
 
 

 נייםידוח ב –תכנית לליווי רגשי של קשישים וניצולי שואה בסגר השלישי 

 

 

 רקע ורציונל התכנית:

בתקופת הקורונה ופרט בתקופת סגר, אוכלוסיית הקשישים מתמודד עם בדידות קשה. 

למגיפה ולהידבק, הקושי במרחק ממשפחה ומכרים וההתמודדות עם  החשש להחשף

אתגרים קונקרטיים של רכישת מזון ותרופות, הופכים רת הקשישים לפגיעים ונזקקים אף 

יותר. האוכלוסיה של תכנית מזדקנים בכבוד מאופיינת בקשים כלכליים ומצוקות חיים כמו 

ועוד. חלקם ניצולי שואה ובעלי סימפטומים אלימות במשפחה, אובדנים ושכול, בעיות בריאות 

פוסט טראומטיים שעם השנים הולכים ומתגברים, נוכח התרופפות מנגנוני ההגנה והירידה 

ההתקרבות לסוף החיים מעלה זיכרונות עבר ביחד עם החלשת הכוח הפיזי בתפקוד. 

שים והבדידות, עלולים לגרום להחרפת השפעתם של רגשות מודחקים ולהביא את הקשי

 למצבי מצוקה רגשיים.

 



 
 :פירוט התכנית

התכנית של העמותה מעניקה מענה רגשי לקשישים ולניצולי השואה בעת הקורונה. הטיפול 

ניתן על ידי צוות של עובדים סוציאלים ומטפלים רגשיים ונותן מענה לבדידות. השיחות 

 מקנות תחושה של דאגה, תמיכה  ואהדה למצבו של הקשיש.

הכלה למגוון הרגשות ואיוורור הרגשות העולים  –בנוסף, המטפל נותן מענה של וינטלציה 

חשש להידבק בנגיף הקורונה, חשש להישאר ללא מצרכי מזון ותרופות, דכדוך  -בעת הזו 

ועצב בשל ניתוק מבני משפחה, תסכול מהמצב, ואף לעתים שחזור של מצב טראומטי שהיה 

 סגר והעדר מצרכים ותחושת החירום.בעת מלחמות קודמות, בשל ה

צוות המטפלים מספק תשובות לצורך חשיבה חיובית ונותן תוקף לתחושות שעולות ומנרמל 

אותן, כך שקשיש או ניצול השואה לא יחשוב שהוא חריג, אלא במצב לא נורמלי כזה, הוא 

י, העצמה, מרגיש ומתנהל בדיוק כמו אחרים באותו מצב. בשיחות יש התמקדות על חוסן איש

 חיפוש כוחות ועידוד.

זאת ועוד, צוות המטפלים עושה מיפוי צרכים ונותן מענה קונקרטי לצרכי הקשיש כולל 

מתנדבים שיביאו תרופות, חומרי ניקוי,מזרן, שירותי חשמלאי וצרכים אחרים שעולים ובנוסף, 

  מיצוי זכויות כמו בירור זכות לשעות סיעוד מול ביטל"א ועוד.

 :סית היעד של התכניתאוכלו

יפו ובת ים. כולם מוכרים ברווחה והופנו ע"י -קשישים וניצולי שואה מהערים ת"א 300 

המחלקות לשירותים חברתיים. חלק גדול מהקשישים גר לבד וסובל ממחלות, מהעדר עורף 

 אקונומי נמוך.-משפחתי וממצב סוציו

שיחות  245רון התקיימו ובמהלך השבוע האח 10.1.21התכנית החלה בסגר השלישי ב
 מטפלות רגשיות,. 16ע"י טיפוליות של שעה בטלפון 

עצב, דכדוך, חשש ובדידות כמו כן ) הביעו תחושות 80%משיחות שנעשו נמצא כי רובם (

רובם הגדול מגן על עצמו תחושות געגוע לבני משפחה עלו בקרב רב גדול של הקשישים. 

 בסגר על מנת לא להיבדק מהנגיף כל עוד אין חיסון מלא. 

 .3.2את התחושה בממוצע   1-4-ניצולי השואה חוו בדידות ודירוגו את התחושה מ

הקשישים ברובם הגדול מודים על תשומת הלב, ההקשבה והשיחה ואומרים פעמים רבות 
אותו יום. רבים מהם מבקשים מהעובדת שזוהי שיחת הטלפון היחידה אשר התקבלה ב

, אשר התקשו לדבר או היו עייפים או חסרי 12%שתבוא לבקר אותם בתום הסגר. היו מעט 



 
סבלנות לשיחה או עם קשיי שמיעה. למרות זאת נמשיך וננסה לייצר איתם קשר תומך 

 בהמשך. 

ושא של סיפוק הנ  -חלקם הביעו חשש מהעדר צרכים קונקרטים, הצטיידות במזון ותרופות

הצרכים טופל באמצעות רכז התכנית בעמותה, מתנדבים, ובאמצעות תיווך למחלקות 

 הרווחה ולאירגונים נוספים.

רב הקשישים וניצולי השואה הביעו צורך בשיחות ושמחה מהן והעידו כי חשו טוב יותר 
  לאחריהן והביעו ציפייה לשיחה נוספת.

 המשך התכנית:

ון של התכנית, לאחר שבוע של פעילות, ניכר כי הצורך להמשך שיחות עם סיום הסבב הראש

טיפוליות עם הקשישיפ וניצולי השואה עדין קיים. הם אוכלוסיה בסיכון בשל גילם ונמצאים במצוקה 

 רגשית רבה.



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 


