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שר במרכזה נמצא חדרית א� ומילולית תו קוגניטיביתנתפסת כפעילות " תרפיה"במרבית המקרי	 

כזו , "טיפול"גישה נוספת למאמר זה בא להציע . (McLeod, 2003)הקשר בי� המטפל למטופל 
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כי	 תהליאת  לקד	 בעבודת המטפל ויכולי	 לתמו ה	 של השיטה ומדגי	 את האופ� בו 

,  וסמכות כגו� היררכיה מורכבי	נוגע המאמר בנושאי	, בנוס!. בטבעטיפוליי	 המתקיימי	 
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  מרחב טיפולי, רתיותיצי, טקס, רוחניות, טבע תרפיה: מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ויישומיתתיאורטית  מסגרת –תרפיה טבע   

 2 

    ::::הקדמההקדמההקדמההקדמה

 או יומרני בדיקה ניתכ� כי הרעיו� לקיי	 עבודה טיפולית בטבע עשוי להראות חדשילמרות ש

עוד מהתקופה העתיקה כאשר אנשי	 חיו בקהילות מתקיימת כגו� זו עבודה  עמוקה יותר תגלה כי

דואליז	 והקפיטליז	 היה האינדיבי, טרו	 המהפכה המדעית,  הה	בזמני	. טי	 בטבעושב

 להתמודד ע	 חוסר השליטה,  ומכאובי	תפקיד חשוב כשעזר לאנשי	 להחלי	 ממחלות" טקס"ל

ל קיו	 הטקס נהגו לשלב שהיו מופקדי	 ע	 השאמאני. ולעבוד ממצב חברתי אחד לאחרשבחיי	 

	 מהטבע אשר השתלבו בתו  המסגרת הרחבה יותר של הרפואה  אלמנטי	 פיזיי	 ורוחנייבו

 ;Eliade, 1959; Evans, 1997. (דתיי	 והאקולוגי	 של השבט�המסורתית והערכי	 החברתיי	

Hazan, 1992; Jennings, 1995; Meged, 1998; Turner 1986 .( על פי תפיסה זו יכול הטקס

 ;Al-Krena, 1999(כסוג ראשוני של מטפל פיה והשאמא� אתפס כסוג קדו	 של תריהמסורתי לה

Grainer, 1995; Jennings, 1995; Jerome, 1993; Jones, 1996; Pendzik, 1994; West, 

אחד מתלמידיו המובילי	 , אריקסו�, אחרי המהפכה המדעית והתפתחות הטיפול המודרני). 2004

ע לקידו	 תהליכי ריפוי לא רק תי בטבישל פרויד ותיאורטיק� חשוב בפני עצמו נעזר במפגש החווי

 כחלק מהתהלי  הטיפולי" לשלוח אות	 להרי	"זאת כאשר נהג , של עצמו אלא של מטופליו

(Kinder 2002) .לאחר מכ� 	נ, שני 	ודר  עבודה חינוכית ע 	המתקשה להתמודד ער ומבוגרי 	ע

 & Adventure Therapy() Garst, Scheider(סמכות התפתח תחו	 הטיפול האתגרי בולות וג

Baker, 2001; Kaly & Heesacker, 2003; Neill & Heubeck, 1998; Price & DeBever, 

1998; Simpson Gillis, 1998 .( מתייחס לטבע כאל תפאורה המספקת 	התחו 	אתגרי

יכולה לעזור הפיזית עימ	 ההתמודדות  כאשר המתאימי	 לדר  עבודה קונקרטית ומשימתית

בשני	 האחרונות . חיבור לכוחות ועוד, דרכי תקשורת,  משאבי התמודדותפיתוח, בגיבוש הקבוצה

נשי	 , משפחות, מתרחב השימוש בגישה אתגרית זו ג	 לאוכלוסיות בעלות צריכי	 מיוחדי	

 & Richards, Peel, Smith( מחלות פסיכיאטריות ואנשי	 המתמודדי	 ע	, ת מאנורקסיההסובלו

Owen, 2001; Burg, 2001; Bandoroff, 2003; Crisp & O'Donnell, 1998; Roberts, 

Horwood, Aunger & Wong, 1998 .( 	הגישה האתגרית מתעלמת מהמרכיבי 	במרבית המקרי

מתרכזת בעבודה היא ימי	 בטבע כאשר יפיזיי	 הק�הגופניי	 והמטה, הרוחניי	, הרגשיי	

 . Berger, 2003; Beringer & Martin, 2003)( קונקרטית ומשימתית 

ב ההשפעות השליליות של התפתחות הטכנולוגית על תהליכים חברתיים וסביבתיים כע, בשנים האחרונות

 ,Rozak 2001, Gomez & Kanner 1995(שונים נושא היחסים בין האדם והטבע צובר הכרה גוברת 

Totton 2003 .(כי הנתק בין בני האדם לבין הטבע גורם למחסור , בכתבים רבים עולה ההשערה

 Kuhn(רגשית ורוחנית בפרט , פסיכולוגיתורווחה  ) Well – Being(כללית חושת רווחה בת

2001,Pillisuk & Joy 2001, Rozak et al 1995, Roszac 2001 .(פסיכולוגיה -תחום האקו

ההתחברות " אקולוגית הטוענת כי -פסיכו-פיה סוציוו פילוסתפתחת משקף גישה זו כאשר מהמתפתח

בעלי , בתי גידול, תרבויות, נופים(ת לא רק עבור שימורו הפיזי של כדור הארץ לטבע הכרחי" מחדש

 ,Roszak, 2001; Roszak(אלא גם עבור שימור רווחת חייו ותחושת האושר של האדם ) חיים וצמחים

Gomes & Kanner, 1995; Totton, 2003 .( אנשי מקצוע רבים כתבו על ההיבטים המרפאים של
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 ,Abram 1996, Berger 2004(ושל כוח הריפוי הקיים בקשר עם הטבע ) healing elements(הטבע 

