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תוכניות מורשת

שימור ותיעוד מורשת בתהליכי למידת חקר

תכנית הקשר הרב דורי
שימור ותיעוד מורשת בדיאלוג דיגיטלי בתהליכי למידת חקר

תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין דורי, ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידים 

בתיה"ס לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית. 

בתכנית זו נפגשים בני נוער עם מבוגרים, ומלמדים אותם, בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות, שימוש בדאר אלקטרוני 

וגלישה באינטרנט. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זכרונותיהם של המבוגרים, בתהליכי למידת חקר, תוך למידה ושימור 

המורשת היישובית קהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל. במפגשים ההדדיים  תורם כל  צד מיתרונותיו לחיזוק 

הקשר הבין -דורי. למידה הדדית וחוויות משותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרים מערכת שורשית 

וערכית בחברה.

התכנית  הארצית מופעלת בכל המחוזות בארץ במגוון מודלים של הפעלה: מודל סבים וסבתות, מודל אימוץ בית קשיש, 

מודל שיתופי פעולה עם מוסדות וגופים כמו מתנדבי המוסד לביטוח לאומי, מודל עירוני מודל מחוייבות אישית ועוד.

מטרות התכנית

יצירת קשר בין דורי, צמצום פער הדורות. 	 

חיזוק המורשת ארצית ולאומית, תיעוד סיפורי המבוגרים.	 

מתן כלים חדשים למבוגרים לתקשורת במיומנויות המאה ה- 21.	 

צמצום הפער הדיגיטלי בקרב האוכלוסיה המבוגרת.	 

הנחלת ערכי התנדבות ותרומה לזולת ולחברה, סבלנות וסובלנות.	 

חיזוק המורשת ארצית ולאומית, הנחלת המורשת לדור הצעיר.	 

בריאות נפשית - נפש בריאה בגוף בריא.	 
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על התכנית והצטרפות אליה תוכלו לקרוא בקישורים

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_ החינוך:  תכנית, משרד  לאתר  קישור 

Pedagogit/Meidaanut/NoarMachshevim/Kesher/AlAtochnit.htm

http://ravdori.blogspot.com :קישור לבלוג הארצי קשר רב דורי

בו תמצאו קישורים ליישובים ומוסדות בתכנית

http://www.kesherrg.org.il :)קישור למאגר סיפורי מבוגרים רמת גן ) מודל עירוני

דוגמאות לתיעוד באמצעות בלוגיים אישיים למבוגרים מחוז תל אביב

http://keserravdoryatid.blogspot.com :ביה"ס עתיד ר"ג

http://yahalomkesher.blogspot.com :ביה”ס יהלם ר”ג

http://ravdorimmoshe.blogspot.com :ביה”ס מורשת משה ר”ג

http://ravdoridarom.blogspot.com :תיעוד בבלוג מחוז דרום
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"דור לדור יביע אומר"
תחרות סיפורי עם- כיתה ו'

רציונל התכנית

מהו סיפור עם? ההגדרה הבסיסית מוצאת שני אפיונים מרכזיים, שבלעדיהם אין הסיפור בגדר סיפור עם:

הסיפור הועבר בעל פה, ולא בכתב.  .1

הסיפור הועבר מדור לדור )בכך גם הוכיח הסיפור כושר שרידות, כיוון שעבר את מבחן הדורות(.  .2

הפרויקט "דור לדור יביע אומר" קם לסייע לעבודה המחקרית של ארכיון הסיפור העממי בישראל. מאז הקמתו מציב הארכיון 

את איסוף ושימור סיפורי העם כעילת הקיום שלו. הארכיון משמש חוקרים הבודקים נושאי חתך שונים בסיפור העממי וגם 

סופרים שרואים במאגר הסיפורים הזה אוצר בלום הראוי לעיבוד לילדים ובני נוער.

מטרת איסוף סיפורי העם:

שימור מסורות עממיות והעלאתן על הכתב.  .1

איסוף סיפורי העם וכתיבתם מחדש בלבוש ספרותי כדי לעודד את הכתיבה היצירתית של התלמידים.  .2

חיזוק הקשר הבין דורי.  .3

פרויקט זה הוא תוצר של הפרויקט “ח”ץ“, העוסק בחקר משפחה וקהילה. באיסוף הסיפורים התלמיד מגיש את הסיפור 

הגולמי ששמע מפי המסרן, בצירוף עיבוד ספרותי של הסיפור. בכך אנו משלב עם חקר העבר עם יצירתיות של התלמיד 

בהווה.

במסגרת הפרויקט מתוודעים תלמידים אל הסיפור העממי כאמצעי חקר המאפשר ללמוד על הקהילה, על תרבותה ועל 

מסורותיה העממיות העוברות בעל פה מדור לדור. באמצעות הסיפור העממי ניתן לבחון איך משתקפת בסיפורים ההיררכיה 

היחס  מרעיתו,  וצאן  הרב  מעמד  כפיים,  לעבודת  היחס  לגויים,  יהודים  בין  הקונפליקט  ונשים,  גברים  יחסי  המשפחתית, 

למקומות/לאנשים קדושים וכיוצא בזה. הסיפור העממי משקף לנו בתמונת מראה את הנושאים החברתיים השונים וחושף 

לנו דילמות מוסריות וחברתיות שרווחו בעת שהסיפורים הללו סופרו והונחלו מדור לדור.
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ח"ץ - חוקרים צעירים
צעירים חוקרים קהילות, שורשים ותרבות

ח"ץ - הנה תוכנית חינוכית חברתית ערכית  להעמקת חקר קהילות ישראל בקרב תלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות 

בבתי הספר. 

התוכנית מציבה בפני התלמידים  אתגר לחקור את מורשתם המשפחתית, התרבותית, הרוחנית והקהילתית מהיבטים 

שונים: היסטוריים, הגותיים, חברתיים, ספרותיים ואומנותיים.

התוכנית נועדה להגביר את מודעותו של התלמיד להגדרת זהותו האישית והלאומית באמצעות חשיפת שורשיו המשפחתיים 

הקהילתיים, על מנת שיוכל לראות עצמו כחוליה בשרשרת  הדורות.

