
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 ס'חניןישוב: ישם ה

 למרותקי ביתהפגת בדידות ת:_ניכושם הת

 .עמותת השלום בס'חנין :מפעילהגוף ה

 .אחת לשבוע :הותדירותהפעילות  משך ,מועדה

 .בית הזקןמקום: ה

ומעוניינים    אינם מבקרים במרכז היום,  זקנים מרותקי בית אשר אותרו כבודדים: יעדקהל ה

 בפעילות עם מתנדב. 

 40משתתפים: המספר 

 תוכןמבנה ו תיאור הפעילות:

עניין שבהם    לגבי תחומי  גם נשאלו הזקניםק, ייר הבית, בעת מילוי שאלון האינטבמהלך ביקו

גם ממצבו התפקודי,   התרשםהרכז בעת ביקור הבית  ,כמו כן. ק יחד עם המתנדבירצו לעסו

סייע בהתאמה של  בשלב האיתוראסף הרכז המידע ששל הזקן. המנטלי והקוגניטיבי 

 והגדיל את " שבירת הקרח" ייע מאוד בסנה משותף דב לזקן סביב מכחיבור בין מתנ מתנדב.

   . בין הגורמים הנוספים אשר סייעו להיווצרותביניהםקשר משמעותי הסיכוי להתפתחות 

מדי שבוע  את הזקן אשר ביקרו  ,קשרים משמעותיים היו העקביות של ביקורי המתנדבים

 יה ואכפתיות.  תאמפ  גם פעמיים בשבוע וגילו הקשבה פעילה, לעיתיםו

היו גם   , אךנשאו אופי של מפגש חברתי הזקןבין המתנדב לבין המפגשים  ברוב המקרים, 

כגון אומנות, גינון, משחקי  ,הזקןבהתאם להעדפות של  יפעילות פנאמפגשים שעסקו ב

 שולחן, הנגשת פעילויות דרך טאבלט, טיול משותף בשכונה וכדומה. 



, שמטרותיהם ים ולמשתתפיםמשותפים למתנדב םיכנית התקיימו אירועוך התלבמה •

 הבעת הערכה כלפי המתנדבים על תרומתם. היו:

 שירותים בקהילה. בבפעילויות ו  ותהשתלבהזקנים ליציאה מהבית ועידוד   •

 הילה. קהענקת תחושת שייכות ל •

לפעילויות  נחשפו המשתתפים ,  להליווי המתנדבים באירועים אבאמצעות ההסעות ו

מרכז היום של העמותה, דבר שהעלה את המוטיבציה  ל הת בקהילה, לדוגממסגרות שונולו

 . במרכז םלבחון השתתפותשלהם 

על  הכשרה וליווי שוטף. להם להעניק   , ישכניתודבים הם כוח מניע חשוב בתנהמתשמאחר 

  ופעילות פנאי משמעותית. הזקן קנה, בדידות, כניסה לביתיכגון: ז ,לכלול תכניםההכשרה 

ממספר  ב יותרר. בחברה הערבית הקושי הוא כניתובכל ת דבים מהווה אתגר גיוס מתנ

 סיבות:

 ישוב.  יעדר תשתית של מתנדבים ביה •

פעמית ונקודתית -פורמלית, חדבלתי  היא בדרך כללההתנדבות בחברה הערבית  •

 לאורך זמן.   הכנית דרשה מחויבות קבועוילו ההתנדבות בתוא

אינם ש של אנשים יםאות תיכנסנה לבתשנשים נשולא מקובל בחברה הערבית  •

 .)כמובן שהקושי רב יותר כאשר אין התאמה מגדרית( ןמוכרים לה

הרצאות  : כגון ,להתגבר על הקשיים בגיוס מתנדבים פעלו בעמותה במספר ערוציםכדי 

 ;למשתתפים להתנדב כנית והוצעו הוצגה הת ום בריאות לקהל הרחב שבסופןבנושא קיד

א חבר ואף פנייה ליועצת מעמד האישה ברשות השונים, חבר מביסום באמצעי המדיה רפ

התנדבות, ערבות ל ןעידוד  ,נשים בחברה הערבית תהעצמלקידום ו אשר פועלת רבות ל

הדלת ועודדה נשים רבות לקחת חלק פתחה את   קהילתית. פנייה זו-הדדית ותמיכה חברתית

ת אשר היו חלק  יומנויות חברתיווס מתנדבות היה מתוך הקבוצות למיכנית. ערוץ נוסף לגובת

כנית להפגת בדידות בסח'נין. משתתפות שסיימו את התהליך הקבוצתי והביעו עניין  ותהמ

 שתלבו בתוכנית.לתרום חזרה לקהילה, ה

 כוח אדם

  .יסוק(מרפאה בע)התוכנית  תרכז •

 מתנדבים. •

רה שתגמול מתנדבים, הכ₪ עבור החזרי נסיעות למתנדבים,   52,000כנית: והת לותע

 .לעבודה עם הזקנים )לא כולל עלויות של ריכוז(  מרים מתכליםוחו והדרכה,



 ליצירת קשר 
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