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תקציר

 הטענה שונות. מוגבלויות בעלת לאוכלוסייה המיועדת תרפויטית כפעילות בספרות רבות נדון הגינון נושא
 המוגבל האדם האדם. של שורשיו את מחדש מחזקות לגידולם והדאגה הצמחים עם שהעבודה היא

 כי טוענים החוקרים ומוגבלותו. מחלתו בעקבות ממנו שנמנע דבר הצמחים, באמצעות סביבתו עם מתאחד

והקוגניטיבי. הפיזי-מוטורי החברתי, הפסיכולוגי, בתחום רבות תרומות יש בגינון לפעילות

 בעולם חדשני ניסיון היא בפרט, מוגבלים, קשישים ובעבור בכלל, קשישים, בעבור גינון תכנית של הפעלה

 את להעשיר במטרה ממושך לטיפול ובמוסדות יום במרכזי גינון תכנית לפתח החליטה אשל בישראל. וגם
 חברתי למפגש פנאי, שעות לבילוי לתעסוקה, חדשות הזדמנויות לקשישים ולספק ;הזקן של החיים איכות

 )ביהוד, יום מרכזי בארבעה ניסויי בסיס על התכנית את להפעיל הוחלט ראשון בשלב והעשרה. וללימוד
 הוחלט מהניסוי כחלק השלושה(. ובגבעת )בעפולה ממושך לטיפול מוסדות ובשני ושפרעם(, טייבה נוחם,

הערכה. במחקר התכנית של ההפעלה את ללוות

 אחת שנה במהלך התכנית של ההפעלה את שליווה התכנית של ההערכה ממחקר ממצאים מציג הדוח
 נכללו לא ולכן יותר מאוחר בשלב התכנית את החלו מרכזים )שני התבצעה היא בהם המקומות בארבעת

 של ההפעלה דפוסי התכנית, של ההפעלה לקראת ההיערכות את לבחון היו ההערכה מטרות בהערכה(.
 למשתתפים, התכנית תרומות בתכנית, המשתלבות האוכלוסיות סוגי השונים, במקומות התכנית

 בתכנית, שהשתתפו היום ומרכזי המוסדות ממנהלי נאסף המידע בהפעלתה. וקשיים ממנה שביעות-הרצון
 התכנית, בתחילת נאספו הנתונים התכנית. של המקצועית ומהמלווה מהמשתתפים התכנית, ממפעילי
 והפעלה תרפיה על מקיפה ספרות סקירת בוצעה בנוסף, ההפעלה. תחילת לאחר שנה ובתום במהלכה

 למפעילי מקצועית ותשומה המחקר סוגיות לעיצוב מידע בסיס ששימשה שונות לאוכלוסיות בגינון

התכנית.

 במרכזי 79) קשישים 119 האתרים ארבעת בכל לתכנית הגיעו אחת שנה במהלך כי מראים הממצאים
 גברים היו התכנית ממשתתפי שליש נפש. תשושי כולל שונות, מוגבלויות ברמות במוסדות( 37ו- היום

 על־ידי הוגדרו בתכנית מהמשתתפים כשליש כי לציין מעניין ומעלה. 75 בגיל הם מהמשתתפים 41%ו-
ובמוסדות. היום במרכזי הקיימות בפעילויות מאוד מעט שהשתלבו כקשישים המנהלים

 הצפוי הפיזי מהקושי (39%) מהקשישים ניכר חלק בקרב חשש היה לתכנית ההצטרפות בתחילת כי נמצא,
 הקשישים בגינון. בעיסוק קושי היעדר על דיווחו הקשישים רוב התכנית בסוף ואילו בגינון, בעבודה

 בין חדשות והיכרויות קשרים יצירת של במובנים התכנית של החברתית התרומה את מדגישים והמנהלים

קבוצתי. וגיבוש המשתתפים

 התכנית, בתחילת והמנהלים המשתתפים על-ידי התכנית ראיית דרך על מפורטים נתונים מציג הדוח

 את ובוחן השונים באתרים התכניות בין משווה הדוח אחת. שנה בתום אליה שלהם וההתייחסות
בהפעלתה. ובקשיים לתכנית המיוחסות בתרומות ההבדלים



 רגילה גיגה למוגבלים(, מותאמת )גינה מאפשרת גינה חממה, מתקנים: סוגי בארבעה הופעלה התכנית

 השקעה דרשו התכנית הפעלת לצורך וההצטיידות הפיזיות התשתיות פיתוח כי מראה המחקר ופטיו.
 בחירת של מקצועיות בסוגיות רבות התחבטו המנהלים והמוסדות. המרכזים מנהלי מצד מרובה

 ובגיוס הפעילות בבניית הגינות, של השוטפת בהבטחת.התחזוקה והצמחים, השתילים הציוד, המתקנים,

התכנית. להפעלת המדריכים

 תכניות של עיקריים דגמים שלושה התגבשו אחת שנה במהלך כי הראתה התכנית של הניסויית ההפעלה

 ההדגש בו התעסוקתי, הדגם המשתתפים; בין החברתי המפגש על היה ההדגש בו החברתי, הדגם בגינון:
 להבנת באמצעי בצמחים על.שימוש היה ההדגש בו הטיפולי, הדגם ותוצריו; בגינון הפעילות על יותר היה

בחיים. תהליכים

 בסיס שימש והמידע התכנית בהפעלת המעורבים הגורמים כל בפני לדיון מההערכה.הובאו הממצאים
 להפעלה הדרכה חוברת. לאור להוציא החליטה אשל הממצאים, לאור הפעלתה. כדי תוך התכנית לעיצוב

 העתידים או העוסקים, מקצוע לאנשי מיוחדת הכשרה תכנית לפיתוח אלה בימים נערכת והיא בגינון,
ובקהילה. במוסדות שונות במסגרות בגינון תכניות של בהפעלה לעסוק



תודה דברי

התכנית. של ההערכה ביצוע את שאפשרו והארגונים האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה

 והמקצועי ומהניסיון מהידע ותרמו שלביו, בכל המחקר את ליוו אשר ההיגוי ועדת לחברי הרבה תודתנו
 מפתח איג׳מיל, עזמי אשל; קהילתיים, שירותים מפתחת הוועדה, יו״ר בן־ארי, עדנה במהלכו: שלהם

 "משלב" האבות בית מנהל עמרני, שלום :טייבה יום מרכז ומנהל באשל הערבי במגזר קהילתיים שירותים
 בבית תעסוקה אחראית כץ, יעל ;עפולה ״משלב״ האבות בבית התכנית מפעילת אוקון, אינה ;בעפולה
 התכנית מפעיל גולדשטיין, אליאב בערד; היום מרכז מנהלת גולדברג, אסתי בעפולה; "משלב" האבות
 במרכז התכנית מפעילת נפאע, נעומי בשפרעם; היום מרכז מנהלת קרקבי, סוהילה בערד; היום במרכז

 היום מרכז מנהלת לוין, מרים ;יהודה מטה אזורית מועצה יום מרכז מנהלת כץ, יהודית ;בשפרעם היום
 התחום מנהל קבילו, יעקב ;תקוה בפתח השלושה״ ״גבעת האבות בית מנהל סגן סורוקה, אריה ;ביהוד

באשל. ומחקר תכנון מנהל רותם, דרור ;באשל המוסדי

 במקומות הגינון תכניות של המקצועית להפעלה האחראית בן־עקיבא־מליניאק, לאחינועם מיוחדת תודה
המקצועית. התרומה ועל הפעולה שיתוף על השונים,

 בביצוע הזמן השקעת על מהקשישים, המידע באיסוף הפעולה שיתוף על המרכזים למנהלי מודים אנו
המחקר. שלבי כל במהלך המקצועית והגישה הפתיחות ועל ההערכה,

עמם. שבוצעו בראיונות הפעולה שיתוף על עצמם, הזקנים התכנית, למשתתפי מודים אנו

בהדפסה. שסייעה שיזגל ולאילנה הלשונית העריכה על אלון לבלהה מודים אנו לבסוף
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מבוא .1
 במרכזי הגינון תכנית את לפתח החליטה - בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה - אשל

 אלה. במסגרות הנמצאים הקשישים של החיים איכות את להעשיר במטרה ממושך לטיפול ובמוסדות יום
 כבסיס מוסדות, ובשני יום מרכזי בארבעה ניסיוני באופן הגינון תכנית את להפעיל הוחלט בתחילה
 של ההפעלה את ללוות הוחלט מהניסיון כחלק נוספות. במסגרות התכנית לפיתוח אפשרויות לבחינת

הערכה. מחקר על-ידי דרכן בתחילת הללו התכניות

 עניין האחרונות בשנים תופס מיוחדים צרכים בעלות לאוכלוסיות כפעילות בגינון עבודה של הנושא

 כיוונים על ומצביעה זו, לפעילות התייחסויות של מגוון חושפת גינון בנושא הספרות סקירת ותנופה.

 כאומנות בספרות נתפס (Horticulture) הגינון תרבות או הגינון הרחב בהקשר לפיתוח. שונים אפשריים

 לסקירה 1 נספח )ראה המערבי בעולם רבות בחברות פנאי פעילות משמש ביתי גינון צמחים. גידול של
 עוסקים האנשים שמרבית משום פעילות של כזה לסוג מתאים פנאי המונח הספרות(. של יותר רחבה
 להנאה זוכים שהם משום אלא מיוחדת, בתזונה צורך בשל או כספי לרווח כוונה מתוך שלא בגינון

 שלו. והרגשיות הפיזיות לתרומות מודעים פנאי כפעילות בגינון רבות העוסקים אנשים רבים. ולסיפוק
 טיפול כשיטת גם אלא פנאי כפעילות רק לא הגינון לתפיסת בסיס ויצרו השנים במהלך נחקרו אלו תרומות

(.Burgess 1990) שונות מוגבלויות בעלות לאוכלוסיות ייחודיות תרומות בעלת

 (Shenhav (1994 בה. לעוסקים רבות תרומות בעלת תרפויטית כפעילות בספרות רבות מטופל הגינון נושא
 וקרמיקה. ציור כגון בידיים, לעבודה הקשורות הטיפול שיטות משאר אותו המייחד משהו יש שבגינון טוען

 הצמחים דרך האדם. של שורשיו את מחדש ומחזקות מבססות לגידולים והדאגה צמחים עם העבודה
מוגבלותו. או מחלתו בעקבות ממנו שנמנע דבר סביבתו, עם מתאחד המוגבל האדם

 ההערכה חיזוק של פסיכולוגיות תרומות (1) :עיקריות תרומות ארבע בגינון לעבודה מיוחסות בספרות
 ושיפור שונות מוטוריות מיומנויות חיזוק של פיזיות תרומות (2) עצמי; ביטוי ומתן ושינוי גיוון העצמית,
 חברתיים קשרים וחיזוק פעולה שיתוף אינטראקציה, יצירת של חברתיות תרומות (3);החושית התפיסה

 Burgess) בסביבה התמצאות גם כמו ותקשורת, דיבור מיומנויות שיפור של קוגניטיביות תרומות (4ו-)
1994 1990; Hetley 1973; Larson 1994; Shenhav.)

 למען זו פעילות של אפשריים פיתוח כיווני בגיבוש לסייע נועדה הגינון תכנית של הנוכחית ההערכה
 במסגרות בתכנית ההתנסות תוכל בנושא, שבעיסוק החדשנות בשל בארץ. הקשישה האוכלוסייה

אחרות. אוכלוסיות למען גם הגינון בתחום הידע לגיבוש ראשוני בסיס להוות מחקרי בליווי לקשישים

 אפיוני על בהפעלתה, הכרוכים והקשיים לתכנית ההיערכות על נתונים מציג כאן המובא הדוח
 המשך לקראת לדיון וסוגיות למשתתפים התכנית של התרומות ממנה, וציפיותיהם בתכנית המשתתפים

והרחבתן. בגינון התכניות פיתוח
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המחקר ומערך המחקר מטרות .2
המחקר מטרות 2.1

 ובמוסדות יום מרכזי במספר הגינון תכנית של הניסיונית ההפעלה את להעריך היתה המחקר מטרת
 למפתחי שיטתי מידע לספק נועד המחקר התכנית. לבחינת כמסגרות אשל על־ידי שנבחרו ממושך לטיפול

 ולבחון התכנית, הפעלת במהלך הכיוונים בהתווית לסייע יישומה, דרך על לעמוד כדי ולמפעיליה התכנית
לקשישים. שנועדו אחרות ובמסגרות אבות בבתי יום, במרכזי התכנית הפצת של אפשרויות

:עיקריות מטרות ארבע הוגדרו הגינון תכנית של להערכה
 של לאוכלוסיות גינון תכניות והפעלת פיתוח של בנושא ובעולם בארץ הקיימת הספרות את לסקור (1)

בפרט. קשישים, של ולאוכלוסיות בכלל, מוגבלים,
 )מכשור הצטיידות כגון הדרושות, התשומות של בדיקה כולל התכנית, לפיתוח ההיערכות את לבחון (2)

 בקרב התכנית של ההפצה דרך להפעלה; אדם כוח עלויות, להפעלה, פיזי מיקום וחומרים(,
מהתכנית. המשתתפים וציפיות לתכנית, וגיוסם המשתתפים

 על לעמוד מנת על הראשונה השנה במהלך התכנית של השוטפת ההפעלה של התהליך את לבחון (3)
 התכנית, את המפעיל האדם כוח ותחלופה, התמדה הפעילות, תוכני ההפעלה, מתכונת שימוש, דפוסי
בהפעלה. וקשיים המקצועי הליווי

מהתכנית. שלהם שביעות-הרצון על ולעמוד המשתתפים על התכנית השלכות את לבחון (4)

המחקר מערך 2.2
 ביהוד, הנמצאים יום מרכזי ארבעה והם: התכנית, של ניסיונית להפעלה מקומות בשישה בחרה אשל

 הקשורים אילוצים בשל ועפולה. השלושה גבעת - ממושך לטיפול מוסדות ושני ושפרעם, טייבה נוחם,
 מרכזי שני :והם שנבחרו, השישה מתוך מקומות בארבעה המחקר את לבצע היה ניתן 1התכנית בהפעלת

השלושה. וגבעת עפולה מוסדות, ושני ושפרעם, נוחם יום,

 לפני לאחרונה, רק לפעול החלה התכנית ובטייבה ביהוד, התכנית את להפעיל שלא הוחלט ארגוניים קשיים בשל1
בהערכה. זה יום מרכז לכלול היה ניתן לא ולכן חודשים, מספר

המידע ומקורות המחקר שלבי 2.3
 איסוף .1997 אוגוסט ועד 1996 מיוני התכנית הופעלה שבהן המסגרות ארבע את ליווה ההערכה מחקר
 בנוחם התכנית התכנית. של ההתקדמות קצב לפי שונה במועד החל מהמקומות אחד בכל המידע

 1997 באפריל לפעול התחילה התכנית השלושה בגבעת .1996 במאי מובנה באופן לפעול התחילה ובשפרעם
 תחילת של בשלב :זמן נקודות בשלוש מידע נאסף ההערכה במסגרת .1996 בדצמבר התחילה היא ובעפולה
 ההפעלה תחילת לאחר וכשנה ההפעלה, במהלך התכנית(, תחילת אחרי )כחודש התכנית של ההפעלה
 בשל המוסדות בשני ולא היום מרכזי בשני רק בוצע הזמן נקודות בשלוש המידע איסוף (.1997 )אוגוסט

 של פירוט יובא להלן המחקר. של הזמנים ללוח ביחס התכנית את להפעיל התחילו בו המאוחר המועד
מהשלבים. אחד בכל המידע איסוף ואופן המידע מקורות
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חחפעלח תחילת שלב )א(
 מהמנהלים המידע המסגרות. ארבע בכל ומהמשתתפים מהמנהלים מידע נאסף ההערכה של אי בשלב
 ההיערכות של הראשוני השלב על מידע לקבל היתה השאלון מטרת עצמי. למילוי שאלון באמצעות נאסף

 להפעלה, מתוכננת מתכונת מהתכנית, ציפיות האדם, וכוח הציוד המבנה, מבחינת התכנית הפעלת לקראת

לתכנית. בהיערכות וקשיים

 כל לגבי המנהל על-ידי שמולא שאלון באמצעות המשתתפים על מידע גם זה בשלב נאסף זה, למידע בנוסף
 ארבע לפחות וסדיר, קבוע באופן לפעילות המגיע קשיש זה בשלב הוגדר בתכנית" "משתתף משתתף.

 המחקר צוות על־ידי התקבלה בתכנית" "משתתף הגדרת על ההחלטה התכנית. תחילת מאז פעמים
 רקע נתוני כלל המשתתפים על מהמנהלים שנאסף המידע המחקר. של ההיגוי ועדת של ובאישור בתיאום
 שלו ההשתתפות רמת ואת בתכנית, המשתתף של ההשתלבות סיכויי של והערכה ותפקודיים אישיים

 עת באותה שהשתתפו המשתתפים כל שהם קשישים, 98 על נתונים נתקבלו בסך־הכל, אחרות. בפעילויות
שנבדקו. המסגרות בארבעת הרשומים מכלל 14% היוותה זו אוכלוסייה המסגרות. ארבע בכל בתכנית

 מהמקום. צוות איש על-ידי רואיינו המשתתפים בתכנית. המשתתפים ריאיון היה זה בשלב נוסף מרכיב
 ועל שלהם החששות על לתכנית, בכניסה למשתתפים שיש ציפיות על מידע לקבל היתה הריאיון מטרת

 צוות, איש על־ידי רואיינו המשתתפים 98 מתוך קשישים ושמונה שמונים בגינון. העבודה כלפי עמדותיהם
 הסוציאלי העובד על־ידי שאלון מולא נפש, כתשושי המנהלים על־ידי שהוגדרו משתתפים תשעה ולגבי

במקום.

משוטפת חחפעלח שלב )ב(
 התכנית. של המקצועי הליווי על ומהאחראית מהמפעילים מידע נאסף הראשונה ההפעלה שנת במהלך
 נאסף התכנית ממפעילי המידע המסגרות. בכל המנהלים עם שוטף קשר קיים המחקר צוות כמו-כן,

 המתבצעת הפעילות על לדווח המפעילים נתבקשו ובו המחקר, לצורך שפותח מיוחד דיווח טופס באמצעות
 וכן שימוש נעשה בהם מיוחדים לאבזרים הפעילות, לתוכני בעיקר התייחסו הטפסים ומפגש. מפגש בכל

 חודשי השתתפות טופס למלא המפעילים נדרשו כמו-כן, ההפעלה. במהלך שהתעוררו העיקריים לקשיים
 של ההתמדה את לבחון היתה הטופס של המטרה מפגש. בכל שהשתתפו התכנית משתתפי הקשישים על

 על־ידי המסגרות מארבע אחת כל על שאלון מולא בנוסף, מהתכנית. נשירה אחר ולעקוב המשתתפים
 הפעילות על הערכה לתת שנתבקשה מליניאק, בן־עקיבא אחינועם גב׳ התכנית, של המקצועי המלווה

העיקריים. הקשיים ועל המועברת

חחפעלח תחילת לאחר שנח שלב )ג(
 בשני שרק מאחר ושפרעם( )נוחם היום מרכזי בשני התבצעה התכנית תחילת אחרי שנה שבוצעה ההערכה
 ומהמלווה מהמשתתפים מהמנהלים, מידע נאסף זה בשלב שנה. מזה התכנית מופעלת אלה מקומות

 היתה השאלון מטרת עצמי. למילוי שאלון באמצעות נאסף מהמנהלים המידע התכנית. של המקצועית

 מספר המשתתפים, מספר הפעילות, ומאפייני תדירות מבחינת הגינון תכנית הפעלת אופן לגבי להתעדכן
 התכנית לתרומות המנהלים התייחסות את ולקבל בתכנית, שחלו שינויים על לעמוד והרכבן; הקבוצות

הפעלתה. במהלך שעלו ולקשיים
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 של ההיגוי בוועדת שנערך בדיון זה. בשלב בהערכה לכלול יש מהמשתתפים מי לגבי בהירות חוסר היה

 משתתפים (1):משתתפים סוגי ארבעה זוהו זה, בשלב המשתתפים לריאיון ההיערכות לקראת המחקר
 (2) השנה; כל במהלך והשתתפו והתמידו השנה בתחילת שהתחילו אלה כלומר ומתמידים״, ״קבועים

 הכוללים "מזדמנים" משתתפים (3) השנה; במהלך הצטרפו אך ברציפות שבאים ״קבועים״, משתתפים
 בה לוקחים ואינם בפעילות שצופים "צופים", קשישים (4ו-) רצוף; באופן ולא פעם מדי המגיעים קשישים

 לבחון רצוי למשתתפים הגינון תכנית של התרומות את לבחון מנת על כי הוחלט זאת, בעקבות פעיל. חלק
 את גם בה ולכלול משתתף של ההגדרה את להרחיב יש אלא והמתמידים הקבועים המשתתפים את רק לא

 של האפשר ככל גדול ממספר משוב לקבל כזה ובאופן - ו״המזדמנים״ ״הקבועים״ - הנוספים הסוגים שני
 שקשה מאחר המשתתפים בקבוצת "הצופים" את לכלול שלא הוחלט לתכנית. נחשפו אשר קשישים
 שם המנהלת מדיווח ־ בשפרעם רק קיימת שהתופעה מאחר וכן בשבילם, התכנית תרומת את להעריך

בה. להשתתף מבלי הגינון בפעילות צופים קשישים 12כ- כי עולה

 שני- כאשר בבדיקה, שנכללו המרכזים בשני אלה סוגים משלושה משתתפים 64 זה בשלב נמצאו בסה״כ
 השנה, במהלך שהצטרפו אלה את כלל הנותר והשליש ומתמידים", "קבועים משתתפים היו מהם שלישים

 בשני בתכנית המשתתפים 64 מתוך משתתפים 59 רואיינו זה בשלב ״קבועים״. משתתפים מרביתם
 שמטרתו מליניאק בן־עקיבא אחינועם עם טלפוני ריאיון גם בוצע ההערכה של זה משלב כחלק המרכזים.

 שנכללו מהמקומות אחד בכל הצלחתה ומידת הגינון תכנית התפתחות לגבי שלה ההערכה את לקבל היתה
בבדיקה.

 על המידע לאיסוף להיערך קושי היה ראשית, עיקריים. קשיים בשני כרוך היה שלביו כל על המחקר ביצוע
 שאיסוף מאחר שנית, מהמסגרות. אחת בכל שונים במועדים התחילו שהתכניות העובדה לאור מרכיביו כל

 אילוצים בשל שנקבעו במועדים המידע איסוף את להבטיח קושי היה המקום, צוות על בעיקר נשען המידע
 המשתתפים עם מהראיונות חלק לביצוע חיצוניים מראיינים להפעיל הוחלט זה קושי בשל אדם. כוח של

התכנית. תחילת לאחר שנה

 מהמנהלים הנתונים מוצגים המסגרות בכל זמן נקודות בשתי בדיקה לבצע היה ניתן שלא העובדה לאור

 השוואה ותוך המסגרות ארבע בכל התכנית תחילת בשלב נתונים (1):ניתוח רמות בשתי ומהמשתתפים
 התכנית בהם יום מרכזי בשני זמן נקודות שתי בין השוואתיים נתונים (2) יום; למרכזי מוסדות בין

כמתוכנן. הופעלה

הגינון לתכנית ההיערכות .3
 שנאסף ומידע לתכנית ההיערכות בשלב המסגרות בארבע מהמנהלים שנאספו נתונים מוצגים זה בפרק

 התשתית פיתוח התכנית, להקמת בשיקולים עוסק הפרק הראשונית. ההפעלה במהלך מהמפעילים
בהקמה. וקשיים ראשונית הפעלה ההפעלה, תכנון הפיזית,
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הפצתה ודרך התכנית לפיתוח שיקולים 3.1
 המנהלים יום. מרכזי ושני מוסדות שני מסגרות: בארבע נאסף לתכנית ההיערכות על מהמנהלים המידע

 לייחודיות התייחסו המנהלים רוב שלהם. במוסד או במרכז הגינון תכנית את לשלב החליטו מדוע נשאלו
 של הקשר את המחזק ׳חי׳ פרויקט "זהו המנהלים אחד שביטא כפי להכנסתה, הסיבות כאחת התכנית
 מיוחדות, אוכלוסיות של לצרכים מענה מתן של השיקול עלה המוסדות משני באחד הטבע". עם הזקנים

נפש. תשושי כדוגמת המוסדית, במסגרת מתאימת פעילות להן למצוא קושי שקיים

 התרומות אחת מהתכנית. שיתקבלו מצפים שהם והטיפוליות החברתיות התרומות על נשאלו המנהלים
 המנהלים המשתתפים. בין חברתי קשר יצירת של התרומה היא המנהלים רוב על־ידי שהודגשה הבולטות

 קשרים של ליצירתם קיימים, חברתיים קשרים של לחיזוקם הזדמנות הגינון בתכנית רואים הם כי דיווחו

 בנוסף (.2 )נספח במרכז טובה יותר להשתלבות כללי ובאופן הקהילה, עם קשר לחיזוק חדשים, חברתיים
 את בגינון ראה אחד :אחר מסוג תרומות גם המנהלים הדגישו המנהלים, לכל משותפת שהיתה זו לתרומה
 את הדגיש אחר מנהל הפנאי"(, לשעות תעסוקה מספקת בגינון )"העבודה חדשה תעסוקה של התוספת

 העצמי"(, הביטחון וחיזוק "העלאה אישיות", בעיות על לדבר )"אפשרות התכנית של התרפויטי הצד
 על-ידי התכנית בתפיסת זה לשוני האוכלוסייה. של התפקוד בשיפור התרומה את בה ראה והאחרון

שלה. ההפעלה מתכונת על השפעות להיות עשויות המנהלים

 לפעילות אפשרות בתכנית רואים הם האם המנהלים נשאלו והטיפולית החברתית לתרומות בנוסף
 הן הגינון תוצרי את למכור מצפים הם כי ציינו המנהלים אחד, למוסד פרט המקומות, בכל כלכלית.
 פעילות המשך למימון התוצרת ממכירת בהכנסות ולהשתמש משפחותיהם, ובני לקשישים והן לקהילה

הגינון.