ייחודה של התוכנית בהיותה רב תחומית ובמהלך עבודת החקר נחשף התלמיד אל המקורות השונים - אלו הייחודיים למוצאו 

ואלו המשותפים לכולנו. 

התוכנית כוללת כלים שיעזרו לתלמיד בכתיבת עבודת חקר. בדרך זו ילמד התלמיד מיומנויות חשיבה והרגלי עבודה העשויים 

לתרום רבות ליכולת הלמידה עצמית שלו.

באמצעות החקר והגילוי תגדל מעורבותו של  התלמיד בשאלות של זהות, מחויבות ואחריות לעם היהודי ברחבי העולם. 

מטרות התוכנית:

א.  לעודד את בני הנוער לחקור את מורשתם האישית, המשפחתית והקהילתית כדי שיראו את עצמם כחוליה בשרשרת 

הדורות.

ב.  להעמיק את החינוך הערכי ואת ההכרות עם מורשת תרבות ישראל, ממזרח ומערב, באמצעות הטמעת תהליכי חקר.

לחזק את השייכות ואת המחויבות לעם היהודי, תוך גיבוש זהות ישראלית ויהודית באמצעות החקר. ג. 
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‘’הפתגם ראי העם”
תחרות פתגמים ז'- י"ב

במסגרת התחרות התלמיד רושם פתגם עממי מאחת קהילות ישראל ומחבר סיפור משלו לפתגם זה.

אוראלית  להציל תרבות  ובכך  על הכתב,  ולהעלות את הפתגמים  להם  הדורות שקדמו  לחקור את  התלמידים מתבקשים 

שהולכת ונשכחת. כל תלמיד מציין את הקהילה שבה צמח הפתגם וגם את פרטי המסרן/ית.

 

המטרות: 

איסוף פתגמים מתוך המסורת המשפחתית/ קהילתית.  .1

שימור מסורות עממיות והעלאתן על הכתב.  .2

עידוד הכתיבה היצירתית של התלמידים.  .3

חיזוק הקשר הבין- דורי.  .4

מסגרת הפעילות:  תלמידי כיתות ז'- י"ב

התוכנית "הפתגם ראי העם" מופעלת בכיתות ז'- י"ב כתחרות איסוף פתגמים וכתיבה יצירתית של סיפורים בעקבותיהם. 

תיעוד פרטי המסרנים מחזק את הקשר בין הדורות.

הפתגם מהו?

נוצרו פתגמים שהנחילו מסר  בכל קהילה  והוא מתרחש בתוך הקשר חברתי.  זעיר  נתפס בחקר הלשוני כטקסט  הפתגם 

בהקשר התרבותי של הקהילה. התחרות מסייעת בהבנת המורשת התרבותית.
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The Blanket

An American short story -- a program in Special English. Today's story is called "The Blanket." It was 

written by Floyd Dell. Here is Maurice Joyce to tell you the story in Special English.

It was a fine September night. A thin white moon rose over the valley. Peter, eleven years old, did 

not see the moon. He did not feel the cool September breeze blow into the kitchen, for his thoughts 

were fixed on a red and black blanket on the kitchen table.

The blanket was a gift from his Dad to his Grandad . . . a going-away gift. They said that Grandad was 

going away....that's what they called it "going away."

Peter had not really believed his Dad would send Grandad away. But now-- there it was -- the going-

away gift. Dad had bought it that very morning. And this was the last evening he and his Grandad 

would have with each other.

Together the old man and the young boy washed the supper dishes. Dad had gone out ...with that 

woman he was to marry. He would not be back for some time. When the dishes were finished, the 

old man and the boy went outside and sat under the moon. "I'll get my harmonica and play for you," 

the old man said. "I'll play some of the old tunes." But instead of the harmonica, he brought out the 

blanket. It was a big, double blanket. "Now, isn't that a fine blanket?!" said the old man, smoothing 

it over his knees. "And isn't your father a kind man to be giving the old man a blanket like this to go 

away with? It costs something, it did look at the wool in it! And warm it will be these cold winter 

nights to come. There will be no other blanket like it up there." 

It was like Grandad to be saying that. He was trying to make it easier. Ever since they had talked 

about "going away," Grandad had said it was his idea. Imagine -- leaving a warm house and friends 

to go to that building . . . that government place where he would be with so many other old fellows, 

having the best of everything. But Peter had not really believed Dad would do it .. . until this night 

when he brought home the blanket. 
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"Oh, yes, it's a fine blanket," Peter said and got up and went into the house. He wasn't the kind to cry, 

and besides, he was too old for that. He had just gone in to get Grandad's harmonica. 

The blanket dropped to the floor as the old man took the harmonica. It was the last night they would 

have together. Neither the old man nor the young boy had to say a word. Grandad played a few 

notes and then said, "You'll remember this one."

The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. The last time, Peter 

thought. He would never hear Grandad play again. It was well that Dad was moving to a new house 

-- away from here. He did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with 

Grandad gone. The music ended, and the two sat for a few minutes in silence Then Grandad spoke 

"Here is something happier." 

Peter sat and looked out over the valley. Dad would marry that girl. Yes, that girl who had kissed him 

and who had said she would try to be a good mother to him and all that. 

The tune stopped suddenly and Grandad said, "It's a poor tune, except to be dancing to." And then, 

"It's a fine girl your father's going to marry. He will feel young again with a pretty wife like that. And 

what would an old fellow like me do around the house . . . getting in the way . . . an old fool with all 

the talk about backaches and pains!

"And then there will be babies coming, and I don't want to be around listening to them cry all hours 

of the night. No, it's best that I leave. Well, one more tune or two, and then we will get to bed, get 

some sleep. In the morning I'll get my new blanket and take my leave. Listen to this. It's a bit of a sad 

tune but a nice one for a night like this." 

They did not hear the two people coming down the road, Dad and the pretty girl with a hard bright 

face like a doll. But they heard her laugh and the tune stopped suddenly. 

