
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 שוב: ירושליםישם הי

 בוחרים להרגיש טוב כנית: ושם הת

רותי  יבשיתוף המינהל לש, מרכז קהילתי לאזרחים ותיקים בית הופמן מפעיל:הגוף ה

 ם. וקרן ירושלי אזור דרום  -לשכת הרווחה  ,קהילה

ולאחר מכן, שני אימונים פרטניים   ראשונים בבית הזקןופרטניים   ןאימו : שני מפגשימקוםה

 נוספים ואימונים קבוצתיים בבית הופמן. 

מדי שבוע ולאחר מכן  פרטנייםאימון מפגשים ארבעה : התדירותוהפעילות משך  ,מועדה

תהליך ה  וםו בתשהמשיכבניהול עצמי, מפגשים. קבוצות  10מפגש שבועי קבוצתי למשך 

 נפגשו אחת לשבוע בבית הופמן.  האימוני

ן ולשכת שר אותרו על ידי בית הופמזקנים עם ירידה תפקודית או זקנים עצמאיים : יעדה קהל

אלמנות, זקנים ודגש על זקנים אלמנים  המעוניינים לעבור תהליך אימוני.  ,הרווחה האזורית

 .עודי ן זוג סיבלאחר משבר בריאותי וזקנים המטפלים ב

 קבוצות. שמונה ;משתתפים  120 ם:משתתפיהמספר 

 מבנה ותוכן: הפעילותתיאור 

, אימון קבוצתי והמשך פעילות קבוצתית כקבוצה בניהול עצמי.  רטניכנית כוללת אימון פוהת

מטרות  מוטיבציה לשינוי, קביעת כרות עם הזקן, סיוע בגיוס יה  איה מטרת האימון הפרטני

 י. צתהקבופגש ויעדים אישיים והכנה למ

השווים  ות אל מול קבוצת סתהליך של שינוי עמדות ותפי א לאפשרי ה בוצתימטרת האימון הק

 שורים חברתיים בקבוצה ומחוץ לה.  ותרגול כי



שיטת האימון מתמקדת בתהליכי שינוי בחשיבה באמצעות איתור הנחות יסוד מכשילות 

 כנית כללו:ובתעבודה ה ילבש ה.והקניית כלים ליצירת מגוון רחב של דרכי חשיבה ופעול

 כרות ובניית אמון. יה •

 הגדרת מטרות ויעדים לתהליך. •

 ים וחיצוניים, חוזקות וקשיים. בים פנימיזיהוי משא •

 איתור פרדיגמות מועילות ופרדיגמות מכשילות.  •

 בניית פרדיגמות חלופיות לפרדיגמות שאינן מועילות.  •

 .עשיתהקניית כלים, תרגולם ותרגומם לתוכנית עבודה מ •

 וי בתהליך היישום של התובנות החדשות.ויל •

  דה המשותפת.יצירת מנגנוני המשך לתהליך לאחר סיום העבו •

, תגובה(-רגש-פרשנות-)אירוע ת" עסקו בנושאים הבאים: מודל אפרהקבוצתיים המפגשים 

ב )חלופות, אפשרויות ובררות(, " כלים לשינוי פרדיגמות, סגנונות תגובה בתקשורת, מודל חא

בה, התמודדות עם מחשבות טורדניות  קשם בהטית, מודל ארבעת השינייאמפ קשבהה

מודל שש כובעי , של ביירון קייטי(השיטה  עקרונותהיוצרות מתח וכאב ) ומחשבות שליליות

המפגשים כללו תרגילי פתיחה וסיום   החשיבה של דה בונו ומודל ה"אני עצמי" של ברן והריס.

 ומטלות בית.  

מפגש ישלב בין לימוד הכלים האימוניים  שהר בין המשתתפים חשוב וקשות ר כילעודד ה כדי

אישית, -ןריות על המצב, שיפור בתקשורת הבי התורמים לשיפור איכות החיים, לקיחת אח

קביעת מטרות ויעדים, פרואקטיביות וכדומה, עם תרגול ושיתוף אישי. באמצעות השיח 

יוצר  יכי רב יותר י כוסיאישי, ישנו ול ההתרגהאישי הנוצר בקבוצה סביב התכנים הנלמדים ו

או  ות בפורום של כל הקבוצה בין חברי הקבוצה. התרגול והשיתוף יכולים להי קשר מעמיק

המאמנים  .להגדיל את הסיכויים להעמקת הקשר בין המשתתפים מתוך כוונהבזוגות. 

