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פתיחה

כנס טבע ,שטח ואתגר הוא הכנס המקצועי של תחום הלמידה ההתנסותית חווייתית בישראל.
בכנס נעסוק במגוון הכלים העשיר ללמידה והעצמה של יחידים ,קבוצות וארגונים בתחומי החינוך,
הטיפול והייעוץ הארגוני באמצעות התערבויות בטבע ,בשטח ובאתגר.
מטרת הכנס היא להוות בית לקהילת העוסקים בתחום ,למפות את סוגי ההתערבויות הקיימות ואת שלל
הכלים העומדים לרשות אנשי המקצוע השונים ,להרחיב את ארסנל האפשרויות ולהוות במה לרוחב
היריעה בתאוריה ובפרקטיקה .עוד מבקש הכנס ליצור שפה מקצועית משותפת לפרופסיה וזירה
להחלפת ידע ורעיונות.
אני גאה לשתף שהכנס ממשיך לגדול ולהתרחב .השנה מציע הכנס מגוון רחב של  27הרצאות
וסדנאות ,בתוכן מודלי עבודה ופיתוח של ותיקי התחום ,סיפורי מקרה וגישות התערבות של אנשי
מקצוע צעירים ובמה משמעותית לדיון בנושאים שמעסיקים את כולנו .זאת ועוד ,במטרה לאפשר
העמקה בעשייה חווייתית ולימוד מתוכה ,כולל בתוכו הקדם-כנס השנה שלש סדנאות מעשיות ,ארוכות
ומעשירות.
בנוסף ,עם הפנים לעתיד ,תוך התבוננות על השיח הבינלאומי ,יצרנו השנה סנונית ראשונה של מושב
חינוך/טיפול/ייעוץ שמוציא אותנו מההמשגה המסורתית של טבע/שטח/אתגר .סנונית ראשונה זו
צפויה להוביל את מבנה הכנס בשנה הבאה.
אני תקווה כי השנה ,כמו בשנים הקודמות ,תמצאו בכנס הרבה למידה ,המון חוויה ,עניין ,אפשרויות
לצמיחה ,להתבוננות פנימה והחוצה וכמובן ,הזדמנות לשיתופי פעולה.
אני גאה להיות חלק מהקהילה ההולכת וצומחת שלנו ומייחלת להמשך ההרחבה וההתפתחות של
התחום ושל כולנו.

ליבת שרון קטלר ,בשם ועדת ההיגוי של הכנס
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צוות ההיגוי
ליבת שרון קטלר –  MAבניהול חינוכי ,אוניברסיטת חיפה .סמנכ"לית משאבי אנוש ,הדרכה ופיתוח
ארגוני בעמותת אתגרים .מנהלת פדגוגית ומנחה בתוכנית להכשרת מנחים באמצעות  o.d.tבטבע
במכללת אורנים .מרצה ומנחת קבוצות בפיתוח מנהיגות ומיומנויות ניהול .עבדה בפנימייה הצבאית
של ביה"ס הריאלי ובכפר הנוער נירים  .חברה בועד המנהל של איגוד האתגר והלמידה
החוויתית .יוזמת ומנהלת כנס טבע ,שטח ואתגר.
ליאור שורר –  MAבחינוך .מנהל עמותת מבט  -מודעות בחברה רב תרבותית ,המפעילה תכניות
תהליכיות והתנסותיות לסטודנטים .מנחה תחום ההדרכה בעמותת אתגרים .לשעבר מנהל תחום למידה
התנסותית וסדנאות שטח במכון ברנקו וייס .מוביל ושותף בתכניות הכשרת מנחים בלמידה אתגרית.
בעל כ 20-שנות ניסיון בהדרכת טיולים וסדנאות שטח.
עומר קלוגמן – תואר שני בישובי סכסוכים מהאונ' העברית ותלמיד בחוג לחינוך מיוחד באורנים כיום.
בעבר סמנכ"ל חינוך בחוגי הסיירות ע"ש אורי מימון-קק"ל ,מנהל תכניות הדרכה "באלכ"א-ג'וינט
ישראל" ומנחה בתכנית הצוערים לשירות הציבורי "עתידים".
שאולי לב – מנהל ובעלים של חב' "עמדה סגולה" בע"מ המתמחה בהכשרות גלובליות של מנהלים
לתפקוד ומנהיגות במצבי לחץ וסכנה .מוביל תכנית " "NEWS Walkלשיפור יכולת קבלת החלטות
באמצעות ניווט טופוגרפי .מוביל מסעות שטח אתגריים בצוות שביל עמותת ענ"ב .מרצה ומנחה
בתוכנית הבינתחומית "טיפול וניהול באמצעות שטח" בסמינר הקיבוצים .מוביל קבוצת רוכבי אופני
שטח .מחבר שותף של הספר" :הישרדות"  -מדריך להישרדות אישית (הוצאת מט"ח  .)1992יו"ר הועד
המנהל של איגוד האתגר והלמידה החוויתית.
שירה ורדי –  M.Scבייעוץ ארגוני ומנחת קבוצות ,בעבר מנחת הדרכה ומנהלת מחקר ,הערכה וניהול
ידע בעמותת אתגרים  ,מנחת פרקטיקום בחוג לשירותי אנוש במכללת עמק יזרעאל .בעלת ניסיון
בהנחיית קבוצות  ODTמגוונות .כיום משמשת בעיקר כאמא בטבע ,בשטח ובאתגרים הכרוכים
בתפקיד.
מלי נבו –  M.Scבמדעי הניהול ,יועצת ארגונית ומנחת טבע תרפיה בשילוב אומנויות ,דוקטורנטית
להתנהגות ארגונית באוניברסיטת תל אביב אשר חוקרת התפתחות מערכות מורכבות ,ועוסקת בפיתוח
והנחיית תוכניות הכשרה לניהול חברתי -מקיים .בעשור האחרון במסע אישי ומקצועי להעמקת
החיבורים המיטיבים שבין האדם לטבע.
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אסף אפלבאום  -מעל ל 10-שנים של הנחייה וניהול תכניות התערבות שמבוססות על Outdoor

ולמידה חווייתית במרחב החינוכי ,הטיפולי ובמרחב הפיתוח הארגוני בארץ ובעולם .עבד כמנחה בכיר
בעמותת אתגרים ובוגר התמחות של  Outward Boundבצפון קרולינה .לשעבר מנהל התכניות
לפיתוח ארגוני בסניף של  Outward Boundבהונג קונג ,ושורה של תפקידי הנחייה ,ניהול ופיתוח
הדרכה בארגון.
מעיין פוקס  -חובב אדם וטבע ,מומחה לשוטטות כדרך חיים ,אבל אוהב גם לחזור הביתה .בין היתר
 MAבמדעי החברה ,ותעודת הוראה .ב עלים של חברת  TIME2PLAYשעוסקת כבר שנים רבות
בפיתוח ,העצמה ,וחינוך בלמידה התנסותית עבור מגוון רחב של קהילות ,ארגונים וקבוצות .בוגר קורס
המדריכים של בית הספר האתגרי  OUT WARD BOUND SCHOOLבצפון קרוליינה .ריכז את
פעילות עמותת אתגרים בחיפה .מרצה בתחום החינוך ההתנסותי במכללת קיי ומסגרות נוספות .מאמין
שיחד נצמח גבוה יותר ונכון יותר.

כנס טבע ,שטח ואתגר הרביעי28.10.15 ,

10

חינוך מבוסס מקום – )(Place-Based-Education
1
"אין האדם למד אלא ממקום שליבו חפץ"
הרצאת פתיחה
ד"ר ארנון בן ישראל ,ראש התמחות גיאוגרפיה ,תכנית שבילים ,מכללת קיי ,באר שבע
מילות מפתח :מקום ,גיאוגרפיה תרבותית ,פדגוגיה ביקורתית ,חינוך-מבוסס-מקום
בהרצאה זו אציג את גישת חינוך-מבוסס-מקום ( ,)PBE - Place-Based-Educationעל מקורותיה
הרעיוניים ועל הביקורת המרחבית-חברתית-חינוכית ממנה היא נובעת .אדגים כמה פעילויות
והתנסויות בגישה זו ב מסגרת הכשרת סטודנטים להוראה במכללת קיי ואשאל – מהו המקום של
החינוך? 'מקום' ,היסוד של הפדגוגיה הזאת ,הינו מושג מפתח בגיאוגרפיה התרבותית-הומניסטית,
המשקף את ההתנסות האנושית המורכבת והגדושה במרחב ,ולמעשה בקני-מידה מרחביים שונים.
גיאוגרפים תרבותיים מיקמו את תפיסותינו המרחביות על פני רצף שקטביו הם תחושת מקום אוטנטית
ועמוקה ,של שייכות ,ביתיות וחיבור ב'-מקום' ,ומנגד ,תחושות של ניכור והדרה במרחבים שמוגדרים
'אי -מקום' .מינוח זה צמח במסגרת ביקורת על המודרנה ,אשר ביסודה הטענה שהייצור התעשייתי
וההמוני של המרחב המודרני ,שמקדש מהירות ,יעילות ,סדר ופונקציונאליות ( ,)Relph, 1976פורם
את תחושת המקום האוטנטית ומייצר בעיקר מרחבי 'אי-מקום' .עפ"י רוח המודרניזם ,שבה לכל
פונקציה מותאם מרחב ההולם את צרכי מערך הייצור שלה – התעשייה במפעל ,החקלאות בשדה,
המגורים בשיכון ...כך גם החינוך המודרני מתועל לתוככי חלל מותאם ותחום – בית הספר .בית הספר
המודרני הטיפוסי הינו אתר סגור-למחצה ,המספק ידע ,תוך שהוא מבודד את התלמידים מקהילת
היום-יום שלהם ,כשהיציאה לפעילות חוץ-כיתתית איננה חלק משגרת הלמידה .תכנית הלימודים
עיוורת ,בד"כ ,למרחב היומיומי של התלמידים  ,The Placeless Curriculum -כפי שהגדיר זאת
קליפורד קנאפ ( . )Knapp, 2005מבחינה אדריכלית ,מעוצב בית הספר המודרני הטיפוסי כמסגרת
המדגישה ערכים של יעילות והירארכיה  -הכיתות ,כולן מרובעות ואחידות למראה ובהן שורות
וטורים ולכל תלמיד מרחב פעולה ותנועה מצומצם ומדוד ...עקרון 'הפרדת השימושים' מארגן את
מרחב בית הספר וקיים פיקוח על הקשר עם 'העולם החיצון' .במונחי הגיאוגרפיה התרבותית-
הומניסטית יוגדר הארכיטיפ הבית הספר הנ"ל כ'אי-מקום' .זהו מערך המנותק מהפולס היומיומי של
החברה ומשום כך יכול לקדם רק למידה שהיא מופשטת-תיאורטית ולא למידה שהיא התנסותית
( .)Vigotsky, 1978כנגד זאת ,הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות גישת חינוך-מבוסס-מקום ,המכירה
בחשיבות עיגון התהליכים החינוכיים ב'מקום' ,בסביבת המגורים ובהצפת סוגיות הנובעות מההתנסות
המרחבית -תרבותית הייחודית של קבוצות חברתיות וקהילות לתוך תהליכי הלמידה .הרעיון הוא לחלץ
את החינוך הפורמאלי מכיתת הלימוד התחומה ולהוציאו אל מגוון מרחבים ומקומות בקני מידה שונים
כמו חצר בית הספר ,השכונה ,העיר וסביבתה .גישה זו מבקשת להתייחס בתהליך החינוכי לידע מקומי,
לנוף תרבותי ,ל'לנדסקייפ' ול'סאונדסקייפ' (הנוף הנשמע) ולבחון את המרחב הסביבתי והקהילתי
שב תוכו ממוקם בית הספר ואת יחס החברה לסביבות אלה ( .)Gruenewald, 2003לצד השינוי
1

תלמוד בבלי ,עבודה זרה ,ט"ו
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הקוריקולרי ,חינוך-מבוסס-מקום מבקש לגוון את דרכי ההוראה ולהכליל מתודות של תנועה לומדת
ולמידה פעילה ,ע"י תנועה אל בית הספר וממנו אל מרחבים סמוכים ,התבוננות בתהליכים במרחבי
התחוללותם ,ובירור סביבתי-רפלקסיבי בשאלות המעניינות את התלמידים עצמם  -אלו הם חלק
ממרכיביי ארגז הכלים המתפתח .בניגוד לרציונל החינוכי הקונבנציונלי ,המבודד את תהליכי הלמידה
מ'רעשי הרקע' ,מבקש חינוך-מבוסס-מקום דווקא להיפתח ולהקשיב 'לרעשים' אלה ורואה דווקא בהם
את הפוטנציאל לשינוי חינוכי עמוק ,מרובה ממדים ורבדים המתבקש בעת הזאת.
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התמודדות עם טראומה ומציאת מנועי צמיחה – לטפס קדימה
הרצאת פתיחה
ליאור כרם (הורטמן) ,מנחה ,מדריך ומנהל בטיחות בתחום החבל בעמותת אתגרים ובגופים נוספים
מילות מפתח :אבדן ,כאב ,התמודדות ,אתגר ,גדילה ,קושי ,סיכון ,הכלה וקבלה
שינויים פתאומיים המתרחשים אצל כולנו מזמנים לנו התמודדויות ואתגרים .האבל הפרטי במקרה של
מקרה מצער כזה או אחר פוגש אותנו לא מוכנים ומהווה טראומה כואבת .ויקטור פרנקל בספרו
"האדם מחפש משמעות" טבע את הביטוי – "בלי סבל ( ...ומוות) ...חיי האדם אינם יכולים להיות
שלמים" .אמנם ,רבים המחקרים העוסקים בחלקם ההרסני של אירועים כגון אלו .עם זאת ,אירועים
כאלו טומנים בחובם גם מנועי צמיחה משמעותיים וכאשר מזדמנת לנו האפשרות לנצל אותם ,נפש
האדם שבנו גדלה וצומחת .בעשורים האחרונים ניכר עניין רב "גדילה פוסט טראומתית" והמודלים
המייצגים אותה  .אחד המודלים גורס כי כל משבר המטלטל את חיינו מביא לזעזוע ולערעור ובמקביל
מתחיל תהליך קוגניטיבי רציף – הלם ,הדחקה ,כעס ,עלבון ,עצב ,דכאון ,אפתיה ולעיתים מעין
השלמה .תהליך זה מתחיל במצוקה ,אך כתלות במצב הרגשי וביכולת הנפשית של הפרט יכול לעורר
אותו ל"צמיחה פוסט טראומתית" ( .)Tedeschi & Calhoun, 1994מעניין הדבר ,שנמצא כי פוטנציאל
הגדילה אינה מושפע בהכרח מגודל הטראומה.
ליאור כרם (הורטמן) ,מטפס צעיר ,נתקל במהלך שירותו הצבאי באתגר כאשר נפצע קשה תוך כדי
שירותו הצבאי .במהלך הטיפולים שאחרי הפציעה ,הרופאים נאלצו לקטוע את מרבית כף ידו הימנית.
ממקום זה ,של אבל ואבדן ,דרך תהליך דומה למודל הנ"ל ,הגיע ליאור להבנה שעצם הפציעה היא
הזדמנות להתקדם דווקא באותו תחביב שנראה היה שייאלץ לזנוח אותו  -ספורט הטיפוס .דרך שנים
של עבודה בתחום חלחלו תובנות נוספות באשר לעיסוק בתחום שיש בו סיכון אינהרנטי ,וחוויות רבות
נוספות תורגמו לתפיסת עולם המהווה בסיס לדיון :מהו התחום הסביר לגדילה ,אילו סיכונים כדאי
לקחת? היכן ממוקם מירב מרחב הגדילה שלי?
מקורות