Beringer & Martin 2003, Davis 1998, Kaplan& Kaplan 1989, Naor 1999, Rozak 

2001, Totton 2003 .(הפכו את הידע שרכשו בפרקטיקה ובאינטואיציה למסגרת , מעטים, עם זאת

 .יב מרכזי בטיפולטיפולית הנעזרת באלמנטים אילו כמרכ

 

 יישומית פיתוח מסגרת תיאורטית –טבע תרפיה 

השיטה . (Berger, 2003; 2004; 2005; 2006)המתקיימת בטבע  טיפולית שיטה היא הטבע תרפי

א בעלותו צהקבוע והסטאטי שנמ, התוך חדרי) setting(ו הקלאסית של הסטינג תמרחיבה את תפיס

 אל הסביבה הטבעית יחסתימתכאשר ) Barkan, 2002; Bleger, 1967(ושליטתו של המטפל  

הטבע תרפיה מפתחת ). Berger 2004;2006.(כשותפה חיה ודינאמית בעיצוב המערך והתהליך כאחד

עים למטפל העובד בטבע להיעזר במאפיינים הייחודים של הסביבה כדי לקדם ימסיתיאוריה ומודלים אשר 

 מודרנית המבוססת על שילוב -יתית ופוסטיוהי שיטה חווז. את התהליך ולפתוח אותו למימדים נוספים

-מאקו, מהגישה הנרטיבית של וויט ואפסטון, מהגשטאלט, אלמנטים מתחומי הטיפול בהבעה ויצירה

 . שאמאניזםו  Adventure therapy, פסיכולוגיה טרנספרסונלית, פסיכולוגיה

. הכותב השנישל הדרכתו  ותחת, הכותב הראשון של מאמר זה תרפיה מפותחת בדוקטורט של -הטבע

תוכניות . רווחתי והפרטי,  טיפולי,בסקטור החינוכי, מבוגרים וזקנים, ערוהגישה מיושמת עם ילדים ונ

  . שונות בישראל אקדמיותמסגרותבהכשרה מועברות 

מטרת המאמר להציג את עקרונות היסוד של הטבע תרפיה תוך שילוב דוגמאות מעבודה בשטח להדגמת 

 . בתהליכים מגוונים ומרחבי טבע שונים, עזר בתיאוריה זו לקידום מטופלים שוניםי בהן ניתן להדרכים

ותב הראשון של המאמר במסגרת עבודתו י הכ" עעבודה שהונחתהלקוחות מתוך שבמאמר  כל הדוגמאות

  .בישראל

 טבע כמרחב טיפולי

טבע כמרחב טיפולי  להלהתייחסות סיסיי	 ביותר של הטבע תרפיה קשוראחד המונחי	 הב

)therapeutic setting .( הטבע הוא סביבה חיה ודינאמית אשר אינה בשליטתו או בעלותו של המטפל או

גם אחרי לכתם אשר היה קיים שם לפני הגעתם ויישאר שם , זהו מרחב פתוח ובלתי תלוי. של המטופל

)Berger 2003 .(פי -השייך על, סי והתוך חדרימאפיין זה  שונה באופן מהותי מהמערך הטיפולי הקלא

). Barkan 2002(נטים ייאשר ריהט ועיצב אותו לצורך קיום עבודה טיפולית ומפגש עם קל, רוב למטפל

הבחירה לקיים עבודה טיפולית בטבע מחייבת את המטפל להתייחס לנושאים אלו בבחירת מסגרת 

לו אלא משלבת אותם במעשה נה רק לוקחת בחשבון את המאפיינים הלנתיאורטית ויישומית אשר אי

בצורה לא מילולית מיישם את הקונספט הנוכחי ) Berger 2004" (בית בטבע"מודל ה. הטיפולי

 . קונקרטית המתייחסת לתהליך בנית ואחזקת הבית כחלק מרכזי בתהליךו
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, תנונו את עבודכאשר התחל. למד בבית ספר לחינוך מיוחד בצפון 12נער עם קווים אוטיסטים בן , יוסי

. לטיולים בקרבת הכיתהוהציע לי להתלוות אליו להיכנס לחדר הטיפולים  יוסי התנגדות בראשית השנה הביע

הספר ומשם אל מרחבי טבע סמוכים הנמצאים -אל סביבתו הפנימית של ביתאילו טיולים עם הזמן התרחבו 

מקום . על גדת הירדן, הספרעם הזמן בחר הנער מקום מוגדר במרחק עשר דקות הליכה מבית . מחוץ לכתליו

מכיוון שמטרת הטיפול הייתה לפתח ולהרחיב את .  פגישותינוזה הפך להיות המרחב הטיפולי בו התרחשו

לחזק את בטחונו העצמי ובהמשך ליצור מרחב לבטא ולעבד , יוסיהביטוי וההתקשרות של , יכולות התקשורת

לאחר מספר פגישות . ורה והכנת תה משותפתנסבו פגישתנו הראשונות סביב הבערת מד, תכנים אישיים

בטבע החל הנער לבנות סביב המתחם בו קיימנו את פעילות הכנת המדורה והתה מעגל צנוע מחומרים שמצא 

השלמת מעגל תוחם ומבדיל זה נמשכה כשלושה מפגשים וכאשר הושלמה נראה שינוי בהתנהגות . בסביבה

נראה היה כי .  התקשורת והביטוי שלו וברצונו ליצור קשרשינוי שהתבטא בשיפור משמעותי ביכולת, הנער

פעילויות אלה .  מאדת לויתה משמעותייייחודי ובטוח בטבע ה, האפשרות שקיבל ליצור לעצמו מרחב אישי

נראה היה כי . של שימור המעגל התוחם והכנת המדורה והתה הפכו לטקסים אותם קיימנו באופן קבוע

