
- אגרטלי הבדולח – סיפור עם, עיבוד של בנימין טנא
   קישור: https://bit.ly/2DVxOfI או לחצו כאן

- הסב ונכדו\צלחת העץ - סיפור עם 
   קישור: https://bit.ly/2ZvLqWM או לחצו כאן
- כבד אתה ויכבדוך - סיפור עם מפי יהודי טוניס 
   קישור: https://bit.ly/2RlXhCb או לחצו כאן 

- Floyd Dell, The Blanket (סיפור באנגלית קלה)
  קישור: https://bit.ly/2DUQITW או לחצו כאן

דף חברותא לכיתות ו‘
"אל תשליכני לעת זקנה ככלות כוחי אל תעזבני"  

(תהלים עא, ט)

"אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של 
עולם אל תשליכני לעת זקנה. כשהייתי נער 

הייתי יוצא למלחמה ונותן נפשי על בניך, 
ועכשיו שהזקנתי אין בי עוד כוח, והם 

אומרים: עד מתי הזקן הזה חי".
 (מדרש אגדת בראשית, פרק לה)

*האזינו  לשיר ככלות כוחי בביצועם של
 שימי תבורי ואביהו מדינה

 (חפשו ביוטיוב או לחצו על שם השיר)

*מה דעתכם על תחושותיו של דוד המלך?
* האם הזמרים הצליחו להעביר תחושות אלו בשירתם?
*האם לדעתכם תחושות כאלה קיימות בימינו בקרב 

זקנים?

היחס לזקן בתרבויות שונות

בחברה המקראית, זקני העם נחשבו אנשים בעלי מעמד מיוחד של 
סמכות בשל גילם, חוכמתם ומעמדם החברתי. זקני העם היו מעורבים 

בנושאי המשפחה, השבט וכלל העם. פועלם הציבורי נמשך גם 
בתקופת המלכים. על פי המשנה, הזקנים של התקופה המקראית היו 

אחראים להמשך העברת המסורת הדתית אחרי מות יהושע, ועל כך 
נכתב:

"משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים 
לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת גדולה". 

(משנה, פרקי אבות א, א)

היחס לזקן שונה מתרבות לתרבות ומעם לעם, והוא תלוי בתקופה. 
עמים קדומים נהגו לכבד את הזקנים והעריכו אותם על ניסיונם הרב, 
ואילו אחרים נהגו בהם בבוז וראו בהם נטל על החברה ועל משאביה.

עם התפתחות המדע והכלכלה התארכה תוחלת החיים, אך החברה 
לא נערכה כיאות לגידול מספר הזקנים בקרב האוכלוסייה.

בעקבות כך התעוררו בעיות חברתיות, בריאותיות וכלכליות: ניתוק בין 
ילדים להוריהם המבוגרים, פערי תרבויות, יחס של  ניכור מהדור 

הצעיר, תחושת בדידות וחוסר תועלת של הזקנים, תלות כלכלית של 
הזקנים במשפחה ובחברה, ניצול והונאה של זקנים ומעשי אלימות 

כלפיהם. 

יחד עם זאת הוקמו בארץ מרכזים לקשישים, ונערכות פעילויות 
למענם על ידי אנשים וקבוצות הפועלות גם בהתנדבות.

אלימות נגד קשישים 

לפניכם קישור לכתבות בנושא אלימות נגד 
קשישים: https://bit.ly/3kbujRS (או לחצו כאן)

היכנסו לקישור, בחרו כתבה אחת ודונו עליה:
 - מה היו הגורמים לאלימות, וכיצד היה אפשר  

    למנוע אותה?
 - כיצד לעורר בחברה מודעות והבנה כדי למנוע 

    תופעות ומעשים כאלה?
 - חפשו בעיתונים או באינטרנט: כיצד הזקנים 

    מצטיירים בחברה שלנו היום? האם לדעתכם 
    משבר קורונה חולל שינוי כלשהו? הביאו 

    דוגמאות.

הסיפורים מספרים על שלושה דורות – סב, אב 
ונכד. האב חסר רגישות לאביו הזקן, בז לו 

ואינו נזהר בכבודו. לעומתו הנכד מכבד אותו 
ומלמד את אביו מהו כבוד לזקן.

* מדוע לדעתכם הנכד רגיש למצוקת 
   הסב, יותר מהאב? האם אתם רואים בכך  

   בעיה?
* דונו ביניכם: האם הנכד היה יכול להעביר את   

   המסר לאב בדרך אחרת?  מהי?

הנכד, הבן והסב בסיפורי עם
לפניכם קישורים לסיפורים המתארים את הקשר בין נכדים, כלות, בנים וסבים:

מכינים כרזות 

*הכינו כרזה עם המסר שבפסוק "אל תשליכני לעת זקנה". 
ניתן להוסיף  מילים או כתבות  מהעיתונים או מהאינטרנט 

המבטאות את מצוקת הקשישים בחברה שלנו. 
את הכרזות תלו בבית ספרכם או בכיתתכם. 

לפניכם עוד קישורים לסיפורים 
וסרטים על הקשר בין נכדים, בנים 

וסבים (חפשו ביוטיוב):

- הסרט קח אותי הביתה - בית אביחי
- הסרט כרישים משוקולד

- יהונתן גפן, השיר סבא אברם 
- חכמת הזקנים, יהודה אטלס

נבואת הנחמה של זכריה הנביא לאחרית הימים

ַעְנּתֹו  ָלם ְוִאיׁש ִמְשׁ ְרחֹבֹות ְירּוָשׁ בּו ְזֵקִנים ּוְזֵקנֹות ִבּ ה ָאַמר ה' ְצָבאֹות עֹד ֵיְשׁ "ֹכּ
ְרחֹבֶֹתיה".  ֲחִקים ִבּ ְלאּו ְיָלִדים ִויָלדֹות ְמַשׂ ָידֹו ֵמֹרב ָיִמים. ּוְרחֹבֹות ָהִעיר ִיָמּ ְבּ

(זכריה ח, ד-ה)

בדברי הנחמה זכריה הנביא מתאר את ימי הזוהר בירושלים, כחברה שמחה 
ומאושרת שרחובות עירה מלאים בילדים ובזקנים החיים יחד.

חפשו ביוטיוב את השיר: עוד ישבו - מרדכי בן דוד, או לחצו כאן.
*הקשיבו לשיר ונסו לזהות אילו רגשות באים לידי ביטוי בשיר

 לקראת יום הקשיש הבינלאומי 

כתיבה ועריכה: גילה בראשי ועדה ברודסקי

https://www.youtube.com/watch?v=JOf1x-IT7xU
https://bit.ly/3kbujRS
https://school.kotar.cet.ac.il/KotarApp/Viewer.aspx?nBookID=102328426#125.7878.6.default
https://www.hila-matnasim.org.il/designFiles/2621535806383rand.pdf
https://bit.ly/2RlXhCb
https://wp.ort.org.il/maalot/files/2014/02/The-Blanket-by-Floyd-Dell.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=f9q0ThmTxxI
https://www.youtube.com/watch?v=RrqFeAwy6yQ
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=13670
https://www.youtube.com/watch?v=pFFRF0exT-o
https://youtu.be/pFFRF0exT-o