פרנקל ,ו' ( .)1970האדם מחפש משמעות .הוצאת דביר ,תל אביב.
Tedeschi, R & Calhoun, L. (1994). Posttraumatic Growth: Conceptual foundations and
Empirical Evidence . Psychological inquiry , vol 15, 1-18.
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מושב טבע
על הקשר בין גורמי ריפוי והטיפול עם הטבע (הרצאה)  /אסי שורק
כוחו המיטיב של פולחן הטבע (הרצאה)  /ד"ר יעל כץ חנקין
הגינון הטיפולי ב'דרך הגינון' (הרצאה)  /אילה וייס
אפקט הפרפר – ניהול אפקטיבי במורכבות (סדנא)  /מיכל זיגלמן
התערבות בטבע לאנשים עם מוגבלות (במה מורחבת)
מרחב מצמיח :קורס פרמקלצ'ר לאנשים עם מוגבלות בחוות יבולים  /מאיה גולדברג
הנגשת תכנים בטבע לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית  /רותם ווינר וורד סבאג

על הקשר בין גורמי ריפוי והטיפול עם הטבע – מבודהה ועד לפרויד
הרצאה
אסי שורק ,פסיכולוג קליני' ,טבע ומהות' -בית הספר לפסיכותרפיה קשובת טבע,
asi@tevamahut.org
מילות מפתח ,Present Therapy :טיפול בטבע ,מיינדפולנס ,נוכחות ,ריפוי ,פסיכותרפיה.
בתוך המחקר והיישומים הטיפוליים קיימת הכרה הולכת וגוברת ביעילותו של המיינדפולנס בשיפור
תפקודים כמו קשב וריכוז ובהקלה משמעותית במגוון הפרעות כמו דיכאון וחרדה.
) . (Kabat-Zinn, 2003המילה מיינדפולנס משויכת בעברית לביטויים ולמילים רבות כמו קשיבות,
נוכחות מודעת' ,כאן ועכשיו' ,התבוננות ,להיות בהווה ועוד.
מחקרים מקבילים הבודקים את ההשפעות הפסיכולוגיות על שהות בטבע או בקרבתו מלמדים על
השפעות דומות המצביעות על ה קשר שבין רווחתו הנפשית של האדם לבין איכות הקשר שלו אל הטבע
( .) Nebbe, 1995; Roszak,1995בין היתר נמצא כי עצם השהות בטבע והקרבה אליו מסייעות
לרווחתו הפיזית והנפשית של האדם ומפחיתות סימפטומים של תחלואות שונות כמו חרדה ,דיכאון,
הפרעות קשב וריכוז ,הפרעות התנהגות ,היפראקטיביות והשמנת יתר ()Taylor & Faber, 2003
ההרצאה תעסוק באופן ש בו הטבע תומך בנוכחות המודעת שלנו ועל האופן בו ניתן לשלב יישומים
והמשגות פסיכולוגיות מערביות יחד עם פסיכותרפיה שהטבע מהווה בתוכה שותף מלא למעשה
הטיפולי (שורק .)2014 ,תוצג הדרך בה העשייה הטיפולית עם הטבע בגישת הPresent Therapy-
תומכת בטיפוח נוכחות מודעת וקשב לרגע הזה ,באופן המאפשר לנו חופש בחירה כיצד להגיב ולחיות
את חיינו בכל רגע ורגע.
מקורות
שורק ,א' ( )2014על הקשר בין תודעת ה'לקט' ועבודת המטפל ,פסיכולוגיה עברית מתוך
http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3169
Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: Past, present, and
future. Clinical Psychology Science and Practice, 10, 144-156.
Nebbe, L. (1995). Nature as a guide: Using Nature in counseling, Therapy and
Education, Educational Media Corp, 385-414.
Taylor, A. (2003). A potential natural treatment for attention deficit/hyperactivity
disorder: Evidence from a national study. American Journal of Public Health, 94(9),
1580-1586.
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כוחו המיטיב של פולחן הטבע
הרצאה
ד"ר יעל כץ חנקין,חוקרת דתות בעלת תואר דוקטור לפילוסופיה מטעם אוניברסיטת תל-אביב ,בתחום
מדעי הדתות .עבודת הדוקטורט" :המשמעות המיתית של הדם בפולחן המקראי" הוכנה בהנחיית פרופ'
איתמר גרינולד ,והוגשה באוקטובר  .2008כיום חוקרת עצמאית ואמנית.
טל 03-9227679 .מיילhenka@zahav.net.il :
מילות מפתח :רוחניות ,אנרגיות ,טבע ,דת  ,טקס ,פולחן ,תרפיה
אחד הזרמים ברוחניות העידן החדש הוא הזרם הפגאני המתחדש .2הפגאניזם העכשווי מתאפיין בחיבור
האימננטי לטבע .הקוסמוס שבו אנו חיים נתפס כאלוהות .אמא טבע היא האלה האם ,ופולחן הטבע
עומד בבסיס הפעילות הריטואלית.
פסקל בוייאר טוען כי רעיונות דתיים צצים כאשר מתעורר בהם צורך . 3האירגונים הירוקים מתריעים על
הצורך בשינוי ע קב ההרס שגורם האדם בחברות המתקדמות לטבע ולעולמנו .מנקודת מבט פמיניסטית
טוענת מארי דאלי כי הצורך להשתחרר מכבלי ההשפלה הפטריארכלית ,כבלים חיצוניים ונפשיים
פנימיים כאחת ,מעורר את הצורך לבנות ולהיבנות על ידי כוח אלוהי נשי שישווה בעוצמתו לעוצמת
האל המונותאיסטי .4נצחונו והשתלטותו של האל הפטריארכלי על הטבע ,ובעקבות זאת תפיסת האדם
כבעל חזקה על הטבע ,גרמו לעולם בו אנו חיים נזקים הרי אסון .המגמה העכשווית לשקם את הקיימות
בעולמנו על ידי תיקון הנזקים האקולוגיים ומניעת התפשטותם ,מתבטאת במחשבה הדתית בהחייאת
הפולחנים הפגאניים לכבוד האלה הגדולה של הטבע .5
הניאופגאנים מתייחסים לפעילות הרוחנית במושגים של "אנרגיות" ,או "פעילות אנרגטית" .לגישתם
הפעילות הפולחנית מחוללת תקשורת והשפעות אנרגטיות .האמונה ביכולת ההשפעה האנרגטית על
היקום ועל העצמי עומדת ביסוד הפעילות הפולחנית הפגאנית.
לשיטתי ,כל הדתות על תכניהן המיתיים והתיאולוגיים ,עם תחושות הקודש והייראה ,ועם המנהגים
הריטואליים ,נובעים כולם מהטבע .כלומר מהיות האדם יציר הטבע ,וביתר דיוק מהמבנה המוחי
האנושי .המח האנושי הוא המאפשר לאדם אינטראקציה עם עצמו ועם סביבתו .חיבור זה מתבטא
בהשפעה על האמוציות והאנרגיות הרוחניות של בני האדם וסביבתם באופן מעגלי והדדי.
הריטואל הינו פעילות טבעית לאדם ,כשם שאדם ניחן ביכולת ליצור שפה ,כך הוא ניחן גם ביכולת
לייצר ריטואלים/טקסים .הריטואל הוא שפה שמתבטאת בפעולה .6הריטואל הוא אחד הכלים אשר
מאפשרים לאדם את החיבור לחברה ולטבע שסביבו .אחד הריטואלים ,כפי שהוא מתקיים בקרב קבוצה
ניאו-פגאנית בישראל ,יעמוד במוקד הדיון שאני מציעה.
 2קסם רינה ,דרך הקסם ,אסטרולוג. 2006 ,
Boyer Pascal, 2001, 138
Gyn/ecology: The metaethics of radical feminism, 1978. Daly M.,
Starhawk, 1989, 10-11. Adler Margot, 1986, 24-38
Gruenwald, 2003, 3, 12
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בהרצאתי אתאר את שלבי הטקס ,ואנתח את האופן שבו משפיע הטקס על הרגשות והאנרגיות הרוחניות
של בעלי הפולחן באופן שמעניק לחייהם את התחושה של חיים הראויים לחיותם.
רשימת ספרות
רוח-מדבר מריאנה" ,בחזרה לגן עדן במחשבת העידן החדש :דימויים של עבר אידיאלי בתולדות עם
ישראל" ,בתוך :רוקדים בשדה קוצים ,עורך עידו תבורי ,עמ' .32-33
קסם רינה ,דרך הקסם ,אסטרולוג. 2006 ,
Boyer Pascal, Religion Explained, New-York, Basic Books, 2001
Daly M., Gyn/ecology: The metaethics of radical feminism, 1978.
Gruenwald Ithamar, Rituals and Ritual Theory in Ancient Israel, Brill, 2003.
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הגינון הטיפולי ב"דרך הגינון"
הרצאה
אילה וייס ,מנהלת "דרך הגינון"; מרכז העצמה וטיפול לילדים ,נוער ואוכלוסיות מיוחדות
מילות מפתח :גינון טיפולי  ,תרפיה בגינון ,חיבור לטבע ,אוכלוסיות מיוחדות
העדות הראשונה לגינון בהקשר הטיפולי ניתן למצוא כבר במצרים העתיקה .ישנן עדויות כי רופאי חצר
המלוכה הורו על קיום טיו לים בגני הארמון לבני מלוכה שסבלו מהפרעות נפשיות ( .)Davis,1997בעת
החדשה היה זה פרופסור בנג'מין ראש ,מראשוני הפסיכיאטרים בארה"ב שקיבל את השימוש בחקלאות
כחלק מטיפול בחולי נפש .במהלך מלחמות העולם התפתח השימוש בגינון ככלי מסייע בשיקום חיילים
פצועי מלחמות ,ובשנת  1936הכיר ארגון המטפלים הבריטי רשמית בשימוש בגינון וחקלאות כטיפול
ספציפי לבעלי מוגבלויות מנטליות ופיזיות.
כיום קיימים איגודים מקצועיים רבים של גינון טיפולי ברחבי העולם ואף בארץ התחום קיים ונלמד כבר
כ 15 -שנה במסגרות שונות ומגוונות .בשנים האחרונות מנסה העמותה "אדם צומח" לקדם את התחום
ואת ההכרה בגינון הטיפולי כמקצוע טיפולי.
הגינון הטיפולי הוא כלי עבודה מגוון שיכול לעזור ולסייע לכל סוגי האוכלוסייה :ילדים ,נוער ,נוער
בסיכון ,מבוגרים ,בעלי מוגבלויות ,נפגעי נפש ,קשישים ,נפגעי התמכרות ,אסירים ועוד .מטרות הטיפול
משתנות בהתאם לאוכלוסייה וכך גם המתודה והאמצעים הננקטים.
העבודה בגינון הטיפולי נעשית באופן אישי או קבוצתי כאשר גם בקבוצה הפעילות יכולה להיות
פרטנית; מטפל -מטופל.
בהרצאתי אבקש להציג את עקרונות הטיפול בגינון תוך הדגמה מעבודתי עם שלוש קבוצות שונות
בשלוש מסגרות עבודה נפרדות :קבוצת ילדים צעירים המגיעה ל"חוג גינון" פעם בשבוע; קבוצת נערים
בסיכון העובדת בחממה הבית ספרית ,במפת"ן-ברק פ"ת; ובעלי מוגבלויות במע"ש רמת גן.
ביבליוגרפיה
גינון טיפולי :עקרונות ומעשים (פרקים נבחרים מתורגמים לעברית) ,המסלול לגינון טיפולי .סמינר
הקיבוצים .מתוך:
Sharon P. and Marta Strauss. Horticulture as Therapy: principals and practice.
Bibliography:
Davis, S. (1997). Development of the Profession of Horticultural Therapy: Therapy Principals
and Practice. New York-London: Haworth Press, Inc.
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"אפקט הפרפר"  -ניהול אפקטיבי במורכבות
הרצאה סדנאית
מיכל זיגלמן MSc. ,בפיזיקה ,יועצת לניהול ומנהיגות במורכבות ,מייסדת ומנכ"ל Duality

