
א ְוָסְבָתא ֶתר ְלַסָבּ יֹוְצִרים ֶכּ

ֵני ָבִנים", ְוַצְיּנּו  סּוק "ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים ְבּ ְתבּו ּבֹו ֶאת ַהָפּ ֶתר, ִכּ * ְצרּו ֶכּ
א ְוָסְבָתא. ֲאָוה (ֲעָטָרה) ְלַסָבּ ם נֹוְתִנים ַגּ ָמה ַאֶתּ ְסִביבֹו ְבּ

א  ְלַסָבּ ְצלּום  ַהַתּ ֶאת  ְלחּו  ְוִשׁ מּו  ִהְצַטְלּ ֶכם,  ֹראְשׁ ַעל  אֹותֹו  ִעְנדּו 
ְוָסְבָתא.

ֵאיֶזה  כּוָנה אֹו  ְתּ ֵאיזֹו  ֶתר,  ֶכּ יֹוְצִרים ָלֶכם  ָהיּו  א אֹו ָסְבָתא  ַסָבּ ִאּלּו    *
ִמים ָעָליו? ֲאָוה ְוַנַחת ֵהם ָהיּו רֹוְשׁ ּנֹוֵתן ָלֶהם ַגּ ֶכם ֶשׁ ָלּ ה ֶשׁ ַמֲעֶשׂ

א ְוָסְבָתא ָמה ֲאִני אֹוֵהב ַלֲעׂשֹות ִעם ַסָבּ
א ְוָסְבָתא ִעילּוּיֹות ִעם ַסָבּ ִרים ַעל ְפּ ַסְפּ יִרים, ְלִסְרטֹוִנים ְוַלֲאָתר ַהְמּ עֹות ְלִשׁ ִלְפֵניֶכם ַהָצּ

ָחה  ָפּ ְשׁ ִמּ ֶאְצֵלנּו ַבּ

א, ָסְבָתא, ּדֹוד ָזֵקן אֹו ּדֹוָדה ְזֵקָנה). ַרַאְינּו ָזֵקן (ַסָבּ
ִית אֹו  ַבּ ה ַבּ ְפִגיָשׁ זּום, ִבּ ֵלפֹון, ְבּ ֵטּ ן ְלַקֵיּם ֶאת ָהֵרָאיֹון ַבּ ִנָתּ

ב. ִמְכָתּ ְבּ

ֶכם: ָלּ ֻרֲאָין ֶשׁ ֲאלו ֶאת ַהְמּ  ַשׁ
? ֵאיזֹו ֶאֶרץ אֹו ִעיר נֹוַלְדָתּ ְבּ  .1

ֵאיֶזה ַחג ָאהּוב ָעֶליָך ּוַמּדּוַע?  .2
ֶפר? ֵבית ַהֵסּ ? ָמה ָאַהְבָתּ ַלֲעׂשֹות ְבּ ֵהיָכן ָלַמְדָתּ  .3

ָהִייָת ֶיֶלד? ֶשׁ ֵחק ְכּ ָחק ָאַהְבָתּ ְלַשׂ ֵאיֶזה ִמְשׂ ְבּ  .4
ת? ָבּ ַשׁ ָמה ָאַהְבָתּ ֶלֱאֹכל ְבּ  .5

ַח אֹוְתָך? ֵמּ ַשׂ ְמּ ָבר ֶשׁ ַמהּו ַהָדּ  .6

ֶכם ַעל ַהְזַּמן  ָלּ ֻרֲאָיִנים ֶשׁ חּו ְלהֹודֹות ַלְמּ ְכּ ְשׁ * ַאל ִתּ
יׁשּו ָלֵרָאיֹון. ִהְקִדּ ֶשׁ

ֻרֲאָיִנים. ֶכם ִעם ַהְמּ ָלּ ְצלּום ֶשׁ * ּתּוְכלּו ְלָצֵרף ַתּ

 דף חברותא לכיתות ב‘
ֵני ָבִנים [...]"  "ֲעֶטֶרת ְזֵקִנים בְּ

ֵלי יז, ו) (ִמשְׁ

ין  ֻיָחד בֵּ ר ַהמְּ שֶׁ סּוק ְמָתֵאר ֶאת ַהקֶּ ַהפָּ
ּמּוי  ֶאְמָצעּות ַהדִּ ָכִדים בְּ בוֹת ַלנְּ ִבים ְוַהסָּ ַהסָּ