לנער  עזרו הדינאמית ומעוררת החושים, הראשונית, ביבה הניטראליתבס; המפגש הבלתי אמצעי בטבע

.  ליצור במרחב הבית ספרי המוכרקשר שלא הצלחנו, ו וליצור קשר של אמון שלהתקשרותלפתח את יכולת 

נפרדנו מהמרחב שעל על גדת הירדן ועברנו לקיים את פגישותינו בחדר , עם כניסת החורף, בהמשך

 היה מוביל אותי בחזרה לאותו מקום מעוררי קונפליקט לאחר מפגשים קשים, גם אז. הספר-הטיפולים שבבית

נדמה היה כאילו , כמטפל המתבונן בתהליך, לי"... בית בטבע"מקום שקיבל אז את השם , על גדת הירדן

מה השתנה בו ומה יש ,  ביקש לראות האם אותו מרחב בטוח ומאפשר שבנינו יחד על גדת הירדן נשמריוסי

 ... ות מחדשלבנ

 בחירת ואחזקת המרחב הטיפולי

החל התהליך . תהליך בחירת המיקום ובניית הבית ואחזקתו היווה אלמנט מרכזי בטיפול,בסיפור של יוסי

 ובכך לא רק לבחור מפגש הפיזיהמרחב לבחירת ועיצוב הסמכות ליוסי לקחת את אפשר כאשר המטפל 

אל  טריטוריה החינוכית המוכרתה לצאת מיאפשרה ליוסבחירה זו  .עצם קיומואת מה יעשה בו אלא גם 

הוא בחר מקום , לאור ברירה זו.  משלוטיפולי –אישי  מרחב לבססבה יכול היה , גדת הנהר המרוחקת

, ביוצרו טריטוריה נפרדת שבה ניתן להדליק אש, מוסתר תחת עץ צפצפה ושם הניח מעגל של אבנים

ייחודי בתוך מרחב גדול נפרד ומיקום ויצירת נספט של מציאת הקו .לבנות מערכת יחסים ולספר סיפורים

ברפואה ו העיקרי תפקיד .)sacred space" (מרחב המקודש"של ההקדום מאני איותר קשור לרעיון הש

ה מרחב טקסי ז ).רוחות( ליצור מרחב ריפוי מוגן ובטוח מפני פלישה של כוחות רשע ההמסורתית הי

 ;Eliad 1959 .1986( היווה מקום ריפוי כשלעצמו  מהסביבהיםורידי סימון והפרדה בר-שנוצר על

Pendzik, 1994; Turner .( הטמון בבחירת ואחזקת מרחב טיפולי הפוטנציאלסיפורו של יוסי מציגה את 

 . תקיים מחוץ לקליניקהמאלמנט מרכזי בכל סוג של טיפול ה, בטבע
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   הפנטסטי והקונקרטי–ין המרחבים ב

איכותית מהמרחב היומיומי בו בו חי שונה ה טיפולית מתרחשת במרחב פיו עבודהרעיו� ל

. (Jennings, 1998; Lanndy, 1996)בדרמה תרפיה "  המרחב הפנטסטי "מונח מתקשר ל המטופל

 למטופל להתנסות בגילו	 אפשרכדי לבמת התיאטרו� ב תמשתמשבדומה לאופ� בו הדרמה תרפיה 

 	 נמנע או שמתקשה להתמודד עימ	 בחייו הרגילי	התנסות בסיטואציות אשר מהלתפקידי	 ו

הטמוני	 בהקשר מאפשר למטופל להתבונ� בנושאי זהות ) 2004ברגר (" הבית בטבע"כ  מודל 

,  הטבע– בי� העבודה במרחב המרוחק והשונה הקיימתהדיאלקטיקה ". בית"מונח הרחב של ה

טא נושאי	 מורכבי	 בצורה המאפשר למטופל לב מהווה טריגר  והטעו� רגשית"הקרוב"לנושא 

בו חי   המציאותי בי� הבית שראה בדמיונו לבי� הביתהקיימי	 הפערי	  תו  בחינתיחסיתפשוטה 

, רוח, גש	(האלמנטי	 הטבעיי	 שינויי	 הבלתי נשלטי	 אשר בהקשר זה ההתבוננות ב. את חייו

גמישות ונוקשות תו  כדי מת� , וחוסר שליטהעבודה על נושאי שליטה מזמני	 יצרו ...) יובש

" בי� המרחבי	"העבודה . עצמ	 החיי	ו  הזהות,ביתלעצב מחדש את הת יאפשרות חוזרת ונשנ

והאופ� בו  הדברי	 עליה	 חל	 ,סטי לקונקרטיר לאד	 ליצור אינטגרציה בי� הפנטיכולה לעזו

  .	מתבטאי	 בחייו האמתיי

    יישומייישומייישומייישומי מודל  מודל  מודל  מודל ––––בית בטבע בית בטבע בית בטבע בית בטבע 

בניית ואחזקת מרחב טיפולי בטבע הינו אלמנט מרכזי בכל גישה טיפולית אשר , מכיוו� שבחירת

 אשר בעזרתה נית� בית בטבע יכולה להוות שיטה לא מילוליתהמתקיימת בטבע פעילות בניית 

מאיזה חומרי	 , ידיהא	 נייח או נ, מה גבולותיו, למה הוא מכי, מיקו	 הבית: לגעת בנושאי	 כגו�

