כתבתי עבור
מיזם "באים בטוב" של משרד החינוך את התוכנית "אומנות האדמה" .התכנית מאפשרת לתלמידים עם קשיים
שונים  -לרבות קשיים חברתיים וקשיים לימודיים  -להתנסות בגינון טיפולי .כיום אני מנחה את התוכנית באופן
עצמאי במסגרת מערכת החינוך ,וממשיכה לשלב גינון טיפולי עם קשישים במסלול הפרטני ובקבוצות.
לקריאה נוספת היכנסו לקישור בפיסבוק -https://www.facebook.com/vered.shimshon.1 -
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קטעי השראה  -לקטה רחלי נוי

שירת העשבים
המאמץ שלך
אף פעם לא לשווא
גם אם ייקח זמן לראות את שורשיו
כשחורשים וזורעים

צומח!
(ציפי קולוטוניק)

"כל מה שעלינו לעשות,
הוא לעשות.
וכל מה שעלינו להיות,

הוא להיות,
ומה שאין לנו-אינו בשבילנו.
ומה שבשבילנו
נמצא בשביל
אלינו
אז אפשר להרפות".
הדר טל
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נְ ִטיעוֹת  /מַ לְ כָּ ה פָּ ז חַ ּיּות
כָּל יוֹם אֶ ת נוֹטַ עַ ת
ִמבְ לִ י ֶשבִ כְ לָּל אַ ְת יו ַֹדעַ ת
נוֹטַ עַ ת ִחּיּוכִ ים
נוֹטַ עַ ת ִמלָּה טוֹבָּ ה
ּזּוקים
נוֹטַ עַ ת ִח ִ
נוֹטַ עַ ת ַאהֲ בָּ ה
כָּל יוֹם אֶ ת נוֹטַ עַ ת
ִמבְ לִ י ֶשבִ כְ לָּל אַ ְת יו ַֹדעַ ת
נוֹטַ עַ ת חֶ ְמלָּה בְ מָּ קוֹם כָּ אּוב
נוֹטַ עַ ת ִש ְמחָּ ה בְ מָּ קוֹם עָּ צּוב
נוֹטַ עַ ת זְ ָּרעִ ים ֶשל כַ ּוָּ נָּה
נוֹטַ עַ ת לֵב מָּ לֵא בַ הֲ בָּ נָּה
נוֹטַ עַ ת הֲ כָּ לָּה,
נוֹטַ עַ ת ִת ְקוָּ ה לְ הַ ְתחָּ לָּה
נוֹטַ עַ ת נְ ִתינָּה
נוֹטַ עַ ת אֶ ת חֹם לִ בֵ ְך
בְ ֶק ֶרב אוֹהֲ בַ יְִך
וְ כָּל סביבתך
נוֹטַ עַ ת נְ ִטיעוֹת
ֶשל ַאהֲ בָּ ה לְ עַ ְצמֵ ְך
ְמ ַקבֶ לֶת אוֹתָּ ְך
עַ ל כָּל הֲ ווָּ יָּתֵ ְך
הַ ְמ ִשיכִ י לִ נְ טֹעַ יַלְ ָּדה
כִ י מָּ ה ֶשנָּטַ עְ ְת
הָּ פַ ְך אוֹתָּ ְך לְ ִא ָּשה
ְמנּוסָּ הְ ,מבִ ינָּה,
ב ֹוג ֶֶרת
וְ הַ ּיוֹם אֶ ת עֵ ץ גָּדוֹל
יְפַ ת מַ ְראֶ ה
הַ ִמ ְתהַ ֵדר בְ גֶזַ ע חָּ זָּ ק,
ֲענָּפִ ים ,עָּ לִ ים,
ּופְ ָּר ִחים פו ְֹר ִחים
בַ צַ מֶ ֶרת.

 12אדם צומח

אפריל 2222

"הלנצח תעבוד את ערוגתך הקטנה?"

חלומות גדולים

שאל שכנו של הגנן.
"כל אימת שאני מסיים להקיפה" -השיב הגנן -

ִאם

"אני מגלה עוד רובד
מתבוננים בעצים רואים לפעמים שהעץ

שטרם טיפלתי בו".

הנראה גדול ומבטיח בקיץ נראה בסתיו מרשים
הרבה פחות .לפעמים כל מה שנשאר אחרי
השלכת הוא רק גזע וכמה ענפים .גם לאדם קורה

שמואל כהן

שהוא מגיע לעונת השלכת ,ואז הכול מתייבש
ונופל .כל מה שהוא חשב שהשיג ,שהגשים ,בנה

והצמיח ,הכול נושר והוא נשאר ככלי ריק .במצב
כזה צריך פשוט לדעת לא לקצוץ את האילן .הוא
יצמח מחדש ,אם רק יתנו לו את הזמן ואת
ההזדמנות .יש הרבה אנשים שהדבר המעכב
אותם מלהתקדם הוא המחשבה שמשהו בתוכם

מת ,ושאין להם תקומה .קורה שאדם מתייאש
מעצמו לחלוטין ,רק משום שהחיות שלו דממה
למשך שנה או מעט יותר .כך קורה שאנשים
נכשלים בעבירות ,נופלים ומאבדים את עצמם
ָבש“  .אולם
אנִי ֵעץ י ֵ
הן ֲ
רק מחמת המחשבה ש“ ֵ
במציאות העולם ,אחרי השלכת צומח לפעמים
אילן שהוא יפה לא פחות מזה שקדם לה.