 כי נמצא מרכזים בשני לתכנית. פוטנציאלי יעד כקהל הקשישים כל את ראו המנהלים המסגרות ברוב
 באחד אחרת. בפעילות משתלבים שאינם ולאלה יותר מוגבלת לאוכלוסייה התכנית את ייעדו המנהלים

 של להגדרה כבסיס קבוצתית, בהפעלה ועניין הצמחים אהבת של השיקול גם צוין אלה מרכזים משני

היעד. אוכלוסיית

 הקמת עצם התכנית. הכנסת לקראת האוכלוסייה של הכנה עבודת נעשתה בה המידה על נשאלו המנהלים
 הם כי דיווחו המנהלים התכנית. הפעלת לקראת התייחסות חייב השונות במסגרות לתכנית שיועד המבנה

 דיווחו המסגרות, ארבע מתוך בשלוש התכנית. הפעלת לקראת המשתתפים עם הכנה עבודת ביצעו אכן
 להצעה. תגובותיהם את ובחנו התכנית את לפתח בהחלטה הקשישים את שיתפו הם כי המנהלים
 מהכנת כחלק בה. להשתתף ורצון בתכנית רבה התעניינות הביעו שהקשישים כך על דיווחו המנהלים
 במרכזים הקשישים עם התכנית של המקצועית המלווה של מפגשים גם קוימו התכנית להכנסת התשתית

שקפים. עם הרצאה במסגרת התכנית הצגת לשם
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הפיזית התשתית יצירת 3.2
 תוכננו פיזיות תשתיות סוגי ארבע מיוחדת. פיזית היערכות דרשה המסגרות ארבע בכל התכנית הקמת

 אחד במרכז (.3 נספח )ראה 3ופטיו 2מאפשרת פתוחה גינה רגילה, פתוחה גינה חממה, הגינון: לתכנית
 של אחד בסוג תוכננה ההפעלה המסגרות ובשאר ומאפשרת(, פתוחה )גינה מבנים סוגי בשני הפעלה תוכננה

 מאפשרת גינה אחד, פטיו במוסד(, ואחת יום במרכז )אחת חממות בשתי תוכננה ההפעלה בסה״כ מבנה.
אחת. רגילה וגינה אחת

להתכופף. יצטרך לא בגינון שהעוסק כדי שהוגבהה גינה2
צמחים. לגידול פנימי חלל3

 היום, במרכז מ״ר 30ל- במוסד, מ״ר 40 בין נע החממה גודל השונים. המתקנים בגודל הבדלים קיימים
 והגינה היום( במרכז )ממוקמת דונם 1 של בגודל היא הפתוחה הגינה מ״ר, 20כ- הוא הפטיו גודל

מ״ר. 12 גודלה המאפשרת

 במרכז ש״ח 54,000וכ- ש״ח 30,000 היתה במוסד החממה עלות ההקמה. של בעלויות גם הבדלים קיימים
 ש״ח. 33,000כ- היתה אחד יום במרכז ומאפשרת( רגילה )גינה הגינות עלות וחומרים(. ציוד כולל )לא היום
 הכוללת בהקמה הנוספות העלויות פטיו. של קיים במבנה השתמשו כי נפרדות עלויות היו לא הפטיו לגבי

המסגרות. בכל ש״ח 5,000לכ- מגיעות וכדומה( צמחים עבודה, כלי אדמה, )אדניות, וחומרים ציוד

 שהוקמה מהחממה שביעות־רצון היתה היום במרכז כי נמצא החממות הקמת את המנהלים בהערכת
 אינה שהחממה היתה ההערכה "חממית" חברת על-ידי חממה הוקמה בו במוסד "נפלא". חברת על-ידי

 ויש מספיק נגישה אינה החממה התכנית, של המקצועי המלווה לדעת האוכלוסייה. לצורכי מתאימה
בה. שימוש של ופיזיות טכניות בעיות

 המרכזים מנהלי כי נמצא ובהצטיידות. המבנה בהקמת להם וסייעו שייעצו הגורמים על נשאלו המנהלים
 התכנית, בהקמת הגינון מתחום מקצועיים מומחים על יותר ונשענו גורמים של יותר גדול במספר הסתייעו
 שונים במקומות ביקורים כולל הגינון נושא בלימוד רב זמן השקיעו כי עולה מדיווחם המוסדות. ממנהלי

 אגרונום, עם התייעצו הם כמו־כן, שונים. במבנים גינון בהפעלת ניסיון להם שיש חקלאיות, חוות כדוגמת
וכדומה. החממות את שהקימו החברות לגינון, מורה בעירייה, הגינון מחלקת המוסד, של אחזקה איש

 או עפר שבילי באמצעות נעשית אליו והגישה המוסד, או המרכז שטח בתוך ממוקם המבנה כלל בדרך
 - למרכז מחוץ התכנית של האתר ממוקם הערבי במגזר היום במרכז הגינון בתכנית מרוצפים. שבילים

 להתבצע תוכננה היהודי במגזר ובמוסדות היום במרכזי הגינון פעילות מאפשרת. או רגילה פתוחה בגינה
פטיו. או חממה כדוגמת מבנה, בתוך
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ראשונית והפעלה ההפעלה תכנון 3.3
 בכל משתתפים. של בקבוצות התכנית את להפעיל היה המסגרות בארבע התכנון המנהלים, דיווח לפי

 עובדת קבוצה כשכל איש, 10־8 בנות קבוצות, לארבע שתיים בין קבוצות, של שונה מספר תוכנן מקום
 40ל־ 20 בין בערך תכסה כלומר בשבוע, פעם־פעמיים תפעל שהתכנית היתה ההנחה כשעה. בשבוע פעם

 משתנים לפי הניתן, ככל הומוגניות, קבוצות ליצור כוונה על דיווחו המנהלים התכנון בשלב קשישים.
 לגבי המנהלים דיווח מתוך חברתית־כלכלית. ורמה השכלה ומנטלי, פיזי תפקוד ־ המשתתפים של שונים

 הן המקומות בשאר הקבוצות נוחם, יום למרכז פרט כי נמצא המסגרות ארבע בכל הראשונית ההפעלה
 הראשונית, ההפעלה בשלב נוחם, היום במרכז לעיל. שצוינו מאלו אחד משתנה לפי לפחות הומוגניות

(.4 )נספח תפקוד ורמת תרבותי רקע השכלה, מבחינת הטרוגני היה הקבוצות הרכב

 של צמודים והדרכה בליווי ראשון בשלב נעשית התכנית הפעלת המסגרות בכל כי עולה המנהלים מדיווח
 מקומי. צוות איש של והדרכה לימוד של הדרגתי ובתהליך התכנית של המקצועית המדריכה

 קיימים כי נמצא ייעוץ. מתן שעיקרו לליווי ולהפוך להצטמצם תוכננה המקצועי הליווי של האינטנסיביות
 יועדה הסוציאלית העובדת מקומות בשני :התכנית להפעלת שיועד הצוות איש לגבי המסגרות בין הבדלים
 מקומות, בשני תרבות. רכזת האחרון, ובמקום תעסוקה, מדריכת אחר במקום התכנית, את להפעיל
 המפעיל האדם כוח לתגבור חקלאי ידע בעלי מתנדבים גם להפעיל היה התכנון גפן, ובמוסד שפרעם במרכז

הגינון. תכנית את

 של השיקולים ותבלינים. ירקות פרחים, כולל שונים צמחים לגדל היה התכנון המנהלים, דיווח לפי
 של הקשר ומידת בקהילה, שיווק אפשרויות אותם, לגדל קל שבה המידה :היו הצמחים בבחירת המנהלים
המשתתפים. של התרבותי לרקע הצמחים

 למשך עבודה תכנית נקבעת לרוב כי עולה המקומות בארבעת התכנית ממפעילי שהתקבל השוטף מהמידע
 מפגש בין והמשכיות רצף ליצור ניסיון וישנו כללית, מטרה מוגדרת מפגש לכל מראש. שבועות מספר

 העבודה שיטות על ולהסברים הגינון תכנית להצגת כלל בדרך מוקדשים הראשונים המפגשים למפגש.
 צמח על משיחה מעבר הצמח, שורשי דרך האדם שורשי אל להגיע כגון נושאים, עולים בהמשך בקבוצה.

 והתחברות הצמח צורכי על שיחה כישלון, מול הצלחה על ולשיחה בחיים דומים למצבים נבט שלא
 השיחה. לנושאי קשורה שלרוב בגינון, עבודה עם יחד קבוצתית שיחה כולל מפגש כל כמעט האדם. לצורכי

 פעילות מתקיימת הגינון, לפעילות בנוסף השנה. ובעונות מועדים בחגים, ומתחשבת גמישה היא התכנית
 בעזרים שימוש נעשה לעתים וכדומה. עלים שזירת ריבות, הכנת אפייה, בישול, כגון המקומות, בכל נלווית
וקלטות. ספרים תמונות, מוזיקה, שיקופיות, כגון שונים,

הראשונית ובהפעלה בהקמה קשיים 3.4
 )נספח התכנית של הראשונית ההפעלה בשלב שעלו קשיים סוגי לארבעה התייחסו והמפעילים המנהלים

5.)
 והדרכה מקצועי ידע להם חסרים היו כי טענו המנהלים ־ מקצועית הדרכה להיעדר הקשורים קשיים (1)

 כל בפרט. ולקשישים, בכלל, מוגבלים, של לאוכלוסיות גינון תכנית הפעלת של בתחום מתאימה
 אותם לשמש היכולים הדרכה ספרי ושל רלוונטית מקצועית ספרות של חסרונם את ציינו המנהלים
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 לצורך ההפעלה של יותר המאוחרים בשלבים והן הראשוניים וההפעלה ההיערכות בשלבי הן
 קבוצות. ולהנחיית לאוכלוסייה הגינון להתאמת הגינון, לתחום התייחס הדרוש המידע ההדרכה.

התכנית. בהפעלת המקומיים הצוות אנשי בהדרכת לסייע כדי למנהלים נחוצים היו ההדרכה ספרי

 הפעלת לקראת ההיערכות מזמן ניכר חלק כי ציינו המנהלים ־ הפיזית התשתית ביצירת קשיים (2)
 ומבנים בכלל, גננות, מבני בפיתוח ניסיון בעלי ארגונים או גופים אחר לחיפוש הוקדש התכנית

 רב זמן להקדיש עליהם היה כי טענו המנהלים כמו-כן, בפרט. הקשישים של לצרכים המותאמים
 הבדיקה לדעתם, האוכלוסייה. ולצורכי המבנה לסוג ההצטיידות והתאמת ההצטיידות נושא ללימוד

 מפעילי מספקת. מקצועית הדרכה ללא וטעייה", "ניסוי של באופן למעשה נעשתה אלו נושאים של
 הקשיים בין הפעילות. אתר של הפיזיים ולתנאים לציוד הנוגעים קשיים על הם אף דיווחו התכנית

 פעילויות של ולביצוען במקום שנבטו צמחים של לשתילה הגינון של במבנה מקום היעדר :היו שצוינו
 פתוחות; בגינות מופעלת התכנית בהם במקומות אוויר מזג של בעיות ואפייה; בישול כגון נלוות,

 מיקומו, הדלי, גובה כגון למוגבלות, הכלים את להתאים צורך בעמידה, לעבודה מתאים בציוד מחסור
וכדומה. מוגבהות בערוגות צורך ;והצמחים הדלי הנחת מיקום

 של להפעלה מיומן אדם כוח להיעדר התייחסו המנהלים - מתאים מקצועי אדם כוח במציאת קשיים (3)
 וביכולת קבוצות בהפעלת בגינון, וניסיון ידע בעל להיות צריך גינון תכנית המפעיל האדם התכנית.

 מקצוע אנשי למצוא התקשו המנהלים נוספים. הפעלה לנושאי אותה ולהרחיב הגינון פעילות את לנצל
 כל את משלבת לתכנית היועצת רק להיום, נכון הדרושים. והידע המיומנויות כל את להם שיש

 בשלבים בעיקר התכנית, את מפעילה ולפעמים כיועצת בעיקר ומשמשת הדרושות המיומנויות
 בהיעדר רב. קושי יצרה מפעיל וגם יועץ גם שמשמש אחד מקצוע איש על ההישענות ההתחלתיים.

התכניות. בכל רבה למעורבות נדרשה היועצת מקומיים, מקצוע אנשי

 הפעילות תוכני בהתאמת קשיים על דיווחו ובנוחם בשפרעם המפעילים - הפעילות בהפעלת קשיים (4)
 אינטלקטואלית ברמה השיחה את להבנות קושי היה המשתתפים. של השונה האינטלקטואלית לרמה

 תהווה לא שני, ומצד משתתפים, של הניתן ככל רחב משותף למכנה תתאים אחד, שמצד כך, מתאימה
 מאוד מקשה ממדים של יחסית גדול במספר הקבוצות הטרוגניות המשתתפים. של אחר לחלק עלבון

 קשורים בהפעלה נוספים קשיים בקבוצה. המשתתפים לכל והתאמתן פעילויות תוכני בחירת על
 דוברת שאינה מאחר הערבי, במגזר מקומות ללוות כשנדרשה המקצועית המלווה של שפה לקשיי

ערבית.

 ושלבי להפעלה ההיערכות התכנית, בהכנסת הרב העניין למרות כי עולה והמפעילים המנהלים מנתוני
 כוח והיעדר ומיומנויות ידע של תשתיות בהיעדר בעיקר רבים, בקשיים מלווים היו הראשוניים ההפעלה

התכנית. להפעלת יותר וקלה יעילה היערכות שיאפשר מיומן אדם

 את המפעילות המסגרות גם מיוצגות בה המחקר, של ההיגוי בוועדת לדיון הובאו שלעיל הממצאים
 של המקצועית שהמלווה הוחלט למשל, כך, ההפעלה. המשך לגבי החלטות לקבלת בסיס ושימשו התכנית,
 התכנית של אפשרי ולפיתוח ההפעלה להמשך עזר כלי שישמש התכנית להפעלת מדריך תכתוב התכנית

 במקומות הפעילות להכוונת בסיס גם שימשו בתכנית מהמשתתפים שנאספו ממצאים אחרים. במקומות
(.4 פרק )ראה הקשישים לצורכי והתאמתה השונים
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 בארבע התכנית בתחילת וציפיותיהם המשתתפים אפיוני .4
המסגרות

 במחקר, שנכללו המקומות בארבעת הגינון בתכנית המשתתפים של ותפקוד רקע מאפייני יוצגו זה בפרק
 הפעילות. ותוכני בגינון העבודה מתכונת לגבי העדפות בגינון, עבודה כלפי עמדות מהתכנית, הציפיות
המשתתפים. מריאיון שנתקבל ומידע הקשישים, על מהמנהלים שנאסף מידע כוללים הנתונים

המשתתפים אפיוני 4.1
 המשתתפים הקשישים של ותפקודיים סוציו-דמוגרפיים רקע מאפייני לבחון היתה המחקר ממטרות אחת

 והן התכנית מתחילת שמשתתפים אלו הן בגינון, המשתתפים אוכלוסיית כל על התקבל המידע בתכנית.
 קשישים 119 בתכנית השתתפו בסך־הכל התכנית. של הראשונה הפעילות שנת במהלך שהצטרפו אלו

 16%ו- בשפרעם, מהמרכז 27% בנוחם, היום ממרכז הם 41% מתוכם בבדיקה, שנכללו המקומות בארבעת
 היום במרכזי הקשישים מכלל בתכנית ההשתתפות שיעור את בודקים כאשר מהמוסדות. אחד בכל -

 המוסדות, בשני הדיירים מכלל 8% מהווים במוסדות בתכנית המשתתפים כי נמצא, ובמוסדות
המרכזים. בשני המבקרים מכלל 31% מהווים היום במרכזי בתכנית והמשתתפים

 יום למרמי מוסדות בין משוואה יום: במרכז או במוסר וותק סוציו-רמוגרפיים מאפיינים :1 לות
)באחוזים(

המשתתפים סך־כל המשתתפים סך־כל סן-כל
במרכזי-יום במוסדות מאוכלוסייה

(N=79) (N=37) (N=116) רקע מאפייני
100 100 100 מיו

32 41 35 גברים
68 59 65 נשים

100 100 100 גיל
37 14 30 70-59
37 14 29 75-71
26 72 41 76+

100 100 100 מוצא
43 3 30 ישראל
43 43 27 אסיה־אפריקה
14 54 43 אירופה־אמריקה

100 100 100 משפחתי מצב
41 24 35 נשוי
54 59 56 אלמן

1 14 5 גרוש
4 3 4 רווק

100 100 100 למוסר/למרכז מצטרפות שנת
17 3 12 1991־88
37 11 27 1994-92
46 87 61 1997-95
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 116 על נתקבלו אלה נתונים מהמנהלים. נאספו בתכנית המשתתפים של תפקודיים ואפיונים הרקע נתוני
 בין השוואה תוך נעשה הממצאים ניתוח נתונים(. נתקבלו לא משתתפים שלושה )לגבי משתתפים
 קיימים כי מראה 1 לוח במוסדות. המשתתפים אוכלוסיית לבין היום במרכזי המשתתפים אוכלוסיית

 המשתתפים מכלל מחצית מעל :ובהם הגינון, בתכנית המשתתפים הקשישים של בולטים אפיונים מספך

 מעל ; 75 הוא האוכלוסייה כלל של הממוצע הגיל כאשר ,95ל- 59 בין נע הגילים טווח ; (65%) נשים הם
(.56%) אלמנים הם המשתתפים מסך־כל מחצית

 מזו יותר מבוגרת במוסדות המשתתפים אוכלוסיית כי מראה היום למרכזי המוסדות בין ההשוואה
 נשואים(. )לא בודדים מתוכם יותר גבוה ואחוז בהתאמה(, 72 לעומת 79 ממוצע )גיל היום שבמרכזי
הללו. המסגרות בשתי הקשישים באוכלוסיות הקיימים ההבדלים את משקפים אלה הבדלים

 רמת של בחינה לצורך מהמשתתפים. אחד כל של התפקודי המצב על מידע לספק גם נתבקשו המנהלים

 מוגבל (.ADL) יומיומיות בפעילויות ותפקוד ניידות משתנים: משני מורכב משתנה נבנה הפיזי התפקוד
 של במשתנה הלבשה. או אכילה ברחצה, לפחות אחת ממוגבלות שסובל כאדם הוגדר יומיומיות בפעילויות

 הנתונים ניידות. לצורך במכשיר או באדם נעזר או בקושי מתהלך הוא אם כמוגבל הוגדר אדם ניידות,
 מהמשתתפים ניכר אחוז כי נמצא התפקוד. רמת מבחינת מגוונת לאוכלוסייה מגיעה התכנית כי מראים
 גם מגיעה שהתכנית כך על המצביע דבר יומיומי, בתפקוד וגם בניידות גם מוגבלים (40%) בתכנית

 באחד לפחות המוגבלים )שיעור במוסדות וגם במרכזים גם נמצאה זו מגמה יותר. המוגבלת לאוכלוסייה
 המשתתפים בין הבדל אין כי לראות מעניין זאת, עם המסגרות(. בשתי 60%כ־ הוא המוגבלות מהיבטי
 כמוגבלת ידועה במוסדות שהאוכלוסייה למרות וזאת התפקוד, ברמת במוסדות אלו לבין היום במרכזי

(.2 )לוח יותר

)באחוזים( לקשישים יום למרכזי ממושך
לטיפול מוסדות בין השוואת גינון: בתכנית המשתתפים של ובריאותיים תפקודיים מאפיינים :2 לוח

 המשתתפים סך־כל
יום במרכזי
(N=79)

 סך־כל
 המשתתפים

במוסדות
(N=37)

 כל סך"
 אוכלוסיית

המשתתפים
(N־=116) ובריאותיים תפקודיים אפיונים

61 83 70 קשות( או )קלות ראייה בעיות

14 3 10 קשות( או )קלות שמיעה בעיות

100 100 100 ADL^ בניידות מוגבלות מצב
41 38 40 ADL<1 וגם בניידות גם

3 24 10 ADL<1 רק
16 3 12 בניידות רק
40 35 38 ADL<1 ו/או בניידות מוגבל לא

100 100 100 קוגניטיבי תפקוד
84 68 78 קוגניטיבית ירידה ללא
17 8 14 קלה קוגניטיבית ירידה
— 24 8 נפש תשוש
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 כי לראות ניתן זאת, עם (.780/0) קוגניטיבית מירידה סובלים אינם המשתתפים אוכלוסיית רוב כי נמצא

 הנפש תשושי כל (.80/0) קשה או (14%) קלה קוגניטיבית מירידה הסובלת לאוכלוסייה גם מגיעה התכנית
 משרתים אינם התכנית מופעלת שבהם היום שמרכזי מאחר וזאת במוסדות, מצויים בתכנית שמשתתפים

הנפש. תשושי כגון מיוחדים, צרכים בעלת לאוכלוסייה גם נחשפה שהתכנית מכאן נפש. תשושי

 "פסיביים" או פעילים הם בה המידה לפי התכנית בתחילת המשתתפים את להעריך התבקשו המנהלים
 במרכזי והן במוסדות הן בתכנית, המשתתפים רוב כי נמצא, השונות. במסגרות הניתנות לפעילויות ביחס

 בתכנית משתתפים של מבוטל לא שיעור כי נמצא זאת, עם כפעילים. המנהלים על-ידי מוגדרים יום,
 שמשתתפים מאלו 23%ו- יום במרכזי מהמשתתפים 33% פעילים״: כ״לא המנהלים על־ידי מוגדרים
במוסדות. בתכנית

 הקשישים שיעור הגינון. בתכנית משתתף כל של ההשתלבות סיכויי את להעריך גם התבקשו המנהלים

 בגבעת 17%ו- בעפולה 33% בשפרעם, 37% בנוחם, 6% היה בהשתלבות לקושי המנהלים ציפו לגביהם
 במוסדות דומים היו המנהלים ציפו להם הקשיים מהמשתתפים. 20%כ־ לגבי - ובסך־הכל השלושה,
 המשתתף, של פיזיות לבעיות הקשורים קשיים בקבוצה, להשתלב קושי צוינו: ובהם יום, ובמרכזי
וכדומה. מוטיבציה חוסר אדישות,

המשתתפים והעדפות גינון כלפי עמדות ציפיות, 4.2
 ולא בתחילתה לתכנית שהצטרפו אלה לגבי רק נבדקו התכנית בתחילת הקשישים של והעמדות הציפיות

 משתתפים 89 מריאיון התקבלו זה בחלק שיוצגו הממצאים לפיכך, השנה. במהלך שהצטרפו אלה לגבי
 לא במוסדות הגינון בתכנית משתתפים תשעה הפעילות(. שנת במהלך שהצטרפו משתתפים 20 כולל )לא

 כאן. שמוצגים בממצאים כלולים אינם עליהם הנתונים גם ולפיכך הקוגניטיבי, מצבם בשל התראיינו
בתכנית. ההשתתפות התחלת לאחר כחודש נאספו מהמשתתפים הנתונים

 העיקרית הסיבה כי עולה 3 מלוח לתכנית. להצטרף החליטו מדוע פתוחה בשאלה נשאלו המשתתפים
 אחוז כי לראות ניתן (.61%) ולגינון לצמחים אהבה היתה לגינון להצטרפות המשתתפים על־ידי שצוינה

 הפעילות את לגוון והרצון השעמום את נוספת כסיבה ציינו במוסדות (36%) מהמצטרפים יחסית גבוה
היום(. במרכזי זו סיבה שציינו 14% )לעומת במוסד

