
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 שוב: שפרעםישם הי

 בוחרות בחיים כנית:ושם הת

 העמותה למען הקשיש בשפרעם. :מפעילהוף גה

  .אחת לשבוע :הותדירותהפעילות  , משךמועדה

 .בעמותהמקום: ה

 .אשר אינן פעילות חברתית אלמנות קנות רווקות אוז: יעדה קהל

 קבוצות.  חמש ;זקנות 60: ותמשתתפהפר סמ

  מבנה ותוכן :תיאור הפעילות

שהיוו חלק אינטגרלי  ,שלוש נשות מקצועעל ידי כנית כללה שלושה שלבים אשר הונחו והת

סיכולוגית קלינית ת סוציאלית, פעובד - רכזת :כנית וליווי המשתתפות בהולאורך הפעלת הת

מטפלת קוגניטיבית התנהגותית )מנחה  - עובדת סוציאליתדינמיים( ו-נחה תהליכים פסיכומ)

 (.CBT שיטת תהליכים על פי

 משךבאחת לשבוע  קלינית נפגשוהית הפסיכולוג או CBT-מטפלת ה שלב פרטני: - שלב א'

שהוכן לכך בעמותה. הפגישות   ,ר ייעודישבועות )בהתאם לצורך( בחד ארבעה עד שמונה

ם של מוטיבציה נמוכה )בעיקר במקריבביתה של המשתתפת לעיתים התקיימו ות אשונרה

בעמותה,   לקיים את מרבית המפגשים יתהאך השאיפה הי ,וחסמים שונים ליציאה מהבית(

ת המקצוע תפת לאשתבפרטיות וללא הסחות דעת. במפגשים הפרטניים נבנה אמון בין המש

עם  עבדוהמטפלות  ,. כמו כן(ונחיתמ)אותה תפגוש המשתתפת בהמשך בקבוצה ה

סייע  קיימים והגברת המוטיבציה לשינוי. השלב הפרטני  המשתתפת על הסרת חסמים

 .בהכנה של המשתתפת לקראת השלב הבא



גותית או על  התנה-על ידי מטפלת בשיטה קוגניטיבית הונחהשלב זה  שלב קבוצתי: - לב ב'ש

אחת מפגשים,   12התקיימו בשלב זה יחד.  הןידי הפסיכולוגית הקלינית או על ידי שתי

בתכנים של העצמה אישית, "אני" במרכז, עסקו שעה וחצי(. המפגשים בוע )כל מפגש כלש

רכישת מיומנויות   ה,ות, התמודדות עם קונפליקטים במשפחאישית, אסרטיבי-תקשורת בין

 תנת מחשבומשמרים את הקשיים הקיימים, בחילעזרה עצמית, התמקדות בגורמים ה

לא היו מוכרות  למודעות מחשבות והתנהגויות שואמונות שתקפותן ניתנות לבחינה, העלאה 

קיד  תפה כאשר לחברי הקבוצ פתבין המשתת העבודה התהליכית נעשתה ., ועודלנשים

ר הבנה עצמית פשאר. המרחב המשותף לשקף את התהליכים שקורים בחדהיה  המנחה

יב משמעותי ביצירת  רכ שהואבין הנשים, יה תאמפ פיתוחו מעמיקה כלפי גורמים מעכבים

יה ת, האמפמוטיבציה לשינוי. ההתמודדות של חברות הקבוצה עם קשיים משותפים 

כרות וחיברות. הקשר שנוצר העמיק  יותי ליצירת אמון, ההיוו בסיס משמע ההדדיתתמיכה הו

 מגובשת. עם הזמן עד לכדי יצירת קבוצה

המשיכו חברות הקבוצה לשלב קבוצתי   ילב השנשלאחר החברתי: -שלב המשכי -שלב ג' 

שלב זה רוכז על ידי רכזת   .ייהאפ  ,כגון בישול, גינון ,יחד תחום עניין לעסוק בו  בחרוהן נוסף. 

זמה על אופי  לקחת יותר אחריות ויו ו/או מדריך מקצועי. המשתתפות התבקשוכנית והת

הייתה אחראית על תכנון  הכל אחת בתור - תחום הבישולבמפגשים ב :ההמפגשים, לדוגמ

 קיד השף.המפגש בתפ

כך שלאחר  ,קשר בין המשתתפותהמשך עודדו ה המפגשים סביב תחום עניין משמעותי

בניהול עצמי )בליווי של  עילות והקשר במספר דרכים: קבוצה את הפ חברות המשיכוה םמסיו

 של העמותה והתנדבות יחד במרכז היום.   העמותה(, השתלבות בפעילות

 דםא כוח

 משרה. 70%-ב עובדת סוציאלית ,כניתותהרכזת  •

 . קבוצות מנחות •

 התנהגותית )עו"ס(.-תימטפלת קוגניטיב •

   .פסיכולוגית קלינית •

 

 עות למשתתפות.והס וח אדםעבור כ ,)לשנתיים( ₪  500,000כנית: והת עלות

 ליצירת קשר

   .ותה למען הקשיש בשפרעםסוהילה כרכבי, מנכ"לית העמ

 elderly_center@walla.comדוא"ל: 

 04-9862265טלפון: 
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