הרב עדין שטינזלץ

מתוך הספר חיי שנה
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ניצה דהן

על ההדס ,עץ עבות  -יש בו גם ריח וגם טעם
לאחר חג הסוכות ,חזרנו לפעילות בבית התרבות לעיוור.
הפעם בחרנו להכיר את ההדס :בדקנו את עלי ההדס הקטנים שצומחים זוגות זוגות לסירוגין ויוצרים ענפים
ירוקי עד" .עץ עבות" הוא נקרא בתורה ,כאחד מארבעת המינים .מוללנו את העלים ,ריח נפלא השתחרר
לאוויר .ועשינו "ספא הדסים" שאכן היה להיט!
חלטנו כמה ענפים ונשמנו את אדי ההדס ,המתאימים לטיפול בכאבי ראש ועוד .בדקנו את הפרחים העדינים
ואת פירות ההדס ,אותם הפרדנו כדי להכין בשבוע הבא ריבת הדסים .שוש התנדבה לחתוך את הפרי ולהוציא
את הזרעים הקטנים ,בסבלנות רבה .הצטברו לנו זרעים רבים .אחד החברים שאל "האם יש סיכוי שיצמח
משהו מהזרעים האלה?" כהרגלי ,אני מציעה לנסות (במפגש הבא זרענו אותם).
בהמשך ,שמענו על תכונות ושימושים של ההדס ואגדה נחמדה.
אחר כך יצאנו לביקור בגינה .יש למה לצפות בשבוע הבא.
איך מכינים ריבת הדסים ,למדתי מספרו של ניסים קריספיל (לחם הארץ  /ספריית מעריב)
מבשלים  5/3כוס פירות הדס (שהשתדלנו להוציא מהם את הזרעים)
עם  5כוס סוכר (אני שמתי פחות סוכר וזה יצא טעים ביותר),
על אש בינונית עד לרתיחה ולאחר מכן מבשלים כשעה על אש
נמוכה.
מוסיפים מיץ מלימון אחד ,מערבבים ומצננים מעט.
מכניסים לצנצנת זכוכית שעברה הרתחה כדי שהריבה לא תעלה
עובש.
התענגנו על אכילת פרוסות לחמנייה מרוחות בריבה וליקקנו הכול!
כי הריבה יצאה גם יפה בצבע ריבת אוכמניות וגם טעימה מאד.
מהעלים היבשים ,אפשר להכין טלק הדסים:
טוחנים את העלים דק דק במטחנת תבלינים.
מוסיפים מעט טלק .וזוהי אבקה לטיפול באדמומיות העור גם
לתינוקות.
אם רוצים להשתמש בתערובת כמשחה ,מוסיפים מעט שמן זית או
שמן שקדים.
שומרים בצנצנת קטנה במקום מוצל.
עוד מספרו של ניסים קריספיל -
סיפרנו את אגדת האדם הראשון שגורש מגן העדן.
בצאתו קיבל ענף הדס להזכיר בריחו את גן העדן.
הוא הראשון ממיני הבשמים בהם משתמשים להבדלה מימי חג
שמחות ומוצאי שבת.
כעבור שבוע ,זרענו את זרעי ההדס בתפזורת באדנית.
עקבנו אחר פלאי הנביטה מידי שבוע .זרעי ההדס וזרעי הצנונית נבטו וגם
שאר הזרעים שזרענו נבטו וצמחו.
עברו חודשיים  -שלושה .תוך כדי מעקב ,כשהידיים נשלחות ללטף
ולבדוק את מצב הנבטים ,גילינו את השינויים:
גילינו כי נבטי ההדס מתחזקים .לכל נבט כבר  6-6עלים .הגיע זמן להעתיק אותם למרחב אישי המתאים לקצב
הצמיחה .הכנו עציצים ומילאנו אותם באדמה רכה
הפעם למדנו על שליטה עדינה באצבעות :שליפה של הנבטים בלי לפגוע ולקרוע .לאחר תיחוח עדין עם סכין ,התגלו
שורשים דקים וארוכים .כיצד נשתול כל אחד בעציץ נפרד בלי לקפל את השורש?
גם הפעם נעזרנו בסכין .כל נבט הונח לאורך הסכין כשקצה השורש מכוון אל החוד שלו והאצבע מצמידה אותו
לסכין.
היד המכוונת הכינה חור באדמת העציץ והנבט הובל לעומק .הסכין נשלפה והאדמה הודקה מסביב לנבט.
איך סיימנו את הפעילות? כמובן עם מתיקות ריבת ההדסים שנותרה ועם כוס תה .זה היה זמן לשיחה על מחזוריות
בחיי הצמחים ,על ההצלחות וההנאות הקטנות שלנו .תחושת סיפוק מילאה את החדר .כך סגרנו מעגל.
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החיים בסרט זרעים
יש סרטים בקולנוע ,יש סרטים למתנות ,יש סרטים לשיער  -ויש גם סרטי זרעים.

כן ,כן! אנחנו ,ב 'בית התרבות לעיוור' בבאר שבע הכנו סרטי זרעים .וזאת מאיזו סיבה?
כי יש זרעים זעירים שקשה לאחוז ולזרוע במרווחים ,המאפשרים מרחב לנביטה וצמיחה.
כי לאחר נביטה צפופה קשה לדלל .וזה קשה שבעתיים לבעלי לקות ראייה או עיוורון.
אם יש קושי ,מחפשים דרכים חליפיות .פעם הכנו כדורי זרעים של פרחי בר .הכנסנו לתערובת בוץ סמיכה את
זרעי פרחי הבר הזעירים ,לשנו היטב וכיירנו כדורים.
הפעם ,הכנו סרטי זרעים מרצועות נייר טואלט באורך  4-6יחידות .קיפלנו אותן לאורך והידקנו את הקפל כדי לסמן
את אמצע הסרט .אחר הדבקנו את הזרעים לאורך קו הקיפול ,במרווחים המתאימים לסוג הצמח.
איך אפשר לבצע זאת מבלי לראות ולחוש את הזרעים הזעירים?
מכינים דבק מקמח עם מעט מים ונעזרים בקיסם אוזניים בעל ראש צמר גפן.
מניחים ליד הסרט בעל סימן הקיפול צלוחית עם זרעים זעירים כגון :גזר ,חסה ,פטרוזיליה ,בבונג ועוד.
עתה שתי הידיים מסייעות מאד:
יד אחת מסמנת עם אצבע את מקום הדבקת הזרע ,היד השנייה אוחזת בקיסם ,טובלת מעט בדבק ואחר
בצלוחית הזרעים .כך נדבקים זרע או שניים לראש הקיסם.
עתה מדביקים ומשחררים את הזרע במקום שהאצבע מסמנת על הנייר .ואז מתקדמים במרווח המתאים לזרע
הבא .כשמסיימים ,מקפלים את הסרט לחצי בקו הקיפול והזרעים מונחים מוגנים בין הדפים.
כך ניתן לשמור אותם לאחר הייבוש לזמן המתאים לזריעה.
הכנו סרטי חסה ,סרטי גזר וסרטי צנונית ,ואף פיסות של מגבת נייר עם זרעי עגבנייה ,שנותרו על קרש החיתוך
אחרי הכנת סלט ירקות.
הנחנו את הסרטים והפיסות על פני אדמת האדניות ,כיסינו בשכבה דקה של אדמה והשקנו.
עתה ,נכנסנו לסרט מתח של ממש! לאחר  2-4חודשים יצאנו לגינה במתח לראות מה קרה?
מיששנו צנוניות עגולות המגיחות מעל פני האדמה! אחדים אף זיהו את הצבע האדום!
עברנו לאדנית החסה ,שם כבר צמחו עלים עסיסיים של חסה ברווחים של  2ס"מ .היינו צריכים להחליט אם
לעשות העתקה ולהמשיך לגדל או לקטוף לסלט עלי בייבי חסה.
ומה קרה לסרטי הגזר? ליטפנו עלים רכים שצמחו לגובה של כ  59ס"מ .תחושה נעימה ללטף את העלים
הגזורים.
הצעתי לבדוק לעומק האדמה ליד בסיס העלים" .הצלחנו!" אמרו החברים" .יש באדמה ממש גזר!"
סיימנו את הסרט עם סוף טוב ,של טעמים ושל תחושת הצלחה!
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שיעור בהסתגלות
סוקולנטים בגינון הטיפולי
ערכה :אביגיל מרקמן

מבוא קצר על סוקולנטים וקקטוסים
השם סוקולנט נגזר מהמילה הלטינית  Succusשמשמעה עסיס .סוקולנטים הם צמחים
בעלי גבעולים או עלים או גם אלה וגם אלה ,המכילים רקמה אוגרת מים ,ובשל כך הם

נראים עבים ובשרניים .עם הסוקולנטים נמנים אלפי צמחים ממשפחות בוטניות שונות
(חיעדיים ,חלבלוביים ,אסקלפיים ,טבוריתיים ,שושניים מורכבים ועוד) ובעיקר צמחי
משפחת הצבריים  Caсtaceaeהקקטוסים .את כולם מאפיינת היכולת לאגור כמויות
גדולות של נוזלים ,להצטמק כשהמיצים אוזלים בעונת היובש ,ולהתעורר עם עונת
הגשמים.
צורה ייחודית נותנים לקקטוסים – הקוצים :אלה איברים שהתגלגלו לקוצים מעלים או
מענפים צדדיים .קוצי הקקטוסים הם בעלי צורות ,צבעים וגדלים שונים כגון קוצים לבנים
עדינים ,קוצים דמויי שערות מכסיפות ,וגם קוצים עבים שארכם  59ס"מ ויותר .מלבד
קוצים מופיעים בצבר ובסוגים אחרים גם זיפים שעירים ,אשר ניתקים מהצמח לכל מגע
קל (חודרים בקלות לעור האדם) .לכל אלה חשיבות מיוחדת בהגנת הצמח מפני בעלי
חיים .קוצים וזיפים אלה גם יוצרים מרווח אויר בינם לבין גוף הצמח ,בו דרגת החום
כמעט ואינה משתנה .מרווח זה מווסת את הניגודים החזקים בין חום לוהט ביום לקור
לילי ,האופייניים לאקלים באזורים הצחיחים שבהם נפוצים קקטוסים .את תפקיד
הפוטוסינתזה מקיים הגבעול הירוק.
מידע רב נוסף על סוקולנטים וקקטוסים והמלצות לגידולם ניתן למצוא באינטרנט
ובספרים *
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מורן חן  ,מטפלת בגינון