Dad did not say a word, but the girl walked up to Grandad and said prettily, "I'll not be seeing you in 

the morning, so I came over to say good-bye." "It's kind of you," said Grandad, looking down at the 

floor; and then seeing the blanket at his feet, he bent down to pick it up. "And will you look at this," 

he said, sounding himself like a little boy. 
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"Isn't this a fine blanket my son has given me to go away with?" "Yes," she said, "it's a fine blanket." 

She felt the wool again . . and said, "A fine blanket indeed." She turned to Dad and said to him coldly, 

"Must have cost a pretty penny.

Dad cleared his throat . . . "I . . . I wanted him to have the best. . . ." 

The girl stood there, still looking at the blanket. "Mmmm . . . it's a double one, too." 

"Yes," the old man said, "it's a double one . . . a fine blanket for an old fellow to be going away with." 

The boy suddenly walked into the house. He could hear the girl, still talking about the expensive 

blanket. He heard his Dad get angry in his slow way. And now, she was leaving. As Peter came out, 

the girl turned and called back, "No matter what you say, he doesn't need a double blanket!" Dad 

looked at her with a funny look in his eye. 

"She is right, Dad," the boy said. "Grandad doesn't need a double blanket. Here, Dad " -- and he 

held out a pair of scissors -- "Cut it, Dad . . . cut the blanket in two." Both of them looked at the boy 

surprised. "Cut it in two, I tell you, Dad. And keep the other half" 

"That’s not a bad idea "said Grandad gently. "I don't need such a big blanket." 

"Yes " the boy said "a single blanket is enough for an old man when he's sent away. We’ll save the 

other half, Dad; it will come in useful later." 

"Now what do you mean by that?" asked Dad. 

"I mean," said the boy slowly, "that I'll give it to you, Dad -- when you're old and I'm sending you away." 

There was a big silence, and then Dad went over to Grandad and stood before him, not saying a 

word. 

But Grandad understood, for he put out his hand and laid it on Dad's shoulder. Peter was watching 

them. And he heard Grandad whisper softly . . . "It's all right, son. I knew you didn't mean it. . . ." And 

then Peter cried. But it didn't matter because all three were crying together. 
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The story you just heard, "The Blanket," is one of the oldest and most widespread stories in the world. 

The author of the American version, Floyd Dell, said that he first heard it in New York where it was 

told to him as an actual happening. However, when he wrote it down and published it, he began 

receiving letters saying the story had been told in Ireland, in China, Greece, and other countries. And 

so Mr. Dell did some research on the story.

He learned that his version is much like the Medieval French version. The Persian version was called 

"The Divided Horse-cloth" In the old Greek version there is no cloth or blanket: the old man, whose 

table manners are not liked by the daughter-in-law, is given a wooden bowl to eat from in a corner of 

the kitchen, the little boy carves another bowl and explains to his father "I am making a bowl to give 

you, Daddy, when you get old, and I put you out in the kitchen to eat."

The three generations . . . the young boy, his father and grandad, and usually the woman appear in all 

versions of the story. So it might be said that this story has been tested by hundreds of generations 

in almost all lands.

We hoped you enjoyed it, too, and we invite you to listen again next week at this time for another 

American story in Special English.
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לצורך האזנה לסיפור באנגלית ניתן להשתמש בקישור הנ”ל

http://www.eigozai.com/LL/ST/BLANKET_E.htm

“You are old, Father William,”...
by

Lewis Carroll (C L Dodgson; 1832-1898)

Bibliographic Notes: First published in 1865, in Alice’s Adventures In Wonderland, with revised 

editions in 1886 and 1897. 

“You are old, Father William,” the young man said, 

--“And your hair has become very white; 

And yet you incessantly stand on your head - 

--Do you think, at your age, it is right?” 

 

“In my youth,” Father William replied to his son, 

--“I feared it might injure the brain; 

But, now that I’m perfectly sure I have none, 

--Why, I do it again and again.” 

 

“You are old,” said the youth, “as I mentioned before, 

--And have grown most uncommonly fat; 

Yet you turned a back-somersault in at the door - 

--Pray, what is the reason of that?” 

 

“In my youth,” said the sage, as he shook his grey locks, 

--“I kept all my limbs very supple 

By the use of this ointment - one shilling the box - 
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--Allow me to sell you a couple?” 

 

“You are old,” said the youth, “and your jaws are too weak 

--For anything tougher than suet; 

Yet you finished the goose, with the bones and the beak - 

--Pray how did you manage to do it?” 

 

“In my youth,” said his father, “I took to the law, 

--And argued each case with my wife; 

And the muscular strength, which it gave to my jaw, 

--Has lasted the rest of my life.” 

 

“You are old,” said the youth, “one would hardly suppose 

--That your eye was as steady as ever; 

Yet you balanced an eel on the end of your nose - 

--What made you so awfully clever?” 

 

“I have answered three questions, and that is enough,” 

--Said his father; “don’t give yourself airs! 

Do you think I can listen all day to such stuff? 

--Be off, or I’ll kick you down stairs!”

ניגוד לפואמה הנ”ל הוא השיר הבא:

The Old Man's Comforts and how he gained them

You are old, Father William, the young man cried,  

The few locks which are left you are grey;  

You are hale, Father William, a hearty old man,  

Now tell me the reason I pray.  
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In the days of my youth, Father William replied,  

I remember’d that youth would fly fast,  

And abused not my health and my vigour at first  

That I never might need them at last.  

 

You are old, Father William, the young man cried,  

And pleasures with youth pass away,  

And yet you lament not the days that are gone,  

Now tell me the reason I pray.  

 

In the days of my youth, Father William replied,  

I remember’d that youth could not last;  

I thought of the future whatever I did,  

That I never might grieve for the past.  

 

You are old, Father William, the young man cried,  

And life must be hastening away;  

You are chearful, and love to converse upon death!  

Now tell me the reason I pray.  

 

I am chearful, young man, Father William replied,  

Let the cause thy attention engage;  

In the days of my youth I remember’d my God!  

And He hath not forgotten my age.

