
יד לקשיש

עמותת "יד לקשיש" השוכנת בירושלים מציעה 
תעסוקה לכשלוש מאות קשישים נזקקים בעשרה 
בתי מלאכה בתחומי האומנות – תיקון וכריכה של 
ספרים, ייצור ועיטור של קרמיקה, עבודות מתכת 

וחריטה, ציור על משי וטקסטיל, ייצור נייר ממוחזר, 
צורפות ועוד.

* חפשו ברשת ”יד לקשיש“ או לחצו כאן כדי 
להכיר את פעילות העמותה.

* עמותת "יד לקשיש" שוקלת לפתוח מרכז 
פעילות לקשישים בשכונה שלכם.

* אתם אמורים להיפגש עם אנשי העמותה בשבוע 
הבא. תכננו ורשמו מה הייתם מציעים להם לעשות 

והיכן. כיצד ייקרא המקום וכיצד ייראה? מה יהיו 
זמני הפעילות שם? מה תהיה הפעילות לקשישים?

היעזרו במידע שבאתר "יד לקשיש" כדי להתכונן 
לפגישה עם אנשי העמותה.

* המרכז מתוכנן להיפתח ביום הקשיש 
הבין-לאומי ב-1 באוקטובר, ובטקס חנוכת 

המרכז יוצבו דוכני מכירה:
- אילו פריטים הייתם ממליצים למכור בדוכני 

המכירה?
ניתן למכור גם מוצרים של "יד לקשיש" – היכנסו 

לחנות שבאתר העמותה  ובחרו פריט אחד שתרצו 
למכור.

- הכינו מודעת פרסום ליום זה. 

הקשישים בשכונתי
בחרו מתוך סעיפים א‘ או ב‘ תצפית אחת:

א. תצפית בקשיש או בקשישה
ערכו תצפית על קשיש או קשישה שגרים בקרבתכם או על קשיש 

בקטע מתוך הסרטים שברשימת הסרטים, על פי נקודות התצפית:

- היכן הקשיש נמצא? (ברחוב, בחנות, במרפסת, בסרט וכדומה)
- מה הוא עושה? 

- כיצד הוא מדבר? (בנימוס, באיטיות, בכעס, ברוגע, בדיבור ברור)
- תארו את הלבוש שלו.

- תארו את הבעות הפנים שלו. (שמח, עצוב, חושב, כאוב, דואג...)
- האם הוא לבד או עם מישהו אחר? נסו לחשוב מי נמצא איתו.

- מה ניתן ללמוד מהתצפית על חייו של הקשיש, על משמעות הגיל 
ועל היחס של הקשיש לסביבה ושל הסביבה לקשיש?

הצעות לסרטים (חפשו ביוטיוב או לחצו על שם הסרטון)
- כרישים משוקולד

- "אין לי עם מי לדבר": הקשישים בודדים - ולמדינה אין פתרון

ב. תצפית במרכז לקשישים בשכונה
האם בשכונתכם קיים מרכז, מוסד, מבנה או מקום לפעילויות לקשישים?

אם כן:
- צרפו צילום או ציור של המקום.

- ספרו מהו המקום ואילו פעילויות מתקיימות שם. (ניתן לתעד את 
   המקומות בריאיון או בצילום של המקום ושל האנשים המשתתפים    

    בפעילויות בו.)
כּוָנה . ים בְשׁ יִשׁ ְתִאים לְקִשׁ כּוָנִתית נֹוָסָפת שַתּ - הציעו פעילות ְשׁ

עיר שאין בה זקנים/ א' שטינמן

ּה ְזֵקִנים ְמׁשּוָלה ְלִעיר ֵאין ָבּ ִעיר ֶשׁ
אֹות, ּה ֵעִצים ּוִמְדָשׁ ֵאין ָבּ ֶשׁ

לֹא ַמֲעלֹות ּומֹוָרדֹות,
ְעֵמם. ּה ִמיׁשֹור ַחְדגֹוִני ּוְמַשׁ ָלּ א ֻכּ ֶאָלּ

ּה ֵיׁש ַמְרֵאה ֵעיַנִים, ָבּ
ַאְך לֹא ֵהֶלְך ֶנֶפׁש.

* חשבו למה שטיינמן טוען  ש"עיר שאין בה   
   זקנים משולה לעיר ש[...] כולה מישור   

    חדגוני ומשעמם". האם אתם מסכימים?
* ניתן לצייר את העיר ששטיינמן מתאר עם 

    זקנים או בלי זקנים.

דף חברותא לכיתות ג‘
"למה נמשלו ישראל כעוף

מה עוף אינו יכול אלא בכנפיים,

אף ישראל אינם יכולים לעמוד אלא בזקנים" 
(שמות רבה ה, יב)

במשל זה השתמש רבי עקיבא בצורך בכנפיים כדי לעוף, 
ובכך המחיש את הצורך של החברה בזקנים כדי להצליח.
כאשר אדם מתבגר, לעיתים הכוח והיכולת הגופנית שלו 

נחלשים, אבל הניסיון והידע שלו גדלים. 

מי עוזר לזקנים עזובים \ דליה קורח שגב

* דונו: האם לדעתכם אתם יכולים לסייע לקשישים בודדים? אם כן, כיצד?
ניתן להיעזר בסרטים האלה (חפשו ביוטיוב או לחצו על שם הסרטון)

- כרישים משוקולד 
-  "אין לי עם מי לדבר": הקשישים בודדים ולמדינה אין פתרון

 לקראת יום הקשיש הבינלאומי 

כתיבה ועריכה: גילה בראשי ועדה ברודסקי

https://www.youtube.com/watch?v=RrqFeAwy6yQ
https://www.youtube.com/watch?v=D8YpkOc7DXg
https://www.lifeline.org.il/index.aspx?lang=1
https://www.youtube.com/watch?v=RrqFeAwy6yQ
https://www.youtube.com/watch?v=D8YpkOc7DXg

