
האם אתם זורמים עם החיים?

קיבוץ חפציבה, השייך לתנועה הקיבוצית המאוחדת, הוקם 
בשנת 1922. מקימי הקיבוץ היו עולים שעבדו בחווה “חפציבה” 

ששכנה באזור חדרה. מכאן שם הקיבוץ. 
בשנת 1948 ייסד פרופסור יפני בשם אברהם טשימה את 
כת המקוָיה, ומיקם את מרכזה בקיבוץ חפציבה. הוא התחבר 

לרעיון הקיבוצי, כיוון שראה הקבלות מעניינות בין השיתוף 
והעשייה למען הכלל, שאפיינו את התפיסה הקיבוצית, לבין 
התפיסות היפניות שבהן האמין. הוא טען שאלוהים נתגלה 
לפניו והורה לו לפעול במסגרת הקיבוץ ולסייע לעם ישראל. 
לאחר פטירתו בשנת 1973, בנו לכבודו חברי הכת גן זן בשטח 

גן הזן בחפציבה
סעו מעפולה על כביש 71 לכיוון בית שאן. 
כשני קילומטרים אחרי כלא שאטה פנו 
ימינה לכביש 669. אחרי שני קילומטרים 
נוספים פנו ימינה לחפציבה. היכנסו 
בשער הקיבוץ ופנו מיד שמאלה. לאחר 
שתעברו מתחם של אורוות סוסים תגיעו 
 T קטן, ושם פנו ימינה. בצומת T לצומת
הקטן הבא פנו שוב ימינה, ותגיעו למתחם 
הברכה. חנו במגרש החניה שמימין לכביש, 
ועלו ברגל במעלה הגבעה. הגן נמצא 

מעל הבֵרכה, בסמוך להר.

איך מגיעים?

הקיבוץ, המשמש עד היום מרכז לפעילות הכת בישראל. כל חבר 
בכת נדרש לשהות תקופה בישראל, ובכלל זה ללמוד עברית. 
הם שוהים בדרך כלל בבית היפני שלצד הגן, ומתכנסים במערה 

הנמצאת בחלקו האחורי, בצמוד להר הגלבוע.
הגן בחפציבה אינו גדול, אך מורכב מרוב היסודות שמהם בנוי גן זן 
מסורתי. הגן מייצג את עקרונות הבריאה וחיי האדם, ועושה זאת 
במעין סיפור. סיפורו מתחיל בסלע הגדול שבמרכז הגן, המייצג 
את ההר הקדום המחבר לפי המסורת בין השמים לארץ. מהסלע 
נובעים מים, המייצגים את החיים, וזורמים במורד הגבעה אל 
ברכה קטנה, שבה שוחים דגים וניצבים פסלי עגורים. לצד נתיב 
הזרימה קיים גם שביל אבנים, המייצג את הנתיב הכבוש. לִצדו 
מנורה יפנית מסורתית, המייצגת את האור הבראשיתי, וסביבה 
שלושה סלעים המסמלים את השמים, האדם והאדמה וכן את 

שלושת היבטי טבעו של הבודהה.
הבֵרכה מייצגת את גן העדן היפני, או איי המבורכים, מה שמראה 
לנו שהגן מתאר בעצם את מסלול החיים של אדם מלידה )הסלע( 

פתוח בכל זמן. ללא תשלום.ועד מוות )הברכה(.
דרגת קושי: קל.

שעות פתיחה:

פעילות רוחנית מתאימה
עשו את הדרך בתוך הגן בנינוחות המתבקשת. עברו בו במתכונת של הליכה 
מדיטטיבית, כשאתם הוגים במשמעות כל סמל ובקשר שלו לחייכם. אל תמהרו, 
הרגישו נוח לעצור בכל מקום שבו מתעוררות בתודעתכם מחשבות על חייכם או 

עולות תובנות שאתם רוצים לעבד. 
עברו מהסלע למעלה ועד לברכה למטה, כאשר מימינכם נתיב הזרימה ומשמאלכם 
וחזור בשביל  נתיב הזרימה  לאורך  לעבור הלוך  אולי תעדיפו  השביל הכבוש. 
הכבוש. לסיום התיישבו בסוכה היפנית שלצד הגן, המשמשת לצורך מדיטציה, 
וחשבו על חייכם. האם אתם מרגישים נוח יותר כשאתם זורמים עם החיים, 
והמפתיעות?  המרגשות  גם  אך  צפויות,  הבלתי  ותנועותיהם  פתלתלותם  על 
או שאתם מרגישים נוח יותר על השביל הכבוש, המייצג את העשייה היזומה, 
ההובלה המתוכננת של דברים, שנותנת תחושת שליטה על החיים, אך גם שוללת 
לזהות תחומים ספציפיים  אולי תוכלו  לעתים את הספונטניות שבהם?  מהם 
שבהם הסגנון שלכם כזה או אחר, או תקופות שבהם הייתם זורמים יותר או 

בעלי צורך מוגבר בשליטה. האם זכיתם בתובנות לגבי העדפותיכם לעתיד?
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