אלמנטי	 מטופל להרהר על ה תההתערבות מזמינה א. נבנה ומה הקשר בינו לבי� סביבתו

 .  תו  בחינת נושאי זהות בסיסיי	שבעיר ומקבילי	 בבית

 הבית בטבע  ישירות למודלמרכיב חשוב אחר הטמו� בהתייחסות לטבע כמרחב טיפולי וקשור

. סמכות ואחריות טיפולית, בוחנת מחדש נושאי היררכיהזו  לעמדת המטפל כאשר מתייחס

התהלי  בו המטפל בונה ומשמר את המרחב ביחד ע	 המטופל מתייחסת לעקרו� השטחת 

 & Freedman (היררכיה בגישה הנרטיבית של וויט ואפסטו� ולאלמנטי	 שוני	 מהגשטאלט

Combs, 1996; Kepner, 1987; White & Epston, 1990( . האפשרות והסמכות שמוענקת

 כמו ג	 הידיעה כי המטפל אינו לבנות ולהחזיק את המרחב הטיפולי הקונקרטי, לבחורלמטופל 
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ובעלות אחריות הרגשי מעודדת את המטופל לקחת על התהלי  יכול לשמור עליו בצורה מושלמת 

 . ת הטיפולית כולהנקודה המשנה לא רק את היררכיה אלא את הברי

 יצירת טקסי	יצירת טקסי	יצירת טקסי	יצירת טקסי	ללללעזרות בטבע עזרות בטבע עזרות בטבע עזרות בטבע ייייהההה

דרך עבודה זו קשורה לזמנים . אחד העקרונות הבסיסים בטבע תרפיה הוא יצירתם המכוונת של טקסים

רוחני והחברתי ה, האדם היה תלוי בטבע לקיומו הפיזי, בימים ההם. בהם בני האדם חיו בקהילות בטבע

,  מהטבע חלקהשבט, המשפחה חלק משבט, ד חלק ממשפחההיחי: וחי בתחושה חזקה של קולקטיביות

 בצורה הדוקה ביותרכל אחד מאלמנטים אלו היה קשור ותלוי באלמנטים האחרים . קוםיוהטבע חלק מה

)Eliade 1959, Meged 1998, Turner 1986 .( ליצור שינוי בכל השארשינוי באחד עשוי היה . 

 Hazan 1992, Meged(רכי שמירת טבע עמו גם שימור ערכי הקהילה כשימור היה מקום מרכזי בדת ל

1998,Turner 1986 .(טיפוח , לטקסים היה תפקיד מפתח במתן תחושה של סדר וביטחון לאנשים

חברתי לטקס היה תפקיד ,בנוסף. ובבלתי נשלטשליטה בלא נודע  ה שלהרגשוסיפוק כות יתחושת שי

 Eliade 1959, Evans 1997, Hazan (ו נה אחד למשילאנשים לעבור ממצב חברתחשוב כאשר עזר 

1992, Jenings 1995, Meged 1998, Turner 1986 .(מאן היה האחראי על קיום הטקסיםאהש ,

חיים של האמונות  ודרך , לשמירה על ערכיםגם אלא , אשר כוונו לא רק על מנת לעזור ליחידים ולקבוצה

 אפשרהבלתי אמצעי של השאמאן עם הטבע  הקשר ).(Eliade 1959, Meged 1998. הקולקטיב כולו

לראות ולחזות אלמנטים אשר לא ניתן היה , לגעתפיזיים ובכך -סטיים והמטהילו לנוע לתוך המימדים המ

הטבע אפשרה לו להשתמש במרכיבים פיזיים מתוכו  עם היכרותו, בנוסף. לפנות אליהם בדרך אחרת

 . לריפוי מחלות וכאבים טרנספורמטיביים וכתרופותלקידום טקסים ) אלמנטים, חלקי בעלי חיים, צמחים(

 ,Grainger 1995, Jenings 1998( של תרפיסט  עתיקסוגמאן כאשלהתייחס ל ניתן נים אילובמוב

1995, Jones 1996, West 2000 .( 

 

 מבקשים אינטגרציה בעולם מרובה בחירות 

י זה ניכר ושינ.  מזה בו חיו השאמאניםשנים מאוחר יותר אנו חיים בעולם שונה כמותית ואיכותנית, כיום

, צמחים, שהולך ומאבד את מרבית שטחי הבר שלו ואיתם בעלי חיים, הארץ-לא רק בצורתו של כדור

, ולוגיתהתפתחות הטכנהיחד עם זאת נראה כי למרות . נופים ותרבויות אלא גם בשינויים חברתיים רחבים

מתמודדים עם שאלות ן יעיר אנו עדי בת וקפיטליסטייסטיתייידואליבנדאי, ת חילונייחיים ךלדרהמעבר 

 ;Jerome, 1993 (שאלות שגם המדע טרם מצע להן הסבר, איתם התמודדו אבותינודומות לאלו קיומיות 

McLeod, 1997; Totton 2003 .( הפסיכולוגיה כלפי למרות האמירות השליליות של חלק ממייסדי

נראה כי בשנים האחרונות הולכת ) Jerome, 1993; West 2004(סית התפיסה הדתית והעבודה הטק

 ,Al-Krena, 1999; Grainger, 1995; Jennings(מודרני בטיפול הוגדלה ההכרה בחשיבות שילובם 

1998; West, 2000; 2004; Jerome, 1993; Jennings, 1995, 1998; Jones, 1996 .(יתרה מזאת ,

 לטקסים הקדומים כאל אבני בניין מתייחסותרמה תרפיה והטיפול באומנויות  כגון הדפלינותצדמספר 
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-ת הפוסטוומרחב מקודש בתיאורי, אומנות, מוסיקה, ריקוד, כאשר משתמשים במונחים כגון דרמה

 ;Grainger, 1995; Jennings, 1998 (יתית והלא מילוליתימודרניות שמעגנות את דרך עבודתם החוו

Jones, 1996; Pendzik, 1994 .(נראה , לשלב טקסים מסורתיים בקבוצות טיפוליות, למרות האפשרות

כמו גם (עים מרבית המטופלים י ממנו מגתסטיוהתפיסה האינדיבידואליותי תרב-הרב, כי הרקע החילוני

-נראה כי קיים מחסור בשפה רוחנית )מתאים בקרב המטפלים עצמםמסורתי או רוחני עדר רקע יה

