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 מבנה ותוכן :תיאור הפעילות

 לות גופנית מודרכת אשר התקיימה בשעה הראשונה )כל קבוצהעיהמפגש הקבוצתי כלל פ

המגיעות   ,המונחה על ידי מנחות קבוצות ,וג הפעילות( ולאחר מכן שיח מובנהאת ס בחרה

ושיח אישי מונחה נבע מהתפיסה אשר   גופנית פעילות ביןמעולמות התרפיה לסוגיה. השילוב 

כי עבור אנשים אשר הביעו חשש לקחת חלק  התברר,ש. בהמשך נפמדברת על חיבור גוף ו

גם כנית המוצעת סייעה ולות גופנית כחלק מהתל פעיומה שבמפגש חושפני ואישי, קי

בכך  ,במפגשים הראשונים " שבירת הקרח" ל למשיכת אנשים להשתתף בתוכנית וגם

 ראשונית לא מאיימת וחוויה נעימה. הנטראקציאישעודדה 

הן בפעילות הגופנית והן   לקיחת חלקכנית הייתה מותנית בוכי ההשתתפות בת ,יש לציין

 .ובנהיח המבחלק של הש

של   תתמודדויוהההזדקנות וה תחווייעסקו ב התכנים אשר הועלו בחלקו השני של המפגש

לגמלאות וחיפוש אחר משמעות וערך, זוגיות,  ה פריש למשל ,עם נושאים שוניםהמשתתפים 

 ועוד.    ,בדנים, בדידותו, א, קהילתיות ותחושת השייכותיםדורי-בין קשריםמשפחתיות ו



נעזרה בכל מפגש בתרגילים קבוצתיים  המנחה  ,פתח ולשתףלהי תתפיםלעודד את המש כדי

שמטרתם תחילה הייתה  ,ם )כגון קלפים, שירה וספרות(ייאו בזוגות ובאמצעים השלכת

כרות ויצירת אינטימיות  יהה תהעמקכרות, גיבוש ובניית אמון ולאחר מכן שיתוף,  ילעודד ה

 ה של כל אחד מהמשתתפים.  ימפנת ונתבונהבקבוצה, חיזוק הקשרים ותחושת השייכות ו

להיפגש לעיתים גם בביתם ולא רק  ,בצורה ספונטנית ,החברים הציעו לאחר גיבוש הקבוצה, 

 - כנית, הנחילה הקבוצה מסורת חדשהושלקחו חלק בת ,ישוביםי ה במועדון החברתי. באחד 

 ולקהל האזרחים םשותפת למשתתפיאחת לחודש, בערב שישי, התקיימה סעודת שבת מ

  כנית(.ואשר אינם משתתפים בת הלישוב )גם אי ב םיקיהוות

ם  חבריהועם הזמן  לקהילהו ליישובאת תחושת השייכות  בקרב המשתתפיםהתוכנית חיזקה 

שוב, ימול הנהלת הי םאוכלוסיית הוותיקי אשר הביאו לנראות גבוהה של יוזמות חדשות יזמו

 .בחלוקת המשאבים הזסייה ת בפלח אוכלובוהתחשכתוצאה מכך להקהילה והמועצה ו

המשיכו את הפעילות השונים ישובים יעם תום התקציב שהוקצה במסגרת המיזם, הקבוצות ב

נוספת הייתה להמשיך  פשרותא. פות עצמיתותה והשתתישוב, העמיבאמצעות מימון של ה

 כתה.מיהמועצה ובתבאופן עצמאי בליווי  לפעול 

שובים  יבחלק מהי ושא המגדר.תה בנת הייאחת הסוגיות שהתעוררו במהלך הפעלת התוכני

 ,שהקבוצה לא תהיה מעורבת, לעומת זאתחשוב למשתתפות )אשר היוו רוב במיזם(  היה

במטרה להרחיב את  זוגות הגיעו אליהן ה עקרוני והיהנושא המגדרי לא ש היו שתי קבוצות

 שוב.ימעגל הקשרים בי
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