ניצן והסוקולנט  -כעץ 'בונסאי' בגינון טיפולי
תיאור מקרה:

ניצן (שם בדוי) נמצא בטיפול רגשי
באמצעות גינה בבית הספר בו הוא לומד.
יש לו אח תאום ועוד אחים צעירים ממנו.
טיפול רגשי במסגרת בית הספר הינו טיפול
הממוקד בחוויה הבית ספרית של הילד .ניצן

הופנה לטיפול בגינה בשל היותו מופנם
בכיתה ,מתקשה לשתף ברגשותיו ולעיתים
מתקשה להכיל ילדים מסוימים בכיתה ,עד
שלעיתים מגיב בעוצמה כנראה משום שאגר כעס .כששוחחנו במהלך אחד המפגשים דיבר על הרגשתו
כשילדים נכנסים למרחב האישי שלו ,נוגעים לו בשולחן ,עוברים לידו ,וכשמדברים קרוב מידי אליו .תיאר את
התחושה הלא נוחה שהסיטואציות האלה גורמות לו .במפגש ,תיקפנו את הצורך שלו במרחב אישי מותאם
עבורו .כמו כן ,נראה כי שינויים גורמים לו לתחושת חוסר יציבות ולוקח לו זמן למקם עצמו מחדש באופן,
שיהיה נוח ובטוח עבורו (שינויים חברתיים ,שינויים בצוות הלימודי ועוד).
בתקופה הראשונה ,ניצן ביקש לפעול בערוגת ירקות אישית .אך בשלב די מוקדם הביע עניין רב יותר בפעילות
של הכנת עציצים דמויי בונסאי .העניין שלו לרדת לעומק התהליכים שעוברים על הצמחים ,העלה אצלי את
הרעיון לעסוק בגיזום תהליכי ,כחוויה ממוקדת מאוד .בדיעבד ,אני מבינה שהמיקוד הביא עבורו שקט ,כי ענה
על הצורך לפעול בדרך שלו ,בקצב שלו ,בסביבה שהוא זה שקובע אותה .בנוסף הפנמתי ,שכל תמה שעלתה
בשיח מצאה ביטוי בעבודה הגננית שבחר ובאופן שניגש אליה ,באופן אינטואיטיבי ' -גילוי' שהיה מאוד
משמעותי עבורי כמטפלת בגינון .לדוגמא :במפגש מסוים ספא שלא יכול ללכת עם מכנס ארוך בחורף ,כי
תחושת הבד שנצמד לגוף גורם לו לחוסר נוחות .באותו מפגש הוא בחר לאסוף בלוטים וכל בלוט הוטמן בעציץ

עם מרקם שונה :אדמה ,חול ,עלים ועוד ,במטרה לראות היכן לבלוט יהיה טוב יותר לנבוט.
הגשתי לניצן פורטולקריה (רגלנית אפריקנית) ,שמתאים לעצבו כ"בונסאי" .זהו צמח עמיד ,שהיכולת שלו
להסתגל מאפשרת למטופל לחוש בטחון ,שליטה והצלחה.
ניצן שתל מספר צמחים במיכלים שונים .אחד מהם הפך להיות מוקד הפעילות העיקרי שלנו במהלך מפגשים

רבים .המרחב סביבו עוצב ושונה שוב ושוב :הוא הפך לזירת קרב עם חיילים ,לעץ המצל על בית כפרי שבנה
הילד ,וכשמצאנו אבן גיר הוא פורר ממנה גרגירים ,שתפקדו כפתיתי שלג .ניצן עבד בשקט רוב הזמן ,מאוד
נחוש ,אבל חשתי שהוא לא מתעלם מנוכחותי.
"העץ" עצמו היה גם כן במרכז ההתרחשות .יכולת ההסתגלות שלו הועמדה במבחנים רבים :הוא נגזם ועוצב
וגם חובר בחוט לעץ בונסאי אחר ,שבהמשך יצר רקמות חיות שכיסו את החוט ונראה שחיברו יחד את שני
העצים .בהתבוננות אחורה ,אני נזכרת במחנכת שלו שאומרת ,שחבל שהוא לא רואה את היכולות והכוחות
שלו וכי הוא ביקורתי בדרישותיו מהאחרים ,שלא תמיד יכולים לעמוד בהן .נראה שהאתגרים שהוא מעמיד
לעץ ,מתכתבים עם הקושי שלו לקבל את עצמו.
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תחילת השנה השנייה הייתה מאתגרת עבורו :צוות חדש וילדים חדשים בכיתה ,וגם לידה חדשה במשפחה.
כשניצן הגיע לגינה לאחר החופש ,הוא פינה את כל מה שהיה למרגלות העץ קודם לכן ועיצב אותו שוב .הפעם
החליט שאינו מוסיף חפצים ,אלא אוסף טחבים שנמצאו בחממה ומארגן אותם תחתיו .אצלי עלתה המחשבה,
שהוא מארגן מחדש את עצמו ביחס למסגרות השונות בחייו.
עברו מספר מפגשים .כל מפגש התחיל לבקשתו בהתבוננות בעץ.
התרשמתי שהוא חש את הרגע הזה ,מודע אליו ,מעריך אותו וממש
חווה אותו בהבנה נטורליסטית .ואז שמנו לב "לבונסאי" שאני גידלתי
ונראה קצת מצומק ,עם עלים נושרים .ניצן הציע שנעתיק אותו אל
המיכל שלו ,סמוך לבונסאי שלו" :הוא יעזור לו ,השורשים יתחברו
וככה הוא יתאושש" .הרגשתי שניצן מציע לי סוג של קרבה ,של אמון
ביחסים.
באותה עת ,הוא מצא זרעים של אפונה והחליט לזרוע אחד מהם
באותו מיכל .כשצמח האפונה התחיל לגדול הוא קשר חוט לעץ וליפף

אותו על הצמח ,על מנת שיוכל לטפס .צמח האפונה התפתח ופרח
וכשהגיח התרמיל הראשון ,ניצן קטף ואכל אותו.
הלמידה שלי :הסוקולונט גדל במיכל שנבחר עבורו ,כשהוא מלווה את כל התהליך הטיפולי :הוא השתלב בטקס
הפתיחה ,ואפשר ביציבותו (בניגוד לצמחים חד שנתיים) לחזור אליו שוב ושוב .הוא תמיד חיכה  -מגלם את
הקביעות ,שהתגלתה כצורך משמעותי של הילד .לאחר המפגש עם "העץ שלו" הילד התפנה לעוד התנסויות.
תמיד הייתה שם ההוכחה להצלחה שמאפשרת להעז מעט יותר ,שמאפשרת לנפשו הטבעית לעקוב אחרי
השינויים ,בטמפרמנט ובקצב הייחודי שלו.
אולי כל מטופל צריך צמח שמתאים לקצבו האישי  -לא מהיר מידי ולא איטי מידי -
שייצג לו את עצמו .צמח ,שפן נוסף שלו הוא יכולתו לעמוד "במבחנים"  -שניתן