Robert Southey
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To a Poor Old Woman

by William Carlos Williams

munching a plum on 

the street a paper bag

of them in her hand

They taste good to her

They taste good 

to her. They taste

good to her

You can see it by

the way she gives herself

to the one half

sucked out in her hand

Comforted

a solace of ripe plums

seeming to fill the air

They taste good to her

The Blanket by Floyd Dell
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Pre-reading Activity 

The Ten Commandments are recognized as the moral foundation of the Western World. The Fifth 
Commandment demands of the individual to “Honor your father and your mother” (Exodus 20:2-17, 

and Deuteronomy 5:6-21)

Another moral rule says:

"What is hateful to you, do not do to your neighbor."  (Judaism)

"Desire for another that which you desire for yourself." (Islam)

What do these two rules mean to you?_________________________________________________

__________________________________________________________________________________

In your opinion is there any connection between these rules? ________________________________

__________________________________________________________________________________

Keep these rules in mind while reading the story.  We will return to them later on in the unit.

Post-reading Activity 

Choose one option:

a. Retell the story from Dad’s perspective.

b.  Go back to the Pre-reading activity.  How do the rules (the Fifth Commandment and the two 

moral rules) connect to the story?  

c. Write two diary entries that Petey wrote.

d. Act out and record the story. 
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אתרי מידע בנושאי זיקנה - בעברית
במדור קישורים מרוכזות כתובות של מבחר אתרים בתחום הזיקנה, בעברית ובשפות זרות. חלק מהאתרים עוסקים ישירות 

בתחום וחלקם עוסקים בתחומים משיקים. האתרים ממוינים לפי קטיגוריות. האתרים המקושרים ייפתחו בחלון חדש, בעוד 

אתר אשל-נט יישאר פתוח ברקע. כדי לחזור לאשל-נט ניתן לסגור את חלון האתר המקושר או לדפדף בין האתרים. 

ג’וינט ישראל

מבחינה  לתפקד  או  להשתלב  המתקשות  החלשות,  האוכלוסיות  למען  הפועל  יהודי-אמריקאי,  ארגון  הוא  ישראל  ג’וינט 

חברתית בישראל. הג’וינט, בשותפות ממשלת ישראל, רשויות וארגונים, יוזם, מתכנן ומפתח תכניות ושירותים במטרה לחזק 

את מערך השירותים החברתיים בישראל.

http://www.jdc.org.il

מאיירס - ג’וינט - מכון ברוקדייל

מאיירס - ג’וינט - מכון ברוקדייל - המרכז המוביל בישראל למחקר יישומי בשירותים חברתיים, להעצמת הקשר בין מחקר, 

פרקטיקה ומדיניות עם מחויבות מיוחדות למעוטי היכולת. המכון מבצע מחקרים רבים בתחום הזיקנה בשיתוף עם אשל. 

האתר בעברית ובאנגלית.

/http://www.jdc.org.il/brookdale

משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה

לאשל ומאיירס-ג’וינט-מכון ברוקדייל. במאגר מידע סטטיסטי  משאב - מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, משותף 

בנושאי הזיקנה, בעברית ובאנגלית, מתוך “קשישים בישראל - שנתון סטטיסטי 2002”. ניתן ללמוד על מצבם של הזקנים בכל 

תחומי החיים. בנוסף יש מידע עדכני על מערכת השירותים ופריסתה, עד רמת הישוב הבודד. בסיוע הלמ”ס נכללים בו גם 

נתונים מעודכנים לסוף 2001.

http://www.jdc.org.il/mashav
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אתר עמותת עמל - העמותה המרכזית למען הזקן בישראל

 - עמל  עמותת  אתר  זקנים  מטפלים,  משפחה,  לבני  מיועד  בישראל  הזקן  למען  המרכזית  העמותה   - עמל  עמותת  אתר 

העמותה המרכזית למען הזקן בישראל מיועד לבני משפחה, מטפלים, זקנים וזקנות, לאנשי מקצוע בתחום הזיקנה ולציבור 

הרחב. באתר מידע אודות מרכזי היום של העמותות החברות בעמל, מידע אודות עמל, קישורים ומידע רלוונטי נוסף.

http://www.amal.org.il

עזרים - מאגר המידע הישראלי לטכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר

אתר “עזרים” הנו מאגר מידע אודות טכנולוגיה מסייעת ואביזרי עזר, שמטרתם לסייע לאנשים שתפקודם נפגע או נחלש 

יוכלו אנשים אלה, בני משפחותיהם, מטפלים ואנשי מקצוע  לשפר את התפקוד שלהם בחיי היום-יום. באמצעות המאגר 

לאתר אביזרי עזר המתאימים להם ולקבל מענה למגוון גדול של צרכים.

http://www.azarim.org.il

אתר משרד הבריאות, האגף לגריאטריה

מידע על חוקים, תקנות, זכויות, אירועים הנוגעים לכלל הציבור ולזקנים בפרט.

http://www.health.gov.il/geriatric

פורטל מוטקה - נקודת המפגש לאוכלוסייה המבוגרת

פורטל “מוטקה” - בריאות תרבות ופורומים לגיל המבוגר. בין הקטיגוריות הבולטות ניתן למצוא: חברים והיכרויות, עבודה 

והתנדבות, משחקים,יומן אישי, פורומים, קבוצות, אלבומים, שיחות ברשת, וכן מידע בתחומים מגוונים כגון: משפט, פנאי, 

נכדים, בריאות, אנשים, סקסולוגיה, כושר וספורט, איכות חיים וכספים.

http://motke.co.il

עמותת אלצהיימר ומחלות דומות

זה  מה  דמנטיה?  מהי  עדכני:  מידע  באתר  למגיפה.  הדמנטיה  הפכה  האוכלוסיה,  והזדקנות  החיים  בתוחלת  העלייה  עם 

אלצהיימר? וכן מאמרים ומספרי טלפון חשובים. האתר בעברית.

http://www.alz-il.net
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עמותה ישראלית לריפוי בעיסוק

לתפקידי  הציבורית  המודעות  ובהגברת  מיוחדים,  צרכים  לבעלי  והתרומה  המקצועיות  המחקר,  בקידום  עוסקת  העמותה 

המרפאים בעיסוק בשירותי הבריאות, החינוך והרווחה. באתר מידע גם בתחומי הזיקנה.

http://www.isot.org.il/emall/shopHome.asp?sc=1872

נגישות ישראל

העמותה הוקמה לאפשר שוויון זכויות והזדמנויות לאנשים עם מוגבלות, ולאפשר השתלבותם המלאה בחיי הקהילה באמצעות 

קידום הנגישות הפיזית והחושית בישראל למקומות ולמידע.

http://www.aisrael.org

מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה בישראל

מאגר  בישראל.  הגרונטולוגיה  בתחום  מורחב  למחקר  תשתית  ליצירת  נתונים  ועיבוי  מקורות  לאיגום  פועל  הידע  מרכז 

בבליוגראפי מקיף, לוחות סטטיסטיים עדכניים וקישור רשומות ייחודי

http://igdc.huji.ac.il

אתר עמותת פרקינסון בישראל

מחלת פרקינסון וההתמודדות עימה. ניתן לקבל סיוע תמיכה מידע וייעוץ. 