מפתחת שיטת ©  - Bimodal Managementהניהול הדואלי .עוסקת ביעוץ ,ליווי ,הנחיה ואימון מנהלים
וצוותי הנהלה בארגונים במגזר העסקי ,הביטחוני והממשלתי
מילות מפתח  :מודל הניהול הדואלי ,ניהול באי ודאות ,מערכות טבעיות ,מערכות מורכבות ,סדר וכאוס,
פיזיקה בניהול ,תפיסה קוונטית ,Bimodal Management ,רזוננס ,שדה ניהולי ,אי רציפות.
ארגונים ומנהלים מתמודדים כיום במציאות מורכבת .שינוי תמידי ,מידע חדש המתהווה תדיר ,ריבוי
"שח קנים" ,אירועים נקודתיים המתפתחים להשלכות דרמטיות ורמה גבוהה של אי ודאות .אלה ועוד,
מאתגרים את תפיסת הניהול המסורתית ,מערערים ידע וניסיון ,פוגעים בקבלת ההחלטות ובהשגת
תוצאות.
"לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת חשיבה בה השתמשנו כשיצרנו אותן"( .אלברט
איי נשטיין) .האתגרים בסביבה המורכבת דורשים מאיתנו שינוי מהותי בתפיסת הניהול .מתפיסת העולם
הניוטונית ,הלינארית ,המבוססת חיזוי וודאות לתפיסת עולם קוונטית ,המכירה באי ודאות כמובנית
ומכילה תופעות של אי רציפות .תפיסה שיודעת לעבוד עם מערכות כאוטיות בהן בו סדר ואי סדר
מתקיימים בו זמנית ותלויים זה בזה ,עם רשתות של אינטרקציות והשפעות הדדיות ועם טשטוש
הגבולות המוכרים.
הורגלנו לחשוב על הטבע במושגים של "חוץ"" ,רחוק"" ,לצאת אל חיק הטבע"...
מתודולוגיית ©  ,Bimodal Managementמסתמכת על עקרונות מדעיים מתחומי הפיזיקה ,תיאוריית
המורכבות ( )Complexityותורת הרשתות ,מכירה בכל מערכת בחיינו :אדם ,צוות ,ארגון ,סביבה עסקית
 כ "מערכת טבעית" ,חלק אינטגרלי מהטבע .לפיכך ,פועלת באותה חוקיות אוניברסלית המתקיימתבטבע .היכרות עם חוקי המשחק ב"מערכת הטבעית" הינה חיונית ליועץ ,למנהל כמו גם לארגון ,כדי
להישאר רלבנטי ולהתמודד היטב עם האתגרים האופייניים למערכות אלו .מערכת מושגים פיזיקלית,
כמו "שדה"" ,רזוננס"" ,קפיצה קוונטית" ...משמשת בגישה זו ,בשילוב עם הבנת החוקיות הבסיסית
בטבע ,כבסיס לפרדיגמה חדשה ,כזו המתאימה לסביבות המורכבות של תקופתנו.
בבסיס הגישה  -מודל הניהול הדואלי © .המודל מיישם עקרונות מתורת הקוונטים ומציע יישום בו זמני
של שני אופני פעולה ,מנוגדים לכאורה" ,תכנון" ו "תמרון" ,גם וגם ,כפרקטיקה ניהולית התואמת את
הדינאמיות הטבעית והבלתי נמנעת של ארגונים ,סביבות עסקים ו ..הטבע.
הגישה הדואלית מיושמת בתחומים שונים בעולם הניהול והארגון ,כגון :תכנון אסטרטגי ,קבלת
החלטות ,תקשורת ,ניהול סיכונים ,פיתוח חדשנות ועוד.
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במפגש נכיר את הגישה הדואלית ,כתפיסה ניהולית/ייעוצית וכהשקפת עולם .נתנסה בדינאמיקה של
"מערכת טבעית" .נפגוש כלי מתוך סט כלים המיישמים את חוקי הפיזיקה בעולם הניהול .יחד נדון
בתובנות וביישומים הפרקטיים של הגישה לפעילותנו המקצועית והאישית.
עוד על הגישהwww.duality.co.il :
בבליוגרפיה:
.1
.2
.3
.4
.5

אלברט לסלו ברבאשי ,קישורים – המדע החדש של רשתות  ,הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד
.2004
פרפ' דניאל כהנמן ,לחשוב מהר לחשוב לאט ,הוצאת כנרת ומטר 2013
פיטר מ .סנג'י ,הארגון הלומד ,הוצאת מטר 1997
נסים טאלב ,אנטי שביר ,הוצאת דביר 2011
תומס ל .פרידמן ,העולם הוא שטוח :העולם הגלובלי – החיים במציאות חדשה ,הוצאת אריה ניר
.2006

6. Patricia Shaw, Changing Conversations in Organizations: a complexity approach to change,
Routledge Publication 2002.
7. Peggy Holman, Engaging Emergence - Turning Upheaval into Opportunity, BerrettKoehler Publishers 2010
8. Shona L. Brown, Kathleen M. Eisenhardt, Competing On The Edge - Strategy as Structured
Chaos, Harvard Business School Press 1998
9. Margaret J. Wheatley, Leadership and the new science - Discovering Order In a Chaotic
World. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc. 2006
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מרחב מצמיח :קורס פארמקלצ'ר לאנשים עם מוגבלות בחוות יבולים בכפר מל"ל
הרצאה
בשיתוף אגף נכויות ושיקום ג'וינט – ישראל
מאיה גולדברג ,מורה לאמנות ומנחת קבוצות בשיטת טבע-תרפיה.
וענת גלנץ ,אגרונומית ומורה לפרמקלצ'ר.
 yevulim13@gmail.comמאיה  052-4663168ענת 052-3643721
מילות מפתח  :פארמקלצ'ר ,קהילה ,קבוצה הטרוגנית ,תהליכים קבוצתיים ,דיאלוג אדם טבע ,רווחה
רגשית ופיזית ,שינוי עמדות לגבי אנשים עם מגבלות.
בעידן בו הנוף הפתוח הופך ליער נדל"ן והקניונים מחליפים את הפרדסים ,נותרה במרחק חמש דקות
הליכה מלב העיר ,פינת הקסם הנקראת "חוות יבולים" .חווה חינוכית המושתת על עקרונות קיימות
ופארמקלצ'ר .מרחב מצמיח המאפשר לאדם הפועל בו להיות קרוב לטבע ולאדמה ומביא לידי ביטוי
את הכוחות היצירתיים והיצרנים של השותפים בו.
הרצאתנו תוקדש לתיאור פעילות המתקיימת בחווה והיא קורס ייחודי ,המיועד לאנשים המתמודדים עם
מוגבלויות רגשיות ,התפתחותיות ,חושיות וקוגניטיביות המתקשים לנהל אורח חיים עצמאי .הקורס
ממושך ומתקיים על פני מספר חודשים במהלכם המשתתפים נחשפים ללמידה מעשית ועיונית ,התכנים
מגיעים מעולם הפארמקלצ'ר ואורח חיים בריא.
מעבר לתכנ י הלימוד מושם דגש על כישורי חיים ,כישורים חברתיים והעצמה אישית התהליך בקורס
הינו תהליך קבוצתי והעיבוד הרגשי נעשה דרך הכלים של הטבע תרפיה ושילוב אומנויות.
בוגרי הקורס משתלבים בתוכנית המשך " יבולים מארחים " השמה דגש על פיתוח מיומנויות הדרכה
ואירוח ככלי מעצים המאפשר לאנשים עם מוגבלות לעסוק בתוכן משמעותי ומאפשר מפגש בקהילה
התורם לשינוי עמדות.
בהרצאתנו נרחיב על:





הקשר הקיים בין פארמקלצ'ר והדיאלוג של האדם והטבע לבין רווחה רגשית ופיזית
עוצמתה של קבוצה הטרוגנית (רב נכותית) ,מאפייניה ומיומנויות ההנחיה הנדרשות
האיכויות הקיימות במרחב מצמיח ,ועל ההקבלה בין דימויים מהטבע לבין תהליכים קבוצתיים
ואישיים
להרגיש שייך – לצמוח בחווה – תרומת תוכנית ההמשך "יבולים מארחים" על חי המשתתפים בה
וההשפעה של התוכנית על מעגלים נוספים בקהילה

לקריאה http://www.permacultureisrael.org/ :מה-זה-פרמקלצר
הספר ":גן עדן בפתח הבית "–טליה שניידר
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הנגשת תכנים בטבע לחניכים עם מוגבלות שכלית והתפתחותית
הרצאה
רותם ויינר ,פסיכולוגית שיקומית מומחית ,עמותת לטם -טבע נגיש לכולם,
052-5735307 , rotem@lotem.net
ורד סבאג-קורן ,סמנכ"ל חינוך ,עמותת לטם-טבע נגיש לכולם,
052-5553741 , vered@lotem.net
מילות מפתח :עמותת לטם ,צרכים מיוחדים ,העצמה בטבע ,חינוך מיוחד ,מוגבלות שכלית
התפתחותית ,פישוט לשוני ,הנגשה לשונית ,הנגשה קוגניטיבית ,התאמת טיולים לאנשים עם צרכים
מיוחדים.
עמותת לטם הוקמה במטרה להעצים אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים על ידי פעילות חווייתית בחיק
הטבע .מאז  ,1993אנו מדריכים כ  30,000מטיילים מדי שנה ,מתוכם כ 60%-הינם בעלי מוגבלות שכלית
התפתחותית .הטיול בטבע מאפשר לאוכלוסיה זו לעשות את שעושים כולם ונוטע בהם תחושת שייכות,
סיפוק וביטחון עצמי (רייטר.)1997 ,
מוגבלות שכלית התפתותית הינה נכות התפתחותית שבה קיים קושי או איחור משמעותי ברכישת
מיומנויות למידה ,מיומנויות תקשורת ומיומנויות השייכות לתפקוד היומיומי .ישנן רמות שונות של
מגבלה ,החל ממגבלה קלה המאפשרת תקשורת מילולית מלאה ועד מגבלה עמוקה בה אין יכולת
ורבאלית כלל ולרוב היא מלווה במגבלות פיזיות (לוקסון.)2002 ,
חוקרים רבים מצביעים על קשר בין רווחתו הנפשית של האדם לבין איכות הקשר שלו אל הטבע
)  .(Nebbe, 1995, Roszak et al, 1995על מנת לאפשר לחניכים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
להנות מהטבע הסובב אותנו ,יש צורך בהנגשה פיזית וקוגניטיבית .עמותת לטם מתמחה מזה  21שנה
בהנגשת הטבע לכל אדם באשר הוא ע"י שימוש בלתי אמצעי בחומרים ,גירויים ותהליכים המתרחשים
בחיק הטבע.
מחקרים מוכיחים כי למידה דרך התנסות ולמידה רב-חושית נותנת ללומד יותר מדרך אחת לעבד
ולחוות את המידע אליו הוא נחשף והופכת את הלמידה למשמעותית יותר ואת הידע הנרכש לזמין
(מאור.)2008 ,
במסגרת ההרצאה נערוך הכרות עם התסמינים השונים של מוגבלות שכלית התפתחותית ונכיר לעומק
את מאפייני הלקות .לאחר מכן נלמד עקרונות בסיסיים בהנגשת תכנים בטבע לאנשים עם מוגבלות
שכלית התפתחותית כגון:
פישוט לשוני
שימוש באמצעי המחשה מגוונים
עבודה חושית
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התנסות ואתגר  ...ועוד.
ההרצאה תשלב תיאורי מקרה ודוגמאות מנסיון רב שנים בשטח.
רשימת מקורות
 .1רייטר ,ש .)1997( .חבר חריג במערכות הרווחה ,הבריאות והחינוך .חיפה :גסטליט
 .2לוקסון ,ר .ועוד (  .) 2002מוגבלות שכלית ,הגדרה סיווג ומערכות תמיכה .מהדורה עשירית.
האגודה האמריקנית למוגבלות שכלית( .עברית :אדם ,מרכז בין תחומי ישראלי ,מארגון בית
אקשטיין ,בשיתוף משרד הרווחה האגף לטיפול באדם עם מוגבלות שכלית).
Nebbe, L.L. (1995). Nature as a guide: Nature in counseling, therapy, and education. .3
(2nd ed.). Minneapolis, MN: Educational Media Corporation.
Roszak,T., Gomes, M.E., & Kanner, A.D. (Eds.). (1995). Ecopsychology: Restoring the .4
earth healing the mind. San Francisco: Sierra Club Books.
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מושב שטח
ניהול מסע במצבי קור וחום קיצוניים (הרצאה)  /דוד מיכאלי ושאולי לב
רוח המסע כמעוררת רצון לשינוי – מודל התערבות (הרצאה) /
דויד הרועה ,כפר הנוער מנוף
סדנאות מנהיגות למפקדים בתנאי קיצון (הרצאה)  /רון בן דוד וסיגלית שחר
מסעות נערות ונשים במדבר – האם נחוצה ההפרדה? (הרצאה) /
ד"ר יקירה לוי וגל בלוה
הטבע כמרחב להבנת תהליכים גלויים וסמויים (סדנא ודיון)  /ערן כהן

