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המכון
ב974ו נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוגיה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
קרן של בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (ועד האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל

ישראל, וממשלת בניויורק ברוקדייל

הבריאות בשירותי חילופיימ פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
מומחים של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים
מסקנות מימוש לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות

למעשה. הלכה מחקר

אלה את ליצג כוונה וללא המחברים או המחבר של הם בדפים המוצגים והמסקנות המימצאים
למכון. הקשורים אחרים וגופים פרטים של או המכון של
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מבוא

החינוך, שבמשרד לספריות היחידה בשיתוף לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון
העיון יום לספרנים. ארצי עיון יום ארגגו צבוריות, לספריות ההדרכה ומרכז

בקהילה". הקשיש והקורא הצבורית "המפריח בנושא: ועמק ברוקדייל במכון התקיים

הילדים של הקריאה בבעיות להתחבט בישראל הצבורית הספריה מרבה כידוע,
מחקרים, רבים; משאבים מוקדשים הנעורים בני ולםפרית הילדים לספרית והנוער.

קוראים אוכלוםית בקרב הקריאה לשיפור הדרכים את בודקים ופרוייקטים נסיונות
להם מספקת הספריה דומה. לטיפול זוכה אינה המתבגרת האוכלוסיה לצערנו, זו.

כגון: שלהם, המיוחדים בצרכים להתחשב בלי ספרים

היינו אותו; והמעניינת בקשיש העוסקת מיוחדת בספרות בקריאה הצורך 

זה. צורך על העונים המפרים מלאי הגדלת או לקשישים, מיוחד אוסף העמדת

! באותיות הכתובים טקסטים לקרוא והצורך מבוגר, בגיל ראייה בעיות 

גדולות.
לביתם: או למיטתם הקשישים ציבור של חלק המרתקות פיזיות מגבלות 

הספריה. כתלי בין דווקא לאו לקשיש מפר לספק הצורך כלומר

העיון יום אורגן ישראל, לספריות הקשיש" "תודעת את להחדיר לנסות כדי

ובלתי מוזנחת כה עד שהיתה בבעיה בעיסוק ראשונה, דרך פריצת למעשה שהיווה

מטופלת.
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סקרראשוני

לבדוק ביקש הסקר ספריות. כ15 השתתפו בו קצר, סקר קדם זה עיון ליום

הקשיש. לקורא הצבורית המפריה שרותי את

זה: משאלון שעלו העיקריים המימצאים

הספריה. קוראי אוכלוסית מכלל כ^100 מהווים הקשישים הקוראים 
הקשיש. לקורא מיוחדת תשומתלב מקדישה אינה הממוצעת, הצבורית הספריה 
לצרכי המותאם ספרים אוסף אין הקשיש. לשירותי מיוחדת מחלקה מקיימת לא

לקורא היחס לקשישים. תרבות ופעולות השלמה פעולות מתוכננות לא הקשישים.

להם ולהתאים המיוחדים, צרכיו את לבדוק נסיון בלי פאםיבי, הוא הקשיש

ספרייתיים. שירותים

משאילות הספריות קשישים. מועדוני עם קשר אחדות ספריות מקיימות זאת עם 

המועדון. הקשישים,חברי לרשות עומדים והללו למועדונים, ספרים

השתתפות_ביום_הע12נ

לירושלים הגיעו זה. עיון ביום הספרנים של היפה ההשתתפות את לציין ראוי

תלמונד אשקלון, אופקים, דימונה, הגלילית, מחצור הארץ: קצות מכל ספרנים עשרות

נכונות והביעו העיון, יום בנושא רב עניו גילו הספרנים ישובים. עשרות ועוד
והספריה". "הקשיש בנושא נוספות ביוזמות פעיל חלק ליטול

2252ת=יום=ר^יונ

חלקים: שני כללה התכנית

והקריאה; הקשיש בעיות על הרצאות שלוש  עיוני חלק א.

הרוחני" ועולמם צרכים בעיות,  בתוכנו "הקשישים על הירצה ברגמן שמעון פרופ'
לקשיש" תרבותי משאב  הנייד האורקולי "המרכז על הירצה שנער דב ד"ר

הקשיש" לקורא השלמה "פעולות על הירצה םטנציו א! ד"ר
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קבוצה כשכל קבוצות לארבע חולקו המשתתפים קבוצתית. סדנה  מעשי חלק ב.

