
מרכזי הקשישים בארץ

* הקלידו במנוע החיפוש את המילים האלה: דיור מוגן, בתי 
אבות, מרכזי יום לקשישים, מועדון לקשישים, בתי חולים 

לקשישים, חוגים לקשישים.

* רשמו את הנתונים בטבלה וצרו גרף בעזרת הקובץ המצורף.
   ניתן להגיע לקובץ בלחיצה כאן או בקישור מתחת לדף   

   החברותא באתר תל“י.
*בנו גרף של המוסדות ושל הפעילויות התומכים בקשישים 

  בארץ.

המסגרות לקשישים בעירי

* הקלידו בגוגל את שם העיר שלכם עם המילה 
"קשישים": אילו מסגרות העירייה מציעה לקשישים 

בעירכם?

* מה ניתן ללמוד מן המפה והפרטים שקיבלתם על 
יחסה של העיר לקשישים שגרים בה?

דף חברותא לכיתות ד‘-ה‘
"בישישים חכמה ואורך ימים תבונה" 

(איוב יב, יב)

איוב מדבר על היתרון של הקשישים – 
התכונות של חוכמה ותבונה.

שתי    בין  ההבדל  את  ומצאו  במילון  עיינו   -
    התכונות.

- תנו דוגמה של מצב שבו רואים את החוכמה 
   או את התבונה של הקשישים. 

   (אפשר להביא סיפורים מסבא או סבתא.)

יום הקשיש הבין-לאומי

בכל שנה ב-1 באוקטובר חל יום הקשיש הבין-לאומי – יום 
שמטרתו לכבד ולהוקיר את הזקנים ברחבי העולם ולציין את 

הדאגה לרווחתם. את התאריך קבעה ועדה של האו"ם בנושא 
הזקנה.

* נסו לחשוב על שלושה נימוקים שבגללם החליט האו"ם   
   לקבוע יום זה בלוח השנה הבין-לאומי.

* נסו לחשוב על תאריך בלוח העברי שלדעתכם מתאים 
   לקבוע בו את יום הקשיש היהודי. הסבירו מדוע בחרתם 

    בתאריך זה.

עוד מידע על יום הקשיש הבין-לאומי ניתן לקבל בקישור הזה 
https://bit.ly/2GPC0i8 :"של תרבות ישראל, "צידה לדרך

או לחצו כאן.

גם ילדים פעילים עם קשישים

בישראל קיימים מגוון פרויקטים המחברים בין ילדים 
וקשישים.

לפניכם קישורים לכמה פרויקטים:
(חפשו ברשת את שם הפרויקט או לחצו על שמו)

- גברת עם סלים - פרויקט התנדבותי מפתיע
- תכנית הקשר הרב דורי - מזקנים אתבונן

- תערוכת הציורים "יהוד – עיר ללא תאונות"
-תנו לגדול ביחד" – גן ילדים בבית אבות 

-"קשישים ונוער מצלמים יחד" – פרויקט בין-דורי
- פרויקט שרשרת – ילדים וקשישים שרים יחד 

משימות
* בחרו פרויקט אחד, ותארו את מה שקורה לילדים  

   ולקשישים בפרויקט מבחינה רגשית וחברתית.
* נסו לחשוב על פרויקט ייחודי משלכם לפעילות עם   

   קשישים שהייתם רוצים להקים בסביבתכם.
   כתבו מכתב פנייה לרשויות כדי לקבל עזרה כלכלית 

    וחומרית להקמת הפרויקט שלכם.

 לקראת יום הקשיש הבינלאומי 

כתיבה ועריכה: גילה בראשי ועדה ברודסקי

https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/9E1518D4-C122-4DB3-8F83-BE9FDDC0AF5E/175388/tzeyda.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=u2euIog2I-I
https://www.youtube.com/watch?v=DqGtkzEWNjs&feature=c4-overview&list=UUqlr-vsfKXDq-1DFnaJ9yJg
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4010789,00.html
https://www.israelhayom.co.il/article/701289
https://www.musrara.co.il/phototheraphy-articles-eldersandyouth
https://lib.cet.ac.il/pages/imgview.asp?item=18693
https://tali.org.il/wp-content/uploads/2020/09/h7k7wtj6z8zwp3fdbsycwezadgz7q0.xlsx