ניהול מסע במצבי חום וקור קיצוניים
הרצאה
דוד מיכאלי ,MPH ,ראש התוכנית הבינתחומית לטיפול וניהול באמצעות השטח בסמינר הקיבוצים,
מנהל תחום שטח עמותת ענ''ב ,בעל ותק של עשרים שנה בניהול מסעות חניכה אתגריים וטיפוליים
בשטח ,מחבר הספר :מכת חום
טל050-9113299 :
שאולי לב ,יו"ר איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל ,מוביל מסעות חניכה אתגריים במסגרת
"צוות שביל" ועמותת ענ"ב ,מומחה לניהול מצבי לחץ וסכנה .מחבר הספר :הישרדות – מדריך
לביטחון אישי
טל050-7626222 :
מילות מפתח :הלם אקולוגי ,חברת שפע ,ליבת הגוף ,מכת חום ,מכלול בטיחותי.
מבוא :במהלך המאה ה 21-צפויים שינויים ניכרים באקלים ברחבי העולם ,ואף יותר מכך באגן הים
התיכון .שינויים אלו עלולים להוביל לפגיעה משמעותית ברווחת האדם ובמערכות הטבעיות .באגן הים
התיכון צפויה עליית טמפרטורה ממוצעת של  ºC 2.2-5.1עד סוף המאה הנוכחית וירידה בכמויות
הגשמים בתחום של  4-27%בהשוואה לסוף המאה העשרים .צפויה עלייה בעוצמת אירועי גשם
קיצו ניים ,צפויה עליה בטמפרטורת קיץ מרבית וממוצעת ועלייה במספר גלי החום .מציאות זו מעלה
את הסיכון לאירועי בטיחות בשטח ומשפיעה על פעילויות החוץ של משרדי החינוך ,הרווחה ,הפנים,
העבודה ,הסביבה והתחבורה ,ופעילויות חוץ של גופים מפעילים כמו תנועות נוער ,חוגי סיור ,עמותות
וכל מי שעוסק בתחומי טבע ,שטח ואתגר.
השינויים הסביבתיים בארץ ובעולם תורמים לנתק בין בני חברת השפע לבין תנאי השטח הפתוח .נתק
זה מגביר את הסיכוי להיפגע מאירועי אקלים קיצוניים של חום או קור .לפיכך ,הכרת התמונה
ההתנהגותית והסביבתית מסייעת להסתגלות ולאקלום נכון ,ולמניעת פגיעות כאשר ניהול היחיד
והקבוצה תלוי במרכיבים של התנהגות ,סביבה ,ארגון שהם שלושת המרכיבים של מודל מדדי
הבטיחות.
ההרצאה מתבססת על עבודת שדה בשטח משנת  1993עד  2015עם קהלים של נוער ומבוגרים בעיקר
משרותי משרד הרווחה ומשרד החינוך .בעבודתנו צפינו באוכלוסיה של כ  8000איש בקירוב
שהשתתפו בפעילות כ  800קבוצות בקירוב .המכנה המשותף לכל המשתתפים מבוסס על חברת השפע
והוא מורכב מחיים אורבאניים תלויי טכנולוגיה ,תזונה תעשייתית ,בידוד ומיזוג ,ישבנות ,שעות
פעילות שאינן תואמת יום ולילה ,רישות תקשורתי .בשטח נצפו גם מאפיינים התנהגותיים של חברת
השפע שמשפיעים לרעה על תפיסת מציאות מגבירים סיכון בתנאי קיצון כגון :בעיות קשב ,שימוש
באלכוהול ,תרופות ,סמים ועישון .זאת ,לצד בעיות השמנה ,נשימה ,סוכרת ,אלרגיות ,בעיות לב ושיווי
משקל.
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בהרצאה נדון ביחסי הגומלין שבין אדם לסביבה ,נסקור ונציג את הנושאים הבאים:
 .1עליית מספר אירועי הפגיעה מחום בשני העשורים האחרונים
 .2האקולוגיה העירונית כתופעה של התנתקות מהשטח
 .3הלם אקולוגי של נחשפים לשטח
 .4המרכיבים השונים הפוגעים או מסייעים לבטיחות באירועי אקלים
 .5היערכות נכונה לחשיפה לשטח
 .6מכלול מדדים לבטיחות וטבלה לאומדן רמות בטיחות
מטרות ההרצאה:
להכיר את מגמת השינוי הסביבתי והאקלימי.
לתת מידע בטיחותי וניהולי של מסע או פעילות בתנאים קיצוניים.
להציג מודל לאומדן מדדי בטיחות עם מרכיבים ארגוניים ותרבותיים כחלק ממכלול בטיחותי.
ביבליוגרפיה:
 מיכאלי ,ד .מכת חום ,מדף 2010
 עירית גולן אנגלקו ,ישעיהו בראוור ,היערכות ישראל לשינויי אקלים גלובליים ,המשרד להגנת
הסביבה ,יולי 2008
 סקירת אירועים (אקלימיים) קיצוניים בארץ ישראל ,השרות המטאורולוגי ,משרד התחבורה,
.2008
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רוח המסע כמעוררת רצון לשינוי – מודל התערבות
הרצאה
דויד הרועה ,מחנך ,סופר ,מוביל מסעות לנוער בסיכון בכפר הנוער "מנוף".
מילות מפתח :מסע אל עצמך במדבר ,רוח המסע ,נוער בסיכון
" חוויה רוחנית היא נוכחות בלתי נראית ,שמעניקה לנו את מתנות החיים" (רומי)
ה"מסע אל עצמך במדבר" מתקיים בכפר הנוער "מנוף" מאז שנת .2007
מסע מוצלח הנו מסע שנוצרת בו אווירה מיוחדת .יש מעין קסם באוויר ,המאפשר פריצה של גבולות
העצמי ,של נכונות ורצון לשינוי ,של דיבור אותנטי ושיתוף מהלב ,של הקשבה ,אמון ,הכרת הטוב
ותחושת חיבור לסביבה ולחברים במסע.
"זוהי הרגשה שמציפה אותנו כאשר אנו מלאי פליאה על הכול .מבינים שקיים משהו נצחי או לפחות
חסר גבולות כמו האוקיינוס ,ולאיזה רגע של חסד אנו חשים שהכול בדיוק כפי שצריך להיות" (פרויד
.)1930
רוח המסע אינה רק האווירה המיוחדת הנוצרת בזמן הליכה במדבר .זוהי נוכחות גבוהה המגיבה
להתנהלות ,לתוכן ,ולכוונות של מוביל המסע והמשתתפים .הרוח ששוכנת במדבר ,מסוגלת להתגבר
על ניכור התרבות העכשווית ולהביא מתבגרים רעשניים ומעצבנים לחוש התרוממות רוח ,לחפש
אחרי האמת ולהיות רגישים וזורמים עם מה שקורה ,כי " הנפש חותרת לפגוש את מה שמעליה" (יונג
.)1955
רוח המסע ממיסה את אשליית הנפרדות שבאדם ומאפשרת חיבור ופתיחות לטבע" :האדם הוא חלק
מהשלם שאנו קוראים לו יוניברס .הוא חווה את עצמו ,את מחשבותיו ורגשותיו ,כנפרד מהשאר,
תעתוע אופטי של המודעות שלו .תעתוע זה הוא כלא המגביל אותנו להתמקד ברצונותינו האישיים
ובהענקת חיבה רק ל קרובים אלינו .משימתנו הינה לשחרר את עצמנו מכלא זה על ידי הרחבת מעגל
החמלה ,לחבק את כל היצורים ואת הטבע כולו ביופיו" (אלברט איינשטין .)1931
ניתן לראות בחשיפה לרוח המסע הזדמנות לחוות "חווית שיא" כפי שהגדיר אותה מאסלו ,חוויה
המרחיבה את הלב והתודעה ,מעניקה משמעות ,ומאפשרת מימוש עצמי.
במסע אל עצמך במדבר יש מספר מרכיבים המאפשרים לחוות את ההרגשה המיוחדת הזו :למשל
הכוונה וההתכוננות של מוביל המסע ,ביחס לעצמו ולמשתתפים .רוח המסע מגיבה לעבודה המודעת
של מוביל המסע ,המעודד כל אחד מהמשתתפים ( ואת עצמו בראש ובראשונה )...להיפתח ,להתרחב,
לצאת מאזור הנוחות.
בהתנהלות ותכני המסע ,למשל-בהליכת הלילה ,בהליכת זוגות ,בבדד ,בסיפורים ובשאלות ב"אבני
הדרך" ,ברגישות ובכבוד למדבר ,בהסתפקות במועט ,בהתגברות על קושי ,בטכסים ובתרגילים
השונים יש הזדמנות לפתוח את הלב ,לחלק ע ם האחר את הסיפור האישי ,להשתחרר ממה שלא
חייבים לסחוב ולהיפתח למקומות הקוראים לעידון ,שינוי והתפתחות .בשלב מסוים מתחילים להרגיש
שנוצר מרחב שיש בו אהבה ,אמון ,ותמיכה .למרחב הזה זורמת רוח המסע שמעצימה את ההרגשה
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הטובה ,יוצרת סוג של שקיפות וצלילות בתודעה ובנראות וגורמת לרבים מהמשתתפים לחוש
משמעותיים ובטוחים.
במסע אל עצמך במדבר נזרעים זרעים של רצון לשינוי.
חלקם נובטים במשך השנים .ומסמנים דרך למימוש עצמי.
אצל משתתפים המשתמשים בסמים ובאלכוהול המסע מאפשר להוריד הכחשות ולהתחבר לתחושת
החסד והמלאות הבאה במקום הצורך בסטלה " .שינוי התנהגותי בונה נוצר כאשר האדם מקשר אותו
למשהו בעל ערך פנימי ,משהו חשוב שיקר ללבו" (מילר ,רולניק )2002 ,רוח המסע מעוררת את הטוב
שבאדם ותורמת לאופטימיות ולאמון ביכולתו לעשות שינוי.
אנו שמטפלים ומחנכים בטבע ,העדים להשפעת המדבר והטבע בכלל ,החווים רגעים עם שאר רוח,
יכולים להיות עם מודעות לחסד ולכוח הבריאה ולכוון את חיינו ועבודתנו ,כך שנהיה כלי לרוח
ששוכנת בכול ,ונאפשר זאת גם לאחרים.
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סדנאות מנהיגות למפקדים ומנהלים בתנאי קיצון
הרצאה
סיגלית שחר ,פסיכולוגית ארגונית במשטרת ישראל .בעלת תואר שני בפסיכולוגיה ארגונית.
דוקטורנטית במחלקה לחינוך למדע ולטכנולוגיה ,הטכניון .בעלת ניסיון רב בפיתוח ,הובלה וביצוע של
סדנאות מנהיגות ,ניהול ועבודת צוות בשטח ובכיתה .עוסקת בתכנון ,ליווי והטמעת תהליכי פיתוח
ארגוני ,צוותי ושל הפרט.
טלפון  050-6275916כתובת מייל sigalit.shahar10@gmail.com

רון בן דור ,מנחה קבוצות ויועץ ארגוני בכיר .פסיכותרפיסט ,בוגר בית הספר לפסיכותרפיה
באוריינטציה יונגיאנית .בעל ני סיון רב בהובלת תהליכי יעוץ והנחיה בארגונים חברתיים וציבוריים.
התמחות בעבודה עם כוחות הביטחון בתחומי פיתוח מנהיגות ,פיתוח ארגוני ,עבודת צוות ,פיתוח
מנהלים .משמש כמרצה באקדמיה בתחום הנחיית קבוצות (התוכנית לתואר שני בהנחיית קבוצות
בשילוב אומנויות בלסלי קולג' ,סמינר הקיבוצים ,החוג לשירותי אנוש במכללת עמק יזרעאל ועוד).
בעל רקע נרחב בתכנון והובלת תהליכי למידה התנסותית תוך שילוב אמנויות וכן בתחומי
הטבעתרפיה .חבר לשעבר בוו עד העמותה הישראלית להנחייה וטיפול קבוצתית .בעברו ,יועץ בכיר
לפיתוח מנהיגות בבית הספר לפיתוח מנהיגות ,צה"ל
ron376@zahav.net.il 052-8575696
מילות מפתח :מנהיגות ,מנהלים ,סדנא ,מדבר ,התערבויות
"...המסע שלנו מתחיל בחושך ונגמר בחושך .מסענו יכול להיות רק פרטי ומעברינו בטריטוריות
בוערות או קפואות במדבר או ברמות ההר הוא אמיתי ומטאפורי כאחד .גרגר החול וההר הגדול הם
אמיתיים .אני הוא זה האמיתי .תבניות רוחנו הן מטאפורות .מעברנו באמת מעצב את התבניות :מבטל,
בונה ,מקשר ,מחבר ,מאיר( ".דוד מיכאלי)
סדנאות מנהיגות למנהלים נועדו לאפשר בוננות אישית-פנימית ושל הקבוצה במאפייני המנהיגות של
כל משתתף ולא פשר לו לרענן ,לחדש ולפתח כיוונים חדשים או לחזק כיוונים קיימים במנהיגותו.
סביבת המדבר מעצימה את תחושת אי הודאות דרך שני אתגרים .הראשון הוא התמודדות המשתתפים
עם האתגרים הפיסיים שהסביבה המדברית הלא מוכרת מציבה :אקלים (חום ,קור) ,מרחב חסר גבולות
הנתפס כדומה בצ בעים ובטופוגרפיה המקשה על ההתמצאות .אתגר שני הוא הצורך של צוות לדאוג
לעצמו ברמת המזון ,מים ,קצב התקדמות וכיוב' ושוב – בסביבה לא מוכרת .שני אתגרים אלו מערערים
את תחושת הביטחון של המשתתף ומאיצים בו לדאוג להישרדותו והישרדות הצוות .כך ,סדנא במדבר
מעצימה את אינטנסיביות המפגש בין המבנה המתוכנן של הסדנא לבין הדינמיקה המתפתחת בין
המשתתפים בסדנא ,להבדיל מסדנאות בטבע בסביבות פיסיות מוכרות ו"ירוקות" יותר .עוצמה נוספת
בדינמיקה שנוצרת בתוך סדנת מנהיגות במדבר נובעת מהמפגש בין התחושה הסובייקטיבית של
המשתתף של מרחב האינסופי כפי שחשים במדבר אל מול סמכות והגבלה המוצבים מולו במבנה
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ומטרות הסדנא  .העוצמות של תחושת אי ודאות ושל המאבק בין חופש לבין הבנייה יוצרים דילמות
הנחייתיות מגוונות בפני מנחה הסדנא .מודעות מנחה לתהליכים המופעלים עליו מגבירה את יכולתו
להתמודד ולשפר את ההנחייה וכתוצאה את השגת יעדי הסדנא.
בהרצאה נעסוק בדילמות הנחייתיות עמן אנו מתמודדים בהנחיית סדנאות לפיתוח מנהיגות וניהול
במדבר ובתנאי קיצון:
 .1כיצד לשלב את ההמשגה התיאורטית שנראית במהלך סדנא במדבר כמנותקת ממציאות החיים
שם ,כך שתתאים לתוואי השטח המדברי?
 .2כיצד להשתמש במאפיינים הפיסיים של המדבר כמו אקלים או דרדרת סלעים באמצעות הקבלתם
לתהליכים רגשיים שעוברים על המשתתף תוך חיבור למטרת הסדנא (פיתוח מנהיגות)? לדוגמא:
כיצד דומה טעות בניווט במדבר לטעות של מנהיג בארגון המוביל צוות משימה?
 .3מה צריכה להיות עוצמת ההתערבות ההנחייתית (דרך הניסוח של המשוב למשתתף :ישיר מאד או
מסוגנן ורך יותר)? כמה פעמים להתערב הנחייתית (מיעוט משובים יוביל להחמצת למידה ,יותר
מידי משובים יעיקו על המשתתפים שיפסיקו להפנים למידה).
בסיס תיאורטי להרצאה
 .1חיזוק תחושת המסוגל ות בקרב מתבגרים בסיכון .פרופסור רחל לב ויזל .אוניברסיטת בן
גוריון.
 .2מסעות הישרדות-עקרונות ,דרכי יישום והשפעתם על הערכה עצמית ומסוגלות אישית של
נוער מנותק בישראל .רומי שלמה ,כהן יחזקאל .אוניברסיטת בר אילן החוג לחינוך 1999
Outdoor behavioral healthcare-definition&practice.keith c russel. Phd .3
Jhon c. hendee. phd
Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of .4
learning and development. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
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"אם אישה לא תשתחרר,
איך תדע כלל כמה רחוק תוכל להגיע?
אם לא תחלוץ את נעלי העקב,
איך תדע כלל כמה רחוק תוכל ללכת?
או – כמה מהר תוכל לרוץ?"
ג'רמיין גריר

