
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 ירושליםישוב: ישם ה

 מחסוי לגלוי_ית:נכותשם ה

 סויים. הקרן לטיפול בח ,המרכז הישראלי לאפוטרופסות :מפעילהגוף ה

 משך שנתיים. בכנית התקיימה והת :הותדירותהפעילות מועד, משך ה

 בתי הזקנים בקהילה או במוסדות.מקום: ה

שהמרכז  ,זקנים חסויים )על פי ההגדרה בחוק הכשרות והאפוטרופסות( :יעדה קהל

ית  משמש להם כאפוטרופוס, על פי מינוי ב ,הקרן לטיפול בחסויים ,ופסותוטרלאפהישראלי 

על פי מינוי של המוסד לביטוח   ,המשפט לענייני משפחה או כנאמן לגמלת הביטוח הלאומי

 נתק מוחלט ממסגרות משפחתיות או חברתיות.ם להשיש זקנים בחרו נכנית ולאומי. לת

כנית כאשר לאורך והלך התבים נוצרו במתנדלמ קשרים בין זקנים 67משתתפים: המספר 

 .  בוע רק כמחציתםזמן התקיימו באופן עקבי וק

 מבנה ותוכן :תיאור הפעילות

כרות מעמיקה יה זקןהתפקידו היה להכיר את מתנדב, אשר - הותאם ידיד משתתףלכל 

ו תרבותו, יכולותיו הפיזיות, המנטליות והאמצעים שברשותשלו, העניין  הנוגעת לתחומי

תוך  ,של המשתתף רצונוללות תאים פעי ההידיד  כרותיההלאחר בתו הטבעית. סביב

באופן   םמשתתפיקרו את היחברתיים. הידידים בקשרים פיתוח להאישית ו והתייחסות ליכולת

)מרכזי יום, מתנ"ס, שכנים,   םבסביבת יםהציבורי  יםלמרחב אותםחשוף ניסו לו קבוע

 . ןלהשתמש בהאותם ולעודד שלהם רתיות בהח תותאת הרש  להרחיב , (מועדונים, חוגים

משני הצדדים.  ומוכנות הדורש מאמץ  ,תהליך מורכב ואהמשתתף למתנדב בין קשר יצירת 

של  תשבועות, לאור חוויות עבר לא קלו מספר לקחתהליך זה  מהמשתתפיםק אצל חל



  ,לעיתיםת. רבו ים חברתיים שהיו מצומצמים שנים נטישות ופרידות כואבות וגם לאור כישור

דמות ו להורגללא ש, מצד המשתתפיםעם חשדנות )גלויה או סמויה(  ותחילה יםהקשר

 נרכשת או סוציאלית. הקשר נוצר ברגע ששמגיעה אליהם ללא תשלום וללא מטרה קליני

 . תיתיאמאכפתיות רצון ו ,להגיע באופן עקבי מתוך בחירה המתנדב ימשיךש ,אמון

 :  משתתפיםהמתנדבים לבין  ו במסגרת הקשריםיימהתקלהלן דוגמאות לפעילויות ש 

המתגורר  משתתףאחיו של תנדב יצר קשר עם קשר עם המשפחה: מהחידוש  •

 גשת הקשרנסייע בה . המתנדבקשישבקנדה והוא בן המשפחה היחידי שיש ל

 עדרו של המתנדב.יגם בה למד להשתמש בההמשתתף ש ,יפסקיתוכנת  באמצעות

 באמצעות: ימות השבוע ולות לגרום הנאה בכל יכ אשרהנגשה לפעילויות פנאי  •

o מוסיקה אהובה על הקשיש שהמתנדב מעלה להם ,רכישת נגני מוסיקה 

  .ומדריך אותו כיצד להשמיע אותה

o ית מגדלת להקלה על הקריאה. רכישת זכוכ 

o   .מנוי לספרייה לעיוורים וקבלת ספרים מוקלטים 

o שימוש במחשב קיים במסגרת המוסדית. 

o י חברה. משחק םע כרותיה 

הופעה מוסיקלית, למוזיאון, לבית קולנוע, לה, קפ לבית , למשלמשותףיציאות לבילוי  •

 . טיול בשכונהל

 ואירועים בצורה משפחה, ציון חגים בני ום שנה לציון אירועים אישיים: ימי הולדת, י •

 .אישית

ת  חייבהנ ,ועוד אקטואליה, דרמה, אומנות למשל  ,בנושאים שונים מפגשים קבוצתיים  •

 . במסגרת התנסות מעשיתריפוי בעיסוק/ פסיכולוגיה /בודה סוציאליתסטודנט לע

אינטרנט, אתרי התנדבות וארגוני  כגון:  ,שוניםמתנדבים נעשה בערוצים ה גיוס ךתהלי

נוצרו שיתופי פעולה . כמו כן, (התנדבות, ארגוני גמלאים, מקומות עבודה, קהילות )בתי כנסת

.  רשותדמו מכינותעם  יברסיטה העברית,ריפוי בעיסוק באונלו ליתיאסוצבודה י ספר לעעם בת

 שיתוף פעולה מרגש נוצר עם האגודה לצער בעלי חיים בירושלים. האגודה הפנתה מתנדבים 

תיווך לקשר בין המתנדב לזקן נעשה ה ה,לעם כלבם. במקרים אאצל הקשישים אשר ביקרו 



ה, שמחה, עודדה תקשורת בין הזקן לכלב מנעיירה ובאמצעות הכלב. נוכחות הכלב יצרה או

שג משמעותי יה - מחוץ לכותלי המסגרתלקשיש, למתנדב ולכלב עודדה טיול משותף  אףו

 מאוד.  

רה על המוטיבציה של המתנדבים בעיקר  ם משמעותיים בשמיתמיכה, הדרכה וליווי שוטף ה

 ץמלמוכן ל  ם.היינב סביב שבירת המחסומים של הזקן ובניית הקשרובתחילת ההתנדבות 

והן למתנדבים בשמירה  הן לרכז , המסייעותכניתולהנחיל שגרות עבודה במהלך הפעלת הת

דוגמאות משגרות העבודה  ויצירת קבוצת עמיתים. להלן  מידע על קשר שוטף, קבלת הדרכה,

 ומתן ליווי מקצועי שוטף.   כנית בשמירה על קשר עם המתנדביםואשר סייעו לרכזת הת

 כגון:   ,ושאיםבנ בועי קמפגש חודש .1

 כנית.ומיקוד מטרות המיזם ומשמעות העשייה בת    •

 צמצום בדידות באמצעים שונים.  •

 בריאות הנפש וזיקנה.מידע בסיסי בנושא   •

 . רעיונות לפעילויות  •

 . למידת עמיתים  •

 .תמיכה  •

 שיחה טלפונית אחת לחודש. .2

 כנית.וזת התח חודשי לרכדו תשליח .3

המסכם את הידע שהועבר, המפגשים העתידיים,  ר( )ניוזלטעלון חודשי הפצת  .4

 העשייה בשטח, מאמרים וידע הקשורים לעשייה.  

  אחת לחצי שנה. ,בשטח  הצמדים שנוצרול כנית למפגש שוהצטרפות רכזת הת .5

 תגמול המתנדבים.לפעילויות לגיבוש ו .6

 סביב חגי ישראל, פעמיים בשנה. קניםאירועים משותפים של המתנדבים והזקיום  .7

 

  םדא חכו

 משרה. 75%רכזת התוכנית:  •
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