אחר: בנושא דנה

משולבים. שרותים או לקשיש נפרדים שרותים .1

ו שנה. חצי של לתקופה קשישים עם לפעילות מודל הצעת .2

קשישים. עם בפעילות אזורי פעולה שיתוף .3

הקשישים. וצבור הניידת הספריה .4

ו1ל|צירי=ההרצאות

בתוכנו הקשישים  ש.ברגמן פרופ'

עוד כל בחברה ויהיו הינם היו, הם מהחברה. אינטגרלי חלק הינם הזקנים
גדל הוא המדינה קום ומאז מתמדת בעליה הוא בחברתנו הקשישים מספר קיימת. זו

חמש. פי מעל קצת רק גדלה הכללית היהודית שהאוכלוסיה בזמן אחתעשרה, פי כמעט

הארץ; ילידי הם (4^0) קטן מיעוט רק שונות. מקבוצות מורכבת זו קשישים אוכלוסית
כלומר המדינה, קום לאחר הגיעו (65^0) רובם שונות, בעליות ארצה באו הנותרים

שונות. וחברות תרבויות מיוצאי מורכבת והיא מאחר ביותר הטרוגנית גם היא .1948 מאז

הקשישים בהתייחסות רק לא להתענין עלינו בישראל הקשישים בעיות חוקרים כשאנו

כשמדובר שבתוכה. לקשישים החברה בהתייחסות בעיקר, אף ואולי גם, אלא ולחברה, לעצמם

זקנים אתמול, של זקנים זמן: מימדי בשלושה אותם לראות צריכים בישראל, הזקנים על

^ שלקשישים אףעלפי שנה). 30,20 בעוד כזקנים שיוגדרו לאלה מחר של וזקנים היום, של

ראות מנקודת להתייחם יש הנ"ל הקבוצות משלוש אחד שלכל הרי מאד, דומים צרכים

כוונתנו האלה, הקבוצות שלוש על בדוברנו שייכים. הם אליה ההיםטוריתחברתית התקופה

הבאה: כללית מבדילה להגדרה

י בעלי והם הזיקנה סף על או זקנים כבר כשהם ארצה שהגיעו אלה  אתמול של הזקנים

עלו. הם מהן הגלויות של מגובשת תרבותית מורשת
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העבודה, חיי את כאן חיו צעירים, כשהם ארצה הגיעו אשר אלה  היום של הזקנים

ועיצבו למדינה היסודות את הניחו שלנו, החברה את ופתחו גבשו

מגובשת יותר קבוצה הם חברתנו. בנויה עליהם הערכים מערכת את

חברתנו. של העכשיו במציאות מושרשת ויותר

את שכמעט אנשים או הארץ ילידי יהיו מהם שרבים דור זה יהיה  מחר של הזקנים

ומושרשת הומוגנית יותר תהיה זו קבוצה בארץ. חיו חייהם כל

היום. והולכת מתגבשת שהיא כפי בחברה

חשובות. וקהילתיות ת ו תרבותי כלכליות, תוצאות הסטוריים מימדים לשלושת

ביניהם רבים וביו וחלשה פגיעה קבוצה אחמול של קשישים מיצגים  כלכלית מבחינה

המכריע ברובם הם היום של הקשישים נדירה. תופעה אינה עוני
רווחתם על שיקלו פנסיוניות זכויות צברו והם עבודה של עבר בעלי

את ישקפו הם הלא מחר של לזקנים באשר זיקנתם. לעת הכלכלית

המאפיינת זקנים כלפי החברתית המדיניות של יתרונות/חסרונות
לבוא. ובשנים היום חברתנו את

כשרמת האלה הקבוצות שלוש בין ניכרים הבדלים ישנם  תרבותיתחברתית מבחינה

ובעיקר היום של בזקנים דנים שאנו ככל עולה הפורמלית ההשכלה

(אתמול) ממסורתיות המעבר מכך. המשתמע הכל עם מחר של אלה

חד, די הוא  המחר של תוכנו את שיהווה למה ום) (הי למודרניות
הדורות להתייחסות הזקן, האדם של במעמדו לשנויים וקשור וקשה

עצמה. בחברה הזקן של ולתפקידו יותר, הצעירים

לחברה הזקנים תרומת

המתהווה חברתנו של המיוחדת ראות מנקודת להתייחס עלינו זו לשאלה גם

המזדקן הדור ידי על המסומל העתיד לביו מסורתיות מחברות המובא העבר בין והמגשרת

הליכת עם מהעולם לעבור העלול עצום תרבותי אוצר האתמול זיקני של בדור יש והולך.