/http://www.parkinson.org.il

עמותת נמ”ג

העמותה עוסקת בליקויי ראיה שמקורם ניוון מקולרי גילי AMD. באתר מידע אודות המחלה ודרכי השיקום וכן שירותי תמיכה 

לחולים ולבני משפחותיהם.

http://www.namag.org.il

ע.ל.ה. רחובות

האתר של העמותה למען הקשיש ברחובות. באתר מידע על פעולות העמותה והתכניות המגוונות שלה.

http://www.alehrehovot.org.il
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רעות

העמותה מפעילה מרכז רפואי לשיקום ולמחלות ממושכות, שלושה בתי אבות, פרוייקט דיור מוגן למיעוטי יכולת ומרכז מידע 

לקשיש ולבני משפחתו. רעות מציעה טיפול מסור ויחס חם לקשישים, לנזקקים ולחסרי הבית, לנפגעי טרור ומלחמות, לנכים, 

למוגבלים ולחולים בכל גיל. רעות מספקת מסגרת קהילתית תומכת באווירה משפחתית, דתית-מסורתית, המאפשרת חיים 

מלאי תוכן ומשמעות בכל גיל ובכל מצב בריאותי. 

ידי עובדים סוציאליים ואנשי  וייעוץ בנושאי זיקנה, שיקום וסיעוד, על  מרכז מידע רעות -אשל מספק, ללא תשלום, מידע 

מקצוע מומחים בתחום הזיקנה בטלפון: 1-700-700-204.

http://www.reuth.org.il

כן לזקן

כן לזקן הנו ארגון התנדבותי ובלתי ממסדי שמטרתו להבטיח ולקדם את כלל זכויות הזקנים, הן ברמה האישית והן ברמה 

הכלל ציבורית.

בכל שאלה, בירור או תלונה בנושא מיצוי זכויות הזקנים, ניתן לפנות למוקד הזכויות בטלפון חינם 1-800-300-339 

http://www.kenlazaken.org.il
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מינהל חברה ונוער

אל תשליכני
הצעות לפעילויות בנושא יחסנו אל הזקן

ִזְקנה
מטרת הפעילות לבדוק מקרוב כיצד מתנהגים הזקן והזקנה בפעילותם היומיומית הרגילה, לבדוק מה חושב הציבור הרחב על 

בעיות הזקנה, לשמוע מפי הזקן עצמו את סיפורו,את קשייו, להתוודע אל דמויות שונות בחיי הזקן ולנסות לברר מהי המסגרת 

הראויה לזקנים בחברה.

)הוצאת משרד החינוך והתרבות, אגף הנוער, 1984(

חלק ראשון - להסתכל, לשאול, להאזין

פעילות א' - תצפית - "והרי תיאורו"

המטרה - לבדוק מקרוב כיצד נראים ומתנהגים הזקן והזקנה בפעילותם היומיומית הרגילה.

הביצוע - בתצפית זו נמקד את תשומת הלב בזקנים. הכינו דף תצפית. בדף התצפית רשמו שאלות מכוונות.

לדוגמא, השאלות הבאות:

ואת?  עושה  הוא  כיצד  עושה?  הוא  מה  במרפסת...(  בחנות,  )ברחוב,  צופים?  אתם  בו  הזקן  נמצא  •  היכן 
)בכבדות, בזריזות, באיטיות...(

תארו את לבושו.  •
תארו את ההבעות בפניו.  •

האם הוא לבד או עם מישהו? עם מי? מה הקשר ביניהם?  •
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שלא  חניכיכם  עם  וכן-הקפידו  מפגש,  ומקום  סיום  זמן  קבעו  לכן,  קודם  בצוותים(.  או  בזוגות  )ביחידות,  לצפות  צאו  כעת 

להטריד ולא לפלוש לפרטיותו של האדם בו אתם צופים.

עם תום התצפית סכמו את התוצאות. )בעל פה - או בטבלה לפי סעיפי דף התצפית(.

מהם הדברים המאפיינים את אוכלוסיית הזקנים, העולים מתוך סיפורי החניכים?  •
אלו דברים משכו את תשומת לבכם בתצפית?  •

האם הופתעתם? האם למדתם משהו חדש על כלל הקשישים באמצעות התצפית?  •

פעילות ב' - משאל חוץ: "מה דעתך"?

המטרה - לבדוק מה חושב ה"ציבור הרחב" על בעיות הזקנה והזקנים.

הביצוע

א.   העיקרון עליו מבוסס משאל )סקר( הוא: הכנת מספר מועט, של שאלות, ושאילתן בקרב מספר רב של אנשים. הכינו 

אם כך, שאלון קצר.

למשל:

1. מאיזה גיל לדעתך נקרא אדם "זקן"?
2. האם קיימות לדעתך בעיות מיוחדות הקשורות בציבור הזקנים? מהן?

3. ממה נובעות הבעיות?
4. מהו לדעתך המקום הטוב ביותר עבור הזקן: בבית אבות, בבית פרטי, עם משפחתו? מדוע?

תוכלו כמובן להכין שאלות אחרות, או שאלות מפורטות יותר הנוגעות בבעיה מסוימת, הכל בהתאם לעניין שתרצו לבדוק.

התחלקו לצוותים בני 3-2 משתתפים, קבעו מהו מספר הנשאלים לכל צוות )רצוי מחמישה ומעלה(. ב. 