לחתוך ,לגזור ,להעתיק אותו  -והוא מצליח "להכיל" את הצרכים והדחפים של
המטופל.
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נס חנוכה!
תיאור מקרה:
תמר הירשנזון פיפר ,מטפלת בגינון.
ט'  ,אישה מקסימה ,מטופחת ונעימה למראה ,הגיעה אלי לפני כשלוש שנים במצב דמנטי מאוד ירוד .ישובה
בכיסא גלגלים כמעט לא הייתה יכולה להזיז את הידיים ולא דברה .השיח בינינו התבצע ע"י מחוות עיניים,
שאותן למדתי לזהות לאחר כחצי שנה של מפגשים.
מטרת המפגשים – יציאה מהבית לסביבה ירוקה ונעימה ,שתשרה עליה רוגע ושלווה .בכל מפגש השתדלתי
לעבוד עם ט' על חמשת החושים.
הסטינג היה קבוע :העבודה עם ט' נערכה בגינה .טיילנו וערכנו סיורי הסתכלות .ציינתי בפניה מה מתרחש
בגינה ואת השינויים שחלו בה; תמיד הסבתי את תשומת ליבה לחתול שחצה את השטח ,לכלב הנובח או
לציפורים המצייצות .לעיתים פשוט ישבנו לנו והסתכלנו על הגינה והשמעתי לה מוזיקה ,שאהובה עליה או
שמתאימה לנושא המפגש.
לאחר מכן קטפנו עלים מספירלת התבלינים אשר נמצאת במקום .מכיוון שט' אינה מדברת מעניין היה לראות
את מחוות הגוף שלה לריחות .תמיד שיקפתי לה את אהבתה לריח או רתיעתה ממנו .בתחילה הייתי נותנת לה
לטעום מהעלים ,אך כאשר מצבה התדרדר הפסקתי לתת לה לטעום ממתנות הגינה.
כבסיס למפגש ,הבאתי בכל פעם נושא אחר .בחודשי הקיץ עבדנו רבות עם מים ,בסתיו ובאביב שתלנו צמחי
ירקות ופרחים ,בערוגות ניידות .הבאתי אותן לשולחן ועבדנו עליהן בתיווך מלא שלי .מכיוון שלט' לא היה כוח
להרים את היד ולהחזיק כלים באופן עצמאי ,היא הייתה אוחזת את הכלי יחד איתי ומרימה את ידה ,כאשר אני
ממש מלווה את תנועתה .פעמים רבות קטפנו פרחים מהגינה והכנו זר פרחים קטן .בימים גשומים עבדנו בחדר.
צבענו והכנו תכשיטים ,על ידי הטבעת צמחים בחומר (ט' מאוד אהבה תכשיטים ואף עסקה בכך להנאתה
בעבר).
לחנוכה הבאתי חתיכת עץ אותה חתכתי והסבתי לחנוכייה וענפי סוקולנטים .המפגש היה מאוד מרגש והעבודה
עם ט' הייתה מופלאה! למרות נוקשות הגוף והקושי שלה בהנעת הידיים ,עדיין נשארה בה העדינות .היא אחזה
בזהירות באחיזת פינצטה את ענפי הסוקולנטים ובעזרתי שתלה תשעה צמחים בתוך כלים קטנים ,אותם הכנסנו
לתוך השקעים בעץ .היה לט ' לא קל .היא התעייפה מהר והיה לה קשה ,אבל כמו הסוקולנט הבשרני גם היא
עמדה במשימה ושרדו לה כוחותיה .ניכר שט' מרוצה מהעבודה ורוצה להמשיך ולסיים את כל השתילות ,כדי
ליצור את החנוכייה הצומחת.
בסיום המפגש הזמנו את המטפלת לראות את היצירה ויחד הדלקנו נרות חנוכה .אני לא אישה מאמינה אך
במבט לאחור אני רואה כי היה כאן נס! נס חנוכה!

דלית מוראד רובינזפט
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רחלי נויבאור ,מטפלת בגינון

אדנית ושמה ירושלים
לכל אחד יש עיר ושמה ירושלים
שהוא אולם ,אולם לה חלומות,
עד שתעלה בהר ,פריחת הליל
ותאיר לו בערוב יומו.
עד שתעלה בהר ,פריחת הליל
ותאיר לו בערוב יומו,
מעפרך ירושלים
יאירו לו פרחי הליל.
(מילים :נתן יונתן  /לחן :מוני אמריליו)
לפרויקט 'עדי בקהילה' – המתקיים כבר  6שנים
ברציפות בכפר השיקומי 'עדי נגב – נחלת ערן'",
הסמוך לאופקים – מגיעים מדי שבוע ,ביום קבוע ,קבוצות ילדים מבתי הספר הסמוכים .תלמידים אלה נמצאים
בכיתות קטנות אשר משולבות בבתי ספר רגילים .כשמדובר בכיתה קטנה המאופיינת בתלמידים על הרצף
האוטיסטי ,היא נקראת 'כיתת תקשורת' .ויש גם כיתות קטנות המאוכלסות בתלמידים בעלי לקויות למידה
(ל"ל).
התלמידים מגיעים בשמחה ובחדווה ,כשתיק טיול על כתפיהם ,ליום בו הם עוברים מספר תחנות בכפר .אני
פוגשת אותם בתחנת הפעילות של הגינון.
כדי להשיג מטרות טיפוליות ,כל מורה ממלאת טפסים על תלמידיה ויחד אנו בונות להם מטרות אישיות ,אך
הטיפול הוא תמיד קבוצתי .כל מפגש כזה נמשך  41דקות.
התלמידים בכיתות א' – ה' נכנסו לי עמוק ללב – ביופיים ,בתמימותם ובסקרנותם .עולמם הפנימי עשיר ומיוחד
ודרכי ההתבוננות שלהם מפעימות ומחדשות לי תמיד את נקודת המבט.
יש לנו חלקת אדמה קטנה ,שאותה אנו מעבדים במסירות ,שותלים בה ירקות חורף וקיץ ,זורעים ,מחפים
ומדשנים ועוד .אך מיקומנו בחלק הדרומי של המפה ,באזור מדברי יבש ,מאלץ אותנו להתייחס לקרני החמה
ולעיתים – בימים חמים – למצוא לנו כיתה ממוזגת וקרירה.
כך קרה יום אחד בשנה שעברה ,שנת תשפ"א .החמה יצאה מנרתיקה וחיממה את הסביבה שלנו למה שנקרא
בחדשות "עומס חום כבד" .התאריך העברי הראה כ"ז אייר – ערב יום ירושלים – ואני רציתי לציין את התאריך
במפגש השבועי שלנו .היה ברור שעלינו להעביר את המפגש לכיתה .הבנתי שאין בידינו כל הצמחים שתכננתי
עבור הפעילות ,והחלטתי לחפש צמחים מתאימים בסביבה הקרובה .עיני נפלו על מיני הסוקולנטים הצומחים
בגינה הסמוכה ומיד עלה בי הרעיון לקטוף עם הילדים כמה קטעים מהם ולהביאם עימנו לכיתה.

