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ולהתמודדות  בדידות בקרב זקניםהתחושת ת מיזם להפחת
 עימה: מחקר מלווה

 דנה וייס   יפית כהן   איתי מנהיים    ד"ר מיכל לרון

 תמצית מנהלים

 רקע

, הן מפתחי השירותים והקהילה המחקריתזוכה כיום, יותר מאשר בעבר, לתשומת לב מצד  בזיקנה בדידותתופעת ה

אשל -ג'וינט ישראלביוזמת . בשל הקשר שלה למצבם הבריאותי של הזקנים ולרווחתם הנפשיתבשל שכיחותה והן 

להציע  במטרה משרדית )ועדת וינטר(,-ועדה בין 2014הוקמה בשנת , והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, ומשרד 

ותיה, קראה הוועדה לעודד פיתוח של יוזמות בין המלצדרכי פעולה והתארגנות לשם מתן מענה לזקנים בודדים. 

 ויעמיד אלה תוכניות לפיתוח העקרונות את שיתווה קול קורא ותוכניות להפחתת בדידות בקרב זקנים באמצעות

 לכך.  ראויות שיימצאו תוכניות מימוש לצורך משאבים

, במסגרת מיזם ארצי שזכה לכינוי "המיזם 2014שנת קול קורא לפיתוח תוכניות להפחתת בדידות אכן יצא ב

הקרן למפעלים להפחתה והתמודדות עם תחושת בדידות בקרב זקנים" )או בקצרה: "מיזם בדידות"(, בהובלת 

. בתקופה שבין והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, אשל ומשרד -ג'וינט ישראלהביטוח הלאומי, מיוחדים של 

, בפריסה ארגונים 13 תוכניות שהוגשו על ידי 23 בהן אושרווימו שלוש ועדות היגוי, התקי 2016לינואר  2015יוני 

במרחב  3-ארגונים פעלו במרחב העירוני ו 10מהצפון.  5-מירושלים ו 2מאזור המרכז,  4מהדרום,  2: 1ארצית רחבה

וכניות שהופעלו על ידי שוב בדואי. מבחינת התיארגונים פעלו בערים ערביות ועוד תוכנית שהופעלה בי 2הכפרי, 

מפגשים(  15תוכניות היו קצרות )עד  9קבוצתיות, היו תוכניות היו פרטניות )"אחד על אחד"( והיתר  3הארגונים, 

תוכניות הציעו  14שלבים. מבחינת אסטרטגית ההתערבות, כמה תוכניות היו מורכבות מ 4והיתר היו ארוכות יותר, 

תוכניות הציעו  3(, CBTקוגניטיבי )-כניות התבססו על שינוי התנהגותיתו 5הזדמנות לאינטראקציה חברתית, 

 . ותוכנית אחת עבדה על שיפור המיומנויות החברתיותמקצועית תמיכה 

היו ערוכים והחלו  ארגוניםהן חלק מ 2016בסוף קיץ ו ,ת התשתית הארגונית והמקצועיתיהוקדשה לבני 2016שנת 

 בשטח ואסף נתונים.  םבמשך שנתיים המחקר ליווה את פעילות .להפעיל את התוכניות

 מטרות המחקר

שוב לזקנים שהשתתפו בה )ברמת הפרט(: הרחבת הרשת החברתית יתרומת התוכנית שהופעלה ביבחינת  .1

שיפור הרווחה  ;שיפור מידת השתתפותם בפעילות חברתית, פורמלית ובלתי פורמלית ;והפחתת הבידוד החברתי

 ד.הנפשית ועו

                                                 
 המיזם מסיבות שונות.ן ארגונים, אך שני ארגונים, בירושלים ובשדרות, פרשו מ 15במקור התקבלו למיזם  1



2 

 

העלאת מודעות שוב שבו היא התקיימה )ברמת "השטח"(: יתרומת התוכנית לגורמים המטפלים ביבחינת  .2

פיתוח )לדוגמה,  בנושא הרחבת העיסוקו ;פיתוח מומחיות של אנשי מקצוע בנושא ;סוגיית הבדידות בזיקנהל

  (הלי עבודה וכלי מיון לשימוש עתידיונ

מתן כלים להתמודדות עם להפגת בדידות )ברמת עיצוב המדיניות(:  תובנות והמלצות בנוגע לתוכניותגיבוש  .3

זיהוי ו ;עקרונות פעולה להפעלה מוצלחת של תוכניות להפחתת בדידותזיהוי  ;סוגיית הבדידות בזיקנה

  .מאשר לאחרות לאוכלוסיות יעד מסוימותיותר מתאימות אסטרטגיות התערבות ש

 מערך המחקר

, הכולל שיטות מחקר כמותיות ואיכותניות. (mixed methods studyמתודולוגי מעורב )המחקר מבוסס על מערך 

 אלה הם מקורות המידע של המחקר:

  אינטייקים 

  ראיונות לפני תחילת התכנית 

  חודשים  9-6ראיונות לאחר 

  עם משתתפיםתצפיות בפעילות וקבוצות מיקוד 

 כניות וראיונות עם רכזי ת 

  בישוב שבו התקיימה התוכניתראיונות עם אנשי מקצוע 

  מנחים, תרפיסטים וכדומה(שאלונים למילוי עצמי למפעילי תכניות( 

 ועדות היגוי וקריאת פרוטוקולים ומסמכיםוהשתתפות ב  

 שיטות:  כמהות עבאמצ ההתרומה של התוכנית למשתתפים בה )ברמת הפרט( נבחנ

איון ישאלות ישירות למשתתפים, בר, באמצעות התוכנית ותפיסת התרומה שלהן בדיקת שביעות הרצון מ .1

 התוכנית. תחילת שמתבצע כחצי שנה לאחר 

בדיקת מדדי תוצאה של התוכנית, באמצעות שאלות זהות שמופנות למשתתפים לפני ההשתתפות בתוכנית  .2

 וכחצי שנה לאחר מכן, והשוואה ביניהן. 