"הרועות למרחקים" – מסעות נערות ונשים במדבר – האם נחוצה ההפרדה?
הרצאה
ד"ר לוי יקירה  -פסיכותרפיסטית מתמחה בטיפול בנערות ונשים במדבר,מפתחת התוכנית הפמיניסטית
במדבר "הרועות למרחקים" ,מנחה מסעות טיפוליים ,מקימת "לוכדות החלומות" בכפר הנוער מנוף.
גל בלוה – עו"ס ומנחת קבוצות ,מטפלת שטח מנחה ב"הרועות למרחקים" ,מתמחה בטיפול בטראומה
מילות מפתח :טיפול דרך שטח ,נערות ,נשים ,טיפול מותאם מגדר
ההרצאה מציגה את חשיבותה של התייחסות ייחודית לנערות ונשים גם בתחום של טיפול באמצעות
שטח ואתגר .באמצעות תיאורי מקרה ,ניתוח מחקרים (כולל המחקר של המרצה ,ד"ר יקירה לוי –
"נערות ,גוף וגבולות" ,)2009 ,והצגה תאורטית ,תועבר גישת העבודה של "הרועות למרחקים",
המתמחות במסעות לנערות ונשים.
עד לפני מספר שנים שנים נערות ונשים יצאו למסעות העצמה וטיפול בקבוצות מעורבות מתוך
מחשבה שכמו בחיים גם במדבר הן צריכות להתמודד עם היחסים המגדריים בין בנים לבנות .מקריאת
מחקרים והעמקה בנושא הפמיניסטי  ,ולאור מחקר שנעשה " 2002נערות על המפה" בישראל עם מיכל
קומם ,מרים גולן  ,טל דולב ודריה יובל ,עולה כי –"יש יותר עדויות שנערות חוות קשיים שונים
מקשייהם של נערים ושהן זקוקות לסיוע בתחומים שונים .ניצני ההבדלים בין גברים לנשים נראים כבר
בגיל ההתבגרות  :פער שנובע מתהליך הסוציאליזציה השונה שנערים ונערות עוברים .גיליגן ()1995
חקרה את ההבדל בין ילדות בנות שבע שהן בעלות ידע ואינן חוששות מקונפליקטים וממאבקים
לעומת נערות בנות  15בגיל ההתבגרות המרבות לשתוק ולענות "לא יודעות" .אצל נערים ,גיל
ההתבגרות מלווה במסר  -צא והתפתח ואילו אצל נערות גיל ההתבגרות מלווה במסר עכשיו את אישה
ומצופה עליך להתנהג כמצופה ,בהתאם לציפיות הגבר כניעה וטיפול בגבר .גולן( )2002מציינת כי
המפגש של הנערות עם דרישת גיל ההתבגרות ועם הסטראוטיפים המגדריים בחברה ובמשפחה גורם
להן לוותר על עצמן למען קשר עם הזולת  .בסקר שנערך בכלל התלמידים בישראל (הראל ,אלנבוגן-
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פרנקוביץ ,מולכו,אבו-עסבה וחביב  ) 2002נמצא שנערות נוטות יותר מנערים לסבול מבעיות רגשיות
כגון דימוי עצמי נמוך ,דימוי גוף נמוך ותחושה כללית של חוסר אושר ,אחוז גבוה דווחו שהן עושות
דיאטה להרזיה ללא פיקוח רפואי ,כל זה בעידוד האימהות שלהן בעיקר ,הסביבה הקרובה  .הנשים
האימהות שבויות באותו תהליך .לאור המחקרים האלו במהלך העשור האחרון ,התחלנו לקיים מסעות
של נערות ונשים  ,עם דגש על צוות נשי ,וכל המסע ברוח נשית ובתפיסה הפמיניסטית ,בהשוואה
למסעות מעורבים של בנים ובנות .במסעות המעורבים הדגש על הפיזיות מאד גבוה ,הגישה כלפי
השטח נוטה להיות "צבאית" וגברית ,מה שמקטין את היכולת של הנערות לבוא לידי ביטוי ,ומצמצם
אותן לתפקידים הג'נדריאליים המקובלים בחברה – הבנים מנווטים ,סוחבים ,מדליקים את האש,
והבנות – מכינות פיתות ,מבשלות ,ובעיקר – נתמכות .במעגלי העיבוד הן מתקשות להשמיע את קולן
הייחודי ,הרגשי והחברתי.
לסיכום :יש לבודד את הנערות והנשים לתת להן מקום ומרחב לבוא לתת ביטוי ליכולות שלהן מבלי
ביקורת ולחצים חברתיים ,לאפשר להן להתעייף או לבכות ,לתת מקום לשיח נשי ,מעצים ,על גוף
וגובלות ,חברות ומסוגלות .כאן נכנס השחקן הראשי  -המדבר  ,והצוות הנשי שמלווה את המסע.
מקורות
 נערות על המפה-מיכל קומם,מרים גולן,טלל דולב ודריה יובל ( ,)2002גיליגן ,פיפר ,הנקוק ,1995
 גולן  ,2002סקר על תלמידים בישראל האונברסיטה בתל-אביב-עבודה סוציאלית הראל,אלנבוגן-
פרנקוביץ,אבו-עסבה,חביב  ,2002רפפורט  ,1993הגישה הפימניסטית החינוכית מילר ,1978
שוליות משולשת ברגר ושכטר  ,1989צומת סיכונים כאהן,סטרבצ'ינסקי,ויורוביץ' , 200קורמר נבו,
 ,2002טנא  ,1992גימי סאמס אומנית וסופרת צאצאית של שבטי הצ'ירוקי והסנקה ,1998
 ד"ר יקירה לוי  2004נערות במצבי סיכון הגוף והגבולות שלהן בהעברה בין דורית.

