
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 שער הנגב מועצה אזורית שוב:ישם הי

לך: סטודנטים וותיקים לומדים מהיכן אני בא ולאן אני הו" :קורס אקדמי :כניתושם הת

 "קנהיבבגרות ובזביחד על התפתחות האדם 

 יאלית במכללת ספיר.  שער הנגב והמחלקה לעבודה סוצ " יחדיו" : עמותת מפעילהגוף ה

במשך מפגשים,  14אחת לשבוע, שעתיים אקדמיות,   ה:ותדירותהפעילות  , משךמועדה

 סמסטר. 

 מכללת ספיר.כיתת לימוד במקום: ה

וזקנים  ורס בחירהבחרו בקורס זה כק אשר סטודנטים לעבודה סוציאלית: יעדה קהל

 עצמאים עם יכולת ורבלית וקוגניטיבית תקינה. 

 קורסים.  שני ;צעירים סטודנטים 30-סטודנטים ותיקים ו 30שתתפים: מהמספר 

 מבנה ותוכן :תיאור הפעילות

, קנהיוהזכני הקורס עסקו בסוגיות מרכזיות המאפיינות את ההתפתחות לאורך הבגרות ות

ועד הבגרות המאוחרת. בקורס הוצגו גישות  גרות האמצעיתעירה, דרך הבהחל מהבגרות הצ

בתהליכים  ן והתקיים די ו תיאורטיים המתייחסים להתפתחות לאורך החיים הבוגריםומודלים 

האופייניים לתקופות ההתפתחותיות השונות ולמהלך החיים הבוגר בכללותו, כגון זוגיות,  

הדמיון  נבחנו  תך הלמידה המשותפ. במהלדוריים, רווחה אישית ואיכות חיים -יחסים בין

נעורים   ,קשורים להתפתחות, כמו למשלדימויים הלוהשוני בין הדורות באשר לתפיסות ו

 ושינויים גופניים.  ת, הורוקנהיוז



תיאוריות ומודלים של ; ובגרות גיל, התפתחות, זמן נושאים הבאים:ב המפגשים עסקו

מעגלי   ריים לאורךדו-יחסים בין ;ותיתקנה כתופעה חברתית ותרבי ז; וגרהתפתחות האדם הב

 הזדקנות מוצלחת ואיכות חיים.   ;רווחה אישית ;מגולם לפרפר - תמורה ושינוי ;החיים

בכל אחד . ה, סימולציותדיונים, תרגול בכית הרצאות,מצגות, סרטים,  הייתה: מודישיטת הל

  .ותיקר וסטודנט טודנט צעיבצמדים או ברביעיות של ס לדיון ו זמן למפגשהוקדש ים מהמפגש

דורית חיובית  -אינטראקציה בין וגם צורת הישיבה בכיתה הייתה מעורבת. כל אלה עודד

עצמם   ם וקשר בין הוותיקי העל חשבון יצירת אינטראקצי ההיזה לעיתים  אם כי ,ומרגשת

רב קשר ינים לכי היו מעוני ציינו, הוותיקים  והפיכתם לקבוצת השתייכות. בשיחות המשוב

 הנו שדווקא האינטראקצילעומת זאת, היו שציי .שוויםכרות מעמיקה עם קבוצת היהלוותר י

יום.  -ירה ושמחה חסרה להם ביוםעוירה צושכן א ,עם שכבת הגיל הצעירה תרמה להם יותר

  בשלשות )סטודנט צעיר ושני סטודנטים אניתן להתגבר על כך שהתרגול לא יהיה בזוגות אל

 קבוע או מתחלף.  , האם הואסידור הישיבה גם עלת הדעת א יש לתתה. יעי י( או ברבותיקים

ם תא עחמומלץ להזמין את הסטודנטים ואת הוותיקים כחצי שעה לפני המפגש לזמן אתנ

 דורית. -כיבוד קל ושיח לא פורמלי, כדי להעמיק את ההיכרות הבין

צוי לנצל  . רהסעה אורגנה שובים שונים הפזורים ברחבי המועצה ועל כןימי גיעוהמשתתפים ה

   היכרות וקרבה בין המשתתפים.זמן ההסעה ליצירת את 

אך לא , כניתולק בתחהקורס היווה הזדמנות למשתתפים שאותרו כבודדים וגילו עניין לקחת 

להצטרף לקבוצת עניין שהופעלה במסגרת המיזם בקיבוץ  , מסיבות שונות,היו מעוניינים

 .שלהם

יחד עם   םלה עבור הסטודנטים הוותיקיכלבמטרם תחילת הקורס התקיים מפגש מקדים 

כרות בין משתתפי יכנית מהעמותה והמרצה של הקורס. מטרות המפגש היו הורכזת הת

במכללה, הסבר על מהלך הקורס  הכרות עם סגל המרצים, אוריינטצי י, ה םקייהקורס הוות

היה גש המפלה והמכלגם נציגים בכירים מהעמותה ומ הגיעוש גמפלומטרתו ותיאום ציפיות. 

 יום חג לכולם. לאחר המפגש רשימת המשתתפים התייצבה סופית. 

משוב לת סיכום, חשיל םהוותיקיו התקיים מפגש נוסף של הסטודנטים  עם תום הקורס

האם  בשלב זה נבדק .ל העמותהקים בפעילויות שהמשכיות של קבוצת הוותיבחינת לו

 קיימתילויות שונות שהעמותה מפעילות יחד כקבוצה, הוצעו פעאת הרוצה להמשיך  הקבוצה

כי הרצון לתרום לסטודנטים והעניין בלמידה   ,ציינו מרבית המשתתפים. פעילות פרטניתכגם 

בפעילות   ענייןרס ועל כן הביעו פחות ם העיקרים להשתתפות בקולה היו המניעילפעילה במכ

 וץ לכותלי המכללה. המשך מח



 כוח אדם

 .כניתותהרכז  •

 לה.איש סגל מהמכל - מרצה •

למכללה עבור הסטודנטים  בגין תשלום  , (ייםאקדמ ₪ )שני קורסים  35,000 כנית:והת עלות

 (.ניתכוח אדם לריכוז התוכולל עלויות של כ)לא  הסעותוהוותיקים  

 שר ליצירת ק

 , מנכ"לית העמותה.בדרמן-חיה לוי

 hayabl@sng.org.ilדוא"ל: 

 . כניתורכזת הת רוני סרי,

 ronis@sng.org.ilדוא"ל: 

 08-6802682טלפון:  

 

 