 West(על שילובם של טקסים מסורתיים בטיפול  עשויה להקשות סימבולית וערכית משותפת אשר

 אין יים אפשרויות הבחירה של סגנון החוריבויידואליזם האינדיבהתפתחות עם , למעשה. )2000 ;2004

סופרים  .בפרטקבוצת מטופלים יכולים לאחד בין אנשים בכלל ובין וערכים אמיתות ו אילו יזה מובן מאיל

מציב למטפל אשר צריך לעזור למטופל לפתח יכולת זה רבים כתבו על האתגרים שעידן פוסט מודרני 

 ,Gergen( מקוטעות ליצור תחושת רצף ולמנוע תחושת, החזקה ואינטגרציה של חלקי אישיותו השונים

1991; McLeod, 1997; West, 2000 .( ופסיכולוגיה מסורתיים טקסים , דת ומגעבזמן של הפרדה בין

)West 2000( , טקסים כיוצר ומגלם איזה מקום יכול לקחת המטפל)שיענו על אותם צרכים ) חילוניים

ר עם הטבע לתמוך בתהליך באיזה אופן יכול הקש? שייכות ומשמעות, תחושת שליטה, סדרל ראשוניים

  ? מורכב וחשוב זה

 

המפגש . בטבע תרפיה תבתוכנית הכשרה שנתי הקבוצה שהשתתפ היה זה המפגש האחרו� של

לאחר שעת .  למחרת–התקיי	 בחו! הי	 לאור ירח מלא מהשעות שקדמו לשקיעה עד לזריחה 

העשרי	 גבר בשנות , דויד, חצות בעוד חברי הקבוצה חולקי	 סיפורי	 אישיי	 סביב המדורה

הוא הביע . על התהלי  אותו עבר במש  השנהאת חברי הקבוצה במחשבות שית! המאוחרות 

. הערכה על העובדה שהתהלי  הקבוצתי עזר לו להיפרד מהוריו ולעבור לבית חדש ע	 חברתו

בדמיינ	 כל צעד , התבקשו המשתתפי	 לצאת למסע אישי, ה השחר מספר שעות אחר כ כשעל

וליצור  מרחב על החו!  ולסמ�התבקשו לבחור, ע	 חזרת	, שעה מאוחר יותר. בחול כצעד בחייה	

חפר דויד , בהשתמשו בגופו .מהל  שנת הלימודי	 שעברו בהמסמל את התהלי בו  מיצג או פסל 

החלק הצר של המשפ  היה מכוו� אל .  בי� החול למי	המחברו   בקשתי תעלות בצורת משפ

המרחבי	 האישיי	 של כל עברה דר  שהקבוצה  לאחר .בעוד שהחלק הרחב פנה אל הי	, הזריחה

. ..הזמי� דויד את הקבוצה להתאס! סביב יצירתויה היצירתית ילתהלי  השנתי ולעשאחד כעדי	 

נראה לי איתכ	 מדי כא� א  כעת בע,  מושג מה יצרתיה לי כאשר שיחקתי בחול לא הי,  קוד	"

הוריד דויד את , ניא בקבלו את הזמנת המטפל להשתת! בטקס ספונט ".שיצרתי תעלת לידה

בעוד חבריו לקבוצה יוצרי	 תעלה אנושית הדוקה מסביב , שב בכניסה למשפ יחולצתו והתי

תעלה מתו  הדויד ת וזחילה יצא דחיפו,  תו  כדי צעקות,דקות לאחר מכ�. חולה שנוצרה בלתעל

. שט! אותו גל גדול מאחור, על החול מתנש! בעודו שוכב, כ  שניות אחר .הצרה אל החו! הפתוח

ונתנו עטפו את גופו בשמיכות  , המשתתפי	 התאספו סביבו ".נולדתי מחדש" ,הוא צעק" אני חי"

 תפילות התערבבו . טאני שצצו באופ� ספוננעימות ילדות ושירי יו	 הולדת, קו	 למזמורי	מ

 .בדמעות ובצחוק
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    לעבוד ע	 האמת האוניברסאליתלעבוד ע	 האמת האוניברסאליתלעבוד ע	 האמת האוניברסאליתלעבוד ע	 האמת האוניברסאלית

במרחב הביניי	 שבי� זריחה , בסיפור זה מוצגת בחירת המטפל לערו  סדנת פרידה על החו! הי	

סיו	 והתחלה ובכ  , בחירה זו תמכה ברצונו לתת קול לסיפורי לידה ומוות. גאות ושפל, לשקיעה

בחירה זו של סטינג .  את המעבר מהיות	 סטודנטי	 לבעלי מקצועלעזור למשתתפי	 לבצע

)setting (האישית של " האוניברסאליתהאמת " למונח מתייחסת 	ולקשר בי� מחזוריות החיי

 ,Berger(מוות והשתנות הקיימי	 הטבע , ברסאלית של תהליכי לידהיהמשתת! למחזוריות	 האונ

הזריחה והשקיעה יכולי	 לעזור ליחיד ,  והשפלהקישור בי� מחזוריות הגאות. 2006 ,2005)

ההיעזרות .  בזיכרו� הקולקטיבי הקדו	מעוגני	אשר משותפי	 ולקבוצה להתחבר סביב סימבולי	 

במונח מאפשר את סיפור	 של סיפורי טאבו כמו ג	 עוזרת לנרמל אות	 ולשי	 אות	 בהקשר 

 .  אוניברסאלי–רחב יותר 

 טיפול כמסע טיפול כמסע טיפול כמסע טיפול כמסע 

בצע בסטניג הקלאסי הסטאטי והתו  חדרי תרפיה המתקיימת בטבע יכולה להבדיל מטיפול המת

, בהקשר זה המפגש ע	 כל נו!. לנוע בתו  מגוו� נופי	 המשתני	 תו  כדי המסע וממפגש למפגש

 . בית גידול חיה או צמח יצור הדהוד מסוי	 באד	 אשר יזמי� אותו לתהלי  פנימי מסוי	

ושילוב	 בהתערבות הטיפולית יכולי	 ...) אדמה, רוח, י	מ(הטבעיי	  המפגש באלמנטי	, בנוס!

