
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 יפו-תל אביבשוב: ישם הי

 תמיומנויות חברתיולקבוצות  כנית:ושם הת

 .יפו -רותים חברתיים, אגף הרווחה, עיריית תל אביבהמחלקה לשי :מפעילהגוף ה

 כל מפגש.  מפגשים, שעה וחצי 12: הותדירותת הפעילו , משךדמועה

 עיר. רחבי הם השונים ביבאגפים הגיאוגרפיהרווחה  במחלקותמקום: ה

  .ים יעצמאזקנים : עדיה קהל

 קבוצות.  שש ;זקנים 80משתתפים: המספר 

 ותוכן מבנה :תיאור הפעילות

קנה  יעו"ס מצוות זהשונים( ורפיה )לסוגיה הקבוצה הונחתה על ידי מנחת קבוצות מעולם הת

והדרכה   המשתתפים שמירה על קשר עם ,היה אחראי על המשימות המנהליותבאגף אשר 

יתה הי הנחיה הלעיתים  ת פומלית לקבוצה בניהול עצמי.יבעת המעבר מקבוצה מונח

 .משותפת

כיחים בתקופת  כגון: הכרת השירותים בקהילה, אתגרים ש ,כללו תכנים המפגשים המונחים

מם, אובדנים, חשיבה חיובית ומיומנויות תקשורת. נושא קנה והדרכים להתמודדות עיהז

ת הבדידות  פים דנו בתופעתדיות עלה פעמים רבות במפגשים. המשתהבדידות והלב

גשים גם  במפ  להתמודדות.דנו בדרכים והשלכותיה, תיארו חוויות אישיות העוסקות בבדידות ו

וסן (, כלים לחגובהת-רגש-פרשנות-אירועודל אפר"ת )כגון מ  ,נלמדו ותורגלו כלים שונים 

וקטעי   כגון שירה ,באמצעיים השלכתייםועוד. במפגשים נעשה שימוש   ,אישי, מודל הכוחות

 כרות יותר אישית. יה זוגות, מה שאפשרללקבוצות קטנות או החברים ים חולקו קריאה. לעית



צה. הנושאים שהועלו במפגשים  ההנחיה המקצועית אפשרה שיח לא שיפוטי בין חברי הקבו

ה בוצה ואפשרו שיתוף אחד עם השני. ממפגש למפגש נוצרנגעו באופן אישי בכל חברי הק

פרגון  למחמאות ו לחיזוקים, לבמפגש לתמיכה, . ניתן הרבה מקום םקרבה בין המשתתפי

    כרות.יהה תביטוי עצמי, קבלה, הקשבה והעמק וירה אינטימית שעודדהו רה אנוצכך  הדדי.

משותפים אשר היוו את העוגן  מכנים מצאו המשתתפים למרות ההטרוגניות,  ,עם הזמן

הזרמת מידע שוטף במהלך המפגשים   כי סתבר,ה. במרבית הקבוצות והבסיס ליצירת גיבוש

 . יחדיואליהם את המשתתפים ללכת  החברתיים בקהילה עודד  םשירותים ואירועילגבי 

להמשיך להיפגש  פשרותבפני המשתתפים האהועלתה  קראת סוף ההנחיה המקצועיתל

יך זה לאחר מחצית החלו בהכנה לתהל כךבו עניין . קבוצות שהביעניהול עצמיכקבוצה ב

 המונחים.  המפגשים
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