כנס טבע ,שטח ואתגר הרביעי28.10.15 ,

36

מרחב לשינוי | Space for Change
הטבע כמרחב להבנת תהליכים גלויים וסמויים
סדנא התנסותית
ערן כהן  -יועץ ארגוני ופסיכותרפיסט בגישה מבוססת מיינדפולנס054-4374477 - .
מילות מפתח :יעוץ ארגוני ,תפיסת תפקיד ,חקירה משותפת ,מיינדפולנס
הגישה הייחודית שלנו לעבודה בשטח
הגישה שלנו מבוססת על חקירה מודעת של היחסים של המשתתפים עם אלמנטים במרחב העבודה
ומסתמכת על עבודת עומק תהליכית על פי גישת מכון טביסטוק ,לונדון  www.tavinstitute.orgומודל
של חקירת יחסים ,מכון קארונה ,אנגליה www.karuna-institute.co.uk
חקירת היחסים של המשתתף עם השדה שבו הוא נמצא והאלמנטים השונים בו ,מאפשרת לברר סוגיות של
זהות ופרקטיקה מקצועית .לדוגמא :יחסים שלי עם התפקיד ,הארגון ,מצבים בעבודה ,הלקוחות ,יחסים
עם מורכבויות וקשיים במרחב....
הטבע ,בגישה שלנו ,נותן את המסגרת והמשאבים לעשות חקירה שכזו בכך שהוא מאפשר משהו חדש
ואחר מצד אחד ומצד שני מגביר אלמנט חזק של חיבור ומעורבות .באמצעות העבודה כזו יכולים
המשתתפים לראות באופן בהיר יותר מה באמת קורה בשדה הארגוני ולעשות הבחנה נכונה יותר בתוך
מצבי העבודה המורכבים.
מה במפגש בכנס
במפגש נציג את מודל העבודה שלנו ונדגים אותו באמצעות פעילות סדנאית שחציה הראשון ממוקד יותר
באנליזה של תמה מרכזית עם התייחסות לדפוסים מהעבר וזיהוי חוזקות אישיות בהתייחס לאתגרים מחיי
המשתתפים .חציו השני של המפגש מתמקד בחקירה משותפת של החוויה העכשווית בעזרת כלים של
מיינדפולנס.
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תפיסות וכלים התנסותיים לשיפור ביצועים בארגונים
הרצאה
טל בן חיים ,מנכ"ל ובעלים של חברת טראקס למידה התנסותית .מתמחה בפיתוח משחקים והתנסויות
לשיפור ביצועים בארגונים .מחלוצי ה ODT-בארץ .במהלך השנים העביר מאות סדנאות לקהלים
מגוונים ,החל מעמותת אתגרים שם עבד עם נוער עם מוגבלות ,וכלה בחברות מובילות כגון :קוקה
קולה ,טבע ,אמדוקס ,בנק לאומי ,מגדל ועוד .האני מאמין שלי :משחקים מספקים פלטפורמה
שמייצרת גמישות מחשבתית ,למידה משמעותית והפנמה מהירה .טל מסתכל על ארגונים כמערכת
משחקת אשר ניתן לשנות את כללי המשחק שלה על מנת ליצור שיפור ביצועים בארגון.
מילות מפתח :פיתוח ארגוני ,מישחוק ,למידה ארגונית ,סדנאות מנהלים ,איכות חיים בארגונים
עולם הארגונים עומד כיום מול אתגרים רבים אשר מאופיינים בשינוי מתמיד ,התפתחות טכנולוגית
מואצת ,גלובליזציה ותחרותיות קשה .בכדי להתמודד עם אתגרים אילו ,ארגונים מחפשים כיום מודלים
ואמצעי למידה חדשניים אשר יאפשרו להם ולעובדיהם לרכוש כלים אפקטיביים לפתח מיומנויות
להובלה והתפתחות בשווקים גלובליים משתנים ותחרותיים .ארגונים שמים דגש על פיתוח מיומנויות
תקשורת בארגון ומול לקוחות ,שינוי תפיסות החשיבה אצל עובדים ופיתוח ראיה מערכתית ,פיתוח
יכולות מובנות לשינוי מהיר והסתגלות למבנים ארגוניים חדשים ,יצירתיות ,מנהיגות והובלה ועוד.
השימוש במודלים וכלים מתחום הלמידה ההתנסותית הפך בשנים האחרונות לחלק בלתי נפרד
מתהליכי מיון ,פיתוח צוותים ומנהלים ,גיבוש חזון ואסטרטגיה ארגונית ,והטמעת תהליכים בארגון.
כלים התנסותיים מאפשרים לארגונים להמחיש לעובדיהם בצורה סימולטיבית חוויתית סיטואציות
ומצבים אשר מאתגרים את הארגון ודורשים שינוי תפיסה ויוזמה אישית וארגונית .השימוש בכלים
התנסותיים מעביר בעצם את האחריות להתמודדות עם האתגר לידי המשתתפים מן הארגון .זהו תהליך
מכוון מטרה המלווה בתהליכי עיבוד והמשגה ליצירת תובנות משמעותיות המאפשר לעובדים לייצר
תחושת שליטה ואחריות על גורלם וגורל הארגון ,תוך שהוא רותם אותם לקחת אחריות להובלת
התהליך שהארגון נדרש לעבור ,מייצר פלטפורמות לשיתוף ידע ותאום ציפיות ,ומגבש את המשתתפים
סביב מטרות ואתגרים משותפים .תחת המושג למידה התנסותית מובחן ענף הלמידה ההתנסותית
בארגונים מוכר במושג  ,Corporate Trainingוהוא מכיל בתוכו מגוון של כלי התערבות כמו :סדנאות
בטבע ,סדנאות במרחב האורבני ,משחקים שולחניים ועוד ועוד .מגמה משמעותית נוספת ופופולארית
היא תהליך ה"מישחוק" שעובר על עולם הלמידה בארגונים .הלמידה הופכת להיות משחקית,
אינטראקטיבית וחוויתית .תהליך ה"מישחוק" מכיל בתוכו גם את הדרך שבה ארגונים מעצבים את
מרחב העבודה שלהם וגם את הדרך שבה הם יוצרים קשרים עם לקוחות פוטנציאלים.
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בהרצאת מבוא זו נערוך התבוננות על תפיסות חשיבה ומודלים המשתמשים בכלים התנסותיים
ומשחקיים בכדי לפתח ארגונים ,לעצ ב סביבות למידה ,ולשפר ביצועים .יוצגו מספר דוגמאות
שמשמות מנחים וארגונים בתהליכי עבודה ולמידה ,בדגש על ראית הארגון כמערכת משחקת אשר ניתן
לשנות את כללי המשחק שלה על מנת לשפר את איכות החיים בארגון ולשפר ביצועים.
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 – Self-efficacyמסוגלות עצמית
הרצאה
דותן שבתאי ,מנהל מרכז שבילים  TEAM THERAPY-1 ,מכללת רמת גן.
מאמן מוסמך  –- coachingעוצמה dnyr26@gmail.com .
מילות מפתח :אתגר ,פחד ,ואי נוחות ,כהתערבות טיפולית בטבע ,למידה חווייתית  ,בחירה ככלי עזר
טיפולי משלים לילדים עם הפרעות התנהגות ,חרדות ,ודימוי עצמי נמוך
המודל יונק ממשנתו של פוירשטיין כתפיסה שבבסיסה עומדת האמונה שהאדם הוא יצור משתנה
 .Mediating Agentעל פי אמונה זו ניתן ליצור אצל כל אדם שינוי קוגניטיבי מבני -.שינוי במבנה
החשיבה ובעקבותיו שינוי בהתנהגות ובתפקוד .בספרו "האדם כישות משתנה" מציג המחבר גישה
העוסקת בלמידה מתווכת .זוהי גישה אופטימית המאמינה ב"אדם" ,ב"יכולותיו" וב"כושרו
להשתנות" אם ירצה בכך .תהליך כזה מבוסס על ההנחה ,כי ה"חשיבה" הנה גורם "מווסת התנהגות".
(פטרנשטיין .)1998
אנו למעש ה משמשים כמתווכים להתרחשויות .תהליך התיווך יתרחש כאשר בין הנער לבין העולם
מתייצבת דמות בעלת ידע ,ניסיון וכוונות ,המתווכת בינו לבין העולם ,הופכת אותו למובן יותר ומקנה
לו משמעות .פעולת התיווך תקנה למקבל התיווך את הכלים להבין טוב יותר את העולם ,התיווך
יאפשר הכנסת סדר במפגש של הנער עם עצמו ועם העולם הסובב אותו* .אני גורס כי חוקיות וסדר
חיצוניים יכולים להשפיע על הסדר הפנימי של האדם ,ולהפך .התיווך ילמד את המטופל להתבונן
בתופעות ,להבין הקשרים ולגלות חוקיות .כל אלו יובילו לרכישת הגמישות הדרושה שתאפשר תהליכי
הסתגלות "השתנות" ,ההשתנות תתרחש ,בצורה הטובה ביותר ,במהלך קשר בין נער לבין מטפל
שיהפוך להיות דמות משמעותית וגורם לחיקוי( .מושג העברה)  -המטפל ברוב המקרים הופך להיות
הגילום האישי של דמוית הורים ,מורים או כל גורם סמכותי משמעותי אחר (ארווין יאלום עם מולין שץ
.)2006
הרגל הבסיסית בעבודה במרכז שבילים  ,הינה המסוגלות העצמית  ,זאת האחרונה מוגדרת כתפיסתו
של הפרט לגבי יכולתו לבצע התנהגות שתביא לתוצאה מסוימת ,זו למעשה אמנותו של האדם בעצמו
וביכולתו לבצע משימה .המושג שיים לתאוריית הלמידה החברתית של אלברט בנדורה (בנדורה
. )1986,1977
מסוגלות עצמית בונה דימוי עצמי  ,התורם לביטחון העצמי  .לפיכך ,תפיסת המסוגלות העצמית של
האדם משפיעה על התנהגותו בדרכים שונות .היא עשויה להשפיע על המוטיבציה שלו להשקיע מאמץ
במשימה ,ואף על עצם הבחירה של המשימות שיבצע או לחלופין ימנע מלבצע.
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לתפיסתי  -הוויות "העצמי של האדם "בעתיד ובהווה נשענות על שלוש רגלים אלו  -מסוגלות ,דימוי
וביטחון עצמי.
למסוגלות עצמית ישנם ארבע מקורות מהן היא ניזונה:
א .התנסות בהשלמת משימות  -התנסות מוצלחת שלנו מעלה את תחושת המסוגלות העצמית שלנו,
ולהפך .הישגי ביצוע קודמים ותפיסתם ,הם הגורמים המש מעותיים להיווצרות תחושת מסוגלות..
ב .צפייה בהתנהגות אחרים חיקוי  -כאשר אחרים מבצעים פעילות כלשהי בהצלחה ,תחושת
המסוגלות העצמית שלנו עולה .כל זאת בתנאי שהאחרים ,שאנו משווים את עצמנו אליהם  -דומים לנו.
ג .שכנוע מילולי  -כאשר אנו משכנעים אחרים שאנו יכולים להצליח ,תחושת המסוגלות העצמית שלנו
עולה .השכנוע המילולי אפשרי רק כאשר האדם המשכנע נתפס כבקיא בתחום השכנוע ,ו/או כאשר
הוא משמעותי בעינינו .שכנוע הפרט שיש לו יכולת להתמודד עם מצב מסוים יכול לשנות את תפיסת
כוחו שלו על עצמו ,ככל שהמקור אמין וחזק יותר כך השכנוע יעיל יותר.
ד .עוררות רגשית ואמוציונאלית -לעוררות רגשית השפעה הפוכה על תחושת המסוגלות העצמית
שלנו .עוררות רגשית גורמת לנו לשינויים פיזיולוגיים .שינויים אלה גורמים לנו לחוש אי נוחות ,ולכן
עוררות רגשית גבוהה מורידה את תחושת המסוגלות העצמית שלנו ,ולהפך( .בר-אל ציפי ונוי מאיר
.)1996
*אני מזהה את המרחב הזה – ובניגוד לעוררות שותל סוגסטיות נגדיות לתחושה ולסימפטומים,
שעולים בשטח .כדוגמת – "אני לא יכול ,אני מפחד ,אני אפול – מכניסים מחשבה ואמירות הפוכות
ולמעשה מערערים את המחשבות והתחושות.
שלב חשוב נוסף הינו  -אי נוחות ופחד :זהו שלב קריטי במודל העבודה ,להבנתי בשלב זה מתרחשים
הדברים ,בוא נוצר השנוי האמתי ,עקב שילוב של יציאה מאזור הנוחות ,תחושת סכנה ופחד והתנסות
עצמאית אל מול החוויה" .לילדים ,יש צורך הישרדותי ,חושי לטעום סכנה והתלהבות; זה לא אומר
שהם צריכים לעסוק בפעילויות מסוכנות ,אלא שהם צריכים להרגיש שהם נוטלים סיכון גדול .זה
מפחיד אותם ,אבל אז הם מתגברים על הפחד .וכך מבנים משהו על עצמם "כשהם נותרים לבדם הם
מקבלים אחריות מלאה על מעשיהם ועל ההשלכות של החלטותיהם ,וזו חוויה מלהיבה (חנה רוזן
.)2012
שלב הבחירה  :בעבודתנו אנחנו מראים כי לכל בעיה או התלבטות קיימים יותר מפתרון אחד ,ואנו
יכולים וחייבים ללמוד לבחור .חשוב להבין כי "בחירות" נעשות על ידי כל אדם ,בכל רגע נתון בחיי
היום יום .כל עשייה מלווה בתהליך החלטה ובבחירה – חלקן מודעות וחלקן לא .להבין כי לקום
בבוקר זו בחירה ,לצחצח שיניים זו בחירה ,להתנהג כך או אחרת זו בחירה ,בחירה ,לכעוס לצעוק לריב
לבכות הם כולם בחירות.
איך הכל מתרחש הלכה למעשה
מתקיים מפגש של  90דק' חד שבועי בו הנער או הילד יוצאים למרחב הפתוח ,ובו מתבצעת שיחה תוך
כדי תנועה ובמהלכה עולים דברים או מגיעות המשימות השונות( .חציה טיפוס ,גלישה ,הליכת בדד,
הדלקת מדורה ,מציאת מקום ,הליכה יחף ועוד) .בכל פעם שיש עיכוב בשיחה או בתנועה ,מתבצעים
שיקוף ,ערעור של אמונה ,על יכולת ,על כאב או כל דבר אחר שעולה .נאמרים חיזוקים חיובים במינון
וברגע הנכון ,לאחר מכן מתבצע עיבוד לחוויה.
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רשימת מקורות:
.1
.2
.3

יאלום ,א -לשץ ,מ  ,)2006( ,טיפול קבוצתי תאוריה ומעשה ,תרגום בן ציון ה ,כנרת ,ירושלים
,ע"מ.68-71
.2בר-אל ,צ, -נוי,מ,)2006(,מפגשים עם הפסיכולוגיה -מפגש ראשון פסיכולוגיה כללית ,רכס-
כנרת ,אור יהודה ע"מ .159-174
.3פורשטיין,ר ,)1998(,האדם כישות משתנה ,משרד הביטחון  ,אוניברסיטה משודרת ,תשנ"ח ,ע"מ
.58-63
.4רוזן ,ח, end of man', )2012( ,בתוך The Atlantic Media Co., as first published in The ,:

.4
Atlantic Magazine. Distributed by Tribune Media Services, Inc
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American psychologist, 37 .5
(2), pp. 122–147.

כנס טבע ,שטח ואתגר הרביעי28.10.15 ,

45

למידה התנסותית במערכת הפורמאלית – אפשר?
הרצאה
ערן ברסלר ,רכז שכבה ורכז תחום הלמידה ההתנסותית במרכז החינוך ליאו באק
מרכז חינוך ליאו באקeranb@leobaeck.net ,050-3033771 ,
מילות מפתח :למידה התנסותית ,חינוך פורמלי
הלמידה האתגרית והלמידה ההתנסותית בשטח –  - Outdoor Educationהינו מתודה חינוכית רחבה,
בתוך התחום הרחב יותר של למידה התנסותית והתנסותית –  .Experiential Educationניתן להגדיר
למידה התנסותית באופן הרחב ביותר ככל למידה ,פורמלית או בלתי פורמלית ,הנלמדת תוך שילוב של
התנסות התנסותית ופעילה .בהתאם לגישה הגורסת כי למידה אפקטיבית היא תוצאה של התנסות
משמעותית ועיבוד רפלקטיבי ,הלמידה ההתנסותית מבצעת צעד אחד נוסף – התנסות התנסותית (לאו
דווקא בתחום הלמידה הספציפי) ,עיבוד רפלקטיבי ,והעברה מתחום החוויה הסדנאית אל "העולם
האמיתי" היומיומי.
הלמידה ההתנסותית מתבססת בין השאר על תיאוריות הלמידה וההתפתחות של ויגוצקי ,ועל הפדגוגיה
ההתנסותית והלמידה הרפלקטיבית של דיואי ואחרים ,המהווים יסודות תיאורטיים של המודל הפדגוגי
בליאו באק .אנו משלבים את הלמידה התנסותית כחלק מחזון בית הספר.
מי אנחנו? ליאו באק הוא מרכז חינוך בו מתחנכים כ  2,500תלמידים וכולל חטיבה לגיל הרך ,חטיבת
כיתות יסוד ,חטיבת נעורים וחטיבה עליונה .בנוסף פועל בקמפוס בית הכנסת אוהל אברהם ובו קהילה
רפורמית תוסס ומתנ"ס ומרכז ספורט המשרתים כ  25,000בתי אב מכל רחבי חיפה .בי"ס רואה את
ייעודו בחינוך דור וביצירת קשר בין הדורות ובין קהילות בארץ ובעולם ,לאור ערכיה המתחדשים של
היהדות ומורשת הציונות .אנו שואפים לבנות במדינת ישראל מארג של מרכזי חינוך וקהילה אשר יהיו
מושתתים על דמוקרטיה ,לימוד ,תרבות כללית וערכי היהדות עם מחויבות לתיקון עולם  -צדק חברתי,
עזרה הדדית ושוויון הזדמנויות .אנו שואפים להוות בית יוצר למנהיגות ישראלית מודרנית נושאת דגל
חברתי ויהודי ,הרגישה לצרכי הפרט והחברה.
מרכז החינוך רואה את שליחותו בחינוך דור וביצירת קשר בין הדורות לאור ערכי היהדות והציונות.
החזון הוא בניית קהילה רגישה לצרכי החברה הישראלית ולצרכי הפרט ,שתהיה מושתת על לימוד,
תרבות ,רוחניות ותיקון עולם.
חזון הלמידה ההתנסותית :כחלק מן התכנית החינוכית הכוללת ,מרכז חינוך ליאו באק ישלב תכנית
הוראה ,הנחייה ,ופיתוח התנהגות מנהיגותית באמצעות התנסות בכלים התנסותיים וחווייתיים ,וישאף
להוות מוקד ידע ופיתוח תכניות בתחום.
כנס טבע ,שטח ואתגר הרביעי28.10.15 ,

