
מלגת קהילה מחבקת  
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דאגה לעתיד  

ה  /הקשיש

לאחר סיום  

המלגה

הפגת בדידות  

מיפוי צרכים  

קהילתיים  

נוספים  

הקניית ידע 

וכלים  

מהשטח לכם 

הסטודנטים  

בטחון תזונתי  

לקשישים  

נזקקים

מטרות העל של המלגה



בדידות



ריחוק מאנשים או  , רגשי המבטא חוסר השתייכות⁻בדידות היא מצב חברתי

עקב מחסור בתקשורת  , סביבת אנוש ולרוב כמיהה עזה להתחברויות עם אחרים

.  או במגע גופני

להרגיש רצוי  , להתקבל, היא געגוע להשתייך, בדידות היא השתוקקות לקרבה

.ואהוב

??האם בדידות נוצרת כי אתה לבד
?האם בדידות היא אובייקטיבית או סובייקטיבית



לא אומר שאני בודד–להיות לבד 
לא אומר שאני לא בודד–להיות מוקף באנשים 

Being Alone ≠ Feeling Lonely



לגמלאותפרישה❖

מיותרשאניתחושה-העבודהממעגלניתוק❖

מוסד/מוגןלדיורדירהמעבר❖

(אלמנות)אובדנן❖

לקויהבריאות❖

קוגנטיביתירידה❖

.מהביתביציאהקושי,בניידותמגבלה❖

טריגרים



בדידותחשיםבמערבאנשים4מתוךאחד❖

.ומנטליותפיזיותהשפעותישלבדידות❖

דמנציהכמולמחלותטריגרלהוותעלולה❖

חייםתוחלתבעליבודדיםמבוגרים❖

כבודדיםעצמםתופסיםשאינםגילםמבנייותרנמוכה

,מצוקהתחושת,קוגניטיביותלפגיעותקשורהנמצאהבדידות❖

..אובדניותוהתנהגויותאובדניותמחשבות,דיכאונייםסימפטומים

קצת נתונים מחקריים 



איך מזהים בדידות



???למה פשוט לא נשאל את הבן אדם שמולנו



לא בטוח שתקבלו תשובה כנה

בושה סטיגמה

לא בטוח שתקבלו תשובה כנה



?אליהםקרובמרגישהשאתאנשיםמספיקישהאם❖

?עזרהמהםלבקשבנחמספיקמרגישהשאתאנשיםישהאם❖

?לךשישמהקשריםמרוצהאתהאם❖

?קרובותלעיתיםבודדהמרגישהאתהאם❖

?משפחהבןעםדיברת/ראיתאחרונהפעםמתי❖

?אנשיםופגשתהחוצהיצאתאחרונהפעםמתי❖

לשאול שאלות מכוונות



תקשורת של שיחה והקשבה מייצרת לקשישה תחושות של  
שייכות  
קירבה
רצוי

יקר ללב
מוערך  

נחוץ
משמעות

הלכה למעשה  –הפגת בדידות 



חזרה על רכיבי 
זהות  

קולטים מי אני •

הבלטת חוזקות

מתפעלים  •
ממני 

תיקוף הרגשות  

מבינים אותי•

הקשבה עמוקה

אכפת ממני•

התעניינות אמיתית  
במה שאדם עושה  

חווה,

אני •
משמעותית

אפקט הקשבה אמפטית  



משפחה
חוויות , ילדים , על הנכדים

משפחתיות  

על העבר
?מה עשית בצבא

?איפה נולדת
?מהיכן עלית

ילדותזכרונות

כללי
?מה את אוהבת לאכול

חג אהוב
ספורט

אקטואליה

עמוק יותר
ערכים

מהי הצלחה
אתגר שהצלחת בו

גאווה אישית
חלומות  

?על מה נדבר



?על מה נדבר ?"מושלם"מה נחשב בעיניך כיום 1.

?ולאדם אחר? מתי שרת לעצמך בפעם האחרונה2.

דברים שמשותפים לך ולבן שיחך3צייני 3.

?על מה בחייך את הכי אסיר תודה4.

?מה היית משנה, לו יכולת לשנות משהו אחד בדרך שבה גידלו אותך5.

.מפורט ככל האפשר, ספרי את סיפור חייך, הדקות הבאות4-ב6.

?מה היא הייתה, לו יכולת להתעורר מחר עם תכונה או יכולת חדשה7.

מה  , על העתיד או על כל דבר אחר, על חייך, אם כדור בדולח היה יכול לספר לך את האמת על עצמך8.

?היית רוצה לדעת

?למה לא עשית אותו? האם יש משהו שאת חולמת לעשות כבר זמן רב9.

?מה ההישג הכי גדול בחייך10.

?מה את הכי מעריך בחברות11.

?מה הזיכרון היקר ביותר שלך12.

?מה הזיכרון האיום ביותר שלך13.

