מי אנחנו?
ארגון חברתי שיוסד בשנת  2008על ידי המדרשה הישראלית למנהיגות בתל אביב 'בני
ציון' .מטרת הארגון היא לחדש את המחויבות של הצעירים לזקנים במדינת ישראל ובכך לגשר על
הנתק שנוצר בין הדורות ,נתק שהוביל לניכור בין הדורות ולבדידות קשה בקרב מאות אלפי זקנים.
אנו מאמינים שהמפגש הבין דורי הקבוע יתרום לדור הצעיר והוותיק כאחד.
מי הפעילים שלנו?
בחרנו במאות מחניכי המדרשות למנהיגות והמכינות הקדם צבאיות בכל רחבי ישראלי להובלת
תחילת דרכו של הארגון .כיום פעילים בארגון מלגאים מהאוניברסיטאות השונות ,יחד עם צעירים
המגויסים בימים אלה במסגרת תכנית 'עיר ללא בדידות' מקרב הקהילה העסקית הצעירה בתל
אביב.
מהי פעילות הארגון?
'דורות' -מפגשים המייצרים קשרים אישיים ארוכי טווח המאפשרים הקלה בחיי הבדידות והניכור.
המפגשים מתקיימים בביתו של הזקן אחת לשבוע.
'עזרה בדרך' -מטרת התכנית היא לסייע לזקנים בצרכים היומיומיים שלהם .פרויקט 'עזרה בדרך'
מתרכז בעיקר בלמידה וסיוע במחשבים לזקנים בודדים ,ליווי לבדיקות ותורים רפואיים בקופות ובתי
חולים ותיקונים ושדרוגים קטנים שהזקנים אינם יכולים לבצע בעצמם.
'ושמחת בחגך'-אירועים ושמחות בחגי ומועדי ישראל ,המחזקים את הקשר בין הדורות ומאפשרים
לחלק נרחב יותר של האוכלוסייה להיחשף לארגון ולקחת חלק בפעילות קצרה ומשמעותית.
מוקדי פעילות ופירוט מתנדבים תשע"ה-תשע"ו
מרכז( :תל אביב ,ירושלים ,לוד)  125צעירים 140 -זקנים.
דרום( :באר שבע ,אופקים ,ירוחם ,דימונה ,קרית גת)  50צעירים 65 ,זקנים.
צפון( :נצרת עלית ,חיפה ,עכו ,קרית אתא ,עכו)  70צעירים 85 -זקנים.
סה"כ ארצי 245 :צעירים 290 -זקנים.
'דור לדור' במדיה ובתקשורת
שיפוצי בתים של זקנים בודדים לקראת חג הפסח – כתבה באופן שישי ,ערוץ .10
o
"מסביב למדורה" – מיזם חדש המזמין נציגי דור המייסדים לספר על ימי קום המדינה
o
במדורות ל"ג בעומר ברחבי הארץ .כתבה ב"עושים סדר" ,כתבה ב"עולם הבוקר".
כתבות וסרטונים נוספים ניתן למצוא כאן
o
אתר האינטרנט www.dorldor.org.il :ו דף הפייסבוק שלנו.
o
השותפים שלנו
עיריית תל אביב יפו מהווה את השותפה הראשונה והמובילה מתחילת דרכו של הארגון ,המעניק
היום את המענה המוביל לבדידות הזקנים בעיר.
המדרשה הישראלית למנהיגות ,מייסדת הארגון ופורום 'קול הדורות' .הפורום מהווה ארגון גג
חדשני וראשון מסוגו לארגונים הבין דוריים במדינת ישראל .הפורום מובל על ידי מנכ"ל ארגון 'דור
לדור' ופועל בשיתוף ובליווי מלא של ג'וינט ישראל אשל.
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