אחרי( -וכניות לבין הפרש מדדי התוצאה )לפניאחרי( של המשתתפים בת-השוואה בין הפרש מדדי התוצאה )לפני .3

אנשים שעברו אינטייק, היו אמורים להשתתף בתוכנית הורכבה משל קבוצת השוואה. קבוצת ההשוואה 

התברר שבפועל תחילתה חודשים אחרי  9-6מסוימת, רואיינו בנקודת ההתחלה של התוכנית, אך כאשר רואיינו 

בתוכניות, הוחלט  אלה שהשתתפולם ההתחלתיים הים במאפיינימאחר שהם נמצאו דומ הם לא השתתפו בה.

 .   ת"קבוצת השוואה", למרות שההקצאה לקבוצה זו לא נעשתה אקראייעזר בהם כלה

 .איסוף מידע על ידי תצפיות וקבוצות מיקוד שכללו שיחה קבוצתית חופשית עם המשתתפים .4

 ת וכן סקר אינטרנטי בקרב מפעיליוהתוכני והופעלים שבהם שובימקצוע ביההרכזים ואנשי עם ראיונות  .5

 התוכניות.

הראיונות עם אנשי המקצוע, הרכזים והמפעילים שימשו אותנו גם כדי להעריך את תרומת התוכנית והמיזם לטיפול 

שוב. תובנות בנוגע להתמודדות אסטרטגית עם תופעת הבדידות יבסוגיית הבדידות בזיקנה ברמה המקומית של הי

 הארצית זוקקו מתוך כלל מקורות המידע של המחקר. בזיקנה ברמה 

 עיקרי הממצאים

 שלב ההיערכות להפעלת התוכניות
רכיב חשוב בהצלחת התוכנית הוא היכולת של היזם ושל הרכזת לבנות שותפויות עם גורמים  – יצירת שותפויות .1

לאנשים שלא מצטרפים מתן מענה , שעשויים לסייע באיתור משתתפים ומתנדבים לתוכנית, בשונים בקהילה

 ובהטמעת התוכנית. הפניית המשתתפים לשירותים נוספים שקיימים בקהילה, בלתוכנית
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איך לאתר אנשים בודדים שמתאימים לתוכנית. מפעילי התוכניות התחבטו בשאלה  – איתור המשתתפים .2

זרות בפלטפורמות אלה שנע – ותעיקריתיים לשאותן ניתן למיין ומשתתפי התוכניות אותרו במגוון שיטות, 

קיימות, בעיקר של הגורם היוזם, כדי לאתר אנשים שכבר משתתפים בשירות כזה או אחר )כגון קהילה תומכת 

מדברי  ואלה שפונות לציבור הרחב, ומנסות לזהות מתוכו את אלה החווים בדידות. ;או מועדון של העמותה(

, רוב הגיוס נעשה מתוך "מאגר" האנשים המקרים מרביתהרכזות ומפעילי התוכניות נראה כי בסופו של דבר, ב

שאותרו להיעתר ולהשתתף בתוכנית מי לרכזות היה קשה לשכנע את  המוכרים לארגון שניהל את התוכנית.

 הבית או פשוט לא היו מורגלים בכך.ן שהוצעה להם. היו שחששו להיחשף, להיות מתויגים, חששו לצאת מ

היה, לדעת רוב הרכזים, איון פנים אל פנים עם הזקנים לצורך בדיקת התאמתם לתוכנית, יהאינטייק, קרי הר

שלב חשוב בהיערכות לתוכנית, בבניית הקבוצה, בזיהוי הצרכים ובתיאום ציפיות לקראת הפעילות. האינטייק 

א את משאבי הרכזות התלוננו על אורכו של השאלון ועל הקושי למצון שימש כלי עבודה עבור הרכזים. חלק מ

הזקנים ופגע ן בהם הוא עורר את חשדנותם של חלק משהזמן וכוח האדם כדי להעביר אותו, והיו מקרים 

  בנכונותם להשתתף בתוכנית. 