ורושם  לשואל,  בצוות  תפקידים  חלוקת  הנשאל,  אל  אדיבה  )פניה  המשאל  עקרונות  את  בקצרה  למשתתפים  ג.  הסבר 

תשובות, בקשות להרחבת התשובה של הנשאל בעת הצורך(.

ד.  את המשאל ניתן לערוך ברחוב, בבית הספר, או אף בבתי החניכים, השתדלו שהנשאלים יהיו מגילאים שונים, כולל זקנים, 

על מנת שתקבלו תמונה מגוונת המשקפת את כלל שכבות הציבור.
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את תוצאות המשאל סכמו בטבלה גדולה על בריסטול או לוח, תוכלו לעבד אותן דרך ההיבטים הבאים: ה. 

אילו הבדלים קיימים בין התשובות של הגילאים השונים )ילדים, מבוגרים, זקנים(. מה הסיבה להבדלים?  .1  
תשובות שגרתיות מול תשובות לא שגרתיות.  .2  

תשובות המעוררות שאלות נוספות - הרחיבו עליהן את הדיבור.  .3  

פעילות ג' - ראיון: "אלה הם חיי"

-  לשמוע מפי הזקן עצמו, את סיפורו. בפעילות זו תעברו מבדיקה חיצונית למפגש עמוק יותר עם הזקן חייו,   המטרה 

שמחותיו וקשייו.

- להכיר את תרומתם של הזקנים לחברה.  

הביצוע- 

כל משתתף יפגוש זקן או זקנה אשר יסכימו לשוחח עימו )בקרב משפחתו, או בבית אבות סמוך(.  .1

2.  הכינו מספר שאלות, המעניינות כל אחד מכם, אותן תוכל להעלות בעת הראיון. יחד עם זאת, היו פתוחים לאפשרות, 

שהאדם עימו ישב המשתתף, יעדיף לספר על חייו באופן חופשי. )נושאים אפשריים לשאלות: “בית הספר בתקופתך, 

מאורעות היסטוריים שנחרטו בזיכרונך, “הנוער בתקופתך”, “חייך אז והיום” משפחה שלך, עיסוקיך בעבר ובהווה(.

3.  בתום כל הראיונות )שיערכו בודאי בזמנים שונים, לפי נוחות המרואיינים( תוכלו להקדיש פגישה לסיפורי הזקנים השונים, 

וכן לתיאור החוויות הקשורות בביקור עצמו, ולתובנות שבני הנוער לוקחים ממפגש זה.

חלק שני - להתנסות ולהבין

פעילות ד' - סיפור ומשחק דמיון

המטרה - לעמוד על העובדה )הפשוטה(, שגם הזקנים היו פעם ילדים כמונו, ושהם לא "נולדו זקנים" )כפי שנדמה לפעמים(.

הביצוע - כל חניך או שניים יצטרך להביא לקבוצה סיפור קצר על זקן הקרוב אליו.

נושא הסיפור: "היכן היה ומה עשה הזקן, כשהיה בגילו של החניך".  

לאחר סבב קבוצתי, בו יספרו החניכים את סיפורו של הזקן שלהם כשהיה נער,   
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עברו למשחק דמיון. כל חניך ינסה לדמיין כעת את ההיפך, כלומר - היכן יהיה הוא, ומה יעשה, לכשיהיה בגילו של אותו זקן 

)עד מאה ועשרים(. תוכלו אם תרצו להמחיש את שני סוגי הסיפורים, זה בצד זה, גם על ידי ציור דמיוני.

פעולה ה' - משחק ניחוש תפקידים

"דמויות בחייו של הזקן"

המטרה - להתוודע אל דמויות שונות בחייו של הזקן.

הביצוע -

1.  הכן על מספר פתקים רשימת דמויות, )הקשורות או באות במגע כלשהו עם זקנים(. בכל פתק ירשם שם של דמות 

או תפקיד מסוים, בתוספת מספר פרטי רקע. )ראה דוגמאות בהמשך(.

2.  המשתתפים יתחלקו לצוותים, כל צוות יצטרך להכין הצגה )תוך הוספת פרטים מדמיונו החופשי(, המתארת את 

התפקיד שנרשם בפתק שקיבל.

)מקשה,  ופעם כדמות שלילית  עוזרת(,  )נעימה,  חיובית  צורות, פעם כדמות  יכין את הדמות שלו בשתי  צוות  3.  כל 

יציג אותה בראשונה כדמות חיובית המתייחסת  מפריעה(. למשל; הצוות המכין את דמותו של “נהג האוטובוס”, 

באדיבות ובסבלנות אל הזקן, ובשנייה כדמות חסרת סבלנות, שמתחילה לנסוע לפני שהזקן התיישב.

4.  בתום ההכנות יציג כל צוות את ההצגה שהכין, בתום ההצגה יהיה על שאר המשתתפים לנסות ולנחש במי מדובר 

)משמעות הדבר, שאסור לצוות המציג לגלות מהי הדמות שהוא מציג(. 

  מכאן שהמשחק מורכב משלושה חלקים: 

א. הכנת התפקיד; ב. הצגתו; ג. ניחוש הדמות שמאחורי ההצגה על ידי שאר הקבוצה.  

דוגמאות לדמויות או תפקידים:

הילדים: 

באים לבקר בכל שבוע )מטעמי קיצור, ניתנת כאן עבור כל דמות דוגמא אחת בלבד, חיובית או שלילית, השלימו בעצמכם את 

הדוגמא החסרה(, ומביאים איתם את הנכדים אותם אוהב הסבא יותר מכל. הנכדים מטפסים על צווארו של הסבא ובודקים 

אם יש לו משהו טוב לתת להם...
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נהג האוטובוס: 

תמיד חסר סבלנות, כשזקן עולה לאוטובוס, בדרך כלל הוא מתחיל לנסוע לפני שהזקן מתיישב, וזה כמעט נופל...

שני עבריינים צעירים: 

"מתפרנסים" מחטיפת ארנקים, שרשרות ושעונים, וכן מפריצות לבתים. עבורם זקנים הינם הטרף הקל ביותר...

