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מהם מעידים שחווים  42%, ותיקיםחיים מעל מיליון ומאתיים אלף אזרחים בישראל 
הכוח המשמעותי של  אתם , חשובאתם ממלאים תפקיד . תחושת בדידות יומיומית

איכות  להם ובכך אתם משפרים את הארגון המגיע לבתי האזרחים הוותיקים ומסייע 
.ות אותם אתם מלווים/הזקניםחייהם של 

ה  /באיזו מידה אתבשאלה , ות/לזקניםסקר שביעות רצון טלפוני ביצענו ף"בתש
ציינו שהקשר  74%, 1-5ת בסקאלה של /ת רצון מהקשר שלך עם המתנדב/שבע

ציינו שהקשר משמעותי במידה רבה  26%ו( 5)משמעותי עבורם במידה רבה מאוד 
(4  .)



ות/צעירים, ן/ארגון דור לדור מזמין אתכם
,טובלעשותות/שרוצים

!אלינולהצטרף 
ביחד נוביל שינוי חברתי ביחס של  

הגיל השלישינשי.אהדור הצעיר 



באפשרותך לקחת חלק ולהתנדב אצלנו  
:בשתי תוכניות חשובות



:מלגאי דור לדור פעלו השנה בשתי תוכניות חשובות

"  דורות"תוכנית . 1
טווח  חברתי ארוך -אישייצירת קשר מטרתה 

.  שיהווה קשר אישי בין דורי
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" עזרה בדרך"תוכנית . 2

הפניות  , הרווחהפניות מהזקנים ומגורמי קבלת 

י הארגון לפעילים דרך  "שמגיעות מתפרסמות ע

".  עזרה בדרך"קבוצת הוואצאפ המיוחדת של

דורארגון
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ליווי אישי–" דורות"תוכנית 

הבדידות  על חיי הקלה המפגשים האישיים מאפשרים 

,  והניכור המאפיינים את החברה האורבנית המערבית

מתוך נקודת הנחה שקיים דור צעיר המעוניין ללמוד את  

וילמד להעריך את האנשים  ,עברו ולהתחבר לשורשיו

,  מצד הזקן. המבוגרים שעיצבו את המציאות בה הוא גדל

התכנית מאפשרת לו להרגיש משמעותי וחשוב לאדם  

.  לו להיות פעיל ושמח יותרפוגש ומאפשרת אותו הוא 

:ועכשיו בהרחבה



"  עזרה בדרך"תוכנית 

הפניות שמגיעות  . פניות מהזקנים ומגורמי הרווחהקבלת 

י הארגון לפעילים דרך קבוצת הוואצאפ המיוחדת  "מתפרסמות ע

מתרכזות בסיוע בתיקונים קלים  הפניות". עזרה בדרך"של

עזרה  , בבית שהזקנים אינם יכולים לעשות בעצמםוסידורים

ליוויים לבדיקות ותורים רפואיים בקופות ובתי חולים  , במחשב

מטרת התכנית היא לסייע לזקנים  .ואפילו סתם לשבת לקפה

בצרכים היומיומיים שלהם וכן ליצור קשר ראשוני עם זקנים  

אך חלקם הגדול מעוניינים גם בקשר  , שאמנם מבקשים סיוע טכני

.חברתי ארוך טווח



המשתמשיםצעירים
באפליקציהכיום

המשתמשיםזקנים
בשירות

פניותעלמענה

הםזקניםבשנהחיבורים
חוזריםמשתמשים

פועליםאנובהןרשויות

5K4K85%

34מ 1 3.2K

עזרה בדרך–ביצועמולתכנון

(פ"תש)במספרים" עזרה בדרך"



על  המשכנו ונמשיך לפעול הקורונה בתקופת 
–מנת לסייע לאוכלוסייה הפגיעה ביותר 

ות ממשיכים  /המלגאים. הוותיקיםהאזרחים 
לאורך כל התקופה תוך כדי התאמות  לפעול 

שנעשו על מנת שלא לסכן את האזרחים 
. הוותיקים

פעילות בתקופת הקורונה

אזרחים 5,000מ סייענו ללמעלה בקורונה 

הארץ ותיקים בכל רחבי 
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