
 

 

 

 תיאור המענים ביישובים –מיזם הבדידות 

 : אילנית שטיינברגר, מנהלת מיזם הבדידות כתיבה

 

 יפו-תל אביבשוב: ישם הי

 י שבועהפגת בדידות בסופכנית: ושם הת

 . יםחברתיהשירותים הנהל ייפו, מ-: עיריית תל אביבמפעילהף גוה

 חת לשבוע/שבועיים.  א ,תשישי/שבשי/חמי - סופי שבוע ה:ותדירותהפעילות  , משךמועדה

  מועדון פורטר )מועדון חברתי לאזרחים ותיקים, הציבוריים דיירים בדיורים המועדון מקום: ה

   .(ביפו

 יעדה קהל

  וכן חברי מועדון פורטר והקהל הרחב. ובסמוך אליהםם  בדיורים הציבורים זקנים המתגוררי

 זקנים.  150משתתפים: המספר 

 מבנה ותוכן :תיאור הפעילות

אקונומי נמוך. לרבים מהם קשיים  -אוכלוסייה במצב סוציו ריים מתגוררתדיורים הציבוב

אינם   ,60הם מעל גיל  חתי וחברתי. מרבית הדיירים עדר עורף משפייומיים, ה-קיומיים יום

תחושת  יש ביניהם יחסים מתוחים, שמגבירים עוד יותר אתולעיתים  אחררים אחד את המכי

זדמנות הירה נעימה בדיור הציבורי, ו כנית הייתה לייצר אוובת ההניכור והבדידות. המטר

. הפעילות הבדידות םוצמצתחושת השייכות ו הגברת בין הדיירים,כרות יואפשרות לה

בימי שישי כללו קבלת שבת,  ים התקיימה בימי חמישי או שישי. המפגשיםי ם הציבורבדיורי

שירה   ,ריקודים -ל פעילות מוסיקליתע ה היהדגש  בימי חמישי כאשר ,קידוש וסעודה חגיגית

 כיבוד קל.  ו



מועדון   -ביפו  שכונתי-פעילות נוספת לקהל הרחב התקיימה בימי שבת במועדון חברתי

 תחיל בארוחת בוקר משותפת ולאחר מכן התקיימו פעילויות בנושאיםכל מפגש ה פורטר.

ניות אחרות, הרצאות, פת גושירה בציבור, זומבה ופעילויוהרקדות,  מוסיקה,כגון:  ,שונים

  ,המשתתפיםו יחד הרכזים החברתיים חרוב םתכניהאת ומה. משחקי שולחן, בינגו וכד

 ר את תחושת השייכות.יבות להגיע והגבי, דבר אשר יצר מחו הרצוןבהתאם לתחומי העניין ו

ין  כרות מעמיקה ב יביצירת המיוחד קיים אתגר  ל אנשיםמספר רב ש בהשבפעילות 

דות. לצורך כך, הרכזים החברתיים  וצר תחושה של שייכות והפגת בדיותישכך  ,המשתתפים

ה יזומה לאכגון הע  ,אישיות ומעמיקות תבתוך המפגשים הזדמנויות לאינטראקציו יצורל ניסו

. בפעילות במועדון  חלקבה שנים לקחת נושא לשיחה במהלך הארוחה ועידוד הביי של

יכלו  יו פזורים שולחנות קטנים שסביבם הבכל פעם,  זקניםעשרות  שבה השתתפו ,פורטר

ניתן היה להבחין  אפשר אינטראקציה יותר אישית. עם הזמן, מה שלשבת כארבעה איש, 

הגיעו ביחד לפעילות   זקנים, בסמוך לאותם חברים. לעיתים ם ישבו במקומות קבועיםשאנשי

 ומה.  יבו ביחד בסזף עוא
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