לכן, ישנם אנשים שלא מוכנים  .וה בסטיגמהתופעת הבדידות מלּו – הצגת התוכנית למשתתפים פוטנציאליים .3

היו שנמנעו התוכנית בפני משתתפים פוטנציאלים, ת הצגלהודות בפני עצמם ו/או בפני הסביבה שהם בודדים. ב

חשש שסימון העיסוק בבדידות מתוך מתיוג משתתפים כבודדים ומדיבור גלוי על בדידות מתוך רצון להימנע 

(. מקבוצות המיקוד עלה כי המשתתפים י סיכון פתיחת התוכניתמלהגיע )עד כדאחרים כמטרת הפעילות ירתיע 

, תיאום הציפיות בין הצדדיםעל נושא הבדידות. הימנעות מהצגה כנה של מטרת התוכנית פגעה בבגלוי דיברו 

 חוסר הבנה ואף לנשירה.  לולעיתים הביאה למבוכה, 

עולה כי  (n=60ילאו מפעילי התוכניות )השאלון האינטרנטי שמן מ –הכשרות לאנשי המקצוע והתאמת תוכניות  .4

מהם היה ניסיון בתחום של בדידות וזיקנה. במהלך המיזם הועברו הכשרות והדרכות לאנשי המקצוע,  48%-ל

בהם תוכניות קיימות עברו התאמה כדי לעסוק באופן ממוקד בנושא הבדידות, תוך כתיבה של שוהיו מקרים 

 "מערכי שיעור" או פיתוח של קורס חדש.

שבוץ נדרשים,  אביזריםארגון  ,תיאום מקום ושעת המפגשיםההכנות כללו פעולות כגון  –היערכות לוגיסטית  .5

ארגון הסעה לתוכנית חשוב להגעת המשתתפים אך נמצא כי ושתייה עבור המשתתפים.  כיבודודאגה למתנדבים 

 רוך במאמץ. כגם 

 מאפייני המשתתפים בתוכניות
בעלי מאפיינים המוכרים בספרות כמצויים במתאם עם תחושות של כניות אנשים שובצו בתובתהליך האינטייק  .1

ושיעור נמוך יותר של אנשים שפוגשים של אנשים שגרים לבד, ור גבוה יותר של אלמנים )לדוגמה, שיעובדידות 

על  ודיווחמהם  73%ומעלה(. ואכן,  65בני משפחה וחברים לפחות פעם בשבוע, בהשוואה לכלל אוכלוסיית בני 

 ומעלה.  65בקרב כלל בני  34%-בהשוואה ל תחושת בדידות לעיתים קרובות או לפעמים

תוכניות לחיזוק מסוגלות חברתית התאפיינו ברמות התחלתיות גבוהות יותר של בדידות ב שובצוהאנשים ש .2

ים ומניצול הזמן החין הערכה עצמית נמוכה יותר, תחושת שייכות נמוכה יותר ושביעות רצון מ והיו בעליודיכאון 

נמוכים יותר בהשוואה לאנשים ששובצו בתוכניות שמציעות הזדמנות לאינטראקציה חברתית )כל ההבדלים 

בבחירת האנשים לתוכניות יותר תכן שהדבר נובע מכך שהרכזים ואנשי המקצוע היו קפדניים יימובהקים(. 

נעתרו של בדידות ודיכאון יותר ות גבוהות רמו חששלחיזוק מסוגלות חברתית. הסבר אפשרי נוסף הוא שהאנשים 

בתוכניות פרטניות או בקבוצות יותר קטנות  ,תוכניות שמציעות מענה תרפויטיהצעה להשתתף ביותר ל

אנשים שחשו רמות  ;ולהפך .ואינטימיות לעומת תוכניות שמציעות פעילות חברתית פחות טיפולית ואינטימית

כך או כך, עקב ההבדל בין כאון פחות התעניינו בחיזוק מיומנויות חברתיות ובתמיכה. ינמוכות של בדידות וד

עם להשוות בין התוכניות משני סוגי האסטרטגיה, ומשתתפי כל אסטרטגיה נבחנו בנפרד לא היה טהאוכלוסיות 

   ביחס ל"קבוצת השוואה" דומה.  
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 מן התוכנית המשתתפים של רצון השביעות 
בשל סיבות של , בעיקר (17%) מפגשים 2-1או לאחר  (23%) התוכנית, בתחילתהן פרשו ממן המשתתפים  40% .1

המקרים הזקנים לא קיבלו ן בחלק מ. (n=37)כנים של התוכנית עניין נמוך בתו (n=45) , נגישות(n=65) בריאות

 (.n=51הודעה על פתיחת הפעילות )

המשתתפים ן מ 93% :גבוהה יתההפעילות הין הרצון משביעות שהשתתפו בכל התוכנית או במרביתה,  הבקרב אל .2

ציינו שהצוות התייחס אליהם בצורה מכובדת  97% ;הפעילותן ציינו שבאופן כללי היו מרוצים או מרוצים מאוד מ

שייכות לקבוצה במידה רבה או רבה חשו  81% ;ציינו שהפעילויות היו מאורגנות בצורה טובה 92% ;ונעימה

ציינו שאם תהיה  85% ;רחשו כלים ומיומנויות במידה רבה או רבה מאוד 53% ;למדו דברים חדשים 66% ;מאוד

מכלל המשתתפים ציינו שהיו ממליצים לחבר להצטרף  90% ;לתוכנית פעילות המשך הם מעוניינים להשתתף בה

 לתוכנית. 