העיקריות התרומות כאחת הזה האוצר את לרשת החברה על הזמן. במשך לעולמו הזה הדור
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דורותיה על החברה, כאן. המתהווה החברה של התרבותי התוכן למכלול הזקנים של

רבים בקשישים, הטמונה הזאת, המורשת חשיבות את הצורך די מעריכה לא הצעירים,

כה לעתים, החברה, בריאים. ולא עניים בודדים, פורמלית, השכלה מחוסרי מהם

שהיא עד הזקנים של החומריים לצרכים ובדאגה הזיקנה של בטטראוטיפים מרוכזת

בגילוי משקיעה ולא בו, הגלומים הרוחניים ואוצרותיו עברו מהאדם, מתעלמת

ולנצל לגלות תדע לא היא אם שתפסיד זו תהיה החברה שבאדם. והתרומה היכולת
הזה. המטמוו את מועד בעוד

הזקן צרכי

לא הוא לגרויים. לחברה, הוא אף זקוק אדם ככל אדם. כל ראשית הינו הזקן

חזקו ביעילות. לפעול יוכל בתוכם אשר ולסביבה לתנאים זקוק הוא לרחמים, זקוק
לו לתת חשוב לכן ולהגבלותיו, ליכולתו המותאמים בתנאים וללמד ללמוד יכול

לו. חשופים יהיו ושאחרים לאחרים, חשוף יהיה שבה סביבה

אחד גורם על להטיל אין החברה. של השרותים מכל להנות הזקן של זכותו
הקשיש. את גם לשרת חייב החברה את המשרת גוף כל הקשיש, על האחריות את

גם ישרתו הצבור, את שמשרתים הגופים אם הזקן. כלפי לרעה אפליה קיימת
צד וכל הצעיר, לבין הזקן בין מפגש מקום גם כזה גוף כל ישמש הרי הזקן, את

תהליך להתפתח יכול כך רק עמיתו. לגרוי חשוף יהיה האלה הגומלין יחסי במערכת

ונסיון. חוויות של החלופין

קהילתי ומשאב כמרכז הםפריה

כדי במשאביה להשתמש ואיך הקשיש, את לשרת שצריך ציבורי גוף הינה הםפריה

יהיה. אשר גילם יהיה קוראיה את לקדם

הינה הספריה לספריה. לתרום הקשיש יכול כיצד לבדוק יותר עוד חשוב אולם

הקהילה. אנשי בין ותורה ידע להפצת מרכז מאשר פחות לא מידע לאיסוף מרכז

ותורמים, צרכנים בגדר יהיו הדורות כל בהן פעולות מערכת לפתח ניתן כותליה בין
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לפעול יכולה המפריח קדומות. ודעות גיל בחומות מופרדים ולא אלה עם אלה מעורבים

בדור הגלום ופולקלור הומור היסטוריה, זכרונות, של מהאוצרות רבים ולאסוף לרשום

ולאכםניה הקשישים, של חלק של משמעותי עסוק של למקום לההפך יכולה היא הקשיש.

הספריה את להפוך כדי בר. יש ה הספרי תפקיד של זו ראיה הדורות. בין וחליפין ללמוד

הדדית ועזרה מפגש וכמערכת הקשישים, רווחת לצרכי נוצל שטרם רבערך קהילתי למשאב

בקהילה. שונות גיל קבוצות לבין הקשישים בין
אלה. באפשרויות ולדון להעלות זה עיון יום מטרת

שנער דב ד"ר  לקשיש תרבותי משאב  הנייד האורקולי המרכז

בתחומים לקשישים עזר כאמצעי משמש אשר נייד אורקולי מרכז ברוקדייל למכון

ב1968. הוקם זה אורקולי מרכז השונים.
במידע המחסור היא אחת בעיה חמורות. בעיות ממספר סובלת הקשישה האוכלוסיה

גורמי מיתר מבודדים הזקנים הבדידות. היא חמורה בעיה עוד ביותר. חשובים בתחומים

שפה. של ובעיות גופניים קשיים כגון: סיבות מספר בגלל החברה

במודלים להעזר היכולת אי כגון: רבים קשיים עם להתמודד חייב היה המרכז

נדרשים. בנושאים קיים אורקולי בחומר מחסור בנמצא), היו לא כאלה (שהרי קיימים
במועדונים קשישים קבוצות אצל מבקר המרכז לפעול. המרכז החל הקשיים אף על אך

משתמשים קבוצה בכל קבוצה. כל עם מפגשים כחמישה של סידרה ועורר ובבתיאבות,
סוגי שני עם פועל המרכז מחי"ל. והן הארץ מתוצרת הן טלויזיה ובתכניות בסרטים

חיוני מידע לזקנים להעביר נועדו אלה סרטים מידע. סרטי כולל האחד הסוג סרטים.

