
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 צה אזורית שער הנגבשוב: מועישם הי

 ונהניםכישורים  ,כנית: חברותאושם הת

 .הנגב ותיקי שער ",יחדיו" עמותת  :מפעילהגוף ה

שבוע או לשבועיים,  , אחת לר הצהריםבבוקר או אח :הותדירותהפעילות  , משךמועדה

 משך כל מפגש שעתיים. 

מועדון חברתי, בית   הלדוגמ ,כניתולטובת התישוב הקצה יה במבנים שוועד ,שוביבימקום: ה

 כנסת. 

וב,  ישיזקנים בהחוז אשל:  םשובים במועצה על פי קריטריוניינבחרו חמישה י :יעדה קהל

באמצעות שאלון מיפוי  לאחר מכן נעשה .שואה, קרבה לגדר המערכת עם עזההאחוז ניצולי 

כנית היו עצמאים  ומרבית הזקנים שהשתתפו בת. 70שובים מעל גיל ילכל הזקנים בי קייאינט

נפתחה באופן   בתוך קבוצה אחת מטפלות.נים עם מגבלות ניידות אשר מסתייעים באו זק

   .לאנשים הסובלים מדמנציה קטנה טני קבוצהנספו

 קבוצות.  שבע  ;משתתפים  110 שתתפים:מהמספר 

  מבנה ותוכן :תיאור הפעילות

שאלון נוסף הבודק  ו צורףשאליו, שנבנה עבור המיזם ,קייסינון נעשה על ידי אינטשלב ה

היה קושי ש מאחר של הזקנים. תחומי עניין. הרציונל היה לגבש קבוצה לפי תחומי העניין

  -ו בתהליך הפוך שהועלה, רוב הקבוצות גובש בור כל תחום ענייןלאתר כמות משתתפים ע

 ,לק בפעילות חברתית כלשהיישוב אשר הביעו עניין לקחת חיתחילה אותרו המשתתפים ב

, משחקי חשיבה ך, אקטואליה" תנ כגון: ,ם המרכזייםכנית גובשו הנושאיוויחד עם רכזת הת

- פעילויות חד  תקיימותוח. לעיתים בתוך הקבוצות הבנושאים שונים, שיח פ ושולחן, הרצאות

ם  על ידי מתנדבים או מרצי , שהועברוכמו סדנאות והרצאות בנושאים שונים ,פעמיות



ון נייד  טלפ תפעוללחוג לימוד  – לוגיסטיתמבחינה מורכבת  יוזמההתקיימה גם  .אורחים

 ישוב.יל במרכז "להבה" בעיר הסמוכה רהשהועב ,חכם

משפחות בין שתי  מתקיים מאבק שנים רבות  שבואחת הקבוצות התקיימה במושב יכיני, 

עבודה רבה עם נדרשה  ישוביגיבוש הקבוצה בכחלק מהתהליך  )חמולות( גדולות.

גשים בתחילת הדרך המפ הכלה, סבלנות וסובלנות. תקשורת אפקטיבית, המשתתפים על

משלים וסיפורי השכל אשר  למשל ,םי חיצוניי מנחים דכללו תכנים שהועברו על יבקבוצה זו 

ערבות  ערכים של בן אדם לחברו, כמו  ,קיימה שיח בקבוצה בנושאיםהמדריכה באמצעותם 

לעבוד עם   שמטרתה ,סדנהשל העמותה הנחתה  יתעובדת הסוציאלה, ו כן כמ. ועזרה הדדית

, תקשורת ות, גישורי, הפחתת התנגדוועבודה בקבוצה על גיבוש, עבודת צוות יםתפמשתה

 .  מיומנויות חברתיותו אפקטיבית

 מרכזת התוכנית. י, אשר קיבלו ליוומובילי קבוצהעל ידי המשתתפים  נבחרולכל קבוצה 

תפקיד המוביל   ,ם על בניית הלו"ז והתכנים של המפגשים. לעיתיםה היו אחראי מובילי הקבוצ

 או מתנדבים.   כלל גם את הנחיית המפגש או איתור מרצים מתוך הקבוצה

ת רטנית וקבוצתית( שניתנה למובילי הקבוצות על ידי רכזחלק מההדרכה השוטפת )פ

קל"ע ומחית בתחום  , מ"סשהונחתה על ידי עו ,כלל גם סדנהתה, כנית ועו"ס העמווהת

כלים בנושא תפקידים בקבוצה וחלוקתם  קיבלו המובילים )קבוצות לעזרה עצמית(. בסדנה זו 

החלטות בקבוצה  תגים בסיסים בתקשורת, כלים לקבלקבוצה, מוש ל, ניהוםחבריהבין 

בילי הקבוצות לנהל בצורה מיטבית את הקבוצה ואת מה. מטרת הסדנה הייתה לסייע למווכדו

 ונפליקטים הנוצרים בה. הק

 

 כוח אדם

 מלאה. משרהרכזת ב •

 . קיישסייעו בשלב הסינון באמצעות האינט ,אבות קהילהשני  •

 ל קבוצה אחד עד שלושה מובילים.כב –ות  מובילי קבוצ •

 תעמלות.ך, ה" נתשיעורי כמו  ,תכנים בקבוצה להעברת ,דריכים בשכרמתנדבים או מ •

  .עובדת סוציאלית העובדת בעמותה •
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