  תרומת התוכנית למשתתפים
המשתתפים ן מ 57%. מידה הם מרגישים שהתוכנית תרמה להם בנושאים שונים ובאיזמשתתפי התוכניות נשאלו  .1

דיווחו על שיפור מצב  71% ;ציינו שהתוכנית תרמה להפחתת תחושת הבדידות שלהם במידה רבה או רבה מאוד

דיווחו שהתוכנית  45% ;שיפור בתחושת הבריאות הכלליתדיווחו על  48% ;הרוח הכללי במידה רבה או רבה מאוד

דיווחו שהתוכנית תרמה  37%; תרמה ליכולתם להתמודד עם קשיים ורגשות לא נעימים במידה רבה או רבה מאוד

לקשר עם ארגונים ציינו כי היא תרמה  19%-ו לקשר עם חבריםציינו כי היא תרמה  43% ;ליצירת קשרים חברתיים

שתתפים ציינו שבעקבות התוכנית הם יוצאים המן מ 27%, לכך נוסףשוב(. ינותני שירות )כגון העמותה למען הזקן בי

תפים כיום ציינו שבעקבות התוכנית הם משת 17%-, והבית )למטרות נוספות שהן לא התוכנית עצמה(ן יותר מ

 ביותר פעילויות פנאי או בפעילות חברתית. 

נקודות בממוצע במדד  1.5בקרב המשתתפים בתוכניות חלה ירידה של  –( 60-0)טווח  UCLAהפרש במדד הבדידות  .2

, אצלם נמצאה הןשלא השתתפו במי רמת הבדידות ההתחלתית( לעומת ל ביחס 8%)ירידה של  UCLAהבדידות 

הן בקרב  .)ההבדלים מובהקים( (ביחס לרמה ההתחלתית 1%ה של ינקודות במדד הבדידות )עלי 0.16ה של יעלי

המשתתפים בתוכניות המציעות הזדמנות לאינטראקציה חברתית והן בקרב אלה שהיו אמורים להשתתף בתוכניות 

נקודות  1.46אלה )אך נשרו( נמצאה ירידה בבדידות, אך הירידה בקרב אלה שהשתתפו הייתה גדולה יותר )ירידה של 

למדגמים מזווגים, לפני ואחרי(. רמת  t)במבחן נקודות בקרב הלא משתתפים( ומובהקת  1.1לעומת ירידה של 

)ירידה  UCLAנקודות במדד  1.56-הבדידות הממוצעת של המשתתפים בקבוצות לחיזוק מסוגלות חברתית ירדה ב

הבדידות של אלה שלא השתתפו בתוכניות אלה עלתה בזמן שחלף בין שבעוד  ,ביחס לרמה ההתחלתית( 7%של 

 )ההבדלים מובהקים(. (9%של  הינקודות )עלי 1.95-המדידות ב

 נקודות 0.22בקרב המשתתפים בתוכניות חלה ירידה של  –( 6-0( )טווח PHQ2הפרש באינדיקציה לדיכאון ) .3

בעוד שרמת האינדיקציה לדיכאון , ביחס לרמה ההתחלתית( 14%)ירידה של  בממוצע במדד האינדיקציה לדיכאון

. בקרב )ההבדלים מובהקים( ביחס לרמה ההתחלתית( 27%של יה י)על נקודות 0.5-שלא השתתפו עלתה ב מישל 

נקודות המדד לעומת עלייה של  0.27המשתתפים בתוכניות המציעות אינטראקציה חברתית הייתה ירידה של 

לחיזוק בקרב המשתתפים בתוכניות  .)ההבדלים מובהקים( שלא השתתפו בתוכניות אלה מינקודות אצל  0.42

שלא  מינקודות המדד אצל  0.62לעומת עלייה של  נקודות המדד 0.14ירידה של  הייתה המסוגלות החברתית

 .)ההבדלים מובהקים( השתתפו בתוכניות אלה

( ואינדיקציה לדיכאון UCLAבדידות )של מדדי התוצאה )מסוג רגרסיה לינארית( ם ימשתני-הניתוחים הרבן מ .4

(PHQ2)  מעבר לכל המשתנים המסבירים האחרים, השתתפות בתוכניות הפחיתה לפיה ומצטיירת תמונה

מאפיינים . בהן שלא השתתפומי של המשתתפים לעומת והאינדיקציה לדיכאון הבדידות רמת את במובהק 

מפגשים(, הרמה  15על הירידה בבדידות ובדיכאון היו משך התוכנית )מעל במובהק נוספים שנמצאו משפיעים 

 דות והאינדיקציה לדיכאון, ויציבות המצב הבריאותי לאורך התוכנית. ההתחלתית של הבדי
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 תרומת התוכנית לאנשי המקצוע )רמת "השטח"(
 .שובילנושא הבדידות בזיקנה בקרב אנשי המקצוע ביהעלאת מודעות  .1

המקצועי  השיח ההתמקצעות בתחום הבדידות תרמה גם לשינויאנשי מקצוע פיתחו מומחיות בתחום הבדידות.  .2

 .קודם לכן נרתעושממנו "בדידות" הדיבור על הטאבו מ פחתתבקרב אנשי המקצועי ולה

 .שוביהעלאת נושא הבדידות לסדר היום הציבורי בי .3

 .שוביהטמעת התוכנית ופעילויות המשך ברמת הי .4

 עקרונות פעולה

שמאפייני המשתתפים בהן כאמור, להשוואה בין תוכניות מאסטרטגיות התערבות שונות לא הייתה משמעות, מפני 

האסטרטגיות )הזדמנות לאינטראקציה חברתית וחיזוק מסוגלות חברתית( ן היו שונים. לפיכך, נבדקה כל אחת מ