 המשתתפים על-ידי לא אך יום במרכזי המשתתפים על-ידי שצוינה להצטרפות, נוספת סיבה ישנה

 העובדה רקע על מעניין זה ממצא יום(. במרכזי מהמשתתפים 16%) החקלאי הרקע והיא במוסדות,
 כמניע זו סיבה הזכירו לא הם חקלאי, רקע להם שיש טענו במוסדות מהמשתתפים מחצית שמעל שלמרות

במוסדות(. 6!0/0 לעומת 87%) חקלאי רקע יש מהמרכזים המשתתפים לרוב לתכנית. להצטרפותם
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 להכנסת שלהם השיקולים על המנהלים על-ידי שהוצגו הנתונים רקע על אלה נתונים לבחון מעניין

 התעסוקתי הגורם את יותר מדגישים מהמנהלים, בשונה המשתתפים, ממנה. הצפויות והתרומות התכנית
המנהלים. הדגישו אותו החברתי, הגורם את ופחות בתכנית הטמון

)באחוזים( יום למרכזי מוסדות בין משוואה מהצטרפות: בשלב מהתכנית ממשתתפים ציפיות :3 לוה
 סך־כל

 המשתתפים
יום במרכזי
(N=61)

 סך־כל
 המשתתפים

במוסדות
(N=28)

 כל סך־
האוכלוסייה

(N=89)
הגינוף לתכנית להצטרפות סיבות

69 43 61 ולגינון לצמחים אהבה
14 36 21 במרכז/במוסד הפעילות את לגוון ורצון שעמום
16 — 9 חקלאי רקע

2 4 2 חדש ידע לרכוש רצון
12 4 9 להצטרף ביקשו מהמרכז/מהמוסד
— 7 2 החברה בשביל
—• 4 1 תעסוקה לי שתהיה

100 100 100 בגינון לעבוד קושי מפני חשש
22 11 18 קשה מאוד יהיה
25 - 11 21 קשה די יהיה
16 30 20 קשה כל־כך יהיה לא
37 48 41 קשה בכלל יהיה לא

68 82 72 במרכז/במוסד ביקור בכל בגינון עניין
אחת. מסיבה יותר לציין היה יכול משתתף שכל מאחר 100%ל- מסתכמים אינם הטורים *

 הקושי מידת את לדרג התבקשו הם בגינון. לעבוד קשה להם שיהיה חושבים הם האם נשאלו המשתתפים
 מעל כי מראה 3 לוח קשה״. לא ו״בכלל קשה״ כל-כך ״לא קשה״, ״די מאוד״, ״קשה :קטגוריות ארבע לפי

 קשה" כל־כך יהיה "לא ציינו 61%) בגינון העבודה מפני חוששים אינם בתכנית המשתתפים מכלל מחצית
 בעבודת מהקושי יותר חוששים היום במרכזי המשתתפים כי לראות ניתן קשה"(. בכלל יהיה "לא או

 המוגבלות רמת בין מובהק קשר נמצא לא בהתאמה(. 22% לעומת 47%) שבמוסדות אלה לעומת הגינון,
 ייתכן האוכלוסיות. שתי של בחששות להבדלים הסיבות מה ברור לא מהקושי. החשש לבין המשתתף של
 במאמץ כרוכה היתה במוסדות ההפעלה כי ייתכן כלומר, התכנית, של ההפעלה במתכונת קשור ההבדל כי

 בתכנית קצרה להתנסות שנחשפו במוסדות המשתתפים ולכן היום, במרכזי ההפעלה לעומת יותר קטן פיזי
 ההפעלה מתכונת את לבדוק דרוש זו סוגייה לבחון כדי בגינון. מהקושי יותר קטן חשש על דיווחו )כחודש(,

 בשל הנוכחי המחקר במסגרת זה מסוג השוואה לבצע היה ניתן לא כאמור, זמן. פני על המסגרות בשתי

במוסדות. התכנית ביישום הקשורים אילוצים

 להביע התבקשו הם כלפיה, עמדותיהם ואת הגינון עבודת את המשתתפים תופסים כיצד לבחון מנת על
 "הרבה :קטגוריות שלוש של טווח פני על דורגו התשובות לגינון. הנוגעים עמדה משפטי מספר לגבי דעתם

 הקטגוריה לפי שדורגו העמדות התפלגות 4 בלוח תובא הדיון לצורך לא״. ו״בכלל ״ככה-ככה״ מאוד״,
מאוד". "הרבה ביותר הגבוהה
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 בין השוואה מאוד": "הרבה שציינו המשתתפים אחוז - בגינון עבודה כלפי עמדה משפטי דירוג :4 לוח
יום למרכזי מוסדות

יום מרכזי מוסדות סה״כ
(N=61) (N=28) (N=89) העמדות

87 74 83 סיפוק שנותנת עבודה
71 48 64 חדש נושא ללמוד מאפשרת
96 78 91 מרגיעה
85 59 77 פעיל להיות הזדמנות מספקת
83 100 88 מתסכלת לא
93 71 84 תוצאות נותנת כי בה לעבוד שטוב עבודה
92 64 82 מסירות שדורשת עבודה

 במספר ותרומותיה בגינון העבודה כלפי חיוביות עמדות מביעים המשתתפים כללי באופן כי מראה 4 לוח
 שליש מעל כי נמצא, עוד תסכול. וחוסר תוצאות קבלת הרגעה, סיפוק, שנבחנו: היבטים של גבוה

 חדש". נושא ללמוד המאפשרת עבודה היא בגינון "עבודה העמדה עם מסכימים אינם מהמשתתפים
 שבמוסדות, אלו מאשר יותר יום, במרכזי המשתתפים כי מראה יום למרכזי המוסדות בין ההשוואה

 מאופן נובע זה הבדל כי ייתכן בהתאמה(. 48% לעומת 71%) חדש ידע כמספקת בגינון העבודה את רואים
 האוכלוסייה כי מצפים היינו לכאורה, המשתתפים. לאפיוני קשור ואינו ותכניה התכנית של ההפעלה
 ולפיכך חקלאי רקע יש לרובם שכן חדש, ידע לרכישת כמסגרת תרומה פחות לתכנית תייחס היום במרכזי
להם. זר אינו הנושא

 במילים העמדה. משפטי בכל יותר גבוהות במרכזים הציפיות כי גם מראה המסגרות שתי בין ההשוואה
 שנבדקו. ההיבטים בכל יותר גבוהה לתרומה מהתכנית מצפים במוסדות, מאשר יותר במרכזים, אחרות,

 בעמדות ההבדלים כי לשער יש המסגרות, בשתי המשתתפים של התפקוד ברמת הבדלים היעדר לאור
השונות. במסגרות עצמה התכנית באופי מהבדלים מושפעים התכנית כלפי

 תפיסה הבודקות נוספות עמדות שתי לגבי המשתתפים תפיסת נבדקה לעיל, שהוצגו לעמדות בנוסף
 ו״עבודה לקשישים" מאשר לצעירים יותר מתאימה בגינון "עבודה והן: בגינון, העבודה של יותר כוללנית

(.5 )לוח גדול״ פיזי מאמץ דורשת בגינון

)באחוזים( יום למרכזי מוסדות בין השוואה :בגינון עבודה כלפי כלליות עמדות : 5 לוח
המשתתפים סך־כל המשתתפים סך־כל סה״כ

(N=61) במרכזי-יום (N=28) במוסדות (N=89) עמדות
לצעירים יותר מתאימח בגינון עבודח

100 100 100 לקשישים מאשר
30 11 25 מאוד הרבה
27 26 27 ככה-ככה
43 63 48 לא בכלל

100 100 100 גדול פיזי מאמץ דורשת בגינון עבודה
26 7 20 מאוד הרבה
46 41 43 ככה־ככה
28 52 37 לא בכלל
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 רבע כי לראות ניתן אלה. עמדות שתי על התשובות בהתפלגות רבה שונות קיימת כי מראים הממצאים
 לקשישים מאשר לצעירים יותר מתאימה בגינון שעבודה חושבים אכן המשתתפים אוכלוסיית מכלל

זו. עמדה עם מסכימים אינם כלל 48%ו-

 אינם היום במרכזי מאשר במוסדות משתתפים יותר כי לראות ניתן יום למרכזי מוסדות בין בהשוואה
 העמדה לגבי בהתאמה(. 43% לעומת 63%) בלבד לצעירים היא בגינון עבודה כי העמדה עם מסכימים

 נדרש שאכן חושבים מהמשתתפים חמישית כי נמצא גדול, פיזי מאמץ דורשת בגינון שהעבודה השנייה,
 כי מראה יום למרכזי מוסדות בין ההשוואה זו. עמדה עם מסכימים אינם שכלל 37% לעומת גדול, מאמץ

 דורשת אינה כלל בגינון שהעבודה חושבים היום, במרכזי 28% לעומת במוסדות, מהמשתתפים 52%
 המשתתפים כי נראה המשתתפים. של המוגבלות לרמת זו עמדה בין קשר נמצא לא גדול. פיזי מאמץ

 מאשר יותר לקשישים המתאימה עבודה בה ורואים הגינון, בעבודת מהקושי חוששים פחות במוסדות

במרכזים. המשתתפים

 הרצוי, המבנה סוג מבחינת התכנית הפעלת מתכונת לגבי שלהם הציפיות גם נבחנו הקשישים עם בריאיון

ותכניה. הפעילות אופי הגידולים, סוג

 בחממה לעבוד מעדיפים בגינון המשתתפים מכלל מחצית מעל כי נמצא, המועדף המבנה סוג מבחינת

 כי נמצא מועדף. כמבנה רגילה פתוחה גינה ציינו (11%) מיעוטם מאפשרת. פתוחה גינה העדיפו 29%ו-
 יש כי מראים הממצאים (.6 לוח )ראה יעבדו מבנה באיזה להם משנה זה אין כי ציינו מהמשתתפים 20%

 על-ידי המועדפות האופציות אחת למשל, כך, המסגרות. בשתי המשתתפים בין בהעדפות הבדלים
 מעוניינים אינם כלל במוסדות שהמשתתפים בעוד מאפשרת, פתוחה גינה היא יום במרכזי המשתתפים

 לגבי ההעדפות כי להניח יש בחממה. לעבוד מעדיפים אלא בהתאמה( 0% לעומת 57%) כזו במסגרת לעבוד
זה. במבנה בפעילות המשתתפים של ומההתנסות במקום כבר הקיים מהמבנה בחלקן מושפעות המבנה

 ראשונה בעדיפות נמצאים פרחים כי מראים הממצאים המועדפים. הגידולים סוגי על נשאלו המשתתפים
 בשתי מהמשתתפים קטן לא שיעור כי לציין יש צמחים(. תבלינים, )ירקות, הגידולים שאר לעומת

 זה אין כי שדיווחו המשתתפים שיעור הגינון. בתכנית יגדלו מה להם משנה זה אין כי דיווחו המסגרות
 כי נמצא כמו-כן, בהתאמה(. 28% לעומת 44%) המרכזים לעומת במוסדות יותר גבוה יגדלו מה להם משנה

אחד. סוג רוצים המשתתפים רוב שבמוסדות בשעה גידולים של אחד מסוג ביותר התעניינות יש במרכזים

 בין ההשוואה (.70%) בקבוצה רק לעבוד מעדיפים המשתתפים מרבית כי נמצא, הפעילות מתכונת לגבי
 במוסדות מהמשתתפים מבוטל לא שיעור כי מלמדת שבמוסדות אלו לבין יום במרכזי המשתתפים

במרכזים(. 10% לעומת 41%) לבד לעבוד גם מעדיפים
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 למרכזי מוסדות בין השוואה הפעילות: ותוכן בגינון העבודה מתכונת לגבי המשתתפים העדפות :6 לוה
)באחוזים( יום

 המשתתפים סך־כל
יום במרכזי
(N=61)

 המשתתפים סך־כל
במוסדות

(N=28)
סה״כ

(N=89) ותוכנה הפעילות מתכונת לגבי העדפות
המבנה* סוג

50 73 58 חממה
14 8 11 רגילה פתוחה גינה
57 ־־ 29 מאפשרת פתוחה גינה
18 24 20 משנה לא

הגידולים* סוג
48 37 43 פרחים
55 26 28 נוי צמחי
36 15 28 ירקות
26 19 22 תבלינים
28 44 34 משנה לא

100 100 100 הפעילות מתכונת
75 59. 70 בקבוצה עבודה
10 41 7 לבד עבודה
15 — 23 לבד וגם בקבוצה גם עבודה

100 100 100 הפעילות תוכן
7 11 9 בגינון עבודה רק
2 — 1 צמחים על שיחה רק

91 89 90 שיחה וגם עבודה גם
אחת. מאלטרנטיבה יותר לבחור היה יכול שמשתתף מאחר 100%ל־ מסתכמים אינם הטורים *

 בנושא שיחה עם בגינון עבודה לשלב מעוניינים המשתתפים כל כמעט כי נמצא הפעילות תוכני מבחינת
 בעיני נתפסת אינה הגינון עבודת כי מכאן זה. בהיבט למוסדות המרכזים בין הבדל נמצא לא צמחים.

חברתי. מפגש ו/או העשרה של פעילות גם בה רואים הם אלא כתעסוקה רק המשתתפים

 התוצרת במכירת עניין הביעו רובם שלהם. הגידולים את שימכרו מעוניינים היו האם נשאלו המשתתפים
 או לקשישים לחלק במקום, התוצרת את להשאיר העדיפו המסגרות בשתי מהמשתתפים כרבע כי אם

לעצמם. לשמור

 והרגילות, הסדירות התכניות אחת בה רואים הגינון בתכנית המשתתפים מידה באיזו לבחון מנת על
 רוב במרכז. מבקרים שהם פעם בכל בגינון לעבוד רוצים היו האם במרכזים המשתתפים נשאלו

 האם נשאלו במוסדות המשתתפים ביקור. בכל בגינון לעסוק רצון הביעו (680/0) היום במרכזי המשתתפים
 בגינון לעבוד מעוניינים (82%) מרביתם כאן, גם במוסד. גינון פעילות שיש פעם בכל בגינון לעבוד רוצים היו

 בקרב נתפסת הגינון שפעילות כך על מעידים אלו נתונים כי ייתכן הפעילות. שמתקיימת פעם בכל
 מהפעילויות כחלק הניתנת קבועה כפעילות יום, במרכזי והן במוסדות הן בתכנית, המשתתפים

הסדירות. התעסוקתיות
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 מתאימות היום במרכז או במוסד הניתנות הפעילויות כי חשים הם מידה באיזו לבסוף, נשאלו הקשישים
 הפיזית, ליכולתם מתאימות הפעילויות כי המשתתפים דיווחו כללי, באופן שלהם. העניין ולתחומי להם

 היום: למרכזי במוסדות המשתתפים בין הבדלים ישנם זאת, עם הנאה. להם וגורמות אותם מעניינות

 מרבית במרכז. מהפעילויות שביעות־רצון הביעו יום במרכזי מהמשתתפים יותר גבוהים שיעורים
 למשתתפים בהשוואה הפיזית, ליכולתם מתאימות במרכז הפעילויות כי ציינו היום במרכזי המשתתפים

 במרכז ביותר המהנות הפעילויות מהן המשתתפים נשאלו כאשר בהתאמה(. 57% לעומת 85%) במוסדות
 תכנית את ציינו יום במרכזי מהמשתתפים 58%ו- במוסדות מהמשתתפים 33% כי נמצא במוסד, או היום

 את המסגרות בשתי המשתתפים ציינו שנייה בעדיפות ביותר. המהנות הפעילויות משתי כאחת הגינון
 24%) היום במרכזי מאשר במוסדות יותר נמוכים בשיעורים כאן גם כי אם מהנה, כפעילות היד מלאכת
בהתאמה(. 51% לעומת

 היום, ומרכזי המוסדות המסגרות, בשתי אוכלוסיות למגוון הגיעה התכנית כי מראים הממצאים לסיכום,
 ראו לתכנית שהצטרפו המשתתפים קוגניטיבי. בתפקוד ירידה עם וקשישים פיזית מוגבלים קשישים כולל

 המוסדות לבין היום מרכזי בין הבדלים נמצאו ללבם. שקרוב בנושא ועיסוק חדשה לתעסוקה הזדמנות בה
 לגבי וציפיות העבודה אופן ההשתתפות, מתכונת מבחינת מהתכנית וציפיות העדפות של שונים בהיבטים

 התכנית בהם המרכזים בשני התכנית להפעלת כשנה בתום שנאספו נתונים יוצגו הבא בפרק בעבודה. קושי
והמנהלים. המשתתפים מבחינת הציפיות מול המימוש וייבחנו זה זמן במשך הופעלה

בתכנית שלבים בשני היום מרכזי שני בין השוואה .5
 ניתן ולפיכך השנה, כל במהלך הגינון תכנית את הפעילו אשר היום מרכזי שני בין השוואה מוצגת זה בפרק

 התכנית יישום את לחוות גם היה ניתן אלה מרכזים בשני רק זמן. נקודות בשתי בדיקות בהם לבצע היה
 מאוחר, בשלב כאמור, הופעלה, התכנית המוסדות בשני זה. זמן בפרק התפתחותה את ולבחון שנה במשך

 (.3ו- 2 )פרקים התכנית בתחילת רק אלא שנייה, זמן בנקודת ובדיקה מעקב בהם לבצע היה ניתן לא ולכן
 אחד לכל בנפרד הנתונים את להציג הוחלט וערבי, יהודי שונים, מגזרים משני במרכזים שמדובר מאחר

 ומהמשתתפים מהמנהלים שנאספו לנתונים נתייחס הניתוח במסגרת ביניהם. ולהשוות מהמגזרים

מכן. לאחר וכשנה התכנית בתחילת בתכנית,

המרכזים בשני הפעלתה לאהר שנה לתכנית המנהלים התייחסות 5.1
 בנוחם 49ו- בשפרעם 32 קשישים, 81 המרכזים בשני השנה כל במשך בתכנית השתתפו בסך־הכל

פעיל(. באופן והשתתפו התכנית של הקבוצתית לפעילות שבאו קשישים כוללים )המשתתפים

 נשרו איש 17 איש(, 44) השנה במהלך בתכנית התמידו מהמשתתפים מחצית כי מראים 7 בלוח הנתונים
 שהתחילו המשתתפים רוב בנוחם לתכנית. הצטרפו חדשים קשישים 20ו־ השנה, במהלך מהתכנית

 נושרים 12) יותר הרבה גדולה נשירה היתה זאת, לעומת בשפרעם, שנה. בתום גם בה נשארו בתכנית
 במהלך רבים חדשים משתתפים לה ונוספו התרחבה, התכנית בנוחם כי נמצא כמו-כן, בנוחם(. 5 לעומת
 לגידול השאר, בין נוחם, מרכז מנהלת על-ידי יוחסה התכנית הרחבת בשפרעם(. 4 לעומת איש 16) השנה
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 הביקור הפסקת היא בתכנית השתתפות להפסקת השכיחה הסיבה במרכז. המבקרים באוכלוסיית שחל

פטירה. או וכדומה( בידיים רעד בראייה, משמעותית )ירידה בתפקוד משמעותית ירידה בגלל במרכז

מוהלטיס( )במספרים מרבזיס לפי שבה, במהלך ותחליפה והתמדה בתכנית המשתתפים מספר :7 ליק
שפרעם נוחם הבל סך־

32 49 81 השנה במהלך השתתפו
16 28 44 והמשיכו התכנית בתחילת השתתפו
12 5 17 והפסיקו התכנית בתחילת השתתפו

4 16 20 השנה במהלך הצטרפו

 מאפשרת - גינות סוגי בשני ובשפרעם בחממה, בנוחם ־ שונים במתקנים המרכזים בשני הופעלה התכנית
 היערכות על דווח המרכזים בשני המרכזים. בשטח הממוקמות בתכניות מדובר המקרים בשני ורגילה.

 וגינה רגילה גינה לחממה, בנוסף מתוכננת, בנוחם המקורית. התכנית של פיזית להרחבה האחרונה בשנה
 של הפנימית בחצר נוסף עבודה שטח הוסיפו בשפרעם המרכז. בתחום במיוחד שהוכשר בשטח מאפשרת

 המרכזים בשני המקורי. למתקן להגיע שמתקשים לקשישים יותר רבה נגישות לאפשר כדי המרכז
 ובשפרעם קבוצות חמש בנוחם קבועות, קבוצות של במתכונת התכנית הפעלת על המנהלים מדווחים

 ואילו (,3 לעומת 5) מהמתוכנן גדול היה הקבוצות מספר בנוחם המנהלים, על־ידי שדווח כפי שתיים.
 תקצוב בעיות בשל כי טענה בשפרעם המנהלת (.4 לעומת 2) מהמתוכנן קטן היה הקבוצות מספר בשפרעם

(.6 )נספח לתכנית בהצטרפות עניין מביעים נוספים שקשישים למרות קבוצות, יותר מפעילה אינה היא

 השכלה חברתי, רקע תפקוד, מבחינת הטרוגניות הן המרכזים בשני הקבוצות המנהלים, דיווח לפי

 המקום. של התרבותי הצביון בגלל בעיקר המין, מבחינת הומוגניות הן הקבוצות בשפרעם וכדומה.
 באופן שבאים משתתפים של קבוע גרעין יש בנוחם כי נמצא, הקבוצות להרכבי המנהלים בהתייחסות

בהרכבן. קבועות יותר או פחות הן הקבוצות בשפרעם הקבוצות. בין שנעים ואחרים לפעילות סדיר

 נושאים סביב קבוצתית פעילות שכללו דומים, תכנים היו המרכזים בשני כי נמצא הפעילות תוכני מבחינת
 כגון בה, וקשורות לגינון נלוות פעילויות על דווח המרכזים בשני ובחגים. השנה בעונות שקשורים שונים

וכדומה. שיקופיות, הקרנת הרצאות, מיוחדות, למשתלות טיולים

 על-ידי בתחילה בוצעה בנוחם ההפעלה (.7 )נספח המרכזים בשני המפעיל בצוות שינויים חלו השנה במהלך
 הגינון. תכנית להפעלת רק מיוחד חיצוני איש הובא ובמקומו המרכז, את עזב אשר במקום התעסוקה עובד
 המנהלת הזיקנה. בתחום רקע וללא קבוצות בהפעלת הכשרה ללא אך בגינון הכשרה בעל היה זה עובד

 בנוחם האדם כוח חילופי הצוות. איש עזיבת לאחר התכנית את שיפעיל אדם למצוא קושי היה כי דיווחה
 המפעילים. שני של הדרכה לשם התכנית של המקצועית המלווה של יותר רבה מעורבות גם חייבו

 המקצועית. המלווה של בהדרכה מהמרכז המטפלות אחת על-ידי בתחילה הופעלו הקבוצות בשפרעם,
 יועץ על-ידי היום ניתן והייעוץ המרכז, מצוות הסוציאלי ולעובד לאחות הועברה ההפעלה השנה במהלך
 המרכזים בשני לנושא. היועץ נדרש ולכן בגינון מספיק ידע היה לא הצוות אנשי לשני מהאזור. גינון בענייני

לתכנית. המקצועית האחראית של המקצועיים וההנחיה הליווי הדרגתי באופן הופסקו
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 נוספים קשישים מצד עניין יש בשפרעם כי עולה התכנית בהפעלת לקשיים המנהלים בהתייחסות
 ומחסור תקציב קשיי בשל אולם הפעילות, את להרחיב נכונות ישנה המנהלים מצד וכי בתכנית, להשתתף

זה. לצורך מענה לתת ניתן לא אדם בכוח

 שהיו מהקשיים ניכר חלק כי עולה, התכנית הפעלת לאחר שנה המנהלים על־ידי שנמסרו נתונים מתוך

 אדם כוח של הבעיה בחריפות עולה המקומות בשני הפעלתה. על להקשות ממשיכים התכנית בתחילת
 תלות יוצר המיומנות היעדר בגינון. וידע קבוצתית עבודה קשישים, עם עבודה של כישורים המשלב מיומן

 המרכז, מתוך אדם בכוח השימוש בנוסף, גננות. בנושאי בעיקר הנחיה, שיספק חיצוני בגורם מתמדת
 ועל הגינון פעילות של הרחבתה על מקשה בשפרעם, למצב בדומה במרכז, נוספים תפקידים הממלא

 הרחבה לאפשר יכול בנוחם, שקרה כפי זה, לנושא רק מיוחד אדם גיוס נוספים. משתתפים של קליטתם
 שוטפת, בהדרכה הצורך על מצביעים המנהלים עדיין התכנית הפעלת לאחר שנה הפעילות. של

התכנית. בהפעלת שיסייע כתוב חומר של והפקה למפעילים השתלמויות

 הפעילות לשעות מעבר הצמחים, של שוטפת תחזוקה גם מחייבת זה מסוג שתכנית הוא נוסף קושי
 שפרעם יום ובמרכז המפעיל, הצוות על־ידי נוחם במרכז היום מבוצעת זו תחזוקה הקבוצות. של הקבועות

במרכז. אחרים בתפקידים גם עוסק שלרוב, המקום, צוות על מוטלת היא

 המנהלים שני הקשישים. לאוכלוסיית והציוד המבנה התאמת של קשיים עדיין עולים המרכזים בשני
 המתאים הציוד סוג מהו לקבוע גם ומתקשים ולאבזרים לציוד ספקים למצוא קושי על מדווחים

 מנת על קשים אוויר מזג בתנאי מיוחדת היערכות מחייבת בחוץ העבודה כי גם עלה בשפרעם לאוכלוסייה.
השנה. עונות כל פני על התכנית של שוטפת הפעלה לאפשר

 נמצאה טרם כי נראה זאת, עם התוצרת. במכירת שונות התנסויות על המנהלים מדווחים המרכזים בשני
 כי המנהלת טענה בנוחם הפעילות. של הכלכלית התשתית יצירת לקראת להיערכות מתאימה מתכונת

הקנייה. מקצב גדול עדיין הגידול קצב

 הפעילויות כאחת במרכז היקלטותה ועל התכנית של הצלחתה על המנהלים מדווחים הקשיים, בצד
 פרט במרכז, המבקרים אחרים קשישים של הלב תשומת את שמושכת פעילות זוהי הקבועות.