רוחניי	  דמיוניי	 ו, ג	 לממדי	 גופניי	להכניסלעזור להרחיב את ערוצי העבודה ולאפשר לה 

 ,Lahad(לכ� עי	 למטופל להרחיב את תודעתו ולגעת במימדי	 שלא קיבלו ביטוי קוד	 יאשר מסי

מאפשרת למטפל לבנות את התערבות הטיפולית " טיפול כטקס"העבודה ע	 המונח ). 2002

הלוקחת בחשבו� את השפעתו הבלתי תלויה של הטבע על המטופל כמו ג	 שנעזרת בצורה 

בהקשר זה כל מרחב . באלמנטי	 הטבעיי	 הקיימי	 בסטינג הייחודי לקידו	 תהליכי	 ספציפיי	

 שיחייבואיכויות , מו במיוחד לעבודה על נושאי	 מסוימי	טבעי יכיל איכויות אחרות אשר יתאי

 . מתאימות במיוחד עבורוהאת המטפל לבחור טכניקות עבודה 

בשוב	 הוא ביקש כי יעבירו . ד המטפל שלח את הקבוצה למסעות אישיי	 בחו!בדוגמא של דוי

 .  החולרגשות ו מחשבות האבסטרקטיות בה	 פגשו במסע	 לצורה מוחשית על,  את המטפורות
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ד ע	 התהלי  יו  עבודתו של דחיבר המטפל את סיפור המטפורה הקונקרטי שעלה מתו, בהמש 

נעזר בגל המי	 הגדול ששט! את , בהמש . שעבר לאור  השנה ויצר מתוכ	 את הטקס הייחודי

 קודמי	 בחייו של י	דויד כדי להעצי	 את האקט הטקסי ולחבר בינו לבי� אירועי לידה ומעבר

עזר במונח האמיתות יהדוגמא מציגה דר  בה המפגש הטיפולי בטבע יכול לה. דידו

...) אול	 צפוי(כדי לגשר בי� אנשי	 כמו ג	 דר  בה אלמנט טבעי ובלתי נשלט ב ותברסאלייהאונ

זה בהקשר . בתו  טיפול) חילוניי	(יכול להשתלב ולהעצי	 את יצירת	 וביצוע	 של טקסי	 

טבע תרפיה דומה לטקסי	 השאמאניי	 הקדומי	 ושונה מה	 בכ  ה ההגישה הטקסית שמציע

  .יוצרת אות	 בכא� ועכשיו בצורה ספונטאנית ומקוריתשלא נשענת על מסורות קדומה אלא ש

  

    לנפש ולרוחלנפש ולרוחלנפש ולרוחלנפש ולרוח, , , , העזרות בטבע כמשאב להתחבר לגו!העזרות בטבע כמשאב להתחבר לגו!העזרות בטבע כמשאב להתחבר לגו!העזרות בטבע כמשאב להתחבר לגו!

מונח מבקש להרחיב ה. נו מונח מרכזי נוס! בטבע תרפיהטבע הי�מטופל�מטפל: לשוהקשר המש

 –ידי הכנסת גור	 שלישי לתוכו �את הקשר הטיפולי הקלאסי הקיי	 בי� המטפל למטופל על

כזה המשפיע לא רק , ג נועד לעזור למטפל להתייחס לטבע כאל שות! פעיל בתהלי המוש. הטבע

התפיסה באה ) . Berger 2004;2005(על עיצוב הסטינג אלא ג	 על התהלי  הטיפולי עצמו 

כאשר הוא יכול הטיפולי תמו  בפיתוח גישת עבודה המאפשרת למטפל תנועה גדולה יותר בקשר ל

 לקחת תפקיד ,לחלופי�, עזר בטבע כרקע או ספק חומרי	 אוילקחת תפקיד מרכזי בעבודה ולה

 . עד לעבודת המטופל ישירות מול וע	 הטבעבי� המטופל לטבע או כ  כמתוו ולשמשאחורי 

ירה תובענית ע	 צרכי	 יווה קשיי	 בעמידה בעומס הנוצר בשילוב קר ח, רופא מצליח,ר�

מערכת העיכול שפיתח במפטומי	 יסשטיפול רפואי לא עזר לו להתגבר על לאחר . משפחתיי	

ספוג ח	 "תיאר ר� את בטנו כ, במהל  שתי הפגישות הראשונות ע	 המטפל .פנה לטיפול נפשי

את המקו	 כבו' מגעיל שלא הוא תיאר , לפרט יותר כאשר התבקש ".אינו נעי	 למגע"ש " ורטוב

תמיד נאל	 דו	 כאשר לטיפול הוא סיפר כי בפעמי	 קודמות בה� פנה . נעי	 לגעת או להיות בו

 כאילו זה מרגיש, מקו	 הזהמלגעת באני נמנע  " .הפ  אישי וחודרני מידי" הבו'"הדיבור על  

 שאל המטפל את , טיבייהוורבאלי והקוגנ	 בחיפוש אחר דר  לעקו! את המחסו ".פולשי	 לתחומי

 לאחר שר�  .אמיתי והציע לו לערו  את הטיפול בטבע בו' ות לחוותסר� הא	 יהיה מעוניי� לנ

המטפל הזמי� . נחלבילו הוא והמטפל את המפגשי	 הבאי	 במקו	 שקט על גדת , הסכי	 להצעה

עודד את ר�  בהמש  .שקט להכיר את השטח בעודו נשאר ברקע כעדו" לקחת את הזמ�"את ר� 

התקרב ר� אל הנהר והחל , לאחר מכ�. לחקור את התחושה של חול ח	 ויבש בעודו חופר בו בידיו