ביחס ל"קבוצת השוואה", ונמצא כי תוכניות מסוג זה עבור אנשים בעלי מאפיינים דומים לאלה שהשתתפו בתוכניות 

 מצב הרוח ואת תחושת הבריאות הסובייקטיבית של המשתתפים.  עשויות להפחית בדידות ודיכאון, ולשפר את

שלוש תוכניות לא עלו יפה והופסקו, ורוב התוכניות האחרות עברו שינויים במהלך המיזם )בתדירות המפגשים, 

באוכלוסיית היעד, באופן שילובם של מתנדבים, בטכנולוגיה, בתוספת של הסעות ותכנים ועוד(. בסופו של דבר, 

ממצאי המחקר מלמדים כי התוכניות הייתה גבוהה. ן הרצון של המשתתפים, המנהלים וצוות המפעילים מ שביעות

כדאי לבחור את התוכניות בהתאם למאפייני אוכלוסיית וכי  ,תוכניות שונות הצליחו להפחית בדידות בדרכים שונות

יות לא תהיה מבוססת על "מנת השף", . לפיכך, מומלץ שהמדינהיעד, המקום ונטיית הלב של המפעילים והמשתתפים

 נוסף .תוכניות אפשריותקרי המלצה על תוכנית אחת אותה יש להטמיע בכל הארץ, אלא על "תפריט" שיכלול מגוון 

המקצוע בארגונים "כללי עשה" בבואם  אנשי עקרונות פעולה מומלצים שעשויים לשמש עבור כמהניתן לנסח , לכך

 ת בזיקנה. להפעיל תוכניות להפחתת בדידו

 אלה הם העקרונות:

כרוכה בשבירת ה"טאבו" ובמציאת דרכים לקיום שיח לקיומה של תופעת הבדידות בזיקנה  העלאת המודעות .1

 אודותיה.-עלגלוי 

מומלץ לנקוט פעולות לשם העלאת מודעות של . וסיוע בהפחתת בדידות גיוס ,איתורלשם שותפויות יצירת  .2

הבדידות בזיקנה, תוך התייחסות למאפייניה, להשלכותיה ולגורמי הסיכון גורמים מטפלים בקהילה לסוגיית 

תר שלה. רצוי לבצע הערכת צרכים מובנית )אינטייק( עבור אנשים שיש חשש לגביהם שהם חשים בדידות ולא

אם מדובר בתוכנית חדשה להפחתת בדידות ואם מדובר בשילובם  רכיהם,ועבורם מענים שמתאימים לצ

 ת. בתוכניות קיימו

וכניות שמשתמשות באסטרטגיות התערבות ת. ומאפיינילוורכי המשתתף התאמת אסטרטגיית ההתערבות לצ .3

ת בדידות, כדאי חתשונות נותנות מענה לצרכים שונים. לפיכך, בבואו לבחור תוכנית ואסטרטגית התערבות להפ

את צרכיה. בהכללה, תוכניות לארגון המפעיל להכיר את האוכלוסייה שעבורה הוא מפתח את התוכנית ולזהות 

ודיכאון נמוכות יותר ועם  המציעות הזדמנות לאינטראקציה חברתית מתאימות יותר לאנשים עם רמות בדידות

דימוי עצמי גבוה יותר, בהשוואה לתוכניות לחיזוק מסוגלות חברתית, שמתאימות יותר לאנשים עם רמות 

יותר. כמו כן, תוכניות לחיזוק המסוגלות החברתית מתאימות גבוהות של בדידות ודיכאון ועם דימוי עצמי נמוך 

יותר לנשים מאשר לגברים, שמעדיפים תוכן פעילות מובנה יותר המבוסס על עשיית דברים )כמו התוכניות של 

לבסוף, תוכניות לחיזוק המסוגלות החברתית עשויות להתאים והאינטראקציה החברתית( ופחות על דיבורים. 

וגרים מאשר לזקנים צעירים יותר, מפני שהצעירים מחזיקים לעיתים בעמדות גילניות ונרתעים יותר לזקנים מב

 מלדבר על בדידות )יחסית לזקנים המבוגרים(. 
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רכיבים המבוססים על אסטרטגיות התערבות  כמהתוכנית יכולה להכיל  .בניית תוכנית בעלת רכיבים שונים .4

ולהצליח להביא אדם להשתתף בקבוצה, יש צורך תחילה לקיים  שונות. לעיתים, כדי ליצור את המרחב הבטוח

נה אמון בין הצדדים. תוכנית קבוצתית יכולה להתחיל בתהליך טיפולי בהם יב   מפגשים פרטניים, כמהו אית

משמעותי שהקבוצה עוברת ביחד, ובסיום התהליך, לאחר שהתגבשה קבוצה ונוצרו קשרים משמעותיים, לתת 

להתחיל בפעילות חברתית קלילה ולהמשיך בשלב מאוחר  –לות חברתית משותפת. או להפך לקבוצה לבחור בפעי

בו כל שלב ויותר בתהליך טיפולי קבוצתי לאחר שנוצרת אינטימיות. תוכניות מסוג זה מייצרות תהליך הדרגתי, 

תי זה, מתבסס על השלב שקדם לו ובונה יכולות בקרב הקבוצה ובקרב המשתתפים בה. בזכות תהליך הדרג

תוכניות אלה מאפשרות לצרף לפעילות גם אנשים שחווים רמות גבוהות יחסית של בדידות ודיכאון או שנרתעים 

 מחשיפה של תחושותיהם בחברה.