תוצריה. את לראות הנהנים למשתתפים,

 בין קשרים בחיזוק המתבטאת הפעילות של החברתית התרומה את מדגישים המנהלים המרכזים בשני
 המנהלת ולדעת המשתתפים, בין ושיחה משותפת עבודה מאפשרת התכנית קבוצות. וגיבוש הקשישים

 לקשישים מאפשרת הפעילות בנוחם, המנהלת לדעת הקשישים. לחיי חדשה משמעות נותנת היא בשפרעם
 ויוצר השייכות לתחושת תורם לדעתה, הקבוצה, גודל חברתית. מבחינה בקבוצה להשתלב מוגבלים
(.8 )נספח קשיש לכל הצוות של יותר אישית להתייחסות הזדמנות
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 הם גינון, תכנית לפתוח הרוצים לאלה ממליצים היו הם מה שצברו, הניסיון לאור המנהלים, נשאלו כאשר
 לאוכלוסייה הפיזיים, לתנאים אפשרויות להתאים אפשרויות, ולבחון אחרים במקומות לסייר הציעו

התכנית. בבניית עצמם הקשישים של ההעדפות מהן ולברר מתאים, אדם לכוח לדאוג ולתקציב,

 לאחר כשנה )אחינועם(, התכנית של המקצועית המלווה עם טלפוני ריאיון בוצע מהמנהלים לדיווח בנוסף
 אחת בכל התכנית התפתחות לגבי שלה הראייה את לקבל במטרה (,1997 )נובמבר הפעילות תחילת

 הדגישה היא ובשפרעם. בנוחם היום מרכזי בשני במיוחד הצליחה התכנית כי עולה מדבריה מהמסגרות.
 ובהיקלטותה התכנית בקידום חשוב תפקיד היה המרכזים, למנהלות ובמיוחד המקום, לצוות כי

 לפעילות שבאו משתתפים של גרעין שהתפתח הדגישה היא נוחם, למרכז בהתייחסותה במקום. המוצלחת
 והאישי, החברתי במישור היתה למשתתפים התכנית של העיקריות התרומות אחת בשבוע. ימים ארבעה
 בעיקרם שהיו הקשיים רוב על להתגבר הצליח המקום לדעתה, שלהם. הפיזיות היכולות בשיפור ופחות

 מיומן. הוא התכנית את המפעיל האדם כוח וכן, טובים, הם במקום הפיזיים התנאים ובסך־הכל טכניים,
 אך משתתפים, של גרעין התגבש כאן גם בנפרד. ולגברים לנשים והופעלה נקלטה התכנית בשפרעם במרכז

 פתוח. בשטח הגינה למיקום הודות מתאפשרת בפעילות הצפייה הצד. מן הצופים רבים קשישים גם ישנם
 פורום להיות הפך והמפגש הפעילות של החברתי המרכיב בלט המקצועית, המלווה הדגישה כאן, גם

 בקבוצות העבודה במהלך שנוצר אישיים־רגשיים תכנים של ההדגש רבים. נושאים והעלאת בעיות לליבון
סגורה. וקבוצה נוספים משתתפים של להצטרפות פתוחה קבוצה :במקום קבוצות שתי ליצור צורך יצר

 השלושה בגבעת במוסד ממושך. לטיפול המוסדות בשני גם התכנית למצב התייחסה המקצועית המלווה
 אנשים גם משכה התכנית מהשנייה. לדעתה, יותר, מגובשת האחת קבוצות, בשתי הופעלה התכנית

 לאופי הן זו עובדה מייחסת המקצועית המלווה במוסד. אחרות בפעילויות משתתפים אינם שבדרך־כלל
 קשיים היא לדעתה, השלושה, בגבעת במוסד העיקרית הבעיה למוסד. מחוץ אל ליציאה והן הפעילות

 פחות הקשישים בקרב היתה ולכן נגישה, פחות לעין, נראית פחות החממה לאוכלוסייה. המבנה בהתאמת
 מתקשה המקומי והגנן החממה, בהפעלת רבות וטכניות פיזיות בעיות יש לדעתה, בה. לפעילות התקשרות

 לניהול האחריות את עצמו על שלוקח אדם במקום שאין היא התכנית בהפעלת נוספת בעיה אותה. לתחזק
 תעסוקתית. כפעילות ופחות כתרפיה על-ידיה הוגדרה בעפולה, במוסד הפעילות הפרויקט. של שוטף

 משני הוא בצמחים העיסוק בשבוע. פעם מתקיימת והפעילות בצמחים דל שימוש נעשה עלה במוסד
 בה שאין שונה פעילות זוהי אחינועם, של לדעתה העיקר. את המהווה הקבוצתית לפעילות אמצעי ומשמש

 ליווי הצמחים, עם קשר על הוא בה ושהדגש גינון, הוא שלה שהמוקד תכנית של והיתרונות הייחודיות את
בתנועה. ונמצאים פעילים הם והאנשים הצמיחה תהליך של

המרכזים בשני הפעלתה לאחר שנה לתכנית המשתתפים התייחסות 5.2
 לאחר ושנה התכנית בתחילת זמן, נקודות בשתי שנערכו ראיונות באמצעות נאסף מהמשתתפים המידע

 בתכנית שהיו הקשישים את גם כלל התכנית תחילת אחרי שנה שנערך הריאיון לעיל, שהוצג כפי תחילתה.
 44) התכנית מתחילת שהתמידו המשתתפים לגבי השנה. במהלך שהצטרפו אלה את וגם מתחילתה
 שנתקבלו תשובות בין השוואה באמצעות התכנית השלכות את הבודקים ממצאים גם מוצגים קשישים(,

 נקודת על מידע אין איש(, 20) התכנית במהלך המצטרפים לגבי זמן. נקודות בשתי שהוצגו דומות לשאלות
 של שנה בתום שנאספו נתונים רק קיימים לגביהם זו. השוואה לבצע היה ניתן לא ולכן שלהם הכניסה
של רקע נתוני בתכנית. שהשתתפו קשישים 64 מתוך איש 59 בסך־הכל רואיינו השנה בסוף הפעלה.
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 האוכלוסייה סך־כל מגיע איתם ויחד השנה במהלך מהתכנית שנשרו אלה לגבי גם קיימים המשתתפים
 הרכב של השוואה בשפרעם. 32ו- בנוחם 49 :קשישים 81ל- המרכזים בשני זו בשנה התכנית את שעברה

 בנוחם מהמשתתפים 41% כי מראה המרכזים, בשני השנה במהלך התכנית את שעברה האוכלוסייה
 אפיוני על מידע בידינו (.7 לוח )ראה בשפרעם הקשישים מכלל 20% לעומת השנה, במהלך לתכנית הצטרפו

 בשני הגינון בתכנית המשתתפים השנה. במהלך התכנית את שעברו הקשישים כל של ותפקוד רקע
(.36% ובשפרעם 29% )בנוחם המרכז אוכלוסיית מכלל כשליש מהווים המרכזים

 המרכזים. בשני בתכנית המשתתפים של הסוציו-דמוגרפיים באפיונים בולטים הבדלים מספר קיימים

 לא של יותר גבוה ואחוז בנוחם( 66% לעומת 82%) נשים של יותר גבוה אחוז יש בשפרעם הגינון בתכנית
 ברובה מורכבת נוחם אוכלוסיית שנה. 72 הוא המרכזים בשני הממוצע הגיל (.51% לעומת 72%) נשואים
(.9 )נספח הערבי מהמגזר ישראל ילידי כולם בשפרעם ואילו אסיה־אפריקה מילידי

 ברמת הם בשפרעם המשתתפים כי נמצא בתכנית. המשתתפים של התפקוד רמת לפי גם נבדקו המרכזים
 אישי בתפקוד מוגבלים בשפרעם מהמשתתפים אחוזים ושבעה שמונים שבנוחם. מאלו יותר נמוכה תפקוד

(.8 )לוח בנוחם 40% לעומת בניידות ו/או

 יום מרכזי שני בין השוואה גינון: בתכנית המשתתפים של ובריאותיים תפקודיים מאפיינים :8 לוח
)באחוזים(

שפרעם
(N=32)

נוחם
(N=47)

סה״כ
(N-79) תפקודייס/בריאותיים מאפיינים

83 43 61 קשות( או )קלות ראייה בעיות

30 4 14 קשות( או )קלות שמיעה בעיות

100 100 100 ADL^ בניידות מוגבלות מצב
63 25 41 ADL<1 וגם בניידות גם
— 4 3 ADL<1 רק

25 11 16 בניידות רק
13 60 40 ADL^ בניידות מוגבל לא

100 100 100 קוגניטיבי תפקוד
91 78 84 קוגניטיבית ירידה ללא

9 22 17 קלה קוגניטיבית ירידה
— — -- נפש תשוש

53 33 41 סיעוד קיצבת מקבל

 המרכזים בשני כי עולה במרכז אחרות בפעילויות הקשישים של ההשתתפות רמת לגבי המנהלים בהערכת
 גם משכה שהתכנית מכאן פעילים. כלא וכשליש כפעילים, בגינון מהמשתתפים כשני-שלישים מוגדרים
במרכזים. פעילים כלא המוגדרים קשישים
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 תדירות :היבטים ממספר אותה להעריך התבקשו התכנית תחילת לאחר כשנה שרואיינו המשתתפים
 המבנה של ההתאמה מידת וגודלה, הרכבה מבחינת הקבוצה של ההתאמה התכנים, הפעילות, ומשך

 גדולה שביעות-רצון קיימת המרכזים בשני בסך־הכל מהתכנית. כללית ושביעות-רצון המדריכים, והציוד,
שנבחנו. ההיבטים בכל הפעלתה ומאופן מהתכנית

 פעם בכל הגינון בפעילות בעיסוק עניין הביעו מהמשתתפים 65% כי נמצא בגינון, בעבודה העניין לגבי
 נתון משלבים כאשר ביקור. בכל בגינון להשתתף מעונינים אינם כי ציינו הנותרים 30%ו- למרכז, שבאים

 בגינון לעבוד מעוניינים בשבוע פעמים שלוש עד שמבקרים המשתתפים כי עולה הביקור תדירות עם זה

 מכלל 62% )המהווים בשבוע פעמים חמש עד ארבע המבקרים המשתתפים שמבקרים. פעם בכל
 בתכיפות ־ ומחציתם ביקור, בכל בגינון להשתתף מעוניינים מחציתם כאשר מפולגים, יותר המשתתפים(

 המשתתפים רוב )א( :הרצויה ההשתתפות במתכונת כיוונים שני על מצביעים אלה ממצאים יותר. נמוכה
 עד בגינון לעסוק מעוניינים המשתתפים רוב )ב( ;במרכז שלהם ביקור מכל קבוע כחלק הגינון את רואים
 נמצא המרכזים בין ההבדלים נבדקו כאשר יותר. גבוהה בתדירות מעוניינים וכשליש בשבוע, פעמים שלוש

 (.56% לעומת 81%) נוחם לעומת ביקור בכל בגינון לעבוד יותר רב עניין יש בשפרעם המשתתפים בקרב כי
 נמצא בשבוע, יום־יומיים המבקרים המשתתפים מבין בנוחם הביקור תדירות לאור זה נתון כשבוחנים

 לחמישה ארבעה בין המבקרים אלו לעומת פעם, בכל בגינון להשתתף מעוניינים אשר יותר גבוה שיעור

 של הרצויה לתדירות הביקור תדירות בין קשר נמצא לא בשפרעם בהתאמה(. 40% לעומת 60%) ימים
 כפעילות זו מאוכלוסייה חלק על־ידי נתפסת הגינון פעילות כי מכאן ללמוד ניתן בגינון. העבודה

 פעם־פעמיים קרי אינטנסיב?ת, פחות כפעילות אחרים ועל־ידי בשבוע, פעמים ארבע של אינטנסיבית,

 בה ומהשעה (,93%) הפעילות ממשך שבעי-רצון המרכזים בשני המשתתפים רוב כי נמצא בנוסף, בשבוע.
 דברים אין וכי (,86/סס) בגינון העבודה במסגרת קשיים להם אין כי דיווחו רובם (.970/0) מתקיימת הפעילות

(.91%) התכנית במסגרת לעשות רוצים שהיו נוספים

 בגינון עובדים הם שבה הקבוצה כי המשתתפים כל כמעט דיווחו לקבוצה, ההתאמה מידת מבחינת
 כולם כמעט ולציוד, למבנה אשר (.930/0) האנשים סוג מבחינת וגם המספר מבחינת גם להם מתאימה

 מהנגישות שבעי־רצון היו המשתתפים (.98%) מתאימים שהכלים וגם (95%) להם נוח המבנה כי דיווחו
התכנית. לאתר

 המשתתפים על־ידי המועדפים והסוגים היום, שמגדלים הגידולים סוגי של שיטתית בדיקה נעשתה לא

 בהעדפות המרכזים בין הבדלים היו התכנית בתחילת כי נמצא זאת, עם בתכנית. התנסות לאחר שנה

 את לתכנן בידם סייע התכנית בתחילת זה מסוג מידע קבלת כי נמצא המנהלים עם משיחות המשתתפים.
המשתתפים. להעדפות בהתאם הגידולים

 בנוחם. מאשר גידולים סוגי של יותר גדול במגוון עניין יש בשפרעם כי עולה התכנית בתחילת מהנתונים

 21% לעומת 79%) פרחים בגידולי מעוניינים שבנוחם מאלה יותר בשפרעם המשתתפים כי נמצא
 יש בהתאמה(. 0/15° לעומת 390/0) תבלינים ובגידול בהתאמה( 150/0 לעומת 61%) ירקות בגידולי בהתאמה(,

 בין הגידול סוג של בהעדפות ההבדל כי ייתכן נוי. בצמחי בעניינן האוכלוסיות שתי של בהתפלגויות דמיון

(.9 )לוח בין־תרבותיים הבדלים גם מבטא האוכלוסיות שתי
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)באחוזים( יום מרכזי שגי בין משוואת המועדפים: הגידולים סוג לגבי ממשתתפים העדפות :9 לוח
שפרעם נוחם אוכלוסיית כל סך־
(N=28) (N=33) (N=61) המרכזים הגידולים* סוג

79 21 48 פרחים
54 58 55 נוי צמחי
61 15 36 ירקות
39 15 26 תבלינים

7 46 28 משנה לא
אחת. מאלטרנטיבה יותר לבחור היה יכול שמשתתף מאחר 100%ל־ מסתכמים אינם הטורים *

 תוך נבדקה מהמדריכים הרצון שביעות מהמדריכים. גבוהה שביעות-רצון על גם דיווחו המשתתפים
 לימוד, בקבוצה, ביטוי אפשרות מתן מתאים, בקצב דיבור ברורים, הסברים משתנים: למספר התייחסות

 30% כי נמצא מעניינת בצורה מועבר החומר בה המידה של ההערכה לגבי הקשישים. כלפי וסבלנות
 ולפעמים מעניינת בצורה מלמדת המדריכה לפעמים כי ואמרו שבעי־רצון, פחות היו בנוחם מהמשתתפים

זה(. במשתנה בשפרעם אחוזים מאה של שביעות־רצון )לעומת לא

 הגינון. בתכנית כלום חסר לא כי דיווחו מהם 93%ו- מהתכנית גבוהה שביעות־רצון הביעו המשתתפים
 התשובות הגינון. בתכנית ביותר נהנים הם שמהם הדברים מהם המשתתפים נשאלו לכך בהמשך

 (.14%) הפרחים את ולראות (11%) תוצאות לראות (,44%) ולזרוע לשתול היו: ביותר הבולטות
 האם יודעים אינם כי ציינו בנוחם מהמשתתפים כרבע כי, אם התוצרת, מכירת את בחיוב ראו המשתתפים

התוצרת. את מוכרים

 של שביעות־הרצון נבדקה התכנית, של ספציפיים להיבטים שהתייחסו השאלות לסדרת בנוסף
 נשאלו המשתתפים לגביהם. הגינון לתכנית שיש לתרומות שהתייחסו טענות מספר באמצעות המשתתפים

 אם לציין עליהם היה אלו. תרומות לגבי כלשהו שינוי שחל מרגישים הם הגינון בתכנית שהם מאז האם
(.10 )לוח בתכנית ולעבודה לגינון הנוגעות טענות למספר לא או מסכימים הם

 הגינון: תבנית ותרומות חשלבות כלפי עמדות מאוד" רבת "במידת שדירגו המשתתפים אחוז :10 לוח
יום מרכזי שגי בין השוואת

שפרעם
(N=20)

נוחם
(N=39)

 המשתתפים סך-כל
במרכזי-היום

(N=59)
75 71 72 במרכז להיות יותר נהנה שאתה מרגיש
70 41 51 צמחים על חדשים דברים שלמדת מרגיש
85 49 61 אחרים בנושאים חדשים דברים שלמדת מרגיש
80 85 83 למרכז לבוא חשק יותר לך שיש מרגיש
85 87 86 במרכז עסוק יותר שאתה מרגיש
95 69 78 במרכז חדשים אנשים שהכרת מרגיש
85 64 71 במרכז חברים יותר לך שיש מרגיש

הצלחת שלא דברים לעשות מצליח שאתה מרגיש
60 69 66 קודם לעשות
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 במישורים להם תרמה הגינון תכנית כי כללי באופן מרגישים המרכזים בשני המשתתפים כי עולה 10 מלוח
 בפעילות עסוקים יותר שהם הרגשה ועל למרכז לבוא יותר רבה הנאה על מדווחים המרכזים בשני רבים.

 התכנית תרומת הערכת לגבי בנוחם לאלו בשפרעם המשתתפים בין בולטים הבדלים קיימים במרכז.
 מאלו יותר מרגישים בשפרעם המשתתפים כי נראה החברתיים. הקשרים ובחיזוק חדש ידע ברכישת

 אחרים בנושאים ידע וכן בהתאמה(, 41% לעומת 70%) בגינון חדש ידע להם תרמה הגינון שתכנית בנוחם
 התכנית כי שבנוחם, מאלה יותר בשפרעם המשתתפים מרגישים בנוסף, בהתאמה(. 49% לעומת 850/0)

 (69% לעומת 95%) במרכז חדשים אנשים הכירו הם בתכנית שהם ושמאז החברתי, במישור להם תרמה
 בחלקם קשורים המרכזים שני בין אלה הבדלים כי ייתכן (.64% לעומת 85%) חברים יותר להם ושיש

הניתנים. ולתכנים המרכזים בשני התכנית של ההפעלה לאופן

 למשתתפים שהוצגו דומות שאלות בין ההשוואה הוא התכנית תרומות של לבחינה הקשור נוסף היבט

 בתכנית שהתמידו המשתתפים 44 מתוך 41 לגבי נעשתה ההשוואה אחר־כך. וכשנה התכנית בתחילת
 למשתתפים שהיו לציפיות ענתה התכנית האם הנחות: מספר נבדקו זו השוואה באמצעות מתחילתה.

 תשפיע התכנית האם ;בגינון העבודה כלפי חיוביות לא עמדות על תשפיע בתכנית ההתנסות האם ;ממנה
 תכנית במסגרת החברתיות ולאינטראקציות להצלחות היחשפות עקב המשתתפים של הנפשית הרווחה על

הגינון.

 נקודות בשתי בגינון עבודה כלפי עמדות המבטאים משפטים של סדרה באמצעות נבדקה הגינון תפיסת

 המשתתפים רוב התכנית בתחילת כי עולה 2ו- 1 מתרשימים יותר. מאוחר ושנה התכנית בתחילת זמן,
 ונותנת לא-מתסכלת מרגיעה, מספקת, כעבודה גבוהות ברמות בגינון העבודה את מדרגים המרכזים בשני

 ללמוד הזדמנות בתכנית רואים המשתתפים בה המידה מבחינת המרכזים שני בין הבדל קיים תוצאות.
 את להעשיר העתידה פעילות בגינון לראות מגמה יש בנוחם, מאשר יותר בשפרעם, כי נמצא חדש. נושא
 בתכנית, ההתנסות אחרי בשפרעם, המשתתפים כי נמצא יותר, מאוחר שנה (.59% לעומת 85%) הידע

 הציפיות אחרות, במילים (.2 )תרשים שנבחנו ההיבטים בכל גבוהות בדרגות בגינון העבודה את מדרגים
 הללו ההיבטים את המשתתפים של ההערכות כי נמצא, בנוחם במלואן. כמעט התממשו בשפרעם שהיו
 של האפשרות לגבי במיוחד בולט הדבר התכנית. לתחילת בהשוואה יותר נמוכות הן יותר, מאוחר שנה

 רבה במידה זאת אפשרה התכנית כי ציינו בנוחם מהמשתתפים 31% כאשר חדש ידע להקנות התכנית
 אלה בהיבטים כי מראים הנתונים בנוסף, התכנית. בתחילת זאת ציפייה שציינו 59% לעומת מאוד

 בשפרעם המשתתפים של מזה יותר נמוך בדירוג יותר מאוחר שנה התכנית את מדרגים בנוחם המשתתפים

(.1 )תרשים
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יומר מאוחר ושנח מתכנית בתחילת גינון כלפי ממשתתפים עמרות " נוחם יום מרכז :1 תרשים

חידוש מרגיע פעיל לא עם מסירות
מתסכל תוצאות

■ _ 1—1 שנח 1 w-,nw0]_ בהתחלה

יותר מאוחר ושנה מתכנית בתחילת גינון כלפי ממשתתפים עמרות - שפרעם יום מרכז :2 תרשים
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 בעיני בגינון העבודה של לדימוי המתייחסות יותר כלליות עמדות שתי נבחנו שלעיל לעמדות בנוסף
 שני בין שינוי שחל מראים הממצאים קשישה. לאוכלוסייה התאמתה מידת לגבי ועמדתם המשתתפים

(.11 )לוח המשתתפים בעמדות המועדים

________קייס ובמרכזי תבמוסדו המשתתפים תשובות בין השוואת - גינון כלפי כלליות עמדות :11 לוח
 מוסדות מרכזים

גדול פיזי מאמץ שדורשת עבודה
26 מאוד הרבה

46 ככה־ככה
28 לא בכלל

לצעירים רק שמתאימה עבודה
30 מאוד הרבה

7
41
52

11
26
63

27 ככה-ככה
43 לא בכלל

 בעמדות, מהפך חל בשפרעם כי נמצא לקשישים מאשר לצעירים יותר כמתאימה הגינון של התפיסה לגבי

 בנוחם (.12 )לוח התכנית( בתחילת כך שסברו 22% )לעומת נכונה אינה הטענה כי סוברים הקשישים וכל

(.12 )לוח כיוון באותו היא המגמה שם גם כי אם דרמטי פחות השינוי

)באחוזים( התכנית תחילת
אחרי ושנה בהתחלה גינון כלפי ונוחם שפרעם היום במרכזי המשתתפים של כלליות עמדות :12 לוח

נוחם מרכז שפרעם מרכז
אחרי שנה בהתחלה אחרי שנה בהתחלה
100 100 100 100 רב פיזי מאמץ שדורשת עבודח

8 22 25 27 מאוד הרבה
8 39 44 53 ככה-ככה

84 39 31 20 לא בכלל

100 100 100 100 לקשישים ולא לצעירים שמתאימח עבודח
12 14 0 27 מאוד הרבה
36 18 0 60 ככה-ככה
52 68 100 13 לא בכלל

 87%ו־ מהותי שינוי חל בנוחם כי נמצא, גדול" פיזי מאמץ דורשת בגינון "עבודה העמדה לגבי
 המגמה בשפרעם, (.12 )לוח התכנית( בתחילת 40% )לעומת זו עמדה עם מסכימים אינם מהמשתתפים