46

ראציונל :ליצור למבוגרים ,נערים וילדים הזדמנויות ושדות חינוכיים ללמידה משמעותית ופיתוח
מנהיגות ,באמצעות כלים ללמידה התנסותית.
מטרות התכנית
א .הפעלת תכניות שנתיות לפיתוח מנהיגות ועבודת צוות בקרב תלמידים
ב .הפעלת תכניות ממוקדות לפיתוח קבוצה ועבודת צוות בקבוצות משימה בבי"ס (צוותי משלחות,
מועצת תלמידים ,שיעורי חינוך ,צוותי מורים)
ג .הטמעת כלים ללמידה התנסותית בקרב המורים והתלמידים בשנת הלימודים תשע"ה
ד .הקמת גוף בית ספרי שיעסוק בפיתוח תכנים ,הכשרה וליווי מורים ותלמידים
ה .הקמת מרכז לפיתוח והכשרת אנשי חינוך בתחום (ראה שלב  3בהמשך המסמך)
תכנית העבודה לשנת הלימודים תשע"ה כללה
א .הכשרת מורים במרכז פסג"ה
ב .סדנאות חשיפה לרכזי מקצוע וצוותי הניהול
ג .סדנאות למחנכים כיצד לשילוב הכלי ההתנסותי במסגרת שיעורי החינוך והמסעות
ד .סדנאות למורים מקצועיים לשילוב תכנית ההוראה בכל מקצוע
ה .סדנאות גיבוש ובניית צוות לצוותי עבודה שונים בבי"ס -פרויקטים ,משלחות ועוד
ו .שיעורים וסדנאות לחינוך המיוחד בבית הספר (כיתות )PDD
ז .כתיבת תכניות ופעילויות מותאמות לכיתות שונות
ח .כתיבת ומיסוד בנק תרגילים למורים ומחנכים
ט .רכישת ציוד בסיסי לעבודת  INDOORבתחומי בי"ס
בהרצאה נציג את עיקרי העשייה בשנה האחרונה ,את הכשרות המורים השונות ,את האתגרים והקשיים
בהטמעת הלמידה התנסותית בתוך המערכת הפורמלית ,ושיטות הוראה חדשות המיושמות בבית
הספר .לאחר מכן נקיים פורום שולחנות עגולים לדיון על דרכי הטמעת כלים ללמידה התנסותית
במערכת הפורמלית.
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פעילות אתגרית בעבודה עם אנשים עם מוגבלות
סדנא
ליאור שורר ושירה ורדי ,עמותת 'אתגרים'
מילות מפתח :התערבות מבוססת אתגר ,צרכים מיוחדים ,חינוך מיוחד ,פעילות אתגרית ,למידה
חווייתית ,מוגבלות
עמותת אתגרים הוקמה ע"י קבוצה של נכי צה"ל ואנשי שיקום ,כשמטרתה העיקרית היא לדאוג
לשילובם ושיקומם של אנשים עם מוגבלות באמצעות פעילות אתגרית .מאז הקמתה יצרה העמותה
מפנה משמעותי בהתייחסות לאנשים עם מוגבלות ,הוציאה אותם אל חיק הטבע ,הביאה לשילובם
בקהילה והחזירה להם את הביטחון העצמי והאמון ביכולתם לחיות כאחד האדם.
השימוש בפעילות אתגרית לצורך שיקום וטיפול מקבל בשנים האחרונות תאוצה משמעותית ברחבי
העולם ומהווה שיטת התערבות מוכרת; הדעה כיום רווחת כי באמצעות פעילויות אתגריות ,ניתן
לחולל שינוי בחיי המשתתפים ( .) Datillo, 2000העבודה האתגרית למטרת שיקום מתבססת על הנחות
היסוד של הגישה השיקומית ,כי כל אדם הינו בעל ערך וכבוד ,רצון במיקסום יכולות ושילוב חברתי;
וכן על תיאוריות פסיכו-תראפויטיות עדכניות המתמקדות בפוטנציאל הפרט במקום בפתולוגיה (גישת
הכוחות ,מודל הבריאות הסובייקטיבית ,הפסיכולוגיה החיובית).
הכלי האתגרי פועל דרך ארבעה צירים  -מוטורי ,רגשי ,חברתי וקוגניטיבי  -כולם מתמזגים לכדי
העלאת תחושת המסוגלות של הפרט ( .)Bandura, 1997יתרה מכך ,כלי זה משלב בתוכו תמיכה הדדית
במסגרת תהליך קבוצתי מתמשך ,ולפיכך מקדם שילוב חברתי.
מספר מחקרים בחנו את השפעתה של הפעילות האתגרית על אנשים עם צרכים מיוחדים; ביניהן -
מוגבלות נפשית ( ;)Voruganti et al., 2006תסמונת דאון );(Grenier, Rogers & Iarrusso, 2008
לקויות למידה (סתת ;)2000 ,נוער בסיכון (לב-ויזל ;)2002 ,אוטיזם (צחור ובן יצחק ,בדפוס) ועוד.
מחקרים אלו מצאו עליה מובהקת בתחושת מסוגלות עצמית ,במיקום שליטה פנימי ובשביעות רצון
כללית בעקבות השתתפות בתכנית פעילות אתגרית בטבע.
כמו כן בהיותה התערבות קבוצתית ,הפעילות האתגרית זוקפת לזכותה תוצאות כמו :מחויבות ושייכות
לקבוצה ,אמון ,שיפור במיומנויות חברתי ות ,יוזמה וקבלת החלטות ,וכן נמצאה אפקטיבית בהעלאת
ממדים כמו הערכה עצמית ,ביטחון ותחושת תמיכה חברתית (.)Brodin, 2009
מרכיב משמעותי נוסף המגולם בפעילות אתגרית בטבע הוא יכולתו להגביר שילוב של אנשים עם
מוגבלות עם אנשים ללא מוגבלות .מדד זה מושג הן באמצעות תכניות אתגר משולבות של אנשים עם
וללא מוגבלות והן באמצעות חשיפתם של אנשים עם מוגבלות בפני אנשים ללא מוגבלות ,כשהם
עוסקים בפעילות אתגרית (.)Romi & Kohan, 2004
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 ובכך תואמת את, עם דרגת קושי הולכת וגוברת,התהליך של ההתערבות האתגרית הוא הדרגתי
) וכן את העקרונות של הלמידהVigotzky, 1978( תיאוריית "טווח ההתפתחות הקרובה" של ויגוצקי
 כשעיבוד החוויה מקושר ומכוון כלפי, זהו כלי השלכתי, לבסוף. )Kolb, 1984( החווייתית לפי קולב
.הקשרי למידה אחרים

 פעילות אתגרית היא התערבות ייחודית ועוצמתית בעבודה עם מגוון רחב של אנשים עם,לסיכום
.)"Yes I can"( ' המאפשרת להם להפנים את המושג של 'אני יכול,צרכים מיוחדים
תיאור הסדנה
 יכירו את הרציונאל התיאורטי ואת ארבעת,המשתתפים בסדנה יתוודעו לעקרונות הפעילות האתגרית
צירי העבודה של הפעילות; כמו כן המשתתפים יתנסו התנסות חווייתית בפעילות אתגרית ויעבדו
.במסגרת הסדנה את התנסותם
מקורות
.12-13 ,11 אפשר. חיזוק תחושת מסוגלות בקרב נערים בסיכון: מחקר פעולה.)2002( .' ר,ויזל-לב
 שינויים בעמדות מורים בחינוך המיוחד כלפי אוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים וכלפי.) 2000( ' ש,סתת
 החוג, עבודת גמר לתואר מוסמך.'תלמידים בכיתתם בעקבות השתתפותם בתכנית 'אתגרים
. האוניברסיטה העברית,לפסיכולוגיה
Bandura, A. (1982). Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37,
122-147.
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סדנת אקרובלנס ככלי לעבודה אישית וקבוצתית
סדנא
טל רטר ואביה וייס ,מורים לאקרובאלנס ,חברים בארגון Balance
Inbalance4u@gmail.com

מילות מפתח :עבודה קבוצתית ,אתגר אישי ,עבודה עם מגע ,אמון ,פיתוח מסוגלות
אקרובאלנס הינו פיתוח של משחק אקרובאטי בקבוצות קטנות .זוהי אומנות שהתפתחה בעולם
הקרקס ,בה לוקחים חלק שני אנשים או יותר ,אשר שואפים להגיע לתנוחות מאוזנות ואסתטיות.
העבודה הגופנית עם אנשים אחרים דורשת שיתוף פעולה ,אמון והקשבה בין המשתתפים ,ומפתחת
יכולות פיזיות אישיות לצד מיומנויות רגשיות כגון תקשורת בין-אישית ופיתוח מודעות לעצמי ולאחר.
העבודה הקבוצתית ,המחייבת שיתוף פעולה ,מגע ותקשורת ,עוזרת לשבירת הקרח הקבוצתי ,ליצירת
קירבה ופתיחות בין חברי הקבוצה ,וליצירת חוויה עוצמתית משותפת ,המחזקת את הגיבוש הקבוצתי.
התרגילים ,שבמבט ראשון נראים כמעט בלתי אפשריים ,מתגלים לאחר התנסות כאתגר שניתן לעמוד
ומפתחים מסוגלות אישית וקבוצתית ,ואמון בין המשתתפים.
הסדנא נעשית לרוב בחוץ ,בשטח פתוח ומכוונת ליצירת אינטראקציה קבוצתית משחררת ומגבשת
בעזרת פעילות בלתי אמצעית.
פעילות האקרובאלנס מתאימה לקהלי יעד רבים ומגוונים ,יכולה להתבצע כמעט בכל מקום ,ואינה
מצריכה שום ציוד נוסף מלבד האנשים המשתתפים.
מטרת הסדנאות להוות מרחב אתגרי-חוויתי ,אשר בו המשתתפים חווים חוויות הצלחה מדידות
ומיידיות ,לומדים התמודדות עם קשיים ,לומדים שיתוף פעולה בקבוצה ומוציאים אנרגיה ולחצים
באופן חיובי ומועיל.
תיאור הסדנא:
לאחר פתיחה הכוללת הסבר קצר על אקרובאלנס ועל מהלך הסדנא ,נבצע חימום משותף בזוגות.
בסיומו יתחיל החלק המרכזי של הסדנא ,בו נתנסה בתרגילים שונים בקבוצות של שלושה אנשים ,שני
מתנסים ושומר .כל תרגיל יתבצע לאחר הדגמה של הדגשים הטכניים והבטיחותיים.
נסיים בעיבוד קצר של הסדנא בו יחלקו המשתתפים חווית ,תחוש ות ותובנות שעלו מהעבודה
המשותפת.
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חינוך  -טיפול  -ייעוץ
חינוך – גן יער – על מה ולמה?  /רון מלצר
טיפול – טיפול באמצעות השטח  /מיכה סימבליסטה
ייעוץ – תקשורת בארגונים גלובאליים  /ארי שמש

גן יער – על מה ולמה?
הרצאה
רון מלצר ,גנן בגן יער
054-4344571 meltzeron@gmail.com

מילות מפתח :חינוך לגיל הרך במרחב הפתוח
גן קשת – גן מדבר

לפני כשלוש שנים  ,גן קשת במצפה רמון החל את צעדיו הראשונים כגן אשר עיקר פעילותו נעשית
מחוץ לכותלי המבנה ,תהליך היציאה היה הדרגתי אך כיום הגן מתנהל במשך ארבעה ימים מלאים
בשבוע בחורשה קטנה בפאתי היישוב.
הרעיון של להפעיל את הגן מחוץ לכותלי הבניין נובע מתוך הרצון לאפשר לילדים מרחב לגדילה
והעצמה אשר לא מתאפשרים בתוך המבנה.
למעשה הגן מתנהל באותו סדר יום ככל הגנים אך מרחב הלמידה השתנה ובכך מתאפשרת למידה
במרחב נעים ושקט והכי חשוב דינאמי ,מרחב המשתנה עם עונות השנה .
אחד האתגרים הגדולים שלנו הוא ליצור את הגן בחורשה ולא "להביא" את הגן לחורשה.
לדוגמא אחד השינויים הגדולים עבור הילדים זה העובדה שאין "צעצועים" בחורשה ,דבר המחייב את
הילדים ליצור את משחקם "יש מאין "ובכך לפתח את יכולות הדמיון.
מאז שהתחלנו את התהליך הזה לפני שלוש שנים אנו עדים לעשרות תהליכים מאד מרגשים שעוברים
על הילדים בעקבות השהייה הרבה בחוץ ,יכולות הדמיון המתפתחות באופן מרגש ,הכושר הפיזי,
היכולת להתמודד עם קשיים שונים ,התקשורת עם הצוות המבוססת על כך שאנחנו סומכים אחד על
השני יותר ,התמודדות עם פחדים ותחושות העצמה שונות שהילדים חווים פשוט ממפגש עם אתגרים
קטנים שהמרחב מזמן כמו טיפוס או הליכה על משטח שהוא לא מיושר.
הרעיון של גן אשר מתנהל בחוץ הוא אמנם רעיון חדש בארץ אך למעשה קיימים אלפי גנים מסוג זה
בארצות שונות בעולם שהחלו את דרכם לפני  25שנה.
לשמחתנו לפני כשנתיים התקבלנו כגן ניסויי במשרד החינוך ,דבר המאפשר תקציבים ,ייעוץ והכרה.
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טיפול באמצעות השטח
הרצאה
מיכה סימבליסטה ,מנהל כפר הנוער נירים
ה הרצאה תעסוק במספר תובנות מניסיון מצטבר בעבודה בשטח ובשימוש בו ככלי טיפולי וחינוכי
בכפר הנוער נירים.
ההרצאה תסקור בקצרה את מודל העבודה בנירים.
א .הגישות הטיפוליות המרכזיות -
 )1גישת הסמכות השלמה על ארבעת אשכולות הסמכות שלה (אריה טבעון):
א) אשכול הדעת ,ההשכלה ,הניתוח ,התכנון ,הערכים והמוסר
ב) האשכול הביצועי ,יכולות ביצוע ותחושת מסוגלות
ג) אשכול הרגש והקשר
ד) אשכול הגבולות ,המשמעת והמוגנות
 )2גישת הכוחות ועקרונותיה המרכזיים:
לאדם יש כוחות ועוצמות הרבה מעבר למה שיודע.
יש להתרכז בכוחות ולא בחולשות ובפתולוגיות.
יש לחשוף ולהביא את הכוחות הקיימים למודעות.
כל זאת מתוך מטרה לייצר תחושת מסוגלות גבוהה.
מתוך הנחת יסוד שתחושת מסוגלות היא המפתח לשינוי.
מתוך הנחת יסוד שתחושת מסוגלות גבוהה הופכת את הטיפול בנער/ה לאפקטיבי יותר.
ב .הכלים החינוכיים והטיפוליים המשרתים את הגישות הללו תוך התמקדות בכלי העבודה בשטח
( )Wilderness Therapyבנירים.
מוקד ההרצאה יעסוק בסוגיה המרכזית של בניית תחושת מסוגלות אצל הנער/ה:
מה נדרש
א)
למה נדרש
ב)
מהי חוויית הצלחה
ג)
ד)