נכונה, תזונה לאומי, בביטוח הזקנים זכויות כגון: שונים, בתחומים להם החסר

סיפוריים סרטים כולל חשוב, פחות לא השני, הסרטים סוג ועוד. בדרכים זהירות
מדרבנים שהם בכך היא העיקרית וחשיבותם שונות, חיים בבעיות נוגעים אשר בעיקר,

עצמו. את ולבטא לדבר הקשיש את

חשיבות שלמרכז הרי קשבת, באוזן וממחסור מבדידות סובלים והזקנים היות
שעצורים דברים ולשחרר להתבטא אותם מעודד הזקנים בין המפגש חברתי. כגורם גדולה

רב. זמן מזה בתוכם
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לקשיש. הקשורים שונים אירועים מצלם האורקולי המרכז לזאת נוסף
\ על הניידת צוות ע"י שצולם סרט הוקרן העיון ביום שניתנה ההרצאה במסגרת

אורגן האירוע שכל כך על הקובל קשיש מופיע בסרט בארץ. הישובים באחד הקשיש" "יום
כל על מעיד זה לדעתו קשישים. של שיתוף ללא ברובם) (צעירים הרשמיים הגורמים ע"י

בוחרת החברה אך לחברה, שותף להיות ויכול שואף הקשיש הקשיש. אל החברה של היחס

בו. הקשורים מאירועים אפילו אותו לנדות

החשיבות את הראה כך ואגב הקשישים, של בדידותם את רבה בחריפות ביטא זה זקן
להפגת כמסייע ובעיקר לקשיש, עזרה בהושטת האורקולי, למרכז להיות שיכולה הגדולה

הבדידות.

סטנציו אי ד"ר  הקשיש לקורא השלמה פעולות

ובדידות. חברתיות חסר זמן, עודף בעיות: מספר בחברה לקשיש

והומוגנית, אחידה חברה על לדבר אפשר אי הקשישים, אוכלוסית על מדברים כאשר

להטרוגניות ולהתייחם לתכנן, להתחיל כדי הקיימת מההומוגניות לצאת אפשר זאת ובכל

שונות. קבוצות עם פעולה אותה את לבצע כיצד לבדוק מנת על

שונים גופים בערים יש אם אך לקשיש. לפעילויות כמקור לשמש יכולה הספריה

לפעולות כפילות תהוונה לא שפעולותיה לכך לדאוג הספריה שעל הרי בזקן, שמטפלים

הספריה על לקשישים, פעולות המקיים גוף באיזור קיים לא אם שני מצד קיימות;
האפשרי. המקסימום את לעשות לנסות

החומר את להגיש לעזור וגם לקשיש, קריאה חומר להכין גם יכולה הספריה

ועוד). חלשה ראייה וכתוב, קרוא ידיעה (אי אפשרית לא הקריאה באשר שונה בצורה

קריאה על מאוחר בגיל החוזר הקשיש קסם. מעין לקשיש חוזרת בקריאה יש

לחלומות לחזרה כפתח לשמש יכולה הספריה כצעיר. חש אותן החוויות על חוזר קודמת

פינות קיימות שם בסקנדינביה ספריות במספר למצוא אפשר לכך דוגמא מהעבר. ולחוויות
גם שם יש השונות. התקופות ועל הסופרים על חומר עם וגם קלאסי חומר עם לקשיש,

הספרים. על המבוססים כסירטונים המחשה אמצעי
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החיים תרבות על שיחות לשמוע קלאסית, למוסיקה להאזין גם אפשר פינות באותו

ועוד). (אופנה,בישול,תחביבים י

לתת צריך כן ועל החברה, מיתר נפרד להיות רוצה תמיד לא שהזקן להדגיש חשוב

הספריה. של הרגילים בשירותים להשתמש האפשרות את לו
אפשר וכיצד צרכיהם הם ומה רצונם מה לרעת כדי עצמם בקשישים להשתמש אפשר

קבוצה אירגון להיות יכולה הקשישים עם בשיתוף לפעולה דוגמא אלה. צרכים על לענות

הקשישים רבים. לקשישים והמחזה קריאה מועדון המפעילים פעילים, קשישים של קטנה

שבכל הקשישים בין ניידות לקיים ורצוי לפעולות, נוספים קשישים למשוך יכולים
זו היא המעורבות שהרי מםויים, בשלב פעיל הוא גם יהיה קשיש שכל כך קבוצה,