א  ע	 הזמ� והשינוי שחל בעונת השנה , בתחילה שנא לגעת בחומר זה. לשחק בחול הרטוב ובבו'

כאשר מצא ר� . נחלבני אשל הפעילות ומהמשחק הספונט) childlike(ילדי ההנות מהאופי יהחל ל
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כרונות ילדות י החל לדבר על ז, בבו'מקו	 בו חש בטוח ומוג� מספיק כדי להיכנס ולגעת 

החל  תו  כדי המשחק .משפיעי	 על יחסיו ע	 ילדיו כיו	נראה לו כי ה	  מכאיבי	 ועל האופ� בו

 .	לאיכויות הוריות כיוית פגיעותו כילד י בו יכול להמיר את חוו באופ�ר� להגות

אשר ,  במפגש הראשו� . חודשי	 ספורי	 לאחר מכ� הגיע ר� לטיפול מלווה בשני ילדיו הצעירי	

 הבנתי עד כמה אני ,  בגדת הנהרהספונטאנידר  המשחק " : אמר ר�,  נחלהתקיי	 באותה גדת

טבע עזר לי להתחבר מחדש אל  המפגש ב.ימי ילדותי ועד כמה אני חסר לילדיי שלימנותק מ

 ".יילהתחבר מחדש אל ילדלמרבה התקווה , וכעת"  ללא עשייהזמ�"י�  את הער  של להב, עצמי

 

�מטופלמטופלמטופלמטופל: : : : לשלשלשלשווווהקשר המשהקשר המשהקשר המשהקשר המש����מטפלמטפלמטפלמטפל���    טבעטבעטבעטבע

    

לש יכולה לעזור לאד	 להרחיב דפוסי	 ולחזק והדוגמא מציגה דר  בה העבודה בתו  הקשר המש

  בה המטפל הסיפור מדגי	 דר.  להרגיש אוטנטיות ולהתחבר לילדי וליצירתי, נפש�את הקשר גו!

בחר לשנות אסטרטגיה טיפולית כאשר נעזר באפשרות לצאת מהחדר ולעבוד בטבע כדי להרחיב 

מטופל לתו  �את המדיו	 הוורבאלי והקוגניטיבי ולשנות את מוקד ההתייחסות מהקשר מטפל

תחת עדותו א  ללא " זמ� משחק בטבע"ברגע שהמטופל זכה במספיק . לשו מש–הקשר רחב יותר 

העבודה שינוי שאפשר את העמקת ,  הישירה של המטפל השתנה הקשר בשניתהתערבותו

 ). ובוצניי	(מגע במקומות מורכבי	 ואיתה את ה תהבינאישי

 

    טבע טבע טבע טבע האד	 וההאד	 וההאד	 וההאד	 והזק את הקשר בי� זק את הקשר בי� זק את הקשר בי� זק את הקשר בי�  לח לח לח לחדידידידיככככ" " " " טיפולטיפולטיפולטיפול""""על האפשרות להיעזר בעל האפשרות להיעזר בעל האפשרות להיעזר בעל האפשרות להיעזר ב

    

המאמר נפתח בהצגת הקונספט האקופסיכולוגי שהדגיש את חשיבות הטבע והקשר ע	 הטבע 

 ממייסדי, ארנה נאס. רה על איכות חייו של האד	 בכלל ועל מדדי	 פסיכולוגיי	 בפרטלשמי

 וסופרי	 נוספי	 מתחו	 האקופסיכולוגיה, )Deep Ecology (האקולוגיה העמוקה

)Ecopsychology( כי ההתרחקות והניתוק 	טועני 	הקיימי 	לטבע קשורי 	בי� האד 	כיו 

 הביאו את האד	 ,תריבי� ה, י	 אשרינדיבידואליסטולוגית והמעבר לחיי	 אלהתפתחות הטכנ

 ,Seed(רה הגדולה יכזאת שאינה חלק מהיצ,  לעצמו כאל ישות נפרדת מהטבעהמערבי להתייחס

Fleming & Neass, 1988; Totton, 2003 .( !בהקשר הזה הטבע תרפיה יכולה להצטר

ת שיכולה לעזור לחזק את  מסגרת תיאורטית ויישומיהמציע האקופסיכולוגיה אשר לפילוסופיית

 .  רווחתנו –הקשר הקדו	 ע	 הטבע ולפעול למע� רווחתו 

 

        הטבע כנות� משמעותהטבע כנות� משמעותהטבע כנות� משמעותהטבע כנות� משמעות

    

 אילו התייחסויות מקבלת הסביבה בשיח הפסיכולוגי עשויה להראות הבוחנתבדיקה ספרותית 

ע	 התפתחותה , במהל  העשורי	 האחרוני	).  1994Pendzik(התהלי  הטיפולי מתרחש בריק ש

 ודיספלינות פוסט מודרניסטיות  )Environmental psychology( הפסיכולוגיה הסביבתיתשל 

 ,  בקרב כותבי	 הערי	 להשפעת הסביבה על השיחהתייחסויותנוספות זוכה הנושא ליותר ויותר 
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לכ  נראה כי המודעות ). (Hall1976, Lacomte, Pendzik 1996החוזה והתנהלות הטיפולית 

וכ� על ) 1956Maslow& Mintz ( האד	שלעל הביטוי העצמי ה עיפמשהסביבה ת אסטטיקשל

  	ליטפ מתריו ותריול  שת	כודולמ	 סיכנונ	 רחבית מההתנהגות החברתית של היחיד

)Barker 1976, Hall 1976, Orzak 1987, Pendzik 1987.( זאת נראה כי מרבית 	יחד ע 

בהקשר זה נראה כי . ידי האד	�זה שנבנה ונשלט על, מתייחסות לסטינג הפני	 חדריאמירות אילו 