 להיות יכול הפיזי הקושי כלפי בעמדות המרכזים שני בין ההבדל (.12 )לוח בולט פחות השינוי כי אם דומה
 לעומת )גינה התכנית מתבצעת שבו הפיזי המבנה המשתתפים, של המוגבלות רמת גורמים: למספר קשור

 שקשה דברים שיש ציינו המרכזים בשני מהמשתתפים מיעוט רק זאת, למרות ההפעלה. וצורת חממה(,
 הנדרשות הפיזיות מהמטלות הקשישים של החשש כי נראה לפיכך, בתכנית. העבודה במסגרת לעשות להם
שבשפרעם. זו נוסח מוגבלת באוכלוסייה מדובר כאשר במיוחד בפועל, הפיזי הקושי מאשר יותר גדול מהם
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 הם כי התכנית בתחילת ציינו בנוחם 12% לעומת בשפרעם מהמשתתפים אחוזים וחמישה שמונים
 המשתתפים כי עולה המצופים הקשיים בפירוט בגינון. לעבוד קשה די או מאוד קשה להם שיהיה חוששים

 כבדים, דברים של הרמה התכופפות, כגון הגינון, עבודת של הפיזיים מההיבטים בעיקר חוששים בשפרעם
 בשפרעם. האוכלוסייה של המוגבלות רמת לאור מפתיעים אינם אלה נתונים וכדומה. ממושכת עמידה
המשתתף. של המוגבלות רמת לבין מהקושי החשש בין קשר קיים כי נמצא

 הקשורים שונים משתנים על שהתבסס סולם נבנה המשתתפים של הנפשית הרווחה מצב של בדיקה לשם

 ומתקרב יותר גבוה הוא שהציון ככל כאשר ,10ל־ 2 בין נע הסולם של הטווח התנהגות. ומצב רוח למצב
 של הנפשית הרווחה מצב היה התכנית בתחילת כי נמצא יותר. טובה הנפשית הרווחה כך ,10ל-

 גבוה ציון קיבלו בהתאמה, ,28% לעומת 83%) בנוחם הנפשית הרווחה ממצב גבוה בשפרעם המשתתפים
 במצב משמעותי שינוי חל כי זה סולם לפי נמצא לא התכנית לאחר כשנה הנפשית(. הרווחה בסולם

 כדי מספיק אינו שנה של זמן שפרק ייתכן כי לציין יש המרכזים. בשני המשתתפים של הנפשית הרווחה
 מהשפעות הגינון תכנית של ההשפעות את לבודד מאוד קשה ובנוסף, הנפשית, הרווחה במצב שינוי לבחון

במרכז. אחרות פעילויות של והשפעות תפקוד מצב כגון אחרים, גורמים של

 47% כי נמצא במרכז, ביותר המהנות הפעילויות מהן התכנית, הפעלת בתחילת נשאלו המשתתפים כאשר
 לאחר שנה בשפרעם. 74% לעומת במרכז המהנות מהפעילות כאחת הגינון את ציינו בנוחם מהמשתתפים

 נתונים במרכז. ביותר המהנות הפעילויות כאחת הגינון את בשפרעם 53%ו- בנוחם 38% מציינים התכנית
 העשוי דבר ההתחלתית, ההתלהבות לעומת הפעילות, של במיקומה מסוימת ירידה על מראים אלה

המרכז. של הרגילות הפעילויות כאחת התכנית היקלטות על להצביע

ודיון סיכום .6
 בידם, וסייעה התכנית, ולמפעילי למתכננים שוטף משוב מתן אפשרה הגינון תכנית של המלווה ההערכה

 בגלל שתוכננו המסגרות בכל התבצעה לא ההערכה התכנית. של הניסויית ההפעלה את לכוון בחלק,

 לבצע היה ניתן לא התכנית בפיתוח עיכובים בשל כמו-כן, מהמסגרות. בחלק התכניות בפיתוח קשיים
 מרכזי בשני רק בוצעה והבדיקה התכנית הופעלה בהן המסגרות ארבע בכל זמן נקודות בשתי הערכה

היום.

 בהדרגה נקלטת התכנית כי עולה ממושך לטיפול ובמוסדות היום במרכזי גינון תכנית של ההערכה מנתוני
 של הכנה נעשתה המקומות בכל פשוטים. לא לידה בחבלי כרוך עדיין פיתוחה כי אם השונות, במסגרות

 במתקנים הופעלה הגינון תכנית בתכנית. רב עניין גילו והקשישים התכנית, הכנסת לקראת הקשישים

 בגינון עבודה הכוללת קבוצתית, במסגרת ופטיו, רגילה גינה מאפשרת, גינה חממה, - שונים מסוגים
 מהמשתתפים כשליש לתכנית נחשפו שנה תוך כי גם מראה ההערכה שונים. בנושאים ודיונים ושיחות
התכנית. התקיימה בהם במוסדות מהאוכלוסייה אחוז ושמונה היום במרכזי

 מהקשישים ממחצית למעלה נפש. תשושי כולל שונות מוגבלות ברמות קשישים לשורותיה משכה התכנית
 לרמת הותאמה התכנית כי נראה יומיומי. בתפקוד ו/או בניידות מוגבלים היו התכנית את שעברו
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 כי נמצא בנוסף, זמן. נקודות בשתי שנבדקו היום ממרכזי עולה לפחות, כך, המשתתפים, של המוגבלות

 הממצאים בגינון. עבודה לבצע היום מתקשים (10%) בתכנית המשתתפים מהקשישים מאוד נמוך אחוז
 במסגרות הפעילויות בשאר פעילים כלא המנהלים על־ידי שהוגדרו קשישים גם לתכנית הגיעו כי הראו

המשתתפים(. מכלל )כשליש השונות

 ההתמדה בנוחם ־ בתכנית ההתמדה במידת הבדלים קיימים כי נמצא השנה במהלך המעקב במסגרת
 היום מרכז לעומת שנה, פני על בתכנית התמידו שהתחילו מאלה גדול מספר כלומר יותר, רבה היתה

 אלה ממצאים המרכז. ועזיבת המשתתף בתפקוד הרעה בגלל בעיקר נושרים, יותר היו בו בשפרעם,

בתכנית. המשתתפים של המוגבלות ברמת המרכזים שני בין להבדלים גם תואמים

 הרווחה בין הבדל נמצא לא התכנית, של ההיבטים מכל המשתתפים של הגבוהה שביעות־הרצון בצד
 רמת נבדקה שבו הסולם לפי בה. להשתתפותו שנה בתום מצבו לבין התכנית בתחילת הקשיש של הנפשית
 ייתכן יחסית. טוב הוא שנבדקו המרכזים בשני המשתתפים של המצב בסך־הכל כי נמצא, הנפשית הרווחה

 זה. מסוג בתכנית המשתתפים אצל הנפשית הרווחה בתחום השפעות לראות מנת על יותר רב זמן דרוש כי
 השונות. במסגרות הקורות אחרות מהתערבויות גינון של ההשפעה את לבודד קושי קיים כי גם ייתכן
התכנית. של לתרומה אינדיקטור לכשעצמו הוא הקיימת הרמה שימור כי ייתכן לכך, מעבר

 של הדימוי התכנית. בתחילת בגינון מעבודה האוכלוסייה של החשש הוא מההערכה שעולה נוסף ממצא
 והשתנה התכנית בתחילת יותר נפוץ היה לצעירים, יותר המתאימה קשה, פיזית כעבודה בגינון העבודה

 תפיסת על משפיע מהמשתתפים ניכר חלק של החקלאי הרקע כי ייתכן בתכנית. שנה של התנסות אחרי
 הפעילות התאמת של לאפשרויות מספיק מודעים אינם שהקשישים כנראה קשה. פיזית כעבודה הגינון

בתכנית. ההתנסות לאחר כאמור, פוחת, זה חשש שלהם. התפקוד לרמת

:בעתיד זו תכנית בפיתוח הדעת את עליהן לתת שיש סוגיות מספר עולות אלה ממצאים רקע על
 מפתחי מצד וזמן מאמץ של רבה בהשקעה כרוכים היו הפיזיות התשתיות ופיתוח לתכנית ההיערכות .1

 הנושאים בכל עליו להישען שניתן ידע בסיס אין כי מראים הממצאים השונים. במקומות התכנית
 לה המתאימים פתרונות למצוא ניסתה מסגרת כל התכנית. של הפיזי ובפיתוח בהקמה הקשורים

 נדרשו ההקמה אחרי גם כי הממצאים מראים בנוסף וההצטיידות. ההקמה סוגיות עם בהתמודדות
 לעבודה יותר נגיש אזור מציאת או לחממה, בנוסף פתוחה גינה פיתוח כגון התכנית, באתר התאמות

 עדיין עולות התכנית, הפעלת תחילת אחרי שנה גם למעשה, גינות. סוגי שני תוכננו בו היום במרכז

 הכרוכות הרבות הסוגיות כי ייתכן האוכלוסייה. לצורכי הדרושות ההתאמות לגבי וסוגיות התלבטויות
שתוכננו. המסגרות בכל פיתוחה את עיכבו זו מעין תכנית בהקמת

 בגינון בתרפיה העוסקת הספרות שנבדקו. השונות במסגרות הגינון תכנית של שונים דגשים נמצאו .2
 מפתחי וקוגניטיבית. פסיכולוגית פיזית, חברתית, - זו פעילות של אפשריות תרומות ארבע על מצביעה
 במסגרות בתכנית לבלוט צריכים אלה אלמנטים מבין אלו מראש ברורה בצורה קבעו לא התכנית
 בכיוונים התכנית את לפתח מסגרת לכל לאפשר היתה הגינון תכנית של המפתחים מטרת השונות.

 בפיתוח שונות מטרות הדגישה מהמסגרות אחת כל שלמעשה כך כל מצביעה ההערכה לה. המתאימים
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 היה ההדגש בעפולה במוסד ואילו חברתי־תעסוקתי יותר היה ההדגש בנוחם למשל, כך, התכנית.

 שונות. מטרות הדגשת תוך שונים בדגמים מופעלת להיות יכולה התכנית כי עולה מכאן יותר. טיפולי
 הדגם החברתי, הציר על בעיקר הבנוי הדגם :עיקריים דגמים שלושה לזהות ניתן הממצאים סמך על
 לה המתאים הדגם את לעצמה לסגל יכולה מסגרת כל התעסוקתי. והדגם הטיפולי ההדגש עם

 להכוונת בעתיד לסייע כדי האפשריים הדגמים לפיתוח הדעת את לתת חשוב היעד. ולאוכלוסיית
 וההכשרה המפעילים גיוס בהכוונת גם יסייע הדגמים לגבי התפיסות גיבוש דומות. תכניות של הפעילות

 ההשקעה ומידת התכנית של הפיזי ההיבט על השלכות גם יש אלה לדגמים זו. לתכנית האדם כוח של
בגינון. לעבודה חקלאית תשתית בפיתוח הדרושה

 המפעיל בה בתכנית במיוחד בגינות, השוטפים ובטיפול בתחזוקה הקשורים קשיים עלו התכנית במהלך .3
 יומיום מופעלת אינה התכנית בהם במקרים או הפעילות, העברת לצורך רק במקום, קצר זמן שוהה

 דרכי או התוצרת שיווק לאופן שיטתית בצורה הדעת את לתת צורך עלה כמו-כן, מקצוע. איש על־ידי

 תנאים ודורש בעייתי הוא זה מסוג בפרויקט התוצרת שאחסון מאחר המקום, לצורכי בה השימוש

מיוחדים.

 המבנים והקמת ההצטיידות הגינון, בתחום ידע של תשתיות קיימות שלא כך על הצביעה ההערכה .4
 ידע של תשתיות היו שלא מאחר רב עומס יצרה האתרים לכל אחד מקצועי מלווה הצבת לעבודה.
 למצוא התקשו השונות המסגרות אחד. אדם של מקצועית הכוונה על רבה השענות והיתה במקום
 השוטף המעקב קשישים. הפעלת של בתחום והן החקלאי בתחום הן מיומנויות בעלי שיהיו אנשים

 מדריך אחות, סוציאלי, עובד ־ שונים מקצוע אנשי על־ידי מתבצעת ההפעלה כי הראה התכנית אחר
 את להפעיל שיכול המקצוע בעל הוא מי התכנית בתכנון נקבע לא למעשה, חקלאי. מדריך תעסוקה,
 המטרות לגבי בהירות חוסר מסוימת, במידה משקף, המתאימים הכישורים של הגדרה חוסר התכנית.

 ועדת החליטה מכך וכתוצאה ההפעלה של הראשונים בשלבים כבר עלה בידע הצורך התכנית. של
 המקצועית המלווה על-ידי נכתב המדריך התכנית. של להפעלה מדריך כתיבת על התכנית של ההיגוי
 גם וחומרים. ציוד באבזרים, ההצטיידות בתחום גם קיימים דומים צרכים הפקה. בשלבי היום ונמצא

 והציוד הספקים במציאת שיסייע דומה מדריך כתיבת על התכנית של ההיגוי ועדת המליצה זה בהקשר
 הקיימות, התכניות של מקצועי ליווי הללו, המדריכים בצד דרוש, עדיין ההקמה, אחרי שנה הדרוש.

 היעילה לדרך הדעת את לתת חשוב זה בתחום גם בהתחלה. מאשר יותר נמוכה באינטנסיביות כי אם
לחדשות. ובמיוחד הוותיקות, לתכניות הדרוש הייעוץ את להבטיח מנת על להיערכות

 כי מעניין בגינון. לעבוד מהקושי חשש הקשישים בקרב קיים התכנית בתחילת כי הראתה ההערכה .5
 הגינון של מסוים דימוי יש לקשישים כי עולה מכאן המוגבלות. לרמת קשורה אינה הקושי תפיסת

 להתנסות גם קשורה החשש מידת בחקלאות. שלהם הקודם הניסיון רקע על קשה, פיזית כעבודה
 תכניות בין הבדלים גם מבטאים החשש במידת המשתתפים בין ההבדלים בתכנית. שלהם הראשונית

 דרכים על הדעת את לתת מקום יש כי עולה זאת, עם השונות. במסגרות התכניות של ההפעלה ואופן
 להפחית כדי הקשישה, לאוכלוסייה שלה וההתאמה זה, מסוג בתכנית העבודה דרך להמחשת נוספות

יותר. רבים משתתפים בפני התכנית את ולפרוס הסתייגויות
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 התממשה לא זו וציפייה חדש, ידע להם תספק שהתכנית לכך ציפייה היתה למשתתפים כי לציין מעניין .6
 יותר גבוהה זה בתחום התרומה כי גם נמצא שנה. אחרי בדיקה בוצעה בהם המרכזים בשני במלואה

 במתכונת מהבדלים לנבוע עשוי זה הבדל היהודי. במגזר במרכז מאשר הערבי במגזר היום במרכז

 בשני המשתתפים לגבי שונה חדש ידע של המשמעות כי גם ייתכן המקומות. בשני התכנית הפעלת
 תכנית של לתפקידה באשר השאלה עולה זאת, עם המחקר. במסגרת לעומקו נבדק שלא דבר המגזרים,

ממנה. המצופות האחרות המטרות בצד חדש, ידע בהקניית זו

 המקצועית והמלווה המנהלים מדיווח החברתי. במישור השלכות היו הגינון לתכנית כי מצאה ההערכה .7
 כי נראה חברתי. גיבוש של ייחודיות השלכות לתכנית היו התעסוקתי ההיבט בצד כי עולה התכנית של

 נבחנו לא המשתתפים. בין קשרים ומחזקת לכידות יוצרת קטנות בקבוצות המתבצעת הפעילות

בתכנית. המשתתפים בקרב החברתיות ההשלכות

 (1):הממצאים ובהבנת בניתוח הדעת את עליהן לתת שיש מתודולוגיות סוגיות מספר עלו ההערכה במהלך
 רצוי במוסדות, המשתתפים על התכנית השלכות את לעומק ולבחון שהתקבל, המידע את להשלים מנת על

 הינו שנה של זמן פרק האם לבחון יש (2);התכנית תחילת לאחר שנה אלו במסגרות נוספת בדיקה לערוך

 ;שונים היבטים פני על המשתתפים על הגינון תכנית של עיקריות השלכות ולבחון לאתר מנת על מספיק
 המשתתפים קשישים אצל שינוי להתרחש צפוי בהם התחומים את יותר מקיפה בצורה להגדיר יש (3)

 תעסוקה, כגון התכנית, של השפעה תחומי או יעדים להגדרת בחלקה, קשורה, התחומים הגדרת בתכנית.

וחברתיים. פיזיים כישורים נפשית, רווחה

 הטיפוליות למסגרות וייחודי חדש ממד מכניסה הגינון שתכנית כך על מצביעה ההערכה לסיכום,
 שהם העובדה מעצם פעיל באופן בה משתתפים שאינם אלה על גם התכנית של השפעה נמצאה לקשישים.

 הגינון, לפעילות נרתמים הקשישים כי מראה ההערכה פעילות. של כזה לסוג ונחשפים הצמחים את רואים
 גם כיום מופעלת הגינון תכנית בשטח. עניין ומעוררת תנופה מקבלת התכנית בה. ומתמידים ממנה נהנים

 נוספות למסגרות הפעילות הרחבת בערד. היום במרכז להפעלתה היערכות וקיימת בטייבה היום במרכז
 אדם כוח פיתוח מקצועי, לליווי מסודרת מסגרת ידע, תשתיות ליצירת מתאימה היערכות מחייבת
 של העניין תחומי ובדיקת היעד אוכלוסיית בקרב חרדות הפחתת הכנה, עבודת התכניות, להפעלת

 מסגרות ולבחינת הידע־ תשתיות ליצירת מסוימת היערכות כבר התחילה להיום, נכון בנושא. הקשישים

הדרושות. המקצועי הליווי
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ספרותית סקירה :1 נספח

הקדמה .1
 החיים איכות את להעשיר במטרה ממושך לטיפול ובמוסדות יום במרכזי גינון תכנית לפתח החליטה אשל

 ברוקדייל מכון מוסדות. ובשני יום מרכזי בארבעה ניסויי באופן התכנית הופעלה ראשון בשלב הקשיש. של
 בניסיון כאן המובאת הספרות סקירת בוצעה זו מהערכה כחלק הערכתה. באמצעות התכנית את מלווה
 הסקירה במסגרת שונות. אוכלוסיות בקרב בגינון השימוש בנושא בעולם בספרות הקיים הידע את לסכם
 וכשיטת כפרופסיה בגינון תרפיה הגדרת סביב המדעי הוויכוח יתואר בגינון, התרפיה של הגדרותיה יובאו
 לבניית שונים משתנים יתוארו ולבסוף בפרט, ולקשישים, בכלל, השיטה, תרומות ייבחנו ;מוכרת טיפול
ולהערכתה. בגינון תרפיה תכנית

גינון? מהו .2
 גינון צמחים. גידול של כאומנות (Horticulture) הגינון תרבות או הגינון נתפס הביטוי, של הרחב בהקשר

 אחת הוא ביתי גינון כי טוען (Burgess (1990 המערבי. בעולם רבות בחברות פנאי פעילות משמש ביתי

 שמרבית משום פעילות של זה לסוג מתאים פנאי המונח בארה״ב. ביותר הנפוצות הפנאי מפעילויות
 שהם משום אלא מיוחדת, בתזונה צורך בשל או כספי לרווח כוונה מתוך שלא בגינון עוסקים האנשים

רבים. ולסיפוק להנאה זוכים

 (.Burgess 1990) שלו והרגשיות הפיזיות לתרומות מודעים פנאי כפעילות בגינון רבות העוסקים אנשים
 טיפול כשיטת פנאי, פעילות להיותו בנוסף הגינון, לקבלת בסיס ויצרו השנים במהלך נחקרו אלו תרומות

שונות. מוגבלויות בעלות לאוכלוסיות ייחודיות תרומות בעלת

Hyde Bailey, בבית הן צמחים, בגידול מוגבר עניין בחברה יש שכיום טוען בגינון, הוותיקים המטפלים אחד 

 Horticultural Revolution“,״ ביתי בגינון הגובר העניין את מכנים מומחים חקלאית. במסגרת והן

(.Olszowy 1978) ולאקולוגיה הסביבה לאיכות דאגה תוך לטבע חזרה של מגמה על ומצביעים

 תכונות על מבוסס היה זה עניין שנים. מאות כבר מוכר למאכל רק שלא צמחים בגידול האדם של העניין
 רפואי. לשימוש צמחים גידלו אשר רופאים היו הראשונים והגננים מהבוטנאים ורבים הצמחים, של הריפוי

(.Larson 1994) גינון של המרפאות בהשפעות הכירו ברפואה עסקו אשר אנשים העתיקה במצרים כבר

 נפש במחלות מהטיפול כחלק בגינון עבודה על המליצו רופאים הפסיכיאטרייה, מדע מיסוד לפני עוד

(1978 Olszowy.) שמצבם מקרי באופן גילו באירופה נפש ולחולי כרוניים לחולים בתי־חולים ,18ה־ במאה 

 (.Burgess 1990) בגינות עבדו שלא אחרים של מצבם לעומת השתפר בית־החולים בגינות שעבדו חולים של
 כאחת הגינון להכנסת הביא זה גילוי המציאות. כלפי החולים של יותר חיובית באוריינטציה התבטא הדבר

 עדיין ארה״ב, ברחבי נפוץ להיות החל בגינון שהשימוש למרות אלה. בבתי-חולים הסטנדרטיות הפעילויות
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 בטיפול מקצועי מקום לתפוס זו שיטה החלה 20ה- המאה באמצע רק מובנה. ולא רנדומלי שימוש זה היה
 עם לעבודה שיש הנפשית התועלת את בכתביו הדגיש מנינגר קרל הפסיכיאטר בעייתיות. אוכלוסיות במגוון

 Shenhav) קדימה אחד צעד כתרפיה הגינון את קידם אשר כאיש המדעית בקהילה נתפס והוא צמחים,

1995.)

בגינון? תרפיה מהי .3
1978) Olszowy) לסייע היא הכוללת המטרה התנהגות. בבעיות או במחלה טיפול או כריפוי "תרפיה" מגדיר 

 אנשים להביא מטרה מתוך שיקום של למטרות לשמש עשויה תרפיה אנשים. של והפיזי הנפשי למצבם

 ניתן כי וטוען ושיקומל, טיפולי כלי כאל בגינון תרפיה אל מתייחס Olszowy חדשים. ולתפקוד לחיים

 פיזיים מאפיינים בעלות שונות אוכלוסיות של לצרכים מענה שתיתן כך בגינון תרפיה להתאים

 כ״שימוש אותה ומגדיר טיפולי, ככלי בגינון תרפיה מאפיין (Shenhav (1994 גם שונים. ופסיכולוגיים

אנשים". של וגופם נפשם לריפוי נלוות ובפעילויות בצמחים

1981) Rothert and Daubert) יכולים אנשים שבה סביבה של ליצירתה אפשרות בגינון בתרפיה רואים 

הצמחים. ולגדילת להתפתחות במקביל ולגדול, להתפתח ללמוד,

1990) Burgess) בגינון עבודה היא בגינון תרפיה כי וטוען היעד, אוכלוסיית ואת ההגדרה את יותר ממקד 

 ובעלות שונים בגילים אוכלוסיות של ופסיכולוגיים חברתיים פיזיים, לצרכים מענה לתת המכוונת
נפש. תשושי וקשישים מפגרים ילדים אלכוהוליסטים, כגון שונות, מוגבלויות

Klemper מתוך( 1988 Riordan and Williams) טיפול, כשיטת גינון של הייחוד את יותר בהגדרתו מדגיש 

 מתקשרת צמחים של החיים מחזוריות שונות. אנושיות לחוויות האדם את מקשר הגינון כי וטוען
 שני, מצד עלים, נשירת או ונבילה אחד, מצד עלים, צמיחת עם וההתמודדות האדם, של החיים למחזוריות

שונות. אוכלוסיות על-ידי הנחווים אחרים ולשינויים לאובדן תרפויטי תחליף להוות יכולה

 לבוא. איחרה השורה מן כתרפיה בו שההכרה הרי רב זמן מזה ידוע טיפול כשיטת בגינון שהשימוש למרות
 בתולדות זאת, עם הגינון. של התרפויטית וביכולתו בתרומותיו מפקפקת אינה כאן שנבדקה הספרות כל

 טיפול כשיטת הגינון של הגדרתו על שהקשו מרכזיים טיעונים שני עלו בגינון התרפיה של אופיה על הוויכוח
 התרומות את ברור באופן שיוכיח מדעי-מחקרי בסיס של להיעדרו מתייחס הראשון הטיעון השורה. מן

 מטפל של לתפקיד מקצועית־אקדמית הכשרה של להיעדרה מתייחס השני והטיעון הגינון, של התרפויטיות
בגינון.