פרסתי בכיתה הקרירה מחצלת והראיתי תמונות של ירושלים .התייחסתי בעיקר לעיר העתיקה ,שבתוך
החומות .התמונות כללו צילומי צבע וצילום בשחור-לבן וגם צילומי תקריב של השערים השונים .בנוסף ,הבאתי
כעת אדנית גדולה ועגולה ,צלחת פיצוחים מחולקת ,שבה הנחתי את המגוון הרחב של הסוקולנטים ושק אדמה
וצדפים.
.
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בהקדמה שוחחנו על ירושלים ,עיר הבירה ועיר הקודש ,וחיפשנו בתמונות מאפיינים בולטים :אבנים,
שערים וחומה .בהרבה תמונות בלט הר הבית על כיפותיו המוזהבות ולכן ציינו גם אותו כמוטיב בולט
בתמונות .הזמנתי את הילדים ליצור את ירושלים באדנית
העגולה  -מן המרכז אל הקצוות  -כשכל קטע סוקולנט מייצג
אלמנט בעיר .חלק מהילדים לקחו את הסוקולנט הפורח ביותר
ושמו אותו כהר הבית ,והיו מי שלקחו צמח קטן וסגרו עליו ב
"חומה" של צדפים .מהמרכז כלפי חוץ ,במעגלים ,יצרנו את
ירושלים ,על בתיה וחומותיה והשערים הקבועים בה .היו שם
מיומנויות של מילוי אדמה ,של בחירה אסתטית והעדפה אישית,
של שיח ודיון ושל ויתור .העשייה המשותפת סביב האדנית
העגולה יצרה שיח נפלא ושיתוף פעולה קבוצתי נהדר!
לאחר זמן מה עמדה לפנינו "ירושלים" במלוא תפארתה .השקינו אותה והנחנו אותה בחוץ להמשך מעקב
וגדילה.
עברו -חלפו להם מספר חודשים ו"ירושלים" שלנו גדלה והתפתחה
ואף נהייתה צפופה ועשירה בצמחים .והנה הגיעה תקופת 'בין
המצרים' ,בה אנו מתאבלים על אירועים היסטוריים ,שכוללים את
ההרס והחורבן שקרו לירושלים ולתושביה.
מספר ימים לפני ט' באב נפגשתי עם התלמידים .הבאתי איתי את
האדנית והם מיד זיהו שמדובר ב"ירושלים" .התפעלנו יחד
מהצימוח המהיר של הסוקולנטים ומיופייה .ואז אמרתי להם :אתם
יודעים ,ירושלים נחרבה פעם ,כמו שכתוב "ציון שדה תחרש" .מה
נעשה עם ירושלים שלנו? אולי נחריב אותה ונעקור את כל
הצמחים? התלמידים נחרדו למשמע הרעיון ובכך התקרבו מעט למושג 'חורבן והרס' :כמה קשה להרוס משהו
שיש לנו רגש אמפטי ואישי כלפיו ,משהו שהשקעתי בו והשקיתי אותו .ובשביל מה לקלקל? ההפנמה שלהם
הייתה מאד חזקה ומשמעותית.
הנחנו לידנו את "ירושלים" צומחת ומצטופפת לאיטה ,ופנינו להכין
סידורי פרחים מצמחי תבלין ,ענפים ופרחי עצים שמצאנו ברחבי
הכפר .בכך בנינו נדבך נוסף בעל ערך :כל ילד יצא עם סידור פרחים
מקושט בציורים שנעשו בטושי זהב וכסף והילדים הרגישו שגם להם
יש 'עיר ושמה ירושלים'.
לסיפור הזה יש המשך :כחצי שנה מאוחר יותר  -כשהקיץ היה כבר
מאחורינו והסתיו עמד בשיאו ,עם חורף שממאן לבוא – עצרה ליד
החממה הטיפולית מכונית ובה שתי נשים מבוגרות .בפיהן הייתה
בקשה לקנות את האדניות העגולות היפות ,מלאות הסוקולנטים,
שניצבו בחוץ .הילדים כבר לא היו בשטח ,מכיוון שלא הגיעו
לפרויקט 'עדי בקהילה' בשנה זו .על כן החלטנו למכור אותן במחיר
סמלי ,כעבודה שנעשתה בכפר.
כבר באותו שבוע ,יצרתי יחד עם דיירים מהכפר (מש"ה) יצירה
דומה ,באדנית עגולה חדשה .אמנם לא קראנו לה "ירושלים" ,אך
בליבי יש מקום של כבוד ואהבה לאותה האדנית ,שלימדה את התלמידים ואותי כמטפלת ,פרק מעניין וייחודי
בתולדות העיר ומקומה בלבבות.
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פעילויות עם סוקולנטים בגינון הטיפולי
אביגיל מרקמן ,מטפלת בגינון
אני מגדלת סוקולנטים ליד ביתי כבר שנים רבות .חלקם שתולים באדמה ואחרים – בעציצים .הניסיון מלמד
אותי ,פעם אחר פעם ,איך צמחים אלה מסתדרים  -ולעיתים שורדים  -באותם חלקי גינה שהזנחתי במקצת
בתקופה זו או אחרת בחיי .הרביתי להשתמש בסוקולנטים שבגינתי במפגשי הגינון הטיפולי לאורך השנים ואני
ממשיכה בכך גם היום.
ידוע שצמחים בשרניים (נטולי קוצים) מתאימים מאד לשימוש בגינון :לרוב הם נוחים לאחיזה ולמגע ,בעלי
צורות מגוונות ומושכות עין ,קלים לשתילה ולטיפול וצומחים לאורך שנים רבות .מנקודת מבט של הגינון
הטיפולי הם מאפשרים להמחיש נושאים כמו התמודדות עם קשיים ,גמישות והסתגלות ,דרכים לצמיחה
אישית ועוד .במהלך פגישותיי עם קבוצות שונות ,למדתי ליצור שיח משמעותי סביב תכונות הסוקולנטים
והשלכה מהם לתכונות וליכולות שלנו ,כבני אדם .בכתבה זו רצוני לספר קצת על הניסיון שצברתי עם צמחים
אלה.
הרי כמה דוגמאות:

הישרדות בתנאי ריאליטי
תיאור הסדנה סביב סוקולנטים ,שהתקיימה בכנס 'אדם צומח' ברמת הנדיב:
בפתח המפגש הוזמנו המשתתפות.פים להתרשם דרך החושים ממגוון גדול של קטעי צמחים בשרניים .כל
אחד.ת בחר.ה מביניהם כמה דוגמאות .ישבנו במעגל ,שוחחנו והתייחסנו לשאלות מנחות אלה:
מה משותף לצמחים הבשרניים ולנו?
מה אנו יכולות.ים ללמוד מהם?
בשלב הבא ,התחלקנו לקבוצות קטנות והנושאים לדיון היו בעלי אופי יותר אישי:
 -איזה תנאים היו נחוצים לי עבור צמיחתי האישית במהלך החיים? ואילו תנאים הקשו עלי לצמוח ולהתפתח?

 האם אוכל לציין תכונה אחת משותפת לי ולסוקולנטים ,שעוזרת לי בחיים ואני גאה בה?כעבור כרבע שעה התכנסנו מחדש למעגל אחד ונציג.ה מכל קבוצה ספר.ה בקצרה על הדברים שנאמרו בה.
בחלק המעשי כל אחת.ד עיצב.ה גינת סוקולנטים בתוך מגש פלסטיק מחורר ,מקושטת עם חומרי טבע יבשים.
גינה זו לקחו בתום הכנס הביתה.

לא נותר זמן למעגל שיתוף בסיום.
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עניין של הסתגלות:
פעילות זו קיימתי במהלך השנים עם קבוצות שונות של זקנים ,אך היא מתאימה גם לקהלי יעד אחרים.

 .5הכנתי חליטה מאזוב מצוי וזוטה לבנה – צמחי מרפא ארץ ישראליים המותאמים לתנאים ולעונות השנה
בארץ – וחלקנו ידע סביב השימושים ותכונות המרפא שלהם.
 . 3הצגתי כמה דוגמאות של צמחים בשרניים ובקשתי לבחון אותם מקרוב ,דרך החושים .השאלות המנחות
היו :מה בולט בצמחים האלה? מה יודעים עליהם?
בהמשך ציינתי ,שכל הסוקולנטים הללו אינם ילידי הארץ ובכל זאת מסתדרים פה טוב ,כאשר הם מקבלים
את התנאים המתאימים.
עוד שאלתי "האם אתם מכירים דרכים נוספות בהן צמחים מסתגלים לתקופות החמות?" (לדוגמה :צמחים
עונתיים וגיאופיטים נוקטים בדרך של התחמקות מיובש).
" . 2ומה לגבי ההסתגלות שלנו לתנאי הארץ? האם יש שוני בין אלו שנולדו כאן לבין אלה שהגיעו מארצות
אחרות?"
הזמנתי דוגמאות אישיות" :היכן נולדתם? איך הגעתם לאזור? האם מרגישים שהסתגלתם למקום בו אתם
חיים?"
התפתחה שיחה משמעותית ,שניתן בה מקום גם לסיפורים על קושי ואי הצלחה להסתגל.
 . 4בסיום ,המשתתפים שתלו בעציצים את הצמחים הבשרניים ששמשו במפגש ולקחו אותם הביתה.