זה. מסוג לפעולות טעם שנותנת
מםויים, מאיזור עולים כגון מיוחדות, קשישים קבוצות בקהילה יש כאשר

הדרושות. בשפות פגישות ולקיים מיוחדים אוספים לארגן אפשר

דבר זה כי הארץ, על מידע להעביר גם רצוי עולים, קשישים עם בפגישות

דבר לתרבותם, הקשור חומר גם להם להגיש צריכים כמובן אותם. ושמעניין שנדרש,

תלישות. של להרגשה להם יגרום ולא לעברם אותם שישייר

הארץ על חומר + הקודמות מהתרבות חומר הגשת הדברים: שני שילוב ע"י כך

אותם לעקור בלי האנשים ואל הסביבה, אל להתחברות להם יורמים החדשה והסביבה

קודמים. משרשים

השדה צבוריות. בספריות להתקיים שיכולות לפעולות מספר דוגמאות רק אלה

אשר הקשישים של הצרכים פי על פעולות לקיים יכולה ספריה וכל ביותר, רחב הוא

באיזורה.
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הצבורית הםפריה לפעילות ביחס והצעות מחשבות רעיונות, העלו הקבוצתית הסדנה משתתפי

סיכומן: להלן הקשיש. הקורא בקרב

המיוחדים בצרכים להתחשב יש אך בספריה, הקשישים בשירות הפרדה ליצור איו .1

שלהם.

וכן הספריה, של השוטפת בפעילות הקשישה האוכלוםיה את האפשר ככל לשתף יש .2

שלהם, המיוחדים לצרכים בהתאם פעילויות להם לארגן

גם הספריה את להפעיל היינו הספריה, של הפתיחה בשעות גמישות למען לפעול .3

הקשיש. הקורא לשרות הבוקר בשעות

שיבקרו מתנדבים של קבוצות לארגן הקשיש. הקורא בהפעלת צעירים קוראים לשתף .4

אחרים. ועזרים ספרים של מבחר להם ויציעו למיטתם, המרותקים הקשישים, בבתי

חלקי). םימלי,או (בתשלום הספריה בעבודת הקשישים את לשתף .5

הספריה. של הכריכיה בהפעלת הקשישים את לשלב ניתן 

והכוונה לקריאה, היעוץ בתחום שקשור מה בכל הקשישים בידיעות להסתייע ניתן 
יפה. לספרות

תיעשנה ההקלטות ושימור. שימוש לצורך הקשישים. מפי עם וספורי זכרונות הקלטת .6

הספריה. של הצעירים הקוראים ידי על

הקוראים לסובת בשרותיו להשתמש ובמיון ברוקדייל, במכון האורקולי המרכז אל פניה .7

הקשישים.
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■ סיכום

צעד רק היה שהוא ומקווים זה עיון יום של מהצלחתו מעודדים יצאנו אנו
לקשיש. השירות לקראת ארוכה בצעדה ראשון

לעתיד: תכניותינו

הקשישים. בקוראים המפריח של המעורבות מידת את שיבדוק ארצי סקר הכנת 
פעולה לשיתוף מצפים אנו כזו. לפעילות מודלים לתכנן לנו יאפשר הסקר

הקרוב. בעתיד לכשיקבלום השאלונים מלוי ידי על הספרנים, מצד מלא

יכולות הספריות אורקוליים. ותכניות משאבים קיימים ברוקדייל במכון 
וסיוע. אינפורמציה לקבלת אורקולית ליחידה ולפנות לכתוב

מידע דפי  החדש" "הגיל העיתון את מפרסמת והקשישים הפנסיונרים רשות 

הכתובת: לפי לספריה, זה פרסום להזמין ניתן השלישי, הגיל בנושאי

משרד וקשישים, לפנסיונרים הרשות לאומי, לבטוח המוסד גפני, אלחנן מר

ירושלים. והרווחה, העבודה

בתחום הספריות פעולות על וידיעות דיווח לפירםום לשלוח שניתן כמובן
הקשיש. לקורא השירות
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SUMMARY

The Brookdale Institute, in collaboration with the

Libraries Unit of the Ministry of Education and the Guidance Center

for Public Libraries, organized a national study day (March 17, 1981)

for librarians on the theme of "The Public Library and the Elderly

Reader in the Community." Many library services are provided for
children and special groups, but little attention is paid to the

elderly and their needs (i.e. largetype texts). Service must also

be provided to the housebound elderly. This record of the study day's

discussions presents a first attempt in Israel to come to terms with

these problems.


