
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 ת(ת עלי)נצר נוף הגליל שוב:ישם הי

 תדידוכנית: ליווי רוחני להפגת בושם הת

 

 .הקשישהעמותה למען  - " עלמה"  :מפעילהגוף ה

 ודשים.שרה חמשך עאחת לשבועיים, ב: הותדירותהפעילות  , משךמועדה

 בביתו של הזקן. מקום:ה

 . ביתם לפעילות חברתיתממעטים לצאת ממסיבות שונות זקנים אשר  :יעדקהל ה

 .קניםז 50 משתתפים:המספר 

 מבנה ותוכן :תיאור הפעילות

ידי קשב עמוק ותוך   הליווי, על מרחב רוחני נכון ומתאים לאדם, מקבל רתרוחני מכוון ליציליווי 

יש  כי מתוך התפיסה  . זאת,ה אישית ותרבותית לאותו אדםש בכלים מגוונים, בהתאמשימו

להיות   ,האדםי של הרוחנהנעשית בהתכוונות הנכונה למקום  ,בכוחה של נוכחות משותפת

כנית ולזקנים שהשתתפו בתסייעה המלווה הרוחנית . במהלך המפגש חוויה מרפאת

גילתה  , המלווהבביקוריהתמיכה חברתית. להם הם והעניקה להתחבר למקורות החוסן של

החל להרגיש שרואים אותו,   , הזקןעם הזמןוסבלנות.  יה, הבנה, הכלהתהקשבה, אמפ

מלווה הרוחנית אשר סייעה בהפגת ה נו לביןקרבה בי נוצרהלו ו שמעוניינים להקשיב

 הבדידות. 

 . המתנדבים ביקרו אתרכזתהכנית על ידי וגויסו לת נדבים אשרשולבו מת בשנה הראשונה

כנית זכה לביקור והמשתתפים אחת לשבועיים לפחות, כך שלמעשה כל שבוע המשתתף בת

 ביקרו כל שבוע(.  ם ביהמתנד)במרבית המקרים  של מלווה רוחנית או מתנדב



  ,הרוחנית לביקור של המלווהתוספת משמעותית  העבור חלק מהזקנים, ביקור המתנדב היוו

קושי בחיבור רגשי לדמות נוספת במקביל. מבחינה  גם זקנים, שעבורם נוצר ואבל הי

ל המלווה מסונכרן עם תפקידה ש לא תמיד היה ברור כיצד תפקיד המתנדב ,ארגונית

בים עם זקנים חדשים  כי בשנה השנייה לא ישולבו מתנד ,התקבלה החלטה ןכל .תהרוחני

כנית, חשוב לשים דגש והנכם בוחרים לשלב מתנדבים בת םאמכל מקום, כנית. ותשיצטרפו ל

 תהליכים הבאים:ל

 .יווי, הדרכה ותגמול(גיוס, לול מתנדבים )יהנ •

 ניהם. בישוטף וקשר של המלווה הרוחנית  הסנכרון בין תפקידו של המתנדב לז •

 .ווה רוחנית ו/או מתנדבמתן אפשרות בחירה למשתתף לגבי מל •

 הנחלה של שפה וכלים מעולם הליווי הרוחני באמצעות הכשרה מעמיקה. •

ית תכגון: תקשורת אמפ ,עסקו בנושאים שונים עמותהב עובדיםולים מתנדבלההכשרות 

קותיו ויצירת  במצוקשיש את ה , היכולת לשמועית ויצירת קשרתהקשבה אמפלוחמלה, כלים 

 ועוד.    ,סטים רוחניים לתקשורת, סוגי תקשורת נוספיםש בטקשימו ,חיבור רוחני עמוק

 

 כוח אדם

 .כניתותהרכזת  •

 מלווה רוחנית.  •

 .מתנדבים •

 ות בגין מתנדביםצארוחנית והוהמלווה העם ₪ עבור המפגשים   100,000כנית: והת עלות

 .כנית(ולריכוז הת וח אדם)לא כולל כ

 קשר ליצירת

  .כניתורכזת הת ,עו"ס בעמותה ,ג'ני רוזן

 jengo1982@gmail.com דוא"ל:

 04-6560861טלפון:  
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