בחשבון את המאפיינים הביא בתהליך יצירת השותפויות ובחירת התוכניות צריך ל. התאמה חברתית ותרבותית .5

שבתוכם פועל הארגון. לדוגמה, בקרב חברות דתיות רצוי ליצור שותפות  הייחודיים של האוכלוסייה ושל המקום

בהם יש "דור ראשון" של "זקנים צעירים" צריך לעיתים למסד ועדות ששובים "צעירים" יעם גורמי דת, בי

, באזור עם אוכלוסייה ברמת השכלה נמוכה כדאי להתאים צגת התוכניתומסגרות פעילות ולהתאים את דרכי ה

 רמת הפשטה ומורכבות מתאימה. תכנים ב

התוכנית אם הרכב הקבוצה )ליש צורך בחשיבה ובתכנון מוקדם בנוגע  .חשיבה על הרכב הקבוצה הנפגשת .6

כוללת פעילות קבוצתית(: האם כדאי להקים קבוצות הטרוגניות, שמשתתפיהן עשויים ליהנות ממגוון האנשים 

בעלות מאפיינים ייחודיים שכדאי להפריד אותן לקבוצות שמרכיבים אותן, או שמדובר באוכלוסיות שונות 

הומוגניות. יצירת קבוצות הומוגניות עשויה להיות על בסיס מצב תפקודי, סטטוס משפחתי, מגדר, מקום מגורים 

שובים קטנים קיימת לרוב היכרות מוקדמת בין המשתתפים, כולל סכסוכים ומשקעים, ואז יועוד. למשל, בי

מידת ההומוגניות השאלה בדבר ים לגיבוש הקבוצה ולעבודה על היחסים בין משתתפיה. צריך להקדיש משאב

 משמעית.-של הקבוצה היא דילמה ללא תשובה חד

תרבותית וכנגזרת של הרכב -ההתאמה החברתיתן כחלק מ .למשתתפים יםפעילות רלוונטי כניובחירה של ת .7

יש שמעדיפים  התוכן של המשתתפים הפוטנציאליים: כני פעילות שרלוונטיים לעולמותוהקבוצה, רצוי לבחור ת

לדבר על המצוקות שלהם ויש שמעדיפים לדבר על כל דבר מלבד על המצוקות; יש שמעדיפים לשוחח ויש 

כגון לימוד מחשבים או שפה. הדרך המיטבית  ,שמעדיפים לעסוק בפעילות פיזית או ללמוד תכנים ומיומנויות

שאול אותם בנוגע להעדפות שלהם ולעשות תיאום ציפיות. אפשר לקבוע לענות לציפיות של האנשים היא ל

מסגרת מסוימת לתוכנית, אך במקביל לשלב אנשים זקנים בתכנון הפעילות ולאפשר למשתתפים לצקת לפעילות 

לאפשר גמישות ובחירה. בדרך זו גם מכירים לא רק ברצונות של המשתתפים , ואת התכנים המועדפים עליהם

 ולות שלהם לבחור ולבצע את הבחירה.   אלא גם ביכ

הצלחת התוכנית תלויה במידה רבה בביסוס של יחסי אמון הן בין המשתתפים והן בין  .יצירת "מרחב בטוח" .8

תכן כי מדובר באנשים שמיומנויות התקשורת שלהם לא יהמשתתפים לצוות המפעיל. זאת, במיוחד מפני שי

 מפותחות וכך גם הדימוי העצמי שלהם. 

כחלק מביסוס יחסי האמון, כדאי לייצר תחושת המשכיות בין  .המשכיות ורצף בין מפגשי התוכניתירת יצ .9

המפגשים: רצוי שהצוות המקצועי שמעביר את הפעילות לא ישתנה ממפגש למפגש, ואם אין ברירה ואין רציפות 

פרסונלית אז לפחות שאנשי הצוות יעדכנו זה את זה בין מפגש למפגש כדי לדעת מה היה במפגש הקודם )למשל, 

חריג שמחייב התייחסות(. גם אם מדובר בצוות קבוע, כדאי לייצר תחושת המשכיות על ידי  אם היה אירוע

 פתיחת כל מפגש בהתייחסות למפגש הקודם. 

בט נוסף של המשכיות ורצף הוא אורך התוכנית. שינוי של חשיבה יה .הפעלת תוכניות בנות קיימא )לאורך זמן( .10

ראוי לאתר מקורות מימון שיתמכו בתוכנית לאורך זמן, או והרגלים לוקח זמן, ובגיל המבוגר בפרט. מן ה
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ן ליווי, הדרכה ומעטפת תבהם זה אפשרי, לעבור לשלב של הפעלה עצמית על ידי המשתתפים, תוך משבמקרים 

 לוגיסטית לקיום הפעילות. 