בעל חנות מכולת: 

עוזר לזקן לסדר את המצרכים בסל. ולפעמים עוזר לו לסחוב את הסל לביתו. מדי פעם מפטפטים קצת, למרות שבדרך כלל 

הוא עסוק מאוד.

אחות במרפאה: 

פוגשת את הזקן אחת לשבוע על מנת לתת לו זריקה. עבורה זקנים הם תמיד "נודניקים" ומתלוננים על כאבים והיא משתדלת 

לגמור זאת מהר ככל האפשר...

פקיד הביטוח הלאומי: 

מתעסק עם זקנים רבים הבאים להסדיר את עניני קצבת הביטוח שלהם. מתייחס אליהם באדיבות ומשתדל שכספם יגיע 

אליהם בזמן. לפעמים הוא אינו מבין כיצד הם מצליחים להסתדר עם כל כך מעט כסף...

אם תרצה: 

תוכל להוסיף צד אחר למשחק התפקידים )ולעשות את משחק הניחושים לקשה ומעניין יותר(. על ידי כך שתכניס למשחק 

מספר דמויות, אשר לא תהיינה אנשים, אלא חפצים. למשל: "כיסא מתנדנד", "בקבוק תרופות", "קיר מתקלף", "אדן חלון" 

וכד'.

מומלץ לסיים את הפעולה: בשיחה על חיי הזקנים, קשייהם ושמחותיהם, על הזקנים שטוב וקל להם, ועל אחרים בודדים 

שקשה להם.
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חלק שלישי - טיפול בבעיות וחיפוש פתרונות פעילות ו' - "מקום הזקן בחברה"

המטרה - לנסות ולברר מהי המסגרת הראויה לזקנים בחברה )השאלה תיבחן הן מנקודת הראות של הזקנים עצמם והן מזו 

של הסובבים אותם(.

שים לב - הצעה זו הינה קצת יותר קשה מקודמותיה, בדוק אם היא מתאימה לקבוצתך.

הביצוע - יורכב משלושה שלבים:

שלב א' - איסוף נתונים.

שלב ב' - דיון על הנתונים שנאספו.

שלב ג' - מסקנות וישומן בתכנון.

שלב א':

בשלב זה יהיה עליכם לברר מהם היתרונות והחסרונות של מגורי הזקנים בכל אחת מן המסגרות הבאות:

3. בקרב המשפחה. 2. בדירה נפרדת משלהם;   1. בבית אבות;  

הרביעית  והשאלה  חוץ,  משאל  לערוך  מוצע  כזכור  ה',  בחלק  קודמות:  בפעילויות  מוצעות  האינפורמציה  לאיסוף  )דרכים 

הן  ובמסגרות אחרות,  בבית אבות  גם שאר הפעילויות המוצעות: הראיון, הביקור  עוסקת במסגרות השונות,  בו  המופיעה 

הזדמנות לאסוף מידע על היתרונות והחסרונות בכל צורת חיים(.

שלב ב':

בשלב זה יערך דיון בקבוצה לגבי שלוש המסגרות. )בית אבות, דירה נפרדת, בקרב המשפחה(. הדיון יערך במתכונת של "היו 

אתם השופטים". כלומר - יערך דיון פתוח בין נציגים של שלוש המסגרות. הדיון יערך בפני כל הקבוצה, אשר תשמע ותשפוט. 

לפני התחלת פעילות זו, מנה נציג או שניים כמייצגים של כל אחת משלוש המסגרות.

מטרתם היא: בהסתמך על הנתונים שאספו בשלב א', להכין לעצמם טיעונים על מנת לשכנע את הקבוצה ביתרונות המסגרת 

שהם מייצגים.

הטיעונים צריכים להתייחס לשתי שאלות:

האחת - מהו הסידור הנוח ביותר, לזקנים עצמם, ולחברה הסובבת אותם?  •
השנייה - מה צודק? מה מגיע לזקנים? איזו מסגרת מספקת להם את מה שמגיע להם?  •

האם קיימות היום מסגרות נוספות עבור הזקנים? מהם היתרונות והחסרונות שלהם? תנו דוגמאות  •
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עם התכנסות הקבוצה, ולאחר שהסברת את נושא הפעולה, תן לנציגי שלוש המסגרות להציג את טיעוניהם לפי הסדר. עם 

תום הצגת הטיעונים, תנו אפשרות לויכוח חופשי בין הנציגים תוך שילוב הקבוצה המאזינה בהצעת שאלות וקושיות. מטרת 

כל אחד מן הנציגים תהיה כאמור לשכנע ביתרון המסגרת שלו על האחרות.

חשוב! הפסק את הדיון לאחר שהוצגו מרבית הצדדים של השאלה, ולפני שהמשתתפים מתחילים לחזור על עצמם.

שלב ג' 

ישום המסקנות שעלו בעת הדיון יתבטא בתכנון מסגרת החיים הטובה ביותר עבור זקנים.

חלק את הקבוצה לצוותים בני 3-2 משתתפים )את נציגי המסגרות מן השלב הקודם חלק גם כן, לאחר ש"ערבבת" אותם 

בינם לבין עצמם(. מטרתו של כל צוות בשלב זה תהיה לתכנן את מסגרת החיים הטובה ביותר לדעתו, עבור זקנים. התכנון 

יסתמך על מה שראו חברי הצוות בעיניהם בתצפיות בשלב א', ומה ששמעו והסיקו בדיון בשלב ב'. כמו כן כדאי להפעיל בעת 

התכנון הרבה דמיון.

צורך להישאר כבולים למבנה  אין  יתרונות מכמה מסגרות.  יוכלו חברי הצוות לשלב  ביותר,  בתכנון מסגרת החיים הטובה 

המסוים של בית אבות, או של דירה נפרדת.

נקודה חשובה: על מנת שהתכנון יהיה מסודר, קבעו נתונים אחידים כלשהם, למשל: "מדובר באוכלוסיית הזקנים הבריאים 

מציאותיים,  יותר  עוד  נתונים  לקבוע  )תוכלו  תושבים".  אלפים  חמשת  בת  "בעיירה  או  תושבים",  אלף  שלושים  בת  בעיר 

המתאימים ממש למקום הישוב שלכם!(.