והר נוס! לנושא כאשר מרחיבה את נושא הקשר ע	 המרחב לתו  ההקשר הטבע תרפיה פותחת צ

  .הקוסמיהחו' חדרי ו

 

הראשו� הקבוצתי  במפגש  .בבניאסטבע תרפיה בקבוצת השתתפה  ,בשנות הארבעי	אישה , ורדה

את הנושאי	  הוזמנו המשתתפי	 ליצור סיפור דמיוני המבטא הנחלנער  בתו  מבנה ליד ש

את אבלה  ורדה טר	 חלקה, בשלב זה .הצרכי	 והמשאלות אות	 הביאו אל הקבוצה, האישיי	

ומדיטטיבית שקטה היו	 השני של הסדנה החל  בהליכה  .האישי ע	 הקבוצה או ע	 המטפל

התבקשו המשתתפי	 למצוא חפ' מהסביבה , בהגיע	 לגשר צר על פני המי	 . הנחללאור 

,  בפעילות.יו משהו ולהשליכו למי	על  לומרשהיו רוצי	או מחשבה רגש , תחושהשמסמל 

  .ע	 הקבוצה כאב יגונה  את וורדהשיתפה רגשות חזקי	 בקרב רוב חברי הקבוצה שהעלתה

יצג של י הוזמנו ליצור מעל המי	 בו לאחר שחצו את הגשר הגיעו חברי הקבוצה למקו	 שקט

מצאה מקו	 על גדת   ורדה. תו  שימוש באלמנטי	 מ� הטבע�הסיפור שסיפרו במפגש הראשו

 .אשר אות� חיברה אחר כ  בענ!,  אספה פרחי	 צבעוני	 והניחה אות	 על שתי אבני	,הנהר

ע	 , למחרת". בני הזוג "ה היא קראה לפסלתר חברי הקבוצה הזמנו לראות ישילאחר מכ� כ

 חה על פסלה קמלו י שהנלאי החיי	 לגלות כי הפרחי	 מורדה הופתעה, חזרת	 לאותו מקו	

ורדה את הצורך לגעת עורר ב, "הטבע"ידי -שנוצר על, שינוי זה ".איבדו את שמחת החיי	 שלה	"

היא התבוננה במים הזכים אשר זרמו , כששבה לפסל, למחרת. ברגשותיה ולהפנים את פרידתה מבעלה

ברה אותה אל י התבוננות זו ִח. משנים באופן מתמיד את צבעם וצורתם–ללא הפסקה מסביב לפסל 

אבל , כואבת, נתנו לה תקווה ואפשרו לה לשוב לילדיה, תחושות של המשכיות ומחזוריות שחיזקו אותה

 . עם מחויבות לטפל בהם ולהמשיך לחיות

    

    העבודה ע	 התחדשות הטבע כמשאב לחיבור לכוחות ותקווההעבודה ע	 התחדשות הטבע כמשאב לחיבור לכוחות ותקווההעבודה ע	 התחדשות הטבע כמשאב לחיבור לכוחות ותקווההעבודה ע	 התחדשות הטבע כמשאב לחיבור לכוחות ותקווה

סיפור מחזוריות ע	 אישי של המטופל ה יגונו סיפורה של ורדה מדגי	 דר  בה החיבור בי� סיפור

ולהתחבר לכוחות לקבל משמעות ,  נוספותמזוויותהטבע יכול לעזור למטופל להתבונ� על סיפורו 

מזווית נוספת  מציגה את האלמנטי	 הרוחניי	 של הטבע תרפיה הדוגמא). 2005ברגר (ותקווה 

עצמי התפיסת את חיב יכול להר לאוניברסאליהחיבור בי� המעגל האישי מראה כיצד כאשר 

 . Davis, 1998; Taylor, 1992) (ולשנות נרטיב ותפיסת חיי	 המקובלת 

 

 



ויישומיתתיאורטית  מסגרת –תרפיה טבע   

 12 

     מסקנות  מסקנות  מסקנות  מסקנות ––––    בחזרה הביתהבחזרה הביתהבחזרה הביתהבחזרה הביתה

הקשר אקולוגית של גישת הטבע תרפיה ואת הדר  בה �פסיכו�סוציוהתיאוריה ההמאמר הציג את 

מאמר הציג ה. ולקד	 עבודה טיפולית להשתלב י	סביבה הטבעית יכול אל הוההתייחסות

ערוצי להרחיב את , התהלי  הטיפולי את לקד	קונספטי	 ודרכי עבודה אשר בעזרת	 נית� 

וחברתית מודעות ועשייה סביבתית לקד	  כמו ג	 גופניי	 ורוחניי	 �העבודה למימדי	 דמיוניי	

הטבע בטיפול  את לשלבאפשרויות הבשלב זה קיי	 מעט מאד מחקר הבוח� את   ).2003ברגר (

 ? תיאורטית את )?( המפתחמעורבי	 ,  כותבי מאמר זה,אנו. וכניות הכשרה מקצועיתט תעומ

הנחת היסוד אשר נמצאת בתשתית .  תוכניות הכשרהה ומפתח בוח� את יעילות, הטבע תרפיה

אמונתנו כי הטבע מכיל משאבי	 אשר יכולי	 לתמו  בבריאות נפשית ופיזית קשורה לעבודתנו 

 אנו .ו בטיפול יכול לקד	 תהליכי החלמה וריפוי באופ� משמעותיוכי השימוש באלמנטי	 איל

מקווי	 כי ע	 הזמ� אנשי מקצוע נוספי	 יפתחו דרכי טיפול בטבע אשר בעזרת	 יתרחב המחקר 

  .ואיתו ג	 התיאוריות בנושא
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 www.naturetherapy.org: : : : למאמרי	 נוספי	 על הטבע תרפיהלמאמרי	 נוספי	 על הטבע תרפיהלמאמרי	 נוספי	 על הטבע תרפיהלמאמרי	 נוספי	 על הטבע תרפיה
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