וגמה, לשם הצלחת התוכנית ראוי לתקצב אותה באופן שיאפשר את הפעלתה. לד .הקצאת תקציב הולם לפעילות .11

לרוב מצריכות כוח אדם מיומן יותר )כגון מנחי קבוצות מיומנים או לחיזוק מסוגלות חברתית תוכניות 

ביחס לתוכניות לאינטראקציה חברתית.  בעלויות שכר גבוהות יותר, שהעסקתו כרוכה פסיכותרפיסטים(

קטנות ואינטימיות יותר,  לרוב מתקיימות גם באופן פרטני או בקבוצותלחיזוק המסוגלות החברתית תוכניות 

דבר שכרוך גם הוא בעלויות גבוהות יותר. עם זאת, ניתן לייעד תוכניות מסוג זה לאוכלוסייה המתאימה שזקוקה 

 להן ולהציע תוכניות אחרות, זולות יותר, לאנשים בעלי צרכים מעטים ופשוטים יותר.  

בהם האוכלוסייה שבמיוחד במקומות  חשובהדבר . רת מקום מתאים ותחבורהדאגה לפעילות נגישה על ידי בחי .12

בהם הטופוגרפיה מקשה על ניידות של זקנים במרחב ובמקומות שפזורה על פני שטח גיאוגרפי נרחב, במקומות 

, הצעת אפשרות של הסעה לפעילות לכך בהם אין לזקנים תחושת ביטחון אישי כשהם הולכים ברחובות. נוסףש

מקלים על כך . על קשיים וחסמים תפקודיים אלא גם על חסמים פסיכולוגייםמיועדת לא אחת להתגבר לא רק 

  הבית ומגדילים את הסיכוי שייעתר להשתתף בפעילות.ן הוצאת האדם מ

לאפשר למשתתפים לתרגל את היכולות החברתיות שלהם וכדי . כדי עידוד מפגשים מחוץ למסגרת הפעילות .13

קרי שלהם, וי לעודד קיום של מפגשים מחוץ ל"סטינג" הרגיל להגביר את תחושת השייכות שלהם לקהילה, רצ

, יש לעודד את המשתתפים להיפגש גם לכך נוסף. קיימים בדרך כללהם מתמחוץ לבית או מחוץ למבנה שבו 

הפעילות האחרונה וללכת גם לפעילויות ן מחוץ למפגשי התוכנית, לעודדם להתעניין במצבם של אלה שנעדרו מ

 . שבשגרהלהפוך את הפעילות החברתית לעניין כדי ישוב, יאחרות שקיימות ב

 המלצות לפיתוח מדיניות להפחתת בדידות )ברמה האסטרטגית(

, קרי שלבי בזיקנה בדידותלתופעת הישנן פעולות ברמת המדיניות אשר יכולות לסייע בשלבים השונים של מתן מענה 

  הפעולות העיקריות:אלה הן ערכות ואיתור המשתתפים, הפעלת התוכניות ויצירת המשכיות שלהן. יהה

ת הבדידות בזיקנה, להעלות את יראשית, יש לשבור את הטאבו סביב סוגי .העלאת מודעות לסוגיית הבדידות .1

תח שפה מתאימה המודעות, בעיקר של הגורמים המטפלים, הרפואיים והסוציאליים, לקיומה של התופעה, ולפ

 . לשם כך אנו מציעים:נושאעל היותר ושיח המקצועי שיסייעו להם לדבר באופן חופשי 

להכניס תכנים העוסקים בבדידות בזיקנה לתוך ההדרכות, ההכשרות וההשתלמויות הניתנות בנושא זיקנה  .א׳

והשירותים  ההרווחהעבודה, אשל, במרכזי ההדרכה של משרד -ג'וינט ישראלבמרכזי הידע וההכשרה של 

במוסדות האקדמיים, הן עבור עובדים סוציאליים והן עבור עובדי מערכת הבריאות )קרי, כן ו החברתיים

רופאים ואחיות(. הדרכות אלה יעסקו, בין היתר, בחשיבות האיתור של אנשים בודדים, בכלים לביצוע 

 ות קיימות. הערכת צרכים עבורם, במענים האפשריים ובאפשרויות לצרף אנשים לפעילוי

יה ישיתוף הפעולה בין הגורמים המטפלים לאיתור ולשילוב הזקן חזרה בקהילה צריכים להיות "הנח .ב׳

מלמעלה", קרי מדרג מקבלי ההחלטות בארגונים השונים, ויש לבנות את המנגנונים שיסייעו לשיתוף 

ארגוני -משרדי ובין-ןהפעולה הזה להתקיים בשגרה. כדי ליישם נקודה זו יש ליצור "פורום בדידות" בי

 שיתווה את אופן יצירת שיתופי הפעולה גם ברמה המקומית.   

במסגרת מיזם זה פותח שאלון אינטייק, שהתקבל על ידי מרבית הרכזים ככלי עבודה  .בודדיםזקנים איתור  .2

 יעיל וטוב. אנו מציעים להטמיע את השימוש באינטייק גם לאחר סיום המיזם. לשם כך:

יש להתאים את שאלון האינטייק, כך שיהיה פחות באוריינטציה מחקרית ויותר באוריינטציה תפעולית,  .א׳

לצרכים של אנשי מקצוע ותאמו ליצור גרסאות שונות שי נוסף לכך, אפשררישות השטח. על פי דולקצר אותו 

 רופאי משפחה(. לשונים )לדוגמה, גרסה מעמיקה לעובדים סוציאליים וגרסה מקוצרת 
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להפיץ את שאלון האינטייק, לבצע הכשרות והדרכות בנוגע למילויו ולהטמיע את השימוש בו בשיגרת  אפשר .ב׳

 העבודה של אנשי מקצוע מטפלים. 