ֶתר. ל ֲעָטָרה – כֶּ שֶׁ

ֵסֶפר  סּוק בְּ פָּ ים בַּ שִׁ מְּ תַּ ֶכם ִמשְׁ ַמּדּוַע ְלַדְעתְּ

ֵדי ְלָתֵאר ֶאת  ֶתר) כְּ ל ֲעָטָרה (כֶּ ּמּוי שֶׁ דִּ ֵלי בַּ ִמשְׁ

ָכִדים? בוֹת ַלנְּ ִבים ְוַהסָּ ין ַהסָּ ר בֵּ שֶׁ ַהקֶּ

בּו ַעל: ִחשְׁ
ֶתר ל ַהכֶּ ִמּקּומוֹ שֶׁ  •

הּוא ָעשּׂוי ֵמֶהם ֶתר ְוֶהֳחָמִרים שֶׁ ִמְבֵנה ַהכֶּ  •
אוֹתוֹ     ָהעוֵֹנד  ָלָאָדם  ל  ְמַסמֵּ ֶתר  ַהכֶּ שֶׁ ָמה    •

ְתּבוֵֹנן ּבוֹ. מִּ            ְוָלָאָדם שֶׁ

יִרים ִלְקִריָאה עֹות ְלִשׁ ַהָצּ

א  ר ֶאת ַסָבּ - ִמיָרה ֵמִאיר, ְלַבֵקּ
ן  מּוָנה ֵמַאְלּבֹום ָיָשׁ ֶפן, ְתּ - ְיהֹוָנָתן ֶגּ

עֹות ְלִסְרטֹוִנים ִלְצִפָיּה  ַהָצּ
(חפשו ביוטיוב או לחצו על שם הסרטון)

א ְוָסְבָתא" (ערוץ הופ) - ִרְגֵעי ֶקֶסם – "ַרק ִעם ַסָבּ
א ְוָסְבָתא" (ֲערּוץ הֹוּפ) י – ַסָבּ ִלּ ָחה ֶשׁ ָפּ ְשׁ - "ַלִמּ

א ְוָסְבָתא" (ֲערּוץ הֹוּפ) ֵמַח ִעם ַסָבּ - "ָשׂ

ְתקּוַפת ַהּקֹורֹוָנה עֹות ִלְפִעילּות ְיִציָרה ִבּ ַהָצּ

ָרָכה אֹו ַצְיּרּו ִצּיּור  ְתבּו ָעֶליָה ְבּ ֲעִמית, ִכּ ָכה ַחד-ַפּ * ְקחּו ַמֵסּ
ָכה. ֵסּ ֶכם ִעם ַהַמּ ָלּ ְצלּום ֶשׁ ְלחּו ָלֶהם ַתּ א ּוְלָסְבָתא, ְוִשׁ     ְלַסָבּ

   

 לקראת יום הקשיש הבינלאומי 

כתיבה ועריכה: גילה בראשי ועדה ברודסקי

ֶאָחד אֹו יֹוֵתר   יִרים ּוְצפּו ְבּ * ִקְראּו את הִשׁ
ְרטֹוִנים, ְודּונּו ִעם ַחְבֵריֶכם:    ֵמַהִסּ

ם ּוַמּדּוַע? ִעילּות ֲאַהְבֶתּ    ֵאיזֹו ְפּ
ם ֲהִכי אֹוֲהִבים ַלֲעׂשֹות ִעם    רּו ְלַחְבֵריֶכם ָמה ַאֶתּ *ַסְפּ

ִרים אֹוָתם. ם ְמַבְקּ ַאֶתּ ֶשׁ א אֹו ָסְבָתא ְכּ    ַסָבּ

ֲאָתר:  פֹות ָבּ ָתּ עֹות ִלְפִעילּויֹות ְמֻשׁ ַהָצּ
יָג'ָמה יָג'ָמה" – ִסְפִרַיּת ִפּ ִפּ א ְוָסְבָתא ְבּ ָבּ "ִמַסּ

(חפשו בגוגל או לחצו על שם האתר)
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https://www.youtube.com/watch?v=VJvpIZ15Rb0
https://www.youtube.com/watch?v=shzm42D8_Ew
https://www.youtube.com/watch?v=Zi4JlUHarbU
https://www.pjisrael.org/fwp_grands_stories
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Child_pushing_grandmother_on_plastic_tricycle.jpg