אם כן, מה מכינים?

תיאור של המסגרת הטובה ביותר )מיקום, מבנה, הרכב האוכלוסייה, תכני פעילות...( א. 

דוגמא של סדר יום בחייהם של זקנים במסגרת המוצעת. ב. 
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לאחר שסיימו כל הצוותים את התכנון, כנס את הקבוצה חזרה. תן לצוותים השונים אפשרות להציג את תוכניותיהם. תוכלו 

להכין אותן ואף להדגימן בעזרת מלאכת יד לתערוכה בנושא, )כפי שמצוין בהמשך, תחת הכותרת "הצעות נוספות בקצרה"(.

פעילות ז' - "כדאי להמשיך"

לסיכום הפעילויות בנושא הזקנים והזקנה, אפשר לערוך:

יום עזרה, מסיבה והצגה לזקנים בבית אבות. אפשר גם להביא את הזקנים  "יום הזקן" הקבוצה מארגנת  1.  מבצע 

לביקור בבית הנוער, אפשרות נוספת; יום עזרה אישי של כל חניך לזקן כלשהו בסביבתו.

מבצע “אמוץ סבא” כל חניך “מאמץ” זקן, ומבקר אותו מדי פעם, כפי מידת היחסים שהצליחו לקשור ביניהם.  .2

גיוס קשישים למשימות התנדבות בבית הספר ובקהילה.  .3

מובן שלפעילויות סיכום אלה יש טעם רק כאשר יגלו החניכים רצון לבצע אותן. אין טעם “להודיע” לחניכים שהם עומדים 

להכין את “יום הזקן”, או ש”חובה עליהם” לחבב זקנים ולעזור להם. יחד עם זאת ההצעה יכולה לבוא מצד המדריך.

זאת הסיבה שהפעילות מוצעת רק כעת, בסוף הדברים, לאחר שמשתתפים הספיקו להכיר את חיי הזקנים ובעיותיהם, מתוך 

תקווה שהיכרות זו עוררה בהם הזדהות מסוימת ורצון לעזור ולתרום.

חלק ד' - ואחרון אחרון, הצעות נוספות בקצרה
 שימוש בספר הצילומים "משפחת האדם", או ספרי צילומים אחרים בהם מופיעות תמונות של זקנים. המטרה - לנסות 	 

למצוא את הסיפור שמאחורי התמונה, ואפשר גם - לגזור ולהבין תמונת הדבקות )מונטאז'( בנושא הזקנה.

 מפגש ושיחה עם איש המוסד לביטוח לאומי המטפל בתשלומי קצבה לזקנים, עם אחות טיפת חלב המטפלת בזקנים, 	 

או עם עובדת סוציאלית מטעם העירייה.

צפייה בסרט “הרולד ומוד”, שיחה על דמותה של הזקנה המופיעה בסרט. או בכל סרט אחר הקשור לנושא.	 

תערוכה מסכמת - “חיי הזקן”.	 

שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך
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מחויבות אישית

לתרום  המוכן  ופעיל,  מעורב  כאזרח   - הבוגרת  הדמוקרטית  בחברה  להשתלבות  התלמיד  את  להכין  היא  התוכנית  מטרת 

לשיפור איכות החיים בקהילה בפרט ובמדינה בכלל. במהלך התוכנית פוגש התלמיד לראשונה תופעות חברתיות ומצבי חיים 

שלא התנסה בהם קודם לכן, תוך כדי מתן סיוע אנושי הדורש התמדה, אחריות ויצירת תקשורת בינאישית עם אוכלוסיות 

נזקקות שונות, כגון: זקנים, נכים, חריגים, עולים חדשים וכו'.

מומלץ לקרא את התכנית ולהוציא ממנה פעילויות מתאימות לפי שיקול דעתו של המחנך.

פעיל בכל גיל

התוכנית מבוססת על ההנחה שפעילות משותפת של זקנים ובני נוער יכולה לתרום לכל אחד מהשותפים ואף מעצימה את 

התרומה של שניהם יחד למען הקהילה. 

לקראת מפגש - )פעילות הכנה למפגש עם זקנים(

מבוא:
ישנה חשיבות רבה בהכנת בנית הנוער לקראת המפגש עם הקשישים. במפגש ההכנה תינתן לגיטימציה לציפיות וחששות מן 

המפגש תוך חיזוק בחירתם של בני הנוער לעבוד עם הקשישים במסגרת המחויבות האישית.

מטרה:
לעודד את המשתתפים להעלות חששות וציפיות לקראת המפגש הראשון עם הקשישים.

אוכלוסיית יעד:  
בני נוער המיועדים להיפגש עם הקשישים.

ניתן להתאים את ההפעלה לקבוצת הקשישים העומדת להיפגש עם בני הנוער.

שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך
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משך ההפעלה: 
45 דקות

עזרים: 
צלום קטע מהסיפור "דו קרב" מאת דוד גרוסמן כמס' המשתתפים )ראה נספח(.

מהלך ההפעלה

שלב א' - אישי
המשתתפים יקבלו לעיון קטע מתוך סיפורו של דויד גרוסמן "דו קרב" )ראה נספח(.

שלב ב' - קבוצתי
עם  המפגש  לקראת  בהם  שעולים  וחששות  ציפיות  בסבב  ויעלו  חברים   5-6 בנות  בקבוצות  ישבו  א.  המשתתפים 

הקשישים ובעקבות קריאת קטע מהסיפור.

המשתתפים יסבירו מדוע בחרו להיפגש עם קשישים במסגרת "מחויבות אישית". ב. 

שלב ג' - במליאה
נציגי הקבוצות יציגו את עקרי הדברים שעלו בדיון.

שאלות לדיון:

1. מה משותף לדברים שעלו בקבוצות?
2. על מה מעיד הדבר לדעתכם?

לקצב אחר" מהי  ולעבור  לסובב את הכפתור  "קשה  לגבי העבודה עם הקשישים כך:  3.  הנער בספור מתבטא 
עמדתכם? האם גם אתם חשים קושי?

4. האם תתכן