מהי חוויית הצלחה אפקטיבית

תווך העבודה בשטח ככלי ליצירת חוויות הצלחה אפקטיביות – תובנות ודגשים
ה)
ההרצאה תביא מספר היבטים ארגוניים של העבודה בשטח.
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תקשורת בארגונים גלובליים
התנסות חווייתית
ארי שמש ,בעל חברה לפיתוח ארגוני המבוססת על למידה התנסותית
מילות מפתח :למידה התנסותית ,חוויה משמעותית ,עיבוד ,הקניית כלים.
תקשורת בארגונים גלובליים -הופכת למורכבת ומאתגרת יותר ויותר ,כאשר המבנה המטריציוני
והמרחק בין האנשים מייצר פערים של הבנה ,תרבות וזמן .בכדי לגשר על פערים אלה ,יש להבין את
התופעה והדרך להתמודד איתה .במסגרת הסדנה ניצור חוויה משמעותית ,נעבד אותה ונבנה כלים
לעבודה עם ארגונים מסוג זה.
מטרות הפעילות
התוכנית בנויה כך שמבנה הסימולציה והפעילות האתגרית תייצר חיבור משמעותי בין הדילמה
בארגונים להתמודדות ב"שטח" ,כמו גם קונפליקטים שפערי תקשורת מייצרת ,המשקפים בצורה חזקה
את האתגרים בארגונים גלובליים.
הפעילות מבוססת על צבירת תובנות משמעותיות בעיקר בתקשורת רחבה ,בעזרת משימות המייצרות
זוויות שונות המתבוננות על שינוי פרדיגמות ,יצירת הזדמנויות חדשות ,לקיחת אחריות ,פיתוח הבנה
והדרך שבה אנשים יוצרים יחד ערך דרך  3נקודות מבט:
•
•

הבנת המורכבות של תקשורת בארגונים גלובליים
התמודדות עם קונפליקטים מובנים בשל פערי הבנה ,תרבות וזמן

•

יצירת חוויה אתגרית משמעותית משותפת והקניית כלים לעבודה עם ארגונים

המשימות והניתוח יתבססו על הפרמטרים הללו ויאפשרו דיון מתוך הערכה הדדית וחיבור .כל אלה
ייצרו תמהיל מאוזן ללמידה וחוויה משמעותית.
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כשהשטח פוגש את האקדמיה בארץ ובעולם – פרקטיקה ,מחקר ומה שבינהם /
ליה נאור ותמיר רוטמן
אחריות סביבתית בעבודה בשטח  /ערן זוהר
אתיקה – התלבטויות ודילמות מהשטח  /שאולי לב

כשהשטח פוגש את האקדמיה בארץ ובעולם – פרקטיקה ,מחקר ומה שבינהם
(שולחן עגול)
ליה נאור ,דוקטורנטית באוניברסיטת חיפהleahnaor@gmail.com 052-6334097 ,
ד"ר תמיר רוטמן ,רכז הטיפול ב "דרך לוטן"rotmant@gmail.com 054-5953234 ,
מילות מפתח :חינוך התנסותי ,טיפול בשטח ,המחקר בישראל ,מחקר איכותני ,מחקר כמותי ,מדידה
נדבך חשוב בפיתוחה של מקצועיות וזהות מקצועית ,במיוחד בתחומי החינוך והטיפול ,הוא הפן
התיעודי והמחקרי של הפעילויות וההתערבויות השונות ביחס ל השגת המטרות אותן הגדרנו .כבעלי
מקצוע המציעים שירות ,חלה עלינו האחריות לבסס את יעילותה של ההתערבות אותה אנו מציעים ואף
להציע מודלים להבנת התהליכים המביאים לשינוי הנמדד  .)Ewert & Sibthorp, 2014יתרה מכך,
המחקר הוא עמוד התווך של הקיימות האקדמית בכל תחום לו השלכות מעשיות והינו הכרחי
בהתפתחות הענף כמוכר באקדמיה בישראל.
האתגרים העומדים בדרכנו לפיתוח הפן המחקרי בענף כוללים זמינות של כלי מחקר ומדידה מתאימים,
מחסור בגוף מנחה ותומך המתמחה בתחום (את המחקרים מנחים ,במקרה הטוב ,אנשי אקדמיה
שתחום התמחותם קשור קשר רופף לנושא) ,מורכבות האוכלוסיה עימה לרוב אנו עובדים והאתיקה
הכרוכה בכך וכמובן התהליך האישי שלנו (לדוגמא.)Lariviere, Couture, et al., 2012 ,
בעולם ,תחום החינוך והטיפול ההתנסותי מוכר באקדמיה וצובר תאוצה ועניין ,דבר המוביל לפיתוח
כלי מדידה ומחקר מותאמים לצרכים הייח ודיים לעבודת שטח .המחקרים משלבים אלמנטים של
מדידה כמותית ואיכותנית של התהליכים הנצפים ,ואיכות המדדים עומדת בסטנדרטים אקדמיים.
בישראל ,המחקרים מתקיימים לרוב על פי דרישה או פיתוח פנים ארגוניים או מתוך עניין אישי של
סטודנטים בשלבים שונים של לימודיהם .כיום עדיין אין גוף אקדמי המציע לימודים ומחקר רשמי
בתחום זה והמחקרים מתבצעים על ידי סטודנטים בחוגים מקבילים (חינוך בלתי פורמאלי,
פסיכולוגיה ,עבודה סוציאלית).
הדיון בפורום ייסוב סביב האתגרים האפייניים למחקר ,לאחר סקירה של משאבים וכלי מדידה ומחקר
הנמצאים בשימוש בארץ ובעולם ,יחד נחלוק מידע וקשרים וננסה לייצר בסיס תמיכה וידע על מנת
לקדם נושא חשוב זה בישראל .הדיון ילווה בסיפורה האישי של לייה כדוגמא לתהליך דוקטורט בארץ
בנושא.
מקורות לדוגמא:
Ewert, A.W., & Sibthorp, J., 2014. Outdoors Adventure Education: Foundations, Theory, and
Research. Human Kinetics, IL, USA.
Lariviere, M., Couture, R., et al., 2012. Behavioral Assessments of Wilderness Therapy
Participants: Exploring the consistency of observational data. Journal of Experiential
Education, 35, 290-302.
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אחריות סביבתית בעבודת שטח
שולחן עגול
ערן זהר ,מנהל בית הספר לסיירות ,עמותת חוגי סיירות של קק"ל
sayarutschool@gmail.com
מילות מפתח :חינוך בשטח ,שמירת טבע ,סביבה
תחום שמירת הטבע נתפס כמעט כמובן מאליו עבור אנשי המקצוע הפועלים בשטח .אולם הדבקות
במשימת הארגון ,חוסר מודעות והיעדר חומר מקצועי נגיש בתחום ,מביאים לכך שדווקא הארגונים
שפועלים בשטח ואמורים לדאוג לו ,פוגעים בו לעיתים באופן שכל כך פשוט למנוע.
ארגון  Leave No Traceהאמריקאי הוא שמוביל את חזית השמירה על הטבע בקרב מטיילים
וארגונים היוצאים לטבע ,כבר מ  1994והשפעתו ניכרת באזורי פעילותו .הארגון ניסח שבעה עקרונות
לטיילות שומרת טבע ,ומפיץ אותם בקרב הקהל הרחב.
בישראל אנו עדים לפער בין המוטיבציות של הארגונים לפעול בשטח ,ההשקפה אודות שמירת טבע,
וההשפעה הנראית כתוצאה מהיציאה ה אינטנסיבית לשטחים הפתוחים ,המצומצמים ביחס לגודל
האוכלוסייה המנצלת אותם.
בשנה האחרונה ,חוגי סיירות שמו עצמם כיעד לעשות צעד משמעותי לשיפור שמירת הטבע בארגון
והקטנת טביעת הרגל הסביבתית ,ובדגש בעת היציאה לשטח .לאחר סקר שנעשה בקרב חברי הצוות
והעובדים ,רוכזו כלל הבעיות המוכרות בשמירה על הטבע בעת היציאה אליו ,ובמקביל ללמידת
החומרים מארגון  ,LNTנוסח פרוטוקול חדש לשמירת טבע בקרב מטיילים.
תהליך גיבוש קוד ההתנהגות ארגוני לשמירה על הסביבה ,בקרב הארגונים הפועלים בחוץ
( ,) outdoorהינו תהליך משמעותי לא רק לשמירה על הטבע ,אלא גם ליצירת תרבות outdoor
מפותחת בארץ ולנטילת אחריות של כלל השותפים בענף.
פרוטוקול עשרת הדברות למטייל פתוח לכל הארגונים ,ומהווה בסיס טוב ליצירת הדיון על גבולות
העשייה והאחריות הארגונית .מחויבותנו כאנשי מקצוע העובדים בשטח ליצור את הפרוטוקול
המתאים לשמירה על הטבע והסביבה בארגון בו אנו עובדים ,או לבסס נהלים ברורים בתחום.
מקורות
Lnt.org
"עשרת הדברות לסייר" ,עמותת חוגי סיירות ()2015
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אתיקה – התלבטויות ודילמות מהשטח
שולחן עגול
שאולי לב ,יו"ר איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל
בפעילותינו היום יומית אנו פוגשים סוגיות אתיות רבות ,חלקן מוכרות לנו אחרות חדשות ,חלקן
נעלמות מהעין אחרות מופיעות כדילמות אתיות שאיתן אנו נדרשים להתמודד באופן ישיר ,מקצועי
ואנושי.
זוהי הזמנה לשיח מורחב על אתיקה מקצועית ,על דילמות אתיות ועל הדרכים העומדות לרשותנו
לפעול ביומ-יום במרחב אתי מקצועי .זהו מעגל שיח משתף ללמידה משותפת ,המשתתפים מוזמנים
לקחת חלק פעילת ולהביא למעגל השיח דילמות אותנטיות מהשטח .הדיון יחדד את ההתנגשות בין
ערכים ויאפשר דיוק והרחבת דרכי ההתבוננות בדילמות השונות .שיח זה הוא חלק מתהליך הביסוס
והרחבת המודעות לחשיבות האתיקה בבניה המקצועית פעילות טבע ,שטח אתגר.
הדיון יהווה חלק לבניית "אוגדן האתיקה" של איגוד "האתגר והלמידה החוויתית בישראל" ACEE
הקדמה ל"אוגדן האתיקה" של האיגוד
איגוד האתגר והלמידה החוויתית בישראל מאגד בתוכו ארגונים ,אנ שי מקצוע ובעלי עניין נוספים להם
תחום הלמידה החוויתית הוא משמעותי וחשוב .תהליכי ההתערבות המתרחשים דרך החוויה בשטח,
באתגר ,עם הטבע ובהרפתקאה הם הבסיס לעניין משותף זה.
האיגוד מהווה מטריה המאפשרת בניית פרופסיה מקצועית אמינה שתקדם את הענף ואת העוסקים בו,
דרך שי תוף פעולה ותקשורת מאורגנת עם הגורמים הנושקים לפעילות זו ,קרי גופי ממשל ,מדיניות
וחקיקה (חינוך ,רווחה ,בריאות ,אוצר) וגופים פרטיים הצורכים פעילות מסוג זה או מספקים לה
משאבים.
הקוד האתי של פעילות הלמידה החוויתית הוא קריטי בעבודתו של האיגוד בקידום המקצועיות
והאמינות של העוסקים בתחום זה ובאבטחת סטנדרטים גבוהים של יושרה ואחריות כבסיס לעבודתנו.
ככזה ,המחויבות לקוד האתי חלה על כל אנשי המקצוע בתחום ,ובראשם חברי האיגוד ,כחלק
מבחירתם להשתייך לאיגוד .יתרה מכך ,רואה האיגוד כחובתו לוודא כי חבריו פועלים על פי הקוד
האתי ומחויבים לו.
זהו מסמך תמציתי המבוסס על הערכים שאומצו ע"י חברי האיגוד .תפקידו למסד כללי התנהלות ודיון
במצבים שיש קושי הנובע מקונפליקט בין ערכים חשובים שונים .כוחו של הקוד האתי הוא בבחירה
של המכירים בו לעמוד בערכים עליהם הוא מבוסס ולהתמיד בבחינת מעשיהם לאורו .עם זאת ,הקוד
האתי לא נועד לשמש תחליף לנהלים וכללי התנהגות אישיים או ארגוניים (עשה ואל תעשה),
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קווים מנחים
 האיגוד רואה חשיבות בהטמעת הקוד האתי וערכי התנהלות אתית בחברי האיגוד ובלומדים את
המקצועות העוסקים בתחום זה
 אנו מחויבים לשמירתו של הקוד האתי עדכני ,רלוונטי ונגיש
 מגוון סוגי הפעילויות להן מהווה האיגוד מטרייה מבטא צורך בניסוח קוד כללי ומאחד מחד,
והנחיות ייחודיות לתחומים השונים מאידך ,בהתאם להתפתחותו של הקוד האתי
 בסיסו של הקוד האתי הוא כללי ומהותי ,לבסיס זה יצורפו תכנים ,גישות ודילמות בהתאם
להתפתחות המקצוע .כל אלו יהוו את "אוגדן האתיקה" של האיגוד אשר עליו יתבססו התפתחויות
רבות בהמשך דרכו של האיגוד
 אוגדן האתיקה יכלול את :א .הקוד האתי .ב .הנחיות להתמודדות עם דילמות אתיות .ג .הגדרות
והנחיות ייחודיות לתחומי פעילות שונים באיגוד .ד .תיאורי מקרה ודיונים הנותנים לקוד נופח חי
וקונרקטי.
הקוד האתי – הנחיות בסיסיות
 .1מקצועיות
 .2כבוד לזולת ולסביבה
 .3אמון ,יושרה וסודיות
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