דוגמה לשיחה שהתפתחה עם קבוצת ותיקות ,באחד הקיבוצים בנגב:
המשתתפות התייחסו לעזיבת ארץ הולדתן ולעלייה ארצה:
ר .זכרה את השוני הגדול בין מקום הולדתה לבין הקיבוץ אליו
הגיעה בתור חלוצה בחרה לדבר רק על הטוב.
ציינה כמה היה טוב שבאה יחד עם בן זוג.
י .המשיכה ברוח דומה .בבית ההורים הייתה ילדה מפונקת,
שכמעט לא ידעה לעשות בעצמה שום דבר .כשעלתה ארצה
מצאה עצמה במקום שומם ,רק חול וחול ,והייתה צריכה להסתגל
לתנאים החדשים .עזרו לה רוח החלוציות והנכונות הנפשית
להתמודד.
ג .הגיעה למקום בשלב מאוחר יותר ,עם חבורת צעירים שבאו
להיקלט ולחזק את הקיבוץ .דברה על תהליך הסתגלות לא קל

והזכירה עד כמה ר .עזרה לה ,בתפקידה כמטפלת הקבוצה.
היו כמה שבחרו לא לספר על עצמן אך הגיבו בערנות לכל מה

דלית מוראד רובינזפט
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גינת סוקולנטים מתוקה (במיכל גלידה)
פתחנו את המפגש עם חליטה מצמחי מרפא ודברנו על השימושים בהם ותרומתם לבריאות.
אחר כך ,פיזרתי על השולחן מגוון גדול של קטעי צמחים בשרניים
וכן חומרים צמחיים יבשים ,אבנים ,צדפים ועוד .הזמנתי למשש את
הצמחים ולהתרשם מאופיים המיוחד .שוחחנו קצת על תכונות
ההסתגלות וההישרדות של צמחים אלה ועברנו לפעילות המעשית:
כל אחד.ת מהמשתתפים.ות מילא.ה מיכל גלידה מחורר בתחתיתו
עם תערובת שתילה ועיצבה בתוכו גינה קטנה לפי בחירתו.תה.
אספנו את הציוד שלא נעשה בו שימוש ,ניקינו את השולחן
והשארנו רק את הגינות.
כעת עברנו לסבב שיתוף בו הזמנתי לספר משהו על תהליך יצירת הגינה:
ש .אמרה שיצרה גינה מלאה בצמחים בלי הרבה מחשבה.
ח .צופפה את הצמחים זה ליד זה ואף יצרה גבעה במרכז .התוצאה הייתה עשירה מאד למראה .אמרה
שפשוט נהנתה מהשתילה.
צ .הראה והסביר את התכנון והסימטריה בגינה שלו.
ע .דברה על כך שגינה זו מיוחדת מבחינתה כי אין בה סדר וסימטריה – בשונה מהגינה שהיא מטפחת ליד
הבית ,אשר תמיד מסודרת מאד .היא חייכה ואמרה שהפעם הרשתה לעצמה להיות חופשייה ויצירתית!
ס .הייתה חסכנית מאד בצמחים ובחומרי קישוט ואמרה שככה היא גם ליד הבית :לא אוהבת צפיפות.
א .הזכירה שגדלה בעיר גדולה בארצות הברית ,בשכונת עוני יהודית בה היו רק בטון ואספלט ,ועל כן יצרה
גינה מלאה בירק.
ב .הסבירה ששילבה פירות סיגלון במסגרת החיצונית ,כי הם כמו אוזניים שקולטות מוזיקה ומעבירות אותה
לצמחים.

בסיום המפגש  ,המלצתי לתת לצמחים זמן לגדול יחד ,בלי לשנות דבר ,לפחות כמה חודשים ולהתרשם ממה
שמתפתח (רוב הסוקולנטים מסתדרים היטב עם מעט אדמה).

מי צריך קוצים?
מהלך המפגש:
 . 5מתחילים עם הכנת חליטה (אולי עם לימון או מיץ רימונים – פירות הגדלים על עצים קוצניים).
 . 3מניחים על השולחן דוגמאות של צמחים בעלי קוצים מסוגים שונים ,ביניהם סוקולנטים :למשל מיני אלוי (אלו-
ורה ואחרים) ,מיני הווארתיה בעלי עלים מחודדים ,קקטוס עם קוצים שניתן לגעת בהם (שתול בעציץ) ,וכן ענפים
של לימון ,רימון ,בוגנוויליה ,אספרג ,ורד ועוד .בעונה המתאימה ניתן להציג גם ברקן ,גדילן ,ארטישוק וכד'.
 .2שאלות :מה משותף לכל הצמחים האלה?  /למה צמחים צריכים קוצים?
 . 4אתם מכירים גם אנשים שיש להם קוצים?  /איך "הקוצים" משמשים אותם? מה ההשפעה שלהם על אחרים?
להזמין התבטאות ודוגמאות מהחיים.
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 .5בחלק המעשי ,להזמין לפעילות יצירה :לחלק דפי נייר ,גירים ,עפרונות רגילים וצבעוניים ,וטושים
דקים  -עם הנחיה לצייר קוץ או קוצים דמיוניים ,שמבטאים מחשבות ורגשות סביב הנושא .מקצים כ 59
דקות לפעילות הציור.
 . 6מתבוננים יחד בציורים ועושים סבב שיתוף (רמת השיתוף תלויה לא פעם במידת הקשר והפתיחות
שקיימים בקבוצה).

הזמנה למגע
פותחים את המפגש עם פיזור דוגמאות של סוקולנטים חלקים לעומת קוצניים ,ולעומת סוקולנטים
מחוספסים ,שעירים ועוד (ניתן לשלב דוגמאות מצמחים לא בשרניים).
מזמינים את המשתתפות.פים לגעת ,למשש ולהשוות.
שאלה :איך הרגשתם עם סוגי המגע השונים? מה היה נעים לכם במיוחד?
התייחסות לסוגי מגע שאנו מכירים  .איזה מקום או חשיבות יש למגע בחיים שלנו? ומה מקומו בחייהם
של יצורים אחרים?
אפשר להציע התנסות חווייתית  -דרך מריחה של קרם ידיים בין חברי.רות הקבוצה.
לסיים עם שתילה של מספר צמחים מבין הדוגמאות בעציץ אחד :מעניין איך הם יסתדרו ביניהם כאשר
יגדלו ויבואו במגע זה עם זה?

דברי סיכום:
צמחים בשרניים ,סוקולנטים ,פותחים לפנינו עולם מרתק של הסתגלות והתאמות לסביבה ,שכדאי
להכירו ולהתעמק בו .מגוון הצורות והצבעים הופכים אותם לצמחים המוסיפים עניין ויופי לגינה
הביתית.
הם שימושיים מאד עבור העוסקים בגינון טיפולי גם בגלל נוחות הטיפול בהם ,הפעלת החושים,
ויכולתם לתרום לחוויות הצלחה אצל מטופלות ומטופלים ,כמעט בכל סוגי האוכלוסיות .עם זאת ,חשוב
גם לציין שאף על פי שהם 'אלופים בהסתגלות' ,נדרש בכל זאת טיפול המותאם לסביבות השונות בהן
התפתחו הסוקולנטים ,ברחבי העולם .ויש הבדלים  -לעיתים ניכרים – בין דרישות הסביבה אצל מינים
שונים ומשפחות שונות של סוקולנטים.
הסיפורים שהובאו כאן על ידי מטפלות שונות ,תחת הכותרת שיעור
בהסתגלות  ,נועדו להמחיש מדוע צמחים סוקולנטים מתאימים
ומומלצים לשימוש בגינון הטיפולי ,עבור מגוון רחב של אוכלוסיות.