.   המסמך ה במסגרת המיזםעל מחקר זה ועל פיתוח הידע שנעש  בהתבסס , או "אוגדן"הכנה של "מפת דרכים"  .3

 : האלה כיביםרהיכלול את 

 .המומלצים להפעלת תוכנית להפגת בדידותפירוט העקרונות  .א׳

ת ההתערבות של התוכנית לבין אוכלוסיית היעד שלה יפירוט העקרונות ליצירת התאמה בין אסטרטגי .ב׳

ומאפייני המקום והחברה, וכן המלצה לפתח רפרטואר מקומי וסל מענים שיכלול יותר מתוכנית אחת 

 )בדומה ל"סל שירותים גמיש" בקהילה תומכת(. 

התוכניות שפותחו במסגרת המיזם, תוך מתן אפשרות לאנשי המקצוע ולזקנים, ברמה  23של  תיאור .ג׳

 רכיהם וליכולותיהם. והמקומית, לבחור את התוכנית המועדפת עליהם והמתאימה ביותר לצ

: התאמה של תוכניות קיימות. העלאת מודעות מענים קיימיםבהפניית זרקור לנושא הבדידות בתוכניות ו .ד׳

מקצוע יכולה לסייע להפוך מענים קיימים )כגון מרכזי יום, מועדונים ושבת תרבות( לטובים  בקרב אנשי

 יותר בהתמודדות עם סוגיית הבדידות.

רצוי להקצות משאבים ולתת מענה מוגבר של תוכניות לפריפריה הגאוגרפית והחברתית . הקצאת משאבים .4

 שובים קטנים, שכן שם היצע התוכניות והפעילויות הוא דל יותר בהשוואה למרכז הארץ. יולי

 המשך ימגבלות המחקר ואפשרות למחקר

ת ביניהן הייתה רבה, ובחלקן מספר המשתתפים היה קטן, לא ניתן היה תוכניות, שהשונּו 23הואיל ובמיזם זה נכללו 

כדי לבחון את השפעת התוכניות, נבנתה עבור כל ור כל אחת מהן. להשוות ביניהן וגם לא להקים קבוצת ביקורת עב

( "קבוצת לחיזוק מסוגלות חברתיתאסטרטגית פעולה )תוכניות שמציעות אינטראקציה חברתית לעומת תוכניות 

ששובצו לתוכניות ורואיינו בתחילתן אך בסופו של דבר לא השתתפו בתוכנית. קבוצות מי ל התבססה עהשוואה", ש

התוכניות ן משל האנשים תכן שהנשירה יאלה הן מוגבלות בכך שההקצאה אליהן לא הייתה אקראית, וי השוואה

שהשתתפו בתוכניות מי לא הייתה מקרית. עם זאת, לא נמצאו הבדלים מובהקים במדדי התוצאה העיקריים בין 

 ר השוואה בכלל. לא השתתפו בתוכניות, כך שלמרות המגבלות, השוואה זו הייתה עדיפה מהעדמי שלבין 
 

באופן כללי, ניתן לומר כי רוב האנשים שהשתתפו במיזם היו פעילים מבחינה חברתית, כנראה בשל העובדה שהם 

גויסו מתוך מאגר האנשים שהיו מוכרים לגופים שהפעילו את התוכניות, כלומר צרכני שירותים של העמותות ושל 

ו נשים, בשיעור הגבוה משמעותית מחלקן באוכלוסייה. אין הדבר שירותי הרווחה. כמו כן, רוב המשתתפים במיזם הי

תכן שהמיזם הנוכחי לא הצליח לאתר ולחבר גברים לפעילויות המוצעות יאומר שגברים אינם סובלים מבדידות, אך י

לבסוף, כל המשתתפים במיזם זה חיים בקהילה, ואלה שחיים ועם נשים. לעשות זאת באותה מידה שהצליח 

כו להתייחסות נפרדת במסגרת המחקר. לפיכך, מסקנות המחקר תקפות בעיקר לאוכלוסיות אלה, קרי במוסדות ז

יש להכיל אותן בזהירות על אוכלוסיות ברמת על כן בעיקר לאנשים פעילים חברתית, נשים ואנשים שגרים בקהילה, ו

 בידוד חברתי גבוהה יותר, על גברים ועל אנשים שחיים במוסדות. 
 

( scaling up-בחינה של תהליך ההטמעה )האו  עם אותם משתתפים בנושא בדידות יכול להיות מחקר אורך מחקר עתידי

של מספר מצומצם של תוכניות. במסגרת בחינת התרומה של תוכניות ניתן לשלב במחקר עתידי כלי מדידה אובייקטיביים 

תוכנית להפחתת בדידות על היבטים אלו. מתחום הבריאות והתפקוד, במערך מחקר ניסויי, כדי לבחון את תרומת ה

משרדיים ותהליכים של העלאת מודעות, -ולבסוף, אפשר לבחון כיצד שינויים במדיניות, בדגש על יצירת שיתופי פעולה בין

 עשויים להשפיע על איתור זקנים בודדים ושיפור המענים הניתנים להם. 