?איזה תפקידים ממלאים בחייך אהבה וחיבה? מהי חברות בשבילך14.

.כאלו5חלקו . תכונה אחת שאתן מחשיבות כתכונה חיובית אצל בן שיחתכםלשניהספרו אחת , לסירוגין15.

האם את מרגישה שהילדות שלך הייתה מאושרת יותר משל רוב ? כמה קרובה וחמה המשפחה שלך16.

?האנשים

"…ומרגישים, שתינו בחדר הזה", למשל. נכונות" שתינו"הצהרות 3, כל אחד, נסחו17.

"…הלוואי שהיה לי עם מי לחלוק את: "השלם את המשפט18.



תיאום ציפיות וגבולות 



.יחסיםמערכתלכלטובבסיסיוצריםבריאיםגבולות❖

האחרואתעצמיאתלראותלישמאפשרכזההואבריאגבול❖

.ביחסיםומתחנוחותאימניעת❖

מותרשמבחינתכםמהביןמציביםשאתםמחיצהמעיןהואגבול❖
.שלאמהלביןואפשרי

עליואחראייםשאינכםומהעליואחראייםשאתםמהאתיגדיר❖

אושתפגעולדאגהלאפשרולאלסרבלכםמאפשרהרגשיהגבול❖
.השניהצדאתתאכזבו

?למה זה חשוב



ציפיותתיאוםלפיהתקשרותזמני❖
כספיותהוצאות❖
נוחותלאישגורמתפעילות❖
אשמהרגשיוגרימתתלות❖
הפעילותבמסגרתשאינםבקשות❖
הגרעיניתהמשפחהיחסיבמערכותלהתערבבקשה❖
נאותלאדיבור❖
הסכמתכםללאפיזיותנגיעות❖

סוגי גבולות 



החיבור הראשוני יעשה על 
-באמצעות שיחת טלפון

שיחת הכרות ראשונה שבו 
אתם  מציגים את עצמכם 

תיאום  +ואת הפרויקט 
הפגישה הראשונה

יקבל שיבוץ  ית/כל סטודנט
קשיש שגר בבאר שבע 
והביע את הסכמתו   

.להשתתף בפרויקט

יוצאים לדרך 

הקשר מול הקשישים הוא  
כמובן  –קשר שבועי 

בתיאום ותיאום ציפיות  

ה מתחיל  /כל חיבור עם קשיש
שבו  ( שאלון ) אינטקבמילוי 

תוכלו למפות באופן מדויק 
את הצרכים הבסיסיים של 

הקשישים  

הפגישה הראשונה היא  
למטרת הכרות ראשונית  

תיאום ציפיות  –פרונטליות 
וקביעת המשך הדרך  

כל שבוע עליכם לדווח דרך  
האפליקציה על השעות  
והעשייה של אותו השבוע

באר שובע

במהלך השבוע עליכם גם  
לדאוג להנגשת המענים  

: לדוגמא)לצרכים החסרים 
שיחות טלפון לביטוח 

(עמותות ייעודיות , לאומי

איך זה יעבוד בשטח  



1999הוקמה בשנת •

מזין ובריא מדי יום, לספק מזון חם•

לספק תחושת שייכות וחיבור  •
לקהילה

לעודד ביטחון תזונתי בר קיימא  •
והתנתקות מתלות בגורמי רווחה

אלפיביןמחברתשובעבארקהילת
אם,והסביבהשבעבבאראנשים

כאנשיםואםושותפיםכמתנדבים
עבורםמהווהשובעשבארבמצוקה

.בית

(ר"ע)רקע על באר שובע 



הקשישים 
שלנו

יותר ממחציתם סועדים במסעדה  •
הקהילתית

שייכות  צורך ב•

חוסר ביטחון עצמי•

מישהו לסמוך עליו, חום, קשר•

–מעורר אמון , אישי, קשר רציף•
אחר כך כל היתר

עולם ומלואו–כל קשיש •



12:30–8:30, ה–א: מסעדה קהילתית•

אפשר לקבל ארוחות עד הבית  •
למתקשים בניידות

פעילויות תרבות וחגים•

ימי שיא•

סדנאות•

הרצאות•

אפשר להיפגש עם עוד  –מרכז חברתי •
קשישים

(במחצית השנייה של השנה)טיול שנתי •

...פתוחים להצעות ויוזמות שלכם•

סל מענים של באר שובע



לאתר צרכים•

סיוע בפתרון בעיות•

הסרת חסמים•

מענה  –סל המענים של באר שובע •
למגוון צרכים

עידוד להתחבר לקהילת באר שובע •

העברת  : מציאת מתנדב מהקהילה•
מקל

ימי  : נשמח לסייע ולקדם יוזמות שלכם•
...ירידים, הרצאות, פעילויות, שיא

התפקיד שלכם