כמה מקורות מידע על סוקולנטים:
באינטרנט' :פפירוס' – הפורטל הישראלי לגינון' :סוקולנטים למתחילים'
ו 'סוקולנטים למתקדמים'  /נורית חרמון ואיתי ינקו.
גינת סוקולנטים – שמורת העין  /רועי קן – תור
ספרים :לקסיקון לצמחי בית וקקטוסים  /אברהם שטיינמן
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רשמים מסיור בסנטר פארק –
קיימות עירונית על גג העולם
איך מרכז מסחרי גדול חובר לגישת הקיימות ומקים פארק על הגג
רשמו :עתליה גבע וניצה דהן  -הוועדה להעשרה מקצועית 0.55.35

זמן רב לא התאפשר לנו לקיים מפגשי עמיתים ,סיורים ,ופעילויות
מפאת הגבלות הקורונה .הסיור האחרון שהספקנו לקיים היה בפברואר  .3939כבר נשמעו שמועות ראשונות
אודות מגיפה בסין הרחוקה אך אנו קיימנו סיור מוצלח במרכז לבריאות הנפש בבאר שבע.
ועכשיו ,הסיור הראשון לשנת  35-33יצא! חשנו על גג העולם תרתי משמע!
התכנסנו  31חברות וחברים בסנטר פארק  -המרכז לקיימות עירונית של דיזנגוף סנטר ,שהוקם על גג מרכז
הקניות  ,כדי להתרשם ולחוות איך מרכז מסחרי גדול מנסה למזער את הנזקים של חברת השפע הזללנית,
היוצרת פסולת מזהמת.
נרתמו לכך ארגונים שעיסוקם בשמירה על הסביבה ,בתמיכת עיריית תל אביב ,ובנו מרכז קיימות הכולל מיזמים
שונים כמו :מזון מקיים – חממה לגידול ירקות בשיטה הידרופונית ,ללא ריסוס וללא אדמה ,מגוון מרכזים לעידוד
ומשיכת חרקים וציפורים כדוגמת  :גינה פורחת ,כוורות דבורים ,בית מלון לחרקים ומשתלת עצים (פתרונות
הקיימות מנותקי הקרקע בסנטר פארק מהווים גם מענה לשנת שמיטה).

מה היה בסיור?
המפגש החל עם דורית חסיד  ,מנהלת הקיימות של המרכז ,שספרה על ייחודיות המקום.
המשכנו משם בסיור מרתק בהדרכת פלג בר און מהמרתף התחתון :זהו מקום הלינה הגדול ביותר של עטלפי
הפירות בתל אביב ,ובו גם ממוקם הקומפוסטר הגדול  ,שנמצא כיום בהרצה כמודל כלכלי .הקומפוסטר מפרק את
הפסולת האורגנית של כל המרכז וגם גזם מהגינון העירוני  -תוך יצירת קומפוסט איכותי וביו גז .וכל זאת ,בתוך
רעש המשאיות הפורקות ומעמיסות סחורה.
עברנו דרך גלריה במרתף ,המציגה תערוכת צילומים וציורים – אל גג הקניון.
שם ראינו את משתלת העצים "תינוקיה " שנוצרה הודות לשיתוף פעולה בין קק"ל ,פרויקט "עץ אחד" ויוזמת
'האנרגיה הטובה' .במשתלה כ  5199עצים צעירים ,שנשתלו ע"י ילדי הגנים ובתי הספר בט"ו בשבט האחרון .הם
מיועדים להילקח כעבור שנה לנטיעות ט"ו בשבט ברחבי הארץ  -בחסות קק"ל  -וישתלו בחורש הטבעי ,ללא
תמיכה של השקיה .מדובר בעיקר בטבע העירוני של ת"א ובעוטף עזה ,במטרה לאושש את החורש .תרומה
נוספת של משתלת העצים על הגג היא הפחתת הקרינה על גג הבטון החשוף .כתוצאה מכך מופחתת
הטמפרטורה בקניון ב  1מעלות ,עם חיסכון בחשמל של כ .293
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ומה עוד גילינו?
גילינו את הכוורת הביו דינאמית שהקים יוסי אוד .הכוורת
מתנהלת בדרך הטבע עם התערבות מינימאלית .בעודנו
מקשיבים להסברים המרתקים אודות חברת הדבורים ,הדבורים
לא נחו ,והתעופפו הלוך ושוב מהכוורת לערוגות שעל הגג
ולמרחבי הפריחה .כך הן מסייעות בהאבקה גם לגינון העירוני
ולגינות הקהילתיות.
וגילינו את גינה מזמינה פרפרים /חרקים ,בה יש פריחה מרובה
בצבעי ורוד ,צהוב ,כתום ולבן ,צמחי ריח ומקור מים .ליד גינת
הפרפרים הוקמה ערוגה ניסיונית ,עם מצע סופח מים .בערוגה נשתלו צמחים רב שנתיים שלאחר ההתבססות
אמורים להמשיך לגדול ללא השקיה – כי המצע יכול לאגור את מי הגשמים לניצול בעונה היבשה .פתרון לגגות
ירוקים.
וראינו גם את החממה ההידרופונית הלימודית משמשת לסדנאות להעברת ידע .ראינו סוגים שונים של מערכות
הידרופוניות גם מחוץ לחממה.
פלג ענה על מגוון השאלות שהתעוררו בהרחבה ובסבלנות .
את הסיור סיימנו עם ארוחה משותפת .לאחריה קיימנו שיח עמיתים בהנחיית ניצה דהן עם התייחסות לנקודות
הבאות:
ראייה מקיימת וגינון טיפולי :קומפוסט  -שיתוף המטופלים בהכנת קומפוסט ,תוך הבנת תהליכי המחזור
ובעיית ניצול היתר של משאבים טבעיים.
איכות הסביבה  -אחריות ושמירה על הבריאות הפיזית והנפשית .תיווך הנושא בהתאם לאוכלוסייה( גיל

ומגבלות) תוך התייחסות לצד הערכי :צניעות ,והסתפקות במועט למען הדורות הבאים.
פעילות למגוון אוכלוסיות בהיבט אזורי – יצירה והעמקת קשר עם מועצות מקומיות ,לשם שילובן בפעילויות
למען הקהילה ,בנית גרעין מתנדבים ...ועוד.
סביבות עבודה מנותקות קרקע – גג ,מרפסת ,גינון אנכי על קירות  -במוסדות בהם אין אדמה כלל ויצירת
תנאים ונגישות ,המותאמים לצרכי המטופלים בסביבה עירונית.

קצת טיפים מהחודשים האחרונים סביב מגוון פעילויות המתחברות לשנת השמיטה ,כמו הנבטה
ושתילה על מצע מנותק ועוד.
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ניצה דהן

רשמים מהסיור למעון בר דרור
ב 22.2.2.22

כיצד אינטואיציה ,דימוי אישי ואהבת העבודה באים לביטוי במרחב הטיפולי
סיור המתבסס על למידת עמיתים  ,העוסקים בגינון טיפולי ,הוא תמיד מרגש ,עוצמתי
ובעל השראה מיידית לעבודה .הביקור במעון בר דרור בכפר סבא ,בו עובדת חברתנו
נורית רייסמן – המשמש בית לחיים לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  -היה

מעל ומעבר לכך.
הגענו למקום חי ,עשיר ומגוון .העיניים לא שבעו מלבחון את הסביבה על כל פרטיה והאוזן לא שבעה לשמוע
את שטף הסבריה של נורית .חשנו כי הגישה המקצועית – טיפולית היא הציר המוביל את כל העשייה והיא
סוחפת אחריה באהבה את צוות המעון ואת המנהל שי שזר  .שמענו מחמאות רבות אך גם פגשנו גישה
ניהולית טיפולית המאפשרת לרקום חלום ,להאמין בצדקתו ולהגשימו  -ואין עוצר .גם אם התקציבים דלים,
ניתנה אפשרות להגשמת החלום בדרכים שנורית מצליחה לסלול ,בכוח האמונה שלה .כך כולם יוצאים נשכרים.
נורית הכינה מצגת עשירה :בשקופית
הפותחת ראינו תמונה של מטופל וגבו
למצלמה ,שמכיס מכנסיו מבצבצים עלים.
לדעתה זו דוגמה להצלחה ,כי בשעות הפנאי
וביוזמתו הוא אסף עלים שיאפשרו לו לעבוד
למחרת ,עדות לכך שהעבודה כל כך
משמעותית בעיניו!