של לות גם מחוץ לשעות הפעיאחד עם השני להיות בקשר  ת החברים עודדו א בקבוצה

יציאות  ,(" חוג בית" , מפגשים בבתים )" אפוואטס" וצה. המשתתפים יזמו קבוצת קבה

 .משותפות לבתי קפה וטיולים

משתתפים עם קושי תפקודי או קושי בניידות, ניתנה האפשרות להגיע למפגשים עם  בור ע

ת  בנייב בחשבון כנית )מימון המוניות נלקחומוניות אשר אורגנו מדי שבוע על ידי רכזת הת

אלא גם עבור מי   ,עם קשיים פיזיים קשישיםזו ניתנה לא רק ל פשרותא כנית(.וקציב לתהת

ליציאה מהבית. המטרה הייתה להסיר כמה  התארגנותבבמוטיבציה ו קשיים םשזוהו ע

( ולעודד הגעה למפגשים. ברוב המקרים,  ם)פיזיים ומנטליי הקיימים חסמיםשאפשר את ה



עצמאית ולא נעזרו   גיעוה , הםאת תרומת המפגשים ריךלהעחר שהמשתתפים החלו לא

 .בשירות זה

אם המשתתפים ישתפו  זאת ניתן לעשות  .חשוב לייצר המשכיות בתוכן בין מפגש למפגש

  ןהאימו מפגשיהוא בין  קודם. רצף נוסף שחשוב לייצרהש מפגבבשיעורי הבית שהם קיבלו  

על ידי    עשותוט, אך ניתן לפשו אינו הלהחיבור בין שני שלבים א ים,קבוצתים לטנייהפר

כאשר בתהליך הקבוצתי חוזרים מדי   , כנית עבודה אישיתוהקדשת האימון הפרטני לבניית ת

ית ובודקים יחד אילו יעדים הושגו והאם ברצונו להגדיר  ישהא  כניתותהפעם עם הזקן אל 

 חדשות.מטרות 

המונחים. בשלב שים תום המפגהמשך הפעילות הקבוצתית עם  לעאת הדעת גם יש לתת 

כך שתוכל להתנהל  ,כנית במתן הכוונה וכלים לקבוצהורכזת הת זה ישנו צורך בסיוע של

ך משב ,כל קבוצה אחת לשבועחברי נפגשה עם כנית ורכזת הת ל עצמי.הוכקבוצה בני

לנהל את  שלהם ולהגביר את תחושת המסוגלות להפיג חששות מטרהב ,שמונה שבועות

וטף מרכזת ש המשיכו לקבל ליווי שבועיש ,מוביליםבחרה  הקבוצכל   .המפגשים בכוחותיהם

התמודדות עם התנגדויות, חלוקת  -כנית. המובילים רכשו כלים בהנחיית קבוצות והת

 רכזתהתדירות מפגשי ההדרכה עם  ,ועוד. עם הזמן ,ז למפגשים" תפקידים בקבוצה, בנית לו

י  מדבבית הופמן ועצמי נפגשו הול בני בעתות משבר. הקבוצותרק  הוק-פחתו עד קיומם אד

ש בבתים. לכל קבוצה ניתן  בתי קפה ומפג כגון טיולים, ,קוםפעם קיימו מפגשים גם מחוץ למ

. חשוב  משתתפיםהאך מרבית התכנים הועברו על ידי מתנדבים או  ,תקציב עבור פעילות

גישו  ירש ידכשגם כאשר הקבוצות עצמאיות לגמרי, הקשר עם נציג מהממסד חשוב  ,לזכור

 כתובת במידת הצורך. שיש

  ואשר דרכ " תובנות" עם מכון  ה בשיתוף פעולהתבננ כנית האימון הפרטני והמקצועיות

המתמקדת  ,עוסק בהכשרת מאמנים על פי שיטת גרניט  " תובנות"  הועסקו גם המאמנות.

 ביצירת תהליך של שינוי בחשיבה.

או מאגף  / אליים מהעמותה וסוצי ובדיםה אפשרית למאמנות מקצועיות יכולה להיות עופחל

 כך שיוכלו להנחות את ,לים מעולם האימוןהרווחה ברשות אשר מקבלים הכשרה וכ

כנית המוצגת לעיל, התקיימה הכשרה והמפגשים הקבוצתיים ואף את השלב הפרטני. בת

שעות תצפית  20-שעות פרונטליות ו 40ללה כ מהלשכה. ההכשרה םעבור עובדים סוציאליי

י קבוצות  . לאחר ההכשרה, התקיימו שת" תובנות" המאמנות ממכון  ת על ידימונחווצות בקב

. השילוב בין  חלק מהמפגשים הפרטניים הונחו על ידם גם ו םהסוציאלייבהנחיית העובדים 

יותר שיח אישי  מנחים איפשרה כלים ומתודות מעבודה סוציאלית עם כלים אימוניים שרכשו

  אימוניים. יםשל כלמידה ושיתוף לצד לעם המשתתפים 



  כוח אדם

 .התוכנית רכזת •

   מאמנים מקצועיים.  •

 ור המועמדים. מתנדבים, המסייעים בשיווק ובפרסום התוכנית ובאית  •

אימונים לכנית, ותה₪ )לשנתיים( עבור עלויות לרכזת   430,000: התוכנית עלות

 שרות.הכו ן, הסעותויז'ופרטניים/קבוצתיים/סופר

 יצירת קשר 

   .מנהל בית הופמן ,קניקן סוראו

 oren@beithofmann.org"ל: דוא

 02-6788848טלפון:  
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