סיכום סדנת בנייה בצמיגים ברמת הנדיב
אורית כשר ,רכזת פרוייקט הגינון הטיפולי ברמת הנדיב

בחודש אוקטובר  2009נערכה בגינה הטיפולית של רמת הנדיב סדנה מעשית בבניה
בצמיגים .בניה בצמיגים מאפשרת בניה של אלמנטים קבועים בגינה ובחצר :ספסל ישיבה,
שולחן ,ערוגה ,פסל ועוד ,תוך ניצול פסולת זמינה .הפעילות מתאימה גם בהקשר חינוכי,
סביבתי וקהילתי .השימוש החוזר בצמיגים ובפסולת מאט את צריכתם של משאבים מתכלים
ומפחית את כמויות הפסולת שמוטמנות באדמה.
מטרת הסדנה הייתה לתת כלים מעשיים למטפלים בגינון ולמתעניינים נוספים לתכנון וביצוע
בניה בצמיגים באופן עצמאי ,תוך התייחסות להיבטים של שילוב האלמנט במרחב הגינה
הטיפולית ושל פעילות עם אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.
לדרור לילו ,מנחה הסדנה ,נסיון ביצירה ובניה מצמיגים ופסולת ובהפעלה קהילתיות בבנייה
מצמיגים.

דרור לילו )משמאל( וניצה דהן בשלב יצירת קונסטרוקצית הספסל

האלמנט שנבחר לבניה בסדנה זו היה פינת ישיבה ,שתוכננה כארבעה ספסלים נפרדים,
היוצרים מעין מעגל .פינה זו תשמש כמקום התכנסות לחברי הקבוצה בסיכומו של יום
העבודה .בתיכנון האלמנט נלקחו בחשבון הפונקציות שהוא יידרש למלא :יאפשר מקום
ישיבה לכל חברי הקבוצה )מספיק מושבים( ,יאפשר קשר עין בין היושבים ליצירת שיחה
אינטימית ,גובה המושבים יהיה נוח ,הקישוטים והעיטורים יעבירו מסר נינוח ונעים ליושבים
בספסלים.

מילוי שלד הצמיגים בבקבוקים ,םסולת בניה וקרטונים

יצירת אלמנט קישוטי בעזרת שילוב בקבוקים צבעוניים

הסדנה התבצעה בשילוב עם חברי הקבוצה של הגינון הטיפולי ברמת הנדיב )מבוגרים בעלי
פיגור שכלי קל-בינוני( ,שהיו נלהבים לעשייה המשותפת .עבור המטפלים בגינון שהשתתפו
בסדנה הייתה זו למידה בשטח מתוך התנסות בעבודה עם אוכלוסיה זו ,על התכונות
הטיפוליות של הבנייה בטיח וגם על האתגרים והקשיים בסוג כזה של פעילות עבורם,
כמטפלים.

אחרי עטיפת השלד ברשת מגיע כיסוי המבנה בתערובת בטון

ומעל -שכבה סופית של טיח צבעוני

לסיכום ,הגינה הטיפולית זכתה להתקשט באלמנט חדש ,שימושי ואסתטי .חברי הקבוצה זכו
להיות חלק מיצירת הפינה בה הם עתידים להשתמש בכל יום ומשתתפי הסדנה זכו לידע
מקצועי רב ,שיאפשר להם ליצור קישוטים כאלו במגרש הביתי שלהם.

פינת הישיבה המוגמרת