הכיוון הטיפולי שפיתחה נורית הוא עשייה מהנה רב חושית ,המתאימה לכל פרט .ליצור סביבה המאפשרת
עצמאות לפי יכולתו של כל מטופל/ת .רוב החומרים הם חומרי טבע ופריטי מחזור ,על כן עלויות השימוש בהם
אפסיות .עצם העשייה יוצרת תחושה של חוויה .מסביב תלויים תוצרים ,ספרים ומשחקי שולחן ,והרבה מכלים
עם חומרים מזמינים .יש תחושה של כבוד באוויר.
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המעון ירוק ,ססגוני ובעל פינות רבות המזמינות לשהות ,לשבת ,להתבונן :פינות
מתחת לעצי ההדר שופעי הפרי ,ליד המזרקה והמים המשכשכים ובריכת הנוי
המפכה ,ליד הערוגות המוגבהות .יש נחל ומעליו גשר ,מושבי בטון ,ספסלים
וכורסאות .מעבר לגדר נמצאת מכלאת העיזים ויש חלון דרכו אפשר להאכיל אותן.
קיים גם חלל פנימי ליד כלובי חיות המחמד הקטנות :התוכונים ,הארנבונים,
השרקנים והצבים .ולא הרחבנו דיבור על החממה ועל הפינות האישיות ועמדות
העבודה המזמינות.

את היום סיימנו בסדנה להכנת פעמוני רוח מבמבוק.
סמדר חנן חברתנו הרחיבה את היריעה עם מצגת מרתקת על הבמבוק ,גידולו ועל התרבות ,האמונות
והשימושים .על השולחן נפרשו חומרים ,כלי עבודה ידניים וחשמליים .כל
אחד עיצב פעמון רוח יפיפה כיד החופש והדמיון.
בסיכום התייחסנו לחופש ליצור ולהעזה להשתמש במכשירים כגון משור,
מקדחה ועוד .דברנו על הצורך בעבודת צוות ,ומתן זמן ראוי כדי לחוות
הצלחה .שחרור האינטואיציה ושיתופי פעולה באו לידי ביטוי לא רק
בדרכה הטיפולית של נורית ,אלא גם בסדנה שלנו.
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רשמים מסיור ביער המאכל הטיפולי 'יערה'
כתבה :ניצה דהן
נועם ירון מנהל ומקים יער המאכל הטיפולי "יערה " מספר:
"יערה  -מקום לצמוח" הוא יער מאכל חברתי במושב קדרון אשר שם לו
למטרה להוות מרחב של חיבור בין אדם לאדמה :מרחב בו השהות
בטבע ופעילות משקמת אדמה וסביבה ,מביאים לתחושת חיבור ,שייכות,
שמחה ויצירה.
יער המאכל בקדרון היה הראשון מסוגו בארץ.
נועם ירון ,שבהכשרתו הוא עובד סוציאלי ,בחר לעבור ממגורים בסביבה
עירונית למושב קדרון.
במשך שנים אחדות למד כיצד האדמה מרפאת ומצמיחה גם אותו ,תוך
כדי עבודה ולמידה .שם החל בהקמת משתלה של צמחים רב שנתיים.
לפני כ  4שנים ,ניתנה לו הזדמנות להקים יער מאכל בחלקה סמוכה,
שהייתה בעבר שדה חיטה.

הייתה זאת הזדמנות לברוא מקום טיפולי ייחודי.
ליער מגיעים אנשים במסלול של שיקום תעסוקתי ,אשר מופנים דרך
משרדי העבודה והרווחה .המקום מהווה עבורם מרחב מאפשר ,שלנגד
עיניהם ובזכותם הוא הולך והופך לגן עדן.
בשלבי יצירת יער המאכל נשתלו עצי החלוץ כבסיס ראשון .עצים חסונים
המתאימים גם לתנאי מדבר .הם יצרו סביבה של צל ,שורשים אוחזי
קרקע והתחלת שרשרת חיים .אחריהם ,נשתלו שיחים בעלי דרישות
טיפול מועטות ויכולת צמיחה מהירה .חלקם בעלי פרחים ,המעודדים
חרקים להצטרף לגן העדן .אחר כך הגיע הזמן לשתול עצי פרי ולהקים גינות ירק.
וכך ,בנועם ובחריצות ובעבודה משותפת – תוך בניית השיקום האישי  -התהווה והתעצב יער מאכל לתפארת.
סיירנו ביער וגמענו כל מילה ,כשעינינו לא נחות לרגע.
בחלקו השני של היום ,התקיימה סדנה להכנת כלים מאדמה מעוטרים בצבעים מן הטבע.
את הסדנה הנחו עתליה גבע וסמדר חנן  .הן הביאו דליים עמוסי אדמה ,בקבוקי פלסטיק ממוחזרים,
שפע חומרים טבעיים לצביעה וקערות אישיות.
עתליה פתחה עם מבוא ,אודות האדמה ותכונותיה,
בצירוף מקורות ,עדויות ושימושים ,והשמיעה את השיר
"אדמה"  -מפי עופרה חזה( .מילים :אהוד מנור ולחן:
יאיר קלינגר).
החברות והחברים רכנו מעל הקערות שהכינו .רק
קולות היצירה נשמעו .בסיום הסדנה נמלא השולחן
בשלל קערות יפהפיות ,שכל אחד לקח בהמשך לביתו.
לסיכום  ,שוחחנו על החוויה שעברנו .שיתפנו במחשבות על שילוב עבודה עם אדמה במסגרות הטיפוליות שלנו
והעלנו סוגיות כמו :דחייה ממגע באדמה ,נטישת העבודה לפני סיומה – כך שלא מגיעים לתוצר להתפאר בו :מה
יכולות להיות הסיבות ומה ניתן ללמוד מכך.
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איך מכינים תערובת אדמת נייר לכיור ופיסול:
תערובת של אדמה ועיסת נייר יוצרת מארג בתוך עיסת האדמה ומונעת התבקעות של התוצר תוך כדי הייבוש.
כדי ליצור נייר טחון מכניסים לבקבוק כמה אבני חצץ או טוף ,משחילים נייר גרוס או מגלגלים דפי נייר ,מוסיפים
 5/2מים .סוגרים את הפקק ומשקשקים עד שנוצרת עיסת נייר .שופכים למסננת ומפרידים את האבנים חזרה
לבקבוק למחזור טחינה נוסף.
בדלי מערבבים יחד  5/2עיסת נייר  3/2אדמה ומים מעט רק כדי שנוכל לאחד וללוש מעין בצק שניתן לכייר בו.
עתה ניתן לכייר ולפסל כרצוננו .את הקערה ניתן לשמן או לרפד לפני הנחת העיסה .ואפשר גם להניח עלים
שיצרו הטבעה של צורת העלה ומרקמו על הדפנות.
מהדקים את עיסת האדמה על כל דפנות הקערה ומחליקים.
עתה אפשר לעטר.
איך מעטרים?
אפשר לחרוץ עם ענפים ,אפשר להטביע חומרי טבע ואפשר
להכין צבעים לציור וצביעה.
צבע אדום :פפריקה מעורבבת עם מעט שמן בישול.
צבע צהוב :כורכום מעורבב עם מעט שמן בישול.
צבע שחור :רסק או גרד של פחם עם מעט שמן בישול.

המלצה לרחבת הידע:
ספרו של איתן שקד – משחקי האדמה משחק ,יצירה ,צמיחה
וריפוי באדמה ,טבע ומרחבי תחושות  /הוצאת אמציה.
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עמותה לקידום מקצוע הגינון הטיפולי בישראל (ע"ר)

www.g-t.org.il
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