1988) Riordan and Williams) אינו עדיין בגינון תרפיה של המדעי מעמדה כי הראשון הטיעון לגבי סוברים 

 תרפיה לטענתם, כתרפיה. הגינון לתפיסת הנוגעת מאוד מעטה ספרות קיימת וכי מחקרית, דיו מבוסס
 אך הקדומה, יוון מתקופת עוד ידוע בביבליותרפיה השימוש לביבליותרפיה. זו מבחינה דומה בגינון

33



 השיטות בשתי שהשימוש מכך להתעלם אין זאת, עם מחקר. על מבוסס שאינו כמעט זו בשיטה השימוש

שונות. תרפויטיות קהילות בקרב מאוד נפוץ

 לביסוס לדעתם, מספיקים, אינם אלה אך בנושא חשובים מחקרים מספר קיימים כי מציינים אלה חוקרים

 המחקרים כאחד (Kaplan (1972 של מחקרה צוין אלו מחקרים בין בגינון. תרפיה של המדעי מעמדה
 עשויה אשר התערבות שיטת כאל הגינון אל התייחסה היא גינון. של מדעי ניתוח לערוך שניסו הראשונים

 מדעית תרומה כבעל שצוין נוסף חוקר יעיל. באופן וסביבתיות פיזיות למגבלות להסתגל למבוגרים לסייע

 לצרכים מענה שתיתן כך בגינון תרפיה להתאים ניתן כיצד 1978ב- תיאר אשר ,Olszowy הוא לגינון ניכרת

 כמו-כן, וכדומה. מפגרים אלכוהוליסטים, נכים, ילדים קשישים, כגון מוגבלים, של שונות אוכלוסיות של

 המצב שיפור על ודיווחו גינון תכנית של השפעתה את חקרו אשר (Hefley^ (1976) Kaiser (1973 צוינו

מוגבלים. של שונות אוכלוסיות של המעשי הידע הרחבת ועל והפיזי הרגשי

1994) Shenhav,) רק לא כי טוען ואף דבר, לכל תרפיה כאל גינון באמצעות לטיפול מתייחס זאת, לעומת 
 הקשורות הטיפול שיטות משאר אותה המייחד משהו בגינון בתרפיה שיש אלא השורה מן תרפיה שזוהי

 והדאגה צמחים עם עבודה שלפיו Meninger של טיעונו את מביא הוא וקרמיקה. ציור כגון בידיים, לעבודה
 אלוהים מעין ליצירה", "שותף הופך האדם האדם. של שורשיו את מחדש ומחזקות מבססות לצמיחתם

מוגבלותו. או מחלתו בעקבות ממנו שנמנע דבר סביבתו, עם מתאחד המוגבל האדם הצמחים דרך קטן.

 Riordan and Williams לבין Shenhav בין בגינון התרפיה של המדעי מעמדה בהגדרת ההבדל כי נראה
 כי נראה העשרים. המאה של התשעים לשנות השמונים משנות עברה זו ששיטה הדרך כברת את משקף

 השאלה עולה זאת, עם בגינון. בתרפיה תרפויטים אלמנטים של קיומם שאלת לגבי ויכוח עוד אין כיום
 בטיפולן ומובילה יחידה כשיטה לשמש יכולה בגינון תרפיה האם זו? בתרפיה להשתמש ניתן אופן באיזה

 כוללני טיפול של במסגרת משלים אלמנט מהווה שהיא או מיוחדים צרכים בעלות מוגבלות אוכלוסיות של

יותר.

 כי מראה כפרופסיה, בגינון התרפיה בתפיסת מקצועית-אקדמית הכשרה של מקומה על השני בטיעון הדיון
 לגבי דרישות כוללים אלה סטנדרטים. של שורה בביסוס הצורך עלה כתרפיה הגינון התבססות בתהליך

 מהרצון נבע תעודות ובקבלת בהכרה הצורך בגינון. בתרפיה לעיסוק הנחוצות הקלינית וההכשרה השכלה

זה. חדש מקצוע של והסטטוס הדימוי את לשפר

 תכנית לפתוח החלו אוניברסיטאות מספר למשל, בארה״ב, כי טען (Olszowy (1978 זה לטיעון ביחס

 (Shenhav (1994 המעשי. לתחום בנוסף ופסיכולוגיה, גינון של בתחומים סטודנטים המכשירה לימודים
 של נרחב וגוף קורסים סדנאות, המציעים בגינון לתרפיה מקצועיים ארגונים בעולם קיימים כיום כי טוען

 ואף ראשון תואר מציעים ארה״ב ברחבי ומכללות אוניברסיטאות של וגדל הולך מספר בנושא. עדכני מידע
 במגוון טיפול המאפשרים הגינון בתחום רבים טכנולוגיים חידושים ישנם כמו־כן, בגינון. בתרפיה שני תואר

 בגינון העוסקים קהילתיות תכניות ושל בוטניים גנים של וגדל הולך מספר ישנו בנוסף, מוגבלויות. של רחב

העולם. רחבי בכל
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 מעמדה התבסס השורה, מן טיפול כשיטת בגינון התרפיה של התבססותה לתהליך במקביל כי נראה

 באופן בתחום, לעבודה סטודנטים מכשירים בעולם אקדמיים מוסדות ויותר יותר אקדמית. כפרופסיה
לימודיהם. בתום מקצוע כאנשי אלו סטודנטים המגדירה עובדה ומעשי, תיאורטי

.בגינון התרפיה תרומות .4
1989) Moore) תשומת את ולמשוך עניין לעורר צמחים של יכולתם באמצעות פועלת בגינון תרפיה כי טוענת 
 העיסוק באמצעות אחרות. דאגות משכיחים אשר והירגעות ריכוז מאפשרת בצמחים ההתמקדות הלב.

 מגיבים יפים, הם צמחים צליל. אף ולעתים טעם, מגע, מראה, ריח, של נעימות תחושות חווים אנו בצמחים
 פרודוקטיבי מטפח, כמצליח, עצמו לתפוס יכול בצמח המטפל האדם בתמורה, תוצרת. ונושאים לטיפול

 מייחסת Moore .(Can do attitude) יכול״ ״אני של הגישה את מחזקת בגינון הקיימת הפשטות ויצירתי.
 אדם; בידי שנוצרה הסביבה ל״ריכוך" גורמים צמחים ומשחררות: מרגיעות תכונות מספר לצמחים
 ;תמידיים שינוים של המודרני בעידן וביטחון רוגע המקנה דבר וצפוי, טבעי גדילה מחזור יש לצמחים

 באופן אך לטיפול, מגיבים צמחים ולבסוף, בסביבה, השליטה תחושת את להגביר עשוי בצמחים שימוש
שופטים. ואינם מתלוננים לא מדברים, לא הם - ״בטוח״

1978) Olszowy) שבדקו מחקרים חי. הוא שהמדיום משום ייחודי הוא בגינון בתרפיה השימוש כי טוען 

 על האנושי לטיפול זקוקים צמחים לצומח. אדם בין סימביוטי קשר של קיומו על מעידים אנושית התנהגות

 Rothert נפשית. שלמות ולהבטיח לפתח מנת על צמחים עם לקשר זקוק והאדם טובה, בצורה להתפתח מנת
1981) and Daubert) בצמחים השימוש של הפסיכולוגיה כי וטוענים זה, סימביוטי לקשר הם גם מתייחסים 

 האדם. של מסוימים צרכים מספק חיים אובייקטים שגידול העובדה על מתבססת ושיקום תרפיה למטרות
המוגבל. לאדם חיה מציאות מספקים צמחים

 החשיפה באמצעות האובדן. לחווית גם הקשיש את או המוגבל האדם את חושפת צמחים עם העבודה
 עם עבודה האובדן. חווית עם יותר אפקטיביות התמודדות דרכי לסגל ניתן הצמח של החיים למחזוריות

 פרח המצמיח צמח של והיציב המתמשך אך האיטי, מהתהליך הממושך הסיפוק :סבלנות מלמדת צמחים
 אורח לשינוי ומוטיבציה החלטיות מעודד "מת" מזרע להתחיל יכולים חדשים שחיים הגילוי עלה. או

 למסגרת, קשר ללא לשיקום. יותר לפתוח האדם את ההופך צמחים בגידול מסתורי דבר-מה ישנו החיים.
האנושית. הצמיחה חווית מהם נמנעה ממושך זמן שמזה לרבים חדשות התנסויות מספקת בגינון הפעילות

 ארבע בגינון לתרפיה מייחסים (Burgess 1990; Hefley 1973; Larson 1994; Shenhav 1994) רבים חוקרים

וקוגניטיביות. חברתיות פיזיות, פסיכולוגיות, :עיקריות תרומות

 מתייחסים הבולטות התרומות בין הללו. התרומות על רב דגש קיים בספרות - פסיכולוגיות תרומות )א(
 עם יחד והתחזקות התחדשות של לתחושות אליה, הנלווים וההישגים בגינון, העבודה לתרומת החוקרים

 החוקרים תלות. וחוסר שליטה ותחושת עצמי ביטוי מתן העצמי, הביטחון חיזוק העצמית, ההערכה חיזוק
 הם ולכן באחרים מאוד תלויים כלל בדרך שהם הוא מוגבלים אנשים אצל מאוד בולט דבר כי טוענים
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 עם עבודה לכך, בנוסף מעצמם. משהו לתרום מהיכולת וכתוצאה מההישגים כתוצאה רב ביטחון מקבלים
 מלניאק בן־עקיבא גם )ראה למחר וציפייה מחודש עניין ויוצרת ליצירתיות ביטוי מתן מאפשרת צמחים

1996.) 1990) Burgess) השפעה או שליטה יש שלאדם התחושה נחוצה חיובית עצמית להערכה כי מוסיף 
 ממושך לאשפוז רבות במסגרות הדיירים בקרב הנפוצות התחושות אחת בחייו. היומיום אירועי על כלשהי

 יחד בגינון, לעוסק שיש והאחריות הבעלות תחושת - זה אובדן על לפצות יכול גינון שליטה. איבוד של היא
הגינון. בתוצרי וגאווה תלות, וחוסר שליטה לתחושת תורמות הפנאי, בשעות בגינון לעסוק האפשרות עם

 החיים את להפוך יכולים אלו אלמנטים שני (.Burgess 1990) ושינוי גיוון של היא נוספת פסיכולוגית תרומה
 למשנהו. מאוד דומה אחד ויום רב גיוון אין לקשישים במוסדות המזל, לרוע ערך. ובעלי מעניינים לנעימים,

 לגיוון אותו חושפת גם אלא החיצוני לעולם האדם בין הפער את שמצמצמת רק לא בגינון ההשתתפות
הצמיחה. תהליך כדי תוך רבים שינויים ישנם עונה אותה בתוך וגם ,4שונות פעילויות יש עונה בכל ולשינוי.

(.Burgess (1990 של במאמרו נספח ראה הפעילויות של מפורטת לרשימה4

1972) Kaplan) את לבדוק ניסתה וכן בגינון, לעבודה שיש הפסיכולוגיות התרומות את במחקרה בדקה 
 בגינון שעסקו אנשים של קבוצה :קבוצות שלוש נבדקו המחקר במסגרת אלו. תרומות המנבאים המשתנים

 בגינון שעסקה שלישית וקבוצה ביתי בגינון שעסקו אנשים קבוצת קהילתית, במסגרת רחב ציבורי בשטח
 שמולאו שאלונים על בהתבסס פסיכולוגיות תרומות של קטגוריות שלוש זוהו מצומצם. ציבורי בשטח
 בפעולות מעיסוק כתוצאה שנרכש הסיפוק - “Primary Gardening Experience (1):הקבוצות שלוש על־ידי

 (2);וכדומה גדלים״ דברים כיצד ״לראות בחוץ״, ״להיות האדמה״, את ״לעבוד כגון בסיסיות-אלמנטריות,
”Sustained Interest“ הפנוי, הזמן של יותר יעיל ניצול השגרה, שבירת לשם בגינון הטמון הפוטנציאל ־ 

 באופן שמייצרים מהתחושה הנאה - “Tangible Benefits” (3);הצמחים מיופי וליהנות להירגע הזדמנות
 קבוצת לבין הביתי הגינון קבוצת בין הבדלים נמצאו לא בתזונה. שינויים הכנסת תוך מהמזון, חלק עצמאי
 הגינון קבוצת בקרב כי נמצא התרומות של השלישית הקטגוריה לגבי .2ו- 1 בקטגוריות הקהילתי הגינון
 כי וטוענת מסכמת Kaplan האחרות. הקבוצות שתי לעומת בגינון מהעבודה יותר רב סיפוק קיים הביתי
 המקורות אחד את בגינון רואה והיא במחקר, הנבדקים כל בקרב מרובים והנאה לסיפוק גרם הגינון

והירגעות. לריפוי בהם להשתמש שניתן החשובים

 גם כמו שונים, מסוגים מוטוריים כישורים הדורשת פיזית עבודה היא בגינון העבודה - פיזיות תרומות )ב(
 ומשתפרות והעמידות הפיזי החוסן התנועה, טווח גדלים בגינון מהעבודה כתוצאה פיזית. עמידות יכולת

 טוענים בגינון מומחים בנוסף, עין־יד. ובתיאום הראייה בחידוד הוא נוסף שיפור המוטוריות. המיומנויות
 החושית, התפיסה ואת וגסות עדינות מוטוריות תנועות לשפר מסייעת בגינון הכרוכה הפיזית שהעבודה
(.Burgess 1990; Hefley 1973; Larson 1994; Shenhav 1994) ומתחים אגרסיות ומשחררת

 העניין את לחלוק ומאפשרת קבוצתית להשתתפות מסביב לרוב נבנית גינון פעילות - חברתיות תרומות )ג(
 צוות. ועבודת פעולה שיתוף המשתתפים, בין אינטראקציה ישנה המפגש במהלך אחרים. עם לגינון והאהבה

 על גינון של השפעות דק (Relf (1981 אחרים. לזכויות ומודעות אחריות של מושגים רוכשים המשתתפים

 ובקשרים העצמי בדימוי חיוביים שינויים ומצא מוגנת בתעסוקה להשתלבות מוגבלים של הכנה
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 במיומנויות ניכר שיפור מצא הגינון השפעת את שבדקו ביותר המבוקרים המחקרים אחד החברתיים.

 מצוטטים ,Talbot et al. 1976) פסיכיאטרי בבית־חולים קשים סכיזופרניה חולי בקרב ובתזונה חברתיות

(.1996 עקיבא־מלינאק בן גם )ראה (Riordan and Williams 1988ב־

 המשתתפים רוכשים הפעילות במהלך כי טוענים (Hefley^ (1994) Larson (1973 - קוגניטיביות תרומות )ד(

 בנוסף, תעסוקתי(. )שיקום חדש עיסוק של מרכישתו חלק שהן חדשות מיומנויות גם כמו חדש, מילים אוצר
בה. ולשינויים לסביבה הרגישות גוברת וכן משתפרות, והתקשורת הדיבור מיומנויות

וקשישים בגינון תרפיה .5
 מענה ולתת לתרום בגינון תרפיה יכולה כיצד שלעיל, התרומות לאור לבדוק, ביקשו שונים מחקרים
 גם תרומות יש בגינון לעיסוק כי מצאו אלו מחקרים הקשישים. אוכלוסיית של המיוחדים לצרכיה

 של ההשפעות בחינת לפני בקהילה. לקשישים והן במוסדות החיים לקשישים הן ־ הקשישים לאוכלוסיית
הקשישים. אוכלוסיית של הבולטים המאפיינים את לבחון יש קשישים על גינון

1978) Olszowy) איתם. מתמודדת בגינון תרפיה כיצד ובודק קשישים, של הבולטים המאפיינים את מתאר 

 התגובה, במהירות הגופני, בחוסן הדרגתית ירידה כוללים בזיקנה הבולטים הפיזיים המאפיינים
 המאפיינים עולה. החולי ותדירות ובראייה בשמיעה שינויים ישנם כמו-כן, הפעילות. וברמת בקואורדינציה

 בחברה. המשתנה לתפקידו הקשורות לבעיות הקשיש הסתגלות רקע על להבנה ניתנים בזיקנה הרגשיים
 רבה. חרדה מעורר ההזדקנות מפני הפחד תועלת. וחסרי חשובים בלתי אבודים, המרגישים קשישים יש

 חדשים בדברים והעניין המוטיבציה רמת מהקשישים חלק אצל האינטלקטואליים, למאפיינים אשר
בזיכרון. ירידה כלל, בדרך לכך, ומתלווה ופוחתת הולכת

Olszowy מספקת ומעוררת הדרגתית גופנית פעילות מגינון. רבות תועלות להפיק יכולים שקשישים טוען 

 באופן מתבטאת הקשיש של ההצלחה תחושת המקרים, במרבית אליה. לשאוף שיש חדשה מטרה לקשיש
 בצעירותם. גם עסקו בהן מפעילויות לרוב נהנים קשישים בנוסף, שלו. הפנאי שעות את מבלה הוא שבו

גבוהה. עניין ורמת המשכיות בהן שיש פעילויות מספקת שהיא בכך מענה נותנת בגינון תרפיה

1988) Riordan and Williams) של גבוהה רמה הדורשת כפעילות רבים על-ידי נתפס הגינון שאכן טוענים 

 את להתאים ניתן כי טוענים הם הקשישים. לאוכלוסיית מתאים אינו ולפיכך ניכר, פיזי ומאמץ תנועתיות
מהנה. באופן בו שיעסקו כך לקשישים, אלו לפעילויות הדרוש הציוד ואת הגינון פעילויות

 תרפיה באמצעות לטיפול יעד באוכלוסיית הקשישים אוכלוסיית את רואה (1996) מליניאק בן־עקיבא
 נפש ולתשושי פיסית המוגבלים ולקשישים בכלל, לקשישים, מתאימה בגינון תרפיה לדעתה, בגינון.

 רבות פעמים סובלת הקשישים אוכלוסיית בפרט. אחרות, דמנטיות וממחלות מאלצהיימר הסובלים
 לכך, בנוסף העבודה. ממעגל מצאתה כתוצאה גם השאר בין העצמי, הביטחון ואובדן אונים חוסר מהרגשת

 בעיני נתפסים קשישים וכך העצמי, בדימוי הפגיעה תחושת את מחמירה הנפשית או הפיזית המוגבלות
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 תרפיה של עיקריות תרומות שתי מגדירה מליניאק בן־עקיבא מועילים. ובלתי כמיותרים לעתים עצמם
 לבוא לקשיש מאפשרת בגינון התרפיה לטענתה, החברתי. ובמישור הפסיכולוגי במישור - לקשישים בגינון
 ביחסים ולהיות וליצור לפעול היכול דעות, בעל רצונות, בעל חושב, שחש, אדם :שלם אדם היותו עם במגע

סביבתו. ועם עצמו עם

השונות במסגרות בגינון תרפיה .6
ובקהילה. יום במרכזי במוסדות, שונות: במסגרות הופעלה לקשישים גינון תכנית

 מרובה תועלת להפיק יכולים במוסדות קשישים כי טוען (Burgess (1990 במוסדות: בגינון תרפיה )א(

 כדי תוך הגן, של מיופיו וליהנות בשלווה לשבת מהיכולת נובע מהתועלת חלק כי טוען הוא בגינון. מהעיסוק
 ולשינויים למחר הציפייה הוא החי המדיום של נוסף היבט זה. ליופי תורמים האדם של שהכישורים ידיעה

 הזדמנויות היעדר ובהן במוסד חיים של המיוחדות לבעיות מענה מהווה זו פעילות לטענתו, שיתחוללו.
ותלות. שליטה וחוסר היומיומיים החיים של חד-הגוניות החיצונית, הסביבה עם קשר היעדר ליצירתיות,

1981) Rothert and Daubert) 1990^ בדומה) Burgess) לגבי בגינון בעבודה הטמונות האפשרויות את בדקו 

 כי טוענים הם הקשיש. של המיידית סביבתו בשיפור גם רבה תרומה יש לגינון לדעתם, במוסדות. קשישים
 המיידית. לסביבתו מחוץ גם פעילויות של יחסית רחב טווח לקשיש המאפשר משאב הינה טובה בריאות

 ממנה ומצפים המיידית בסביבתם תלויים במוסדות הקשישים בריאה. לא לרוב היא המוסדות אוכלוסיית
 של המורל על תשפיע וחברתיים ויזואליים גירויים נטולת שהיא מיידית סביבה צורכיהם. את לספק

 הכנתם הדיירים. של המיידית הסביבה את לשפר עשויה בגינון תרפיה אלו, חוקרים לפי הדיירים.
 שמירת של אינסטינקטיבי צורך ומספקת אסתטית, תרומה מהווה המוסד כותלי בין עציצים של והעמדתם

 נהנים בתכנית המשתתפים רק שלא הוא בגינון לתרפיה החזקים הצידוקים אחד הטבע. עם קשר
 זו "פסיבית" מעורבות ומבקרים. הצוות חברי בתכנית, משתתפים שאינם דיירים גם אלא מיתרונותיה,

במוסד. מבקר או עובד שחי, מי כל על משפיעה

1986) Breed) הולך ממספר הסובלים לדיירים עצמם להתאים הסיעוד מוסדות צריכים אלו שבימים טוען 

 במוסד שהופעלה גינון תכנית מתאר זה חוקר המנטלי. במצב ירידה עם יחד בריאות בעיות של וגדל
 וניידים בריאים כלל בדרך שהיו לדיירים בהתחלה מיועדת היתה הגינון תכנית בארה״ב. "אמסטרדם"

 לגלות להם ואפשר חייהם, של היצרנית לתקופה בתכנית המשתתפים את החזיר הגינון מאחרים. יותר
 ממטופלים הפכו המשתתפים תפקידים: היפוך על היה בתכנית העיקרי הדגש חדשים. כישרונות בעצמם

 לקשישים ניסיוניות תכניות שתי לפתוח הוחלט אלו דיירים בקרב התכנית הצלחת בעקבות למטפלים.
 היתה אלו בקבוצות ההתמקדות מבלבול. הסובלים ולקשישים בריאותית מבחינה יותר קשה שמצבם

 הדיירים חיכו הללו, הקבוצות פתיחת לאחר חודש מחודשת. ויצירה למציאות אוריינטציה בסוציאליזציה,
התחזקה. העונות ולחילופי לסביבה שלהם המודעות כי נמצא בנוסף, לפעילות. רוח בקוצר

 את שיטתית בצורה שמודד מחקר נמצא לא אולם גינון בפעילות מצדדים שהחוקרים מראה הספרות
הדיירים. חיי על גינון תכנית של ההשפעות
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 שיקומי יום במרכז בגינון תרפיה של תכנית במאמרו מציג (Shenhav (1995 יום: במרכזי בגינון תרפיה )ב(

 אובדן :הם השיקומי היום במרכז הקשישים אוכלוסיית של העיקריים המאפיינים בישראל. שרה״ ב״יד
 וניכור, בידוד של בעיות ישנן לכך, מעבר וכדומה. התנועה בטווח בקואורדינציה, בחוזק, ירידה תפקוד,
 לפני זה במקום נוסדה בגינון התרפיה תכנית העצמי. הביטחון ואובדן תלות תועלת, חוסר דחייה, רגשות

 הקשישים הפעילות במהלך וקוגניטיבי. פסיכולוגי-חברתי פיזי, מישורים: בשלושה ופועלת שנתיים
 גידול יפני, פרחים סידור כגון מיוחדות, בטכניקות שימוש נעשה ספונטנית. תקשורת ליצור עידוד מקבלים

 המלוות פשוטות הרצאות ניתנות הקשישים של הידע את להעשיר מנת על וכדומה. ננסיים בונסאי צמחי
אור־קולי. בחומר

 שנצפו השינויים שולחנות. סביב בעיקר מבנה, בתוך נעשית שרה" "יד של היום במרכז הגינון פעילות

 המישוש בחוש שיפור וכן עין־יד, קואורדינציית שיפור המוטוריות, המיומנויות שיפור מראים בקשישים
 ברמה נצפה ביותר הדרמטי השיפור טווח. ארוכות נוירולוגיות מגבלות בעלי קשישים בקרב בעיקר בידיים,

 יותר, טובה היתה הכללית הרגשתם השתפר, הקשישים של רוחם מצב כי דיווחו משפחה בני :הפסיכולוגית
בבית. עצמאיות פעילויות ליזום נכונות יותר גילו והם

 שיפור הוא לקשישים המיועדת גינון בתכנית להשתמש ניתן שבו אחר תחום בקהילה: בגינון תרפיה )ג(
בקהילה. לקשישים בגינון הדרכה במתן שעוסקים פרויקטים קיימים בקהילה. חייהם איכות

 Gardens Nurture״ בקהילה לקשישים בריאות קידום של פרויקט התבצע בארה״ב אורגון באוניברסיטת

More Than Plantsשיעורים ניתנו כמו-כן גינה, לבניית לקשישים ייעוץ ניתן זה פרויקט במסגרת (1988) ״ 

 גינות לעצמם שבנו לאחר יותר. בריא חיים אורח לפתח לקשישים לסייע היתה הכוונה ובגננות. בתזונה
 הקשישים בגינון. ואחד בתזונה אחד - הקיץ במהלך בחודש פעמיים שיעורים הקשישים קיבלו בבתיהם,

 היתה ההנחה הנפשי. מצבם ועל שלהם התזונה מצב על מידע לקבל מנת על השיעורים תום לאחר רואיינו
 אוכלים. שהם המזון איכות את לשפר המשתתפים את מעודד הדבר בגינון משולב התזונה נושא שכאשר

 הרגלי שיפור על עישון, הפסקת על דיווחו חלקם :מאוד חיוביות היו הפרויקט בסוף מהמשתתפים התגובות
החדשה. הגינה ללא לחיות רצון חוסר ועל התזונה

Foster קשישים בקרב המלח צריכת להפחתת בגינון בתרפיה להשתמש ניתן כיצד בחן תאריך( )ללא 

 של בביצועה התחילה בקליפורניה ג׳יימס ויליאמס אגודת 1978ב- גבוה. ומלחץ־דם לב ממחלות הסובלים
 וכן גינון בנושא עצמית הדרכה סיפקה התכנית לעיל. שהוזכרו לבעיות מענה לתת שנועדה שנה בת תכנית

 גינות 6 הוקמו (79־78) הראשונה הפעילות שנת במהלך מתנדבים. עם יחד תבלינים בגינת פעילות אפשרה
 לקשיש במרכז לקשיש. במרכז אחת וגינה קהילתיים בשטחים ממוקמות שהיו גינות שתי כולל תבלינים,

(Oak Live Center) תבלינים שקיות בחלוקת עסקו המתנדבים בתכנית. למתנדבים שבועיים שיעורים ניתנו 

 בסמוך מוגבהות תבלינים ערוגות של בהקמתן סייעו וכן בשבוע, ימים חמישה במרכז אכלו אשר לקשישים
 באופן לארוחות הוספו התבלינים מלח. דלות ארוחות לתיבול שימשו אלו בגינות שצמחו התבלינים למרכז.

עלתה. זו כי הראתה מהארוחות הקשישים של שביעות-הרצון של ובדיקה הדרגתי,
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 של בגנים שנערכה בין־דורית גינון תכנית הוא וקשישים גינון של בהקשר המעניינים הפרויקטים אחד

 מטרת (.Larson 1996) Sojourn תשושים לקשישים היום מרכז עם בשיתוף 1993ב- מיניסוטה אוניברסיטת
 של החיים במחזור התמקדו אשר גינון פעילויות מספר באמצעות רב-גילית הבנה לעודד היתה הפרויקט

 .92-2 הגילים בין איש 12 בה שהשתתפו בין־דורית תכנית הניב הגופים שני בין הפעולה שיתוף הצמחים.
 נפגשה הקבוצה .14־11 הגילים בין השנייה והקבוצה שנים( 5־2) הרך בגיל היתה ילדים של אחת קבוצה

 מעשי ידע לרכוש למשתתפים אפשרו המפגשים היום. ממרכז קשישים עם שבועות 16 למשך בשבוע פעמיים
 ילד צירפו פעילות בכל צמחים. רביית או הצמחים של החיים מחזורי כגון כלליים, בנושאים לדון וכן בגינון,

 סוכן מעין הגינה הפכה הפעילויות במהלך משותפת. עבודה שנדרשה כך תוכננה והפעילות לקשיש

 סיפק הגן הצעירים. לחדוות להצטרף יכלו והמבוגרים מהמבוגרים, ידע לרכוש יכלו ילדים שבאמצעותו
 תקווה, מוות, חיים, על למדו כאחד וקשישים צעירים ומחויבות. טיפול אחריות, של ללימוד אפשרות
 ועזרה תמיכה של רבים חברתיים קשרים הבין־דורי: הקשר מבחינת להצלחה זכה הפרויקט ויופי. סבלנות

לילדים. קשישים בין נוצרו הדדית

בגינון תרפיה תכניות פיתוח .7
 המותאמות גינון תכניות פיתוח לגבי בהדרכה עוסק בגינון תרפיה של בנושא מהספרות ניכר חלק

 המעוניין לכל והמלצות חיונית אינפורמציה מספקים אלו הדרכה ספרי מוגבלים. של שונות לאוכלוסיות

Moore) Growing With Gardening הללו, ההדרכה מספרי אחד גינון. תכנית של בהפעלתה או בתכנונה
 השנה, מחודשי חודש בכל הגינון פעילויות את לתכנן יש כיצד ומסביר שנתית, פעילות תכנית פורס ,(1989
 אליהם גורמים עלויות, צמחים, על מידע מספק גבוהה, השתתפות רמת על ולשמור משתתפים לגייס כיצד

וכדומה. ואחריו, ההצטיידות בשלב חומרים לקנות מנת על לפנות ניתן

 Horticulture Therapy for Nursing Homes, Senior Centers, הוא בזיקנה לגינון המומלצים הספרים אחד
Rothert and Daubert 1981) Retirement Living.) בגינון תרפיה של המטרות ואת הרציונל את מפרט הספר 

 מציע בנוסף, פתוחה. בגינה וגם במבנה גם לשנה פעילויות כולל הוא הקודם, לספר בדומה לקשישים.
 בעל ידני מכשיר לבנות כיצד הנחיות נותן הספר למשל, לקשישים. מיוחדים וחידושים התאמות זה מדריך

 היא נוספת התאמה בידיים. מפרקים מדלקת הסובלים לקשישים המותאמת במיוחד רחבה אחיזה כת

יציבות. ומבעיות גב מבעיות לסובלים במיוחד ארוכה כת בעל חפירה באת שימוש

 מהספרות ויעילה. מוצלחת שתהא גינון תכנית ותכנון לפיתוח בהמלצות הם גם עוסקים אחרים מחקרים

 הקשורים גורמים :גינון תכנית בתכנון הדעת את עליהם לתת מאוד שחשוב גורמים שלושה ישנם כי עולה
ולפעילות. להצטיידות המשתתפים, לקבוצת

 תכנית של הצלחתה לשם בספרות הנפוצות ההמלצות אחת - המשתתפים לקבוצת הקשורים גורמים )א<

 למוגבלויות בתכנית הפעילויות להתאמת מתייחסת (Rothert and Daubert 1981) לקשישים בגינון תרפיה
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 קבוצה של לצררכיה מותאמת שתהיה כך תכנית לתכנן יש כי טוען (Olszowy (1978 5שלהם. הפיזיות

שלהם. התרבותי והרקע מינם המשתתפים, בגיל המוגבלות, לסוג בנוסף התחשבות, תוך ספציפית,

(.Moore (1989 ראה הקשישים של הפיזיות למוגבלויות הפעילות התאמת לפירוט5

 הצלחתה הבטחת לשם בתכנית המשתתפים של גבוהה מוטיבציה על לשמירה גם ניתנת גדולה חשיבות

(1981 Rothert and Daubert.) הפעילויות בתכנון הקשישים שיתוף (1):אמצעים במספר לנקוט יש כך לשם -

1990) Burgess) לפני כי טוען הוא בהצלחתה. בגינון תרפיה בתכנית המשתתף של תפקידו את מאוד מדגיש 
 הקשישים את לשאול יש שבמסגרתו פורמלי בלתי מחקר מעין לערוך יש בגינון תרפיה פרויקט של התחלתו

 של יצירתו זה. מסוג בפרויקט מעורבים יהיו כי צופים הם בה המידה ולגבי בנושא שלהם העניין מידת לגבי

 גבוהה, עניין רמת בעלי משתתפים לזהות יש להצלחתו. כחיונית נתפסת בפרויקט משתתפים של קבוע גרעין
 משוב כל בברכה ולקדם חדש פרויקט של ביצירתו תפקיד להם שיש התחושה את בהם לטעת לנסות

 (3);צופים הקבוצה חברי כאשר אותה להדגים ותחילה היומית הפעילות את להסביר (2);מהמשתתפים
 לשמירה בפעילויות להשתתף הקשיש את שיעודדו מנת על משפחה ובני מתנדבים המוסד, צוות את לגייס

 כאשר כי (,Olszowy (1978 טוען לסיכום, המשתתפים. של והן המדריכים של הן גבוהה מוטיבציה על

 על דגש לשים יש קבוצתי. או משותף עניין של בסיס על אותה להבנות יש לקשישים, בגינון תרפיה מתכננים
מטלה. בביצוע שלמות על ולא השתתפות

 המלצותיו במסגרת מתייחס (Burgess (1990 - התכנית הפעלת לקראת להצטיידות הקשורים גורמים )ב(
 הפטיו את לחבר ניתן לקשישים. אידיאלי הוא בפטיו גן לטענתו, לקשישים. הרצויה העבודה למסגרת

 שיפוע כגון למשתתפים, שיתאימו שינויים יידרשו מקרה בכל כאשר ממנו, אותו להרחיק או קיים למבנה
 למנוחה לשמש גם שיכול מוצל חלק לבנות יש הפטיו בקצה רגל. להולכי נמוכות מדרגות או גלגלים, לכיסא

 הישיבה שסידורי להשתדל יש לכלי. מכלי שתילים העברת או זריעה כגון פשוטות, לפעילויות או ולרגיעה
 לעבור יוכלו שהמשתתפים כך ניידים להיות צריכים הכיסאות כמו-כן עין, וקשר שיחה ניהול יאפשרו
 מוגבהות מערוגות חלק שונות. ובצורות בגדלים מוגבהות ערוגות יכלול הפטיו הפטיו. של שונים לחלקים

 לבצע ניתן ההצטיידות שלב לאחר גלגלים. לכיסא ונגישותן גובהן מבחינת מותאמות להיות צריכות אלו
 לייבוש ישמש וחלקם חיים, פרחים לסידורי ישמשו שחלקם פרחים לגדל ניתן למשל שונות, גינון פעילויות

 פורחים. ולשדות בוטניים לגנים טיולים בפעילויות לשלב Burgess ממליץ בנוסף יבשים. פרחים ולסידורי
 הוא וייעוץ. סיוע לשם הגינון בתחום ניסיון בעלי לגורמים לפנות רצוי כי החוקר טוען לפעילויות מעבר

התכנית. בהפעלת לסיוע הגינון, לנושא זיקה בעלי במיוחד במתנדבים, שימוש על ממליץ

 וליושבים רגל להולכי שיתאימו כך הפעילות, מתבצעת בו למתקן או לגינה נוחות גישה דרכי לאפשר יש
 ונעימה. נוחה עבודה סביבת שיספקו כך מתוכננים להיות צריכים הגינה או המתקן כמו-כן, גלגלים. בכיסא

 מספר שיהיו ורצוי זמינים להיות צריכים ודישון( מים אדמה, שתילים, עציצים, )זרעים, הגינון חומרי
(.Moore 1989) לפנות ניתן אליהם ספקים

41



 ולהתקדם יחסית פשוטות בפעילויות להתחיל יש כי טוען (Burgess (1990 ־ לפעילות הקשורים גורמים )ג(

 לתת מנת על טווח ארוכות לפעילויות משקל לתת יש הפעילויות בבחירת כי מוסיף הוא עוד בהדרגה.
 של גבוהה תדירות והמאפשרות גיוון המספקות קצר לטווח פעילויות לשלב וכן המשכיות, של תחושה

 עצמו. למען ללמוד המשתתף את יעודדו הגינון שפעילויות ממליצה (Moore (1989 מוצלחות. התנסויות

 מהפעילויות חלק להמשיך שיוכל כך מספיק למד התלמיד אם ימדדו התכנית ושל המשתתף של הצלחתם

 ומחוצה מבנה בתוך אקטיביות, בצד פסיביות פעילויות לתכנן יש כי טוען (Olszowy (1978 עצמאי. באופן

 בין הדדית ועזרה אחרים למען כלשהי עשייה והכוללות אישיות יוזמה המעודדות פעילויות לשלב יש לו,
 )בין פעילות לכל הזמן את ולהגביל לפעילויות, זמנים לוח מראש לקבוע יש הפעילות זמני לגבי המשתתפים.

 הפעילויות את לתכנן יש ועייפות. שעמום של לסימנים רגישות לגלות יש הפעילויות במהלך שעה(. 1ל־ 1/2
 שונים ובארגונים בעזרים להשתמש ניתן מיוחדים. ופרויקטים פעילויות לקראת ולהתכונן ארוך לזמן

בגינון. ומומחים מוזיאונים בוטניים, גנים שקופיות, סרטים, ספרים, כגון המקומית, ברמה הקיימים

.בגינון תרפיה תכניות הערכת .8
 בגינון. ותרפיה גינון תכנית של וההפעלה מהפיתוח כחלק ההערכה את לשלב ממליצים שונים חוקרים

 ומימוש התכנית הישגי של ולבחינה המשתתפים של לצרכים התכנית בהתאמת לסייע נועדה ההערכה
מטרותיה.

1981) Rothert and Daubert) ההולם המענה את שתספק כך רבה בקפידה בגינון תרפיה לתכנן יש כי טוענים 

 לאסוף יש הגינון בפעילות מתחילים המשתתפים כאשר כי מציעים הם כך לשם המשתתפים. לצורכי ביותר

 שהמשתתפים הפעילויות וסוגי כמות בקביעת יסייע זה דבר משתתף. כל של הערכה ולבצע רקע נתוני מהם
 ובפעילויות אחרים תרפיה בתחומי המשתתף של תפקודו רמת על מידע תכלול ההערכה בהן. ישולבו

 תשובות תכלול ההערכה בגינון. תרפיה בתכנית המשתתף של לתפקודו הציפיות ועל (,ADL) יומיומיות

 זמן תחושת לו יש האם הפעילות, למקום עצמו בכוחות להגיע יכול המשתתף האם הבאות: לשאלות
 ידע למשתתף יש האם מיוחדים, לעזרים זקוק המשתתף האם בקבוצה, לעבוד יכול המשתתף האם ומרחב,
 העניין ותחומי התפקודיות היכולות מיפוי לאחר גינון. בנושא מסוים בתחום עניין יש למשתתף האם בגינון,

 טיפוליות מטרות שישיגו כך בה הכלולות הפעילויות ואת התכנית מטרות את קלות ביתר להתאים ניתן
המשתתף. לצורכי העונות

 מידע יכללו אלו רישומים במסגרתה. פעולותיו את לתעד יש בתכנית להשתתף מתחיל שהקשיש לאחר
 המשתתף התקדמות של תקופתית הערכה נחוצים, עזרים שבוצע, הפעילות סוג ההשתתפות, לרמת הנוגע

 גבוהה איכות על ובשמירה המטרות בהשגת מאוד רב ערך בעל יהיה זה תיעוד נוספות. לפעילויות והמלצות
התכנית. של

 או שיעור כל להעריך יש לטענתה הגינון. תכנית של ההערכה של חשיבותה את מציינת Moore (1989)6 גם

 מצד כי, טוענת היא עוד התכנית. מטרות למימוש יותר יעילות דרכים למציאת תורמת ההערכה קבוצה.

(.Moore (1989 ראה ההערכה כלי של נוסף לפירוט6
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 גמישות לגלות תמריץ כאל אליה להתייחס ניתן שני, ומצד איום, כאל ההערכה אל להתייחס ניתן אחד,
 נגישה שתהיה כך התכנית את להבנות ניתן מאחרים שמקבלים המשוב מתוך חדשות. לאפשרויות ופתיחות

התכנית: של היבטים מספר להעריך מציעה Moore בה. למעורבים יותר ומהנה
 מספקת היא בגינון ההתנסות כמה עד עצמם את לשאול יכולים המשתתפים - פרטנית הערכת )א(

בתכנית. לשפר ניתן ומה בשבילם,
 שהוצגו, הפעילויות הכיתה, ארגון כגון הסדנה, של היבטים מספר נבדקים - סדנת של הערכת )ב(

 יכולת למשתתפים, יחס שהופגנה, הידע רמת למדריך: הנוגעים היבטים מספר וכן המידע, שימושיות

(.3 )נספח וכדומה דיון לעודד
 מצפים והמשתתף התכנית שמתכנן ממדים של רשימה לערוך יש - המשתתף אצל שינויים הערכת )ג(

 - כללית התנהגות (1):הם זו הערכה במסגרת על-פי-רוב שנכללים התחומים התכנית. במהלך שישתנו
 עדינות מוטוריות מיומנויות - פיזית יכולת (2);וכדומה בפעילות עניין סובלנות, פעולה, שיתוף אחריות,

 מה ־ מטלות ביצוע (3) תנועתיות; שרירים, חוזק פיזית, סיבולת משקל, שיווי עין־יד, התאמת וגסות,
 רמת (4);פיזי לסיוע הזדקקות כתובות, הנחיות אחר מילוי עצמם, בכוחות לעשות יכולים המשתתפים

 משימות; השלמת ריכוז, יכולת בעיות, פתרון יכולת לפרטים, לב תשומת מטלות, ארגון יוזמה, - ביצוע
 החלטות, קבלת זיכרון, ־ אינטלקטואלית יכולת (6);ועקביות עבודה קצב דייקנות, - לעבודה גישה (5)

 יתר, עיסוק עצבנות, חברתיות, הרוגע, מידת טוב, רוח מצב ־ רגשי מצב (7);מילים אוצר לוגית, חשיבה
 רגשות, ביטוי הערות, שאלות, עין־יד, קשר שיחות, יזימת פעולה, שיתוף - אחרים עם קשר (8);פחדים
אחרים. ללמד יכולת

המטלות. ביצוע אופן של ניתוח ייעשה זו במסגרת - המפעיל של ביצוע הערכת )ד(
 של רשימה לערוך תחילה יש בתכנית שיועבר המידע מטרת את להעריך מנת על ־ התוכן הערכת )ה(

 מערכות וציוד, מבנה ־ חממה ניהול :למשל ללמד, שרוצים הרלוונטיים הדברים של ופירוט הנושאים
במזיקים. טיפול דישון, שיטות השקיה,

 עד לבדוק ניתן היעד. לאוכלוסיית מתאימות הן בה המידה לפי פעילויות להעריך ניתן - פעילויות הערכת )ו(
 למוגבלות מתאימה המשתתף, של הידע את מעשירה למטרות, רלוונטית מעניינת, :היא הפעילות כמה

 לתקציב, מתאימה לעתיד, פוטנציאל בעלת למטרה(, מאשר )יותר לתהליך באוריינטציה המשתתף, של
המשתתף. על-ידי לשחזור ניתנת

 המדריך על ואז יצירתיות, לעודד למשל, התכנית, של הכללית המטרה מהי להגדיר יש - הכיתה הערכת )ז(
 לימוד עצמאי, באופן להפעילן שניתן מיומנויות לימוד מעניינות, מיומנויות של לימוד לעצמו: לציין

 מספר באמצעות המפגש את להעריך המדריך על מכן לאחר ביום. פעם לפחות לבצען שניתן פעילויות
 המשימות, את למלא הצליח משתתף כל האם בפעילות, המשתתפים שהביעו העניין מידת המשתתפים,

 על לחזור יכולים המשתתפים האם שגידלו, בצמחים ולטפל לדאוג נכונות הביעו המשתתפים האם
 האם בביתו, הפעילות את לבצע שיוכל מנת על למשתתף נחוץ עזרה של סוג איזה בביתם, זו פעילות

זו. פעילות על שנית לחזור רצון הביעו המשתתפים
 את המאפשרים התנאים על שאלות לכלול יש כוללת הערכה לצורך - התכנית של שנתית הערכה )ח(

 מועדפות, הפחות הפעילויות מהן המשתתפים, על-ידי ביותר המועדפות הפעילויות מהן :התכנית המשך
 את להפוך כדי דרוש מה בתכנית, תומכים משפחה בני האם בתכנית, תומך בארגון המינהלי הדרג האם

 לתכנית, הצוות בין הקשר את ישפר מה בתכנית, מעורב הארגון צוות האם יותר, למוצלחת התכנית
הבאות. שנים ובחמש הבאה בשנה הבאה, השנה בחצי לבצע מתכנן המדריך בתכנית שינויים אילו
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סיכום .9
 דרך כברת עבר מוגבלים של שונות באוכלוסיות הטיפול במסגרת בגינון השימוש כי מראים המחקרים

 של לתפיסתו תרמו מרכזיים גורמים שני בגינון. כתרפיה להגדרתו ועד פנאי כפעילות מתפיסתו ארוכה
 הוא והשני הגינון, של בתרומותיו מדעית הכרה הוא האחד :דבר לכל וכפרופסיה כתרפיה בגינון הטיפול

 ריפוי של המקצוע להקניית בעולם שונות ובמכללות באוניברסיטאות הכשרה של אסכולות של היווצרותן
גינון. באמצעות

 לקשישים תרפויטית מתכנית נפרד בלתי חלק לשמש יכולה גינון תכנית כי מראים כאן שהובאו המחקרים
 של שונות אוכלוסיות לגבי רבות תרפויטיות תרומות יש לגינון בקהילה. והן המוסדית במסגרת הן

 חיי של וחברתיים פיזיים פסיכולוגיים, להיבטים קשורות אלו תרומות הקשישים. גם ובתוכן מוגבלים,
 החל הקשיש, חיי של רבים היבטים על השפעות יש שלגינון כאן שהובאו מהמחקרים ללמוד ניתן הקשיש.

 בנוסף, יותר. בריא חיים אורח על ושמירה שלו התזונה הרגלי בשיפור וכלה המיידית סביבתו משיפור
 קשישים לקבוצות והן קהילתית למסגרת הן מוסדית, למסגרת הן להתאים יכולה בגינון תרפיה תכנית

1 בביתם. צמחים המגדלים

 היעד אוכלוסיית את לבחון ובראשונה בראש יש ויעילה מוצלחת שתהא בגינון תרפיה תכנית לבנות מנת על
 וסוג תרבותי רקע מין, גיל, מבחינת המשתתפים מאפייני כי עולה מהספרות בתכנית. להשתתפות

 האוכלוסייה. של הייחודיים הצרכים על שתענה כך התכנית התאמת של בשיקולים קריטיים הם המוגבלות

התכנית. מיועדת לה האוכלוסייה מסוג נגזרות עצמן הפעילויות והן הפעילות תתקיים שבה המסגרת הן

 מרכיבים של הערכה ביצוע הוא התקדמותה אחר המעקב ואת התכנית הצלחת את המבטיח נוסף מרכיב
 של תכנית מכל נפרד בלתי חלק להיות צריכה שההערכה כך על הסכמה קיימת בספרות התכנית. של שונים
 רמה או הפעילות רמת הקבוצה, רמת המשתתף, רמת רמות: במספר להתבצע יכולה ההערכה גינון.

התכנית. של כוללנית

 נראה בתחילתם. עדיין נמצאים בישראל, מיוחדות באוכלוסיות לטיפול בגינון בתרפיה והשימוש המודעות
 אחת בעולם. שנים לפני שעברה כפי הגיבוש תהליך את עוברת בישראל בגינון התרפיה הנוכחית בתקופה כי

 תשתית של מיצירתה לנבוע יכולה בגינון התרפיה של ביסוסה על להשפיע העשויות הגדולות התרומות
נוספות. תכניות של פיתוחן ותעודד תסייע ואשר קיימות גינון תכנית ותעריך תלווה אשר מחקרית

 Rothert and^ (1978) Olszowy של בספריהם נכללת כתרפיה הגינון בתחום נוספת מפורטת ביבליוגרפיה
1981) Daubert.)
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 ובמוסדות היום במרכזי הגינון תכנית הכנסת אופן :2 נספה
ממושך לטיפול

היום מרכזי א.
שפרעם נוחם

מוצקין בקרית מהפרויקט התלהבות -
חקלאי עבר עם מהקשישים ניכר אחוז -
ייחודי פרוייקט -
המרכז מבחינת מתאים -

ומעניין מהנה עיסוק -
לטבע קשר מאפשר -
 יצירה של אפשרות נותן -

רב־גונית
וצומח "חי" פרויקט -
 התחדשות של תחושה נותן -

ורעננות

 לשילוב הסיבות
הגינון תכנית

הרעיון לגבי איתם התייעצות -
 המועדפת האלטרנטיבה בבחירת שיתוף -

 של הפיזיים לתנאים והמתאימה עליהם
המרכז

 לגדל ניסיון נעשה בעבר - כן
 מצומצם בהיקף צמחים

 בגינון אז שעסקו והקשישים
 בצורה לעבוד רצון הביעו

ומסודרת מובנית

 הקשישים האם
בהחלטה שותפו

בתכנית ולהשתתף פעולה לשתף מוכנים חיובית הקשישים תגובת

היום במרכז יותר ישתלבו האנשים -
 קשרים וייוצרו השני את האחד יכירו -

חברתיים
קבוצתי גיבוש -

 חברים של מקרוב היכרות -
 במסגרת השני את האחד

הקבוצה
 חברתיים קשרים ייווצרו -

חדשים

חברתית תרומה

אוורור -
בעיות ליבון -
 מתוך הרבה הצמח על להשליך אפשרות -

הקשיש
 בצורה אישיות בעיות על לדבר אפשרות -

עקיפה
 תרומת בגלל העצמי הביטחון וחיזוק העלאת -

זו בעבודה הקשיש

 הפיזי התפקוד רמת תעלה -
 האוכלוסייה של והנפשי
החלשה

 הגינון הצלחת בעקבות -
 לפעילות המוטיבציה תעלה

הסוגים מכל

טיפולית תרומה

 האדמה את ולטפח לנטוע התכנית באמצעות
המרכז שליד

 תעסוקה מקור שיהיו תבלינים לנטוע -
ומכירתם לקשישים

מאוחר בשלב שתילים למכור -

 את תממן החממה כן, -
עצמה

 על־ידי קלים רווחים -
בקהילה התוצרת מכירת

 יהווה הגינון האם
כלכלית פעילות
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)המשך( :2 נספח

ממושך לטיפול מוסדות ג.

חגינו! תכנית לשילוב תסיבות
_____________________עפולה

 סטודנטים של כפרויקט התחיל -
מתעסוקה חלק להיות ועבר

 כקבוצה גינון לנסות חשבו -
נפש לתשושי טיפולית

לא בתחלטת שותפו הקשישים האם

הקשישים תגובת

חברתית תרומה

טיפולית תרומה

 להגיע ושמחה רצון מביעים -
למפגש

 על מודים פעולה, משתפים -
המפגש קיום

 מזדמן לא אשר חברתי מפגש -
היומיום בחיי להם

 העולה מתוך זיכרונות העלאת -
במפגש

 למשהו השגרה ממעגל יציאה -
יצירתי אחר

 עצמי, לביטוי אפשרות מתן -
העבר עם ולחיבור רגשי ביטוי

 בעיני העצמי הדימוי העלאת -
ומשפחתו סביבתו ובעיני עצמו

השלושה גבעת
אשל פניית -
אחרים במקומות בדיקה -
לאוכלוסייה התאמה -

 על־ידי סקר נערך כן,
הסוציאלית העובדת

עניין הביעו

 הפנאי בשעות תעסוקה
בבוקר

בדידות תחושת הפחתת -
עצמי דימוי העלאת -

 בבזאר מוצרים מכירת כן,כלכלית פעילות יהווה הגינון האם
המוסד של
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 הגינון תכנית הפעלת לקראת המתוכננת ההיערכות :3 נספח
ממושך לטיפול ובמוסדות היום במרכז■

היום מרכזי א.

 אוכלוסיית מהי
לגינון היעד

שפרעם______________________________נוחם
המבקרים כל :מסוימים מבקרים

 מהפעלה ונהנים צמחים שאוהבים אלה -
קבוצתית

מתאימה פעילות להם שאין מוגבלים -
אחרת

 ראשונית: תכנית
 לסככת מתחת שולחנות על בית צמחי גידולהמבנה

צל רשת
מאפשרת גינה פתוחה, גינה

עצים ירקות, פרחים,גינה צמחי בית, צמחי תבלין, צמחי ירקות,הצמחייה סוג

 הנחה גורם איזה
 סוג בבחירת

הצמחייה

לגדל שקל צמחים -
פולקלוריסטית משמעות בעלי צמחים -
בקהילה שיווק אפשרות -

שונים במקומות סיור -
 חקלאים עם התייעצות -־

מהמקום
לגינון המורה הנחיית -
 חקלאית חווה עם התייעצות -

הבריאות משרד של

 התכנית האם
 הראשונית
מתבצעת!

שינויים היו לא

לחממה גישה ושביל משטח של ריצוףבמבנה שינויים

 בקשות הפעילות, סוג לפי בצמחים שינוייםבצמחייה שינויים
השיווק ואפשרויות הקשישים

"נפלא" חברת ־למבנה מייעץ גורם
חקלאיות בחוות סיורים ־

היגוי ועדת ־
שונים במקומות סיור -
הקשישים עם התייעצות -

 מייעץ גורם
להצטיידות

אגרונום -
 חקלאיות חוות מנהלי ־
"נפלא" חברת ־

לגינון מורה ־
 מחלקת על אחראי עם התייעצות ־

בעירייה גינון
שתים מקומות עם התייעצות -
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)המשך( :3 נספח
שפרעם נוחם

מאפשרת גינה פתוחה גינה חממה מתוכננת תכנית
פתוחה חממה/גינה
רגילה/גינת

מאפשרת פטיר/גינה

מ״ר 12 דונם 1 מ״ר 30 גודל

המרכז ליד המרכז ליד המרכז חצר מיקום

שבילים מרוצף שביל גישה אופן

לשניהם: דבר אותו הצטיידות
ערוגות עבודה, שולחן כיסאות,

כלים ארון שבילים, מוגבהות,

:הגינות סה״כשתי ש״ח 53,860 המבנה עלות
ש״ח 32,850

עלות
ש״ח 4,740 ש״ח 5,000 הצטיידות+חומר

צמחייה סוג

ש״ח 1,000 צמחייה עלות

"נפלא" מבצעת חברה

 ברמת קשיים
המבנה

לעבוד כדאי חברה איזו עם -
המוגבלויות לסוג מתאים מבנה איזה -

הספק יהיה מי -בהצטיידות קשיים
דבר מכל לקנות כמה -

 על התגברות צורת
הקשיים

אישי חקלאי ידע -
מקצועי ייעוץ -

 מאנשי והכוונה ייעוץ חוסר -
לגינון מהמורה חוץ מקצוע

להפעלה מתנדבים חיפוש -
מתאימות כתובות -
 מתאימים מקומות איתור -

באזור מתאימים במחירים
העדיפות האלטרנטיבות מהן -

לגינון המורה של ייעוץ -
חקלאים עם שיחות -
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)המשך( :3 נספח

ממושך לטיפול מוסדות ב»
השלושה גבעת עפולה

דיירים של קבוצה קבוצת כולל המבקרים, כל לגינון תיעד אוכלוסיית מתי
התעניינות שהביעו צלולים

ראשונית: תכנית
פתוחה גינה חממה, קיים פטיו תמבנת

וחוץ פנים צמחי פרחים נוי, צמחי תצמחיית סוג

גינון יועץ במשתלה שקיימים הצמחים - תצמחים סוג בבחירת תנחת גורם איזת

מנת על לגדלם שקל צמחים -
הכישלונות מספר את לצמצם

העבר עם לחיבור - ירקות -
זיכרונות והעלאת

כן מתבצעת: תראשונית תתכנית תאם

במבגת שינויים

בצמחים שינויים

"חממית" חברת המוסד של אחזקה ואיש אשל למבנת מייעץ גורם

המוסד של אחזקה ואיש אשל לתצטיידות מייעץ גורם

מתוכננת תכנית

חממה פטיו רגילת/גינת פתוחת חממת/גינה
מאפשרת/פטיו

מ״ר 40 גודל

ברחבה המוסד, בתוך המבנה בתוך מיקום
מגורים מבני מספר בין

ברכב או בהליכה הליכה גישת אופן

כיסאות שולחנות, תצטיידות

ש״ח 30,000 קיים מקום של ניצול מבנת עלות

ש״ח 6,000 קיים מקום של ניצול תצטיידות עלות
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______________________)המשך( :3 נספח
השלושה גבעת עפולה

פרחים נוי, צמחי צמחיה סוג

"הממית" מבצעת חברה

היו לא המבנה בהקמת קשיים

היו לא בהצטיידות קשיים
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 ובמוסדות היום במרכז■ הגינון תכנית הפעלת אופן : 4 נספה
ממושך לטיפול

____________________תמס מרכזי א.
 ___________________________שפרעם______________________נוחם__________________

לתכנית שותפים המרכז מבקרי ־ בה והפעילות החממה על הסבר - המכנית הפצת אופן
 מתחילתה כולל אחינועם של מקצועית הרצאה

בגינון עבודה על שקפים עם הרצאה ־ והדגמות שקופיות
הגינון תועלת על והסבר הכנה - והקשישים המרכז צוות עם שיחות

 את מפעיל מי
התכנית

מטפלת + לגינון מורהצוות איש + אחינועם

אחד כל של היכולת לפי

4 3 קבוצות מספר

איש 8 איש 10 קבוצה כל גורל

גופני תפקוד מבחינת הטרוגנים ־ מגוונים משתתפיס אפיוני
דומה השכלה ־
דומה חברתי־כלכלי מצב ־
4 4 מפגשיס מספר

בהורש

ד׳ 45כ- ד׳ 45כ- מפגש כל משך

עם הערוגות ליד בישיבה בעיקר עבודה 4- נלווית פעילות + גננות פעילות העבודה תכנית
הרגילה לגינה ליציאה אפשרויות של מגוון שיחות

לא תהיינה האס
 קבוצותנוספות

לקביעות מעבר
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)תמשך( :4 נספח

a. ממושך לטיפול במוסדות__________________________
עפולה

המפגש בתחילת אינפורמציה התכנית הפצת אופן
השלושה גבעת

התרבות ורכזת עו״ס באמצעות

גינון יועץ + סוציאלי עובדבריקוד מרפאה ־ תרבות רכזתהתכנית את מפעיל מי

4־2קבוצות מספד

10קבוצה כל גודל

 משתתפים אפיוני

 בחודש מפגשים מספר

מפגש כל משך

העבודה תכנית

 ב׳ קבוצה נפש, תשושי א׳ קבוצה
)תשושים( צלולים

4

שעה

 קלאסית מוזיקה ברקע פתיחה,
 הידיים, להפעלת התעמלות קלה,

 הגינון בעבודת שיחה נושאי
העבר עם וחיבור

4

כשעה

 וטיפול בשבוע פעם קבוצתית עבודה
השבוע במשך בחממה שוטף

 לא נוספות קבוצות תהיינה האם
לקבועות מעבד

לא
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 היום, .במרכזי הגינון תכנית בהפעלת עיקריים קשיים :5 נספרו
הצלחתה והערכת ממושך, לטיפול ובמוסדות

. י ._______________________. __________ ___________היום מרכזי א.
שפרעם נוחם

התכנית הצלחת של הגדרה

צפויים קשיים

 המרכז מצוות מפעילה הכשרת -•
 ואת החממה את להפעיל שתוכל
 עצמאי באופן הקשישים קבוצת
נאותה וברמה

 מקרב קבוע משתתפים מספר -
הקשישים

 בהפעלת וניסיונות תרגול הרבה -
החממה

 המוצעת הפעילות וסוג אופן -
 של שונות לקבוצות והתאמתה

קשישים
הקבוצות מבנה -
התוצרת שיווק .

 הקשישים של המשכיות -
והתמדתם

 הפתוחה הגינה פיתוח -
והמאפשרת

 תוצרים שיהיו למצב להגיע -
ויימכרו

 מתנדב אדם כוח למצוא קושי -
 שיאפשר בחקלאות שמתמצא
 ויתן בגינה לעבוד לקשישים

עבודה הנחיות להם
 הקשישים את שילוו מתנדבים -

 שאין תפקידים וימלאו
פיזית לבצע הקשיש ביכולת

____________________________________ ממושך לטיפול מוסדות ב,
 _____________השלושה גבעת  עפולה ______________________

המשתתפים של שביעות־רצון -____________________לתשושינפש: התכנית הצלחת של הגדרה
בחממה צמחים לגדל הצלחה - למפגשים נפש תשושי של הגעה -
תשושי של לביטוי אפשרות מתן -

נפש
:צלולים לגבי

 להיזכר, לבטא, לשוחח, אפשרות
 לבוא נוספים, דיירים עם קשר ליצור
 אדמה, כמו חומרים עם במגע

מים צמחים,
הפעילות, מיקום :טכניים קשיים צפויים קשיים

הצמחייה בחירות
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היום במרכזי הגינון תכנית של ההפעלה מתכונת :6 נספח

ביחד הקבוצות כל על ידווח pל סגורות, קבוצות אין אך משתתפים של קבוע גרעין ישנו *

שפרעם נוחם
יום 1 ימים 3 מובנית בצורה התכנית פועלת בשבוע ימים כמה

מדיין עם

אחות+ער״ס : הצוות על-ידי שוטפת אחזקה דחופים דברים השקיה, אחזקה, של פעילות לפעילות מעבר גינון פעילות ישנה האם
המטפלת עם או המרכז של הגנן עם - אחרים פעילות איזה י המובנית

30כ- 50כ־ קבוע באופן משתתפים בסה״כ קשישים כמה

2 5 קבועות קבוצות כמה

בקבוצות ההפעלה: מתכונת
כשנה בהרכב לא כשנה, פועלות הראשונות הקבוצות הקבוצה פועלת ממתי

פועלות יותר מאוחר שהחלו הקבוצות קבוע.
שנה כחצי

קבוצה( בכל איש 10) איש 20 איש 8 עד הקבוצה גודל

בריאות, מצב גיל, תפקוד, מבחינת הטרוגנית תפקוד, רמת :הגורמים מכל הטרוגניות קבוצות הקבוצה אפיוני
נשים רק ־ המין מבחינת הומוגנית מנטליות השכלה,

שנייה בקבוצה 5־4:אחת בקבוצה פגישות 3־2 פגישות 8־4 בחודש מפגשים מספר

שעה כשעה מפגש כל משך

בריאות מצב הידרדרות ־ ירידה או מחלה עקב שהפסיקו כאלה היו להשתתף שהפסיקו קבועים משתתפים
למרכז להגיע הפסיקו ־ אצל בעיקר הבריאות, במצב החמרה תפקודית,

-מוות CVA נפגעי
מערניינים אינם ־



)המשך( :6 נספח

 _________________________ נוחם 
 לפעילויות המצטרפים קבועים לא זקנים ישנם לקבוצות מעבר אחרות מבקרים קבוצות יש האם

בחממה מיוחדות______________________שמשתתפים הקבועות

קקטוסים של נדיר אוסף יש בה למשתלה טיול - לגינון הקשורות מיוחדות פעילויות
וצמחים

והרצאות שקופיות הקרנת -

שפרעם
בלבד צופים ־ פעילים לא משתתפים ישנם

האחות על-ידי הרצאות -
 שתילים והבאת לקשישים שתילים מכירת -

מהבית



עיקריים וקשיים הגינון תכנית הפעלת במתכונת שינויים :7 נספח

 התכנית תהילת מאז בהפעלה שינויי©

המפגשים בתדירות

מפגש כל במשך

הקבוצות בגודל

הקבוצות בהרכב

הקבוצות במספר

המשתתפים בסה״כ

המפעיל

בגינון רקע

____________קבוצות בהפעלת רקע

נוחם

 וקשיים המדריכה, עזיבת עקב פעילויות פחות
מפעילה במציאת

לא

 הקשישים בנוכחות תלוי משתתפים, 8-4 בין נע
 המתקיימות אחרות ובפעילויות בעונה במרכז,

במרכז בו־זמנית

 לנדוד המעדיפים וכאלה קבוע גרעין יש קבוצה בכל
הקבוצות בין

 נוספים מצטרפים עקב 2מ- גדל הקבוצות מספר
לתכנית

לתכנית והן למרכז הן חדשים קשישים הצטרפו

המרכז מצוות שלא עובד

כו

לא

שפרעם

ותקציב אדם כוח בעיות בגלל מפגשים פחות

לא

 אפשרות שאין משום קבוצה בכל משתתפים יותר
קבוצה עוד לפתוח

הטרוגנית יותר

תקציב בעיות בגלל קבוצות פחות

קבועים משתתפים פחות

לצוות יועץ עו״ס אחות

כן לא כן

לא כן כן



)המשך( :7 נספח
שפרעם נוחם

 מדריך עם מתייעצים - מספיק ידע אין -
מהעירייה

מענה אין עדיין - אדם כוח חסר -

 וגם בגינון רקע לו שיש מפעיל למצוא קושי היה
קבוצות בהפעלת

בגינון הדרכה לתת צורך היה הראשונה למדריכה -
 בהפעלת הדרכה לתת צורך היה השנייה למדריכה -

ובגרונטולוגיה קבוצות

למדריך הקשורים קשיים

לא לא למשתתפים המדריך בין בקשר קשיים

 כמו־כן הפנימית, בחצר לעבודה מיוחד מקום הכינו
וציוד גדולה שמשייה הוסיפו

לא הפיזיים בתנאים ותוספות שינויים בוצעו האם

באבזרים שינויים בוצעו האם

־ח■
להצטיידות הקשורים קשיים

הפעילות וסוג הצורך לפי נוסף ציוד נרכש

ואבזרים ציוד של ספקים למציאת רב זמן הקדישה

כלים עוד נוסף, ציוד נרכש

 באנשים נעזרו הדרוש, הציוד לסוג מדריך חסר -
בנושא ידע עם

ולעירייה לעמותה פנו תקציב, חסר -

שנדרשה פיזית הכנה בגלל יותר עלה - לאכוהציפיות את תאמה העלות האס

 יכול בפעילות להשתלב הרוצה קשיש כל אילו בתכנית משתלבים שהיו מבקרים יש האם
פיזיים שינויים בה נערכים היו

 ניתן לא אך שמעוניינים, אנשים של רב מספר יש -
 אדם בכוח ומחסור אדם כוח מימון בגלל לשלבם

קבוצות בהפעלת מיומן
בחורף נוחים פיזיים תנאים של בעיה -



לשינוי והמלצות התכנית, הצלחות של והערכה עיקריות תרומות :8 נספח

חברתיות תרומות

טיפוליות תרומות

מציפיות על ענתה מתכנית מידת באיזו

ס00

כלכלית מבחינת מצליחת מתכנית מאם

בתכנית המוצלחים מדברים מתם

בתכנית לך שתפריעו מדברים ממם

בתכנית חסר מת

__________________נוחם
קשישים בין קשרים חיזוק -
ושיחות הידברות -
משותפת עבודה -

 בגינון להשתתף מוגבלים לקשישים הזדמנות
חברתית מבחינה בקבוצה ולהשתלב

 אשר קשה המוגבלים לגבי במיוחד רבה, במידה
קבוע באופן ומשתתפים מהפעילות נהנים

 עדיין אך מהתוצרת, חלק למכור מצליחים כן,
הקנייה מקצב מהיר הגידול קצב

פיזית מבחינה מתאימה המבנה בחירת -
 בחממה מהעבודה נהנים הקשישים -

קטנה בקבוצה האישית ומההתייחסות

הצטיידות של ארגוניים קשיים -
 מבחינת והן הגננות של מבחינה הן ידע חוסר -

הזקנים הפעלת

 לרשות שיעמוד כתוב מדריך - כתוב חומר חסר -
התכנית מפעילי

התכנית למפעילי זמינה הדרכה -

שפרעם
קבוצות גיבוש -
במרכז קשישים להשתלבות עזרה -
קשישים בהתנהגות שיפור -
הקשישים לחיי חדשה משמעות נתינת -

הגינון דרך קשים רגשות של ביטוי אפשרות -
בקבוצה אוורור -
הקשישים בין בעיות ליבון -
בהתנהגות שינוי -

 כשהם גם לקשישים משמעות העניקה התכנית -
בבית גם בגינון מתעניינים - בביתם

קבוצתי גיבוש -
 "מקובלת להתנהגות לחץ כגורם הקבוצה *

יותר"

להעריך קשה

לקשישים מעניינת פעילות -
בקבוצות להשתלב הזדמנות -

ברורה והנחיה מספיק מקצועי ידע חוסר -
אדם בכוח מחסור -
הפעילות להרחבת בתקציב מחסור -

 קבוצות בהנחיית ידע עם אדם כוח יותר -
ובגינון

תקציב -



______________________________________________;___________________ )המשך( : 8 נספח
_________________________________שפרעם___________________________________נוחם

הקשה ולקיץ החורף לעונת מתאים מבנה - למפעילים השתלמויות לתת לשיפוריס/שינויים המלצות
 לאור - להשתתף קשישים ליותר לאפשר -

הביקוש
בגינון מיומן אדם כוח -

 מספר ולבחון אחרים במקומות לסייר -בהפעלה הניסיון לאור המלצות
בגינון להפעלה אפשרויות

 ביותר המתאימות האפשרויות את להתאים -
 ומבחינת ותקציבית פיזית מבחינה למקום

המופעלת האוכלוסייה

:דברים למספר לדאוג צורך יש
השנה לעונות מתאים פיזי מקום -
להפעלה מומחה אדם כוח -
צורה ובאיזו הקשישים את מעניין מה לברר -



 גינון בתכנית המשתתפים של רקע מאפייני :9 נספח
)באחוזים( ושפרעם נוחם היום במרכזי

.1994 בשנת נפתח בשפרעם היום מרכז *

שפרעם נוחם סה״כ
(N=32) (N=47) (N=79) רקע מאפייני

100 100 100 מיו
28 34 32 גברים
82 66 68 נשים

100 100 100 גיל
44 32 37 70-59
25 45 37 75-71
31 23 26 76+

100 100 100 מוצא
100 4 43 ישראל

— 72 43 אסיה-אפריקה
** 24 14 אירופה־אמריקה

100 100 100 משפחתי מצב
28 49 41 נשוי
63 49 54 אלמן
— 2 1 גרוש
9 ** 4 רווק

100 100 100 מגורים מצב
47 39 42 לבד גר

6 35 23 בלבד בן־זוג עם גר
17 9 12 וילדים בן־זוג עם גר

3 17 22 בלבד ילדים עם גר
3 " 1 אחר משפחה בן עם גר

*100 100 100 למרכז הצטרפות שנת
— 33 17 1988-91
50 24 37 1992־94
50 42 46 1995-97

36 29 31 המרכז אוכלוסיית מכלל שיעור
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The report presents detailed data on how the program was viewed by the participants and the 
directors at its start, and after one year. The report compares the programs in the four different sites, 
and examines the differences in the program’s perceived contributions and problems.

The program took place in four types of facilities: a hothouse, an enabling garden (a garden adapted 
to the needs of the disabled), an ordinary garden and a patio. The study shows that developing a 
physical infrastructure, and equipping it for the program’s needs required an extensive investment 
by the directors of the centers and the institutions. The directors had to deal with professional issues 
such as selecting facilities, purchasing equipment and plants, ensuring ongoing maintenance of the 
gardens, developing the program and recruiting instructors.

The experimental implementation of the program showed that during the year, three major models 
evolved: the social model, emphasizing social contacts between the participants; the occupational 
model, emphasizing the gardening activity itself; and the treatment model, emphasizing the use of 
plants as a means to understanding life processes.

The evaluation’s findings were presented to all the parties involved in the implementation of the 
program, and the information served as a basis for modifying the program during its operation. In 
light of the findings, ESHEL decided to publish an instruction manual for gardening activities, and 
is currently preparing for the development of a special training program for professionals who are 
involved in, or who will be involved in, implementing gardening programs in a variety of 
community and institutional frameworks.



Abstract

Gardening as a therapeutic activity for populations with disabilities has been widely discussed in the 
literature. It has been claimed that working with plants and worrying about their development 
strengthen the individual. Through plants, the disabled person unites with his environment, 
something which his illness and disability prevented. Researchers have found that gardening 
activities contribute widely in the social, psychological, physical-motor and cognitive areas.

Implementing a gardening program for the elderly, in general, and for disabled elderly, in particular, 
is an innovative step. In Israel, ESHEL decided to develop a gardening program in day care centers 
and in long-term care institutions, aimed at enriching the older person’s quality of life, and 
supplying the elderly with new opportunities for occupation, leisure time, and social contacts, as 
well as study and enrichment. In the first stage, it was decided to implement the program on an 
experimental basis in four day care centers (in Yehud, Naham, Taibeh and Shefar’am), and in two 
long-term care institutions (in Afula and Giv’at Hashelosha). As part of this experiment, it was 
decided to accompany the implementation of the program with an evaluation study.

This report presents findings from the evaluation study which accompanied the implementation of 
the program during one year at four of the sites. (Two of the centers began implementation of the 
program at a later stage and so were not included in the study.) The aims of the evaluation were to 
examine the preparations for the implementation of the program, the patterns of implementation in 
the different sites, the types of populations taking part in the program, its contributions to the 
participants, satisfaction with the program and problems in implementation. Information was 
gathered from the directors of the participating institutions and day care centers, the program 
managers, the participants and the program’s professional advisor. The data were collected at the 
beginning of the program, during the program, and one year after its initiation. In addition, an 
extensive literature review was carried out on gardening therapy and activities for various 
populations. The review served as an information base for the formulation of the study issues, and 
as professional input for the program managers.

The findings indicate that during one year, a total of 119 elderly persons with varying disabilities, 
including mental frailty, participated in the program (79 in day care centers and 37 in institutions). 
A third of the participants were men and 41% were over the age of 75. Interestingly, a third of the 
participants were described by the directors of the centers and institutions as people who had 
participated in very few other activities.

It was found that at the time they joined the program, many of the elderly (39%) expressed concerns 
regarding the expected physical difficulty of the gardening work. However, at the end of the 
program, most of the participants reported that their fears were groundless. Both the elderly and the 
directors emphasized the program’s social contribution, including meeting new people, and 
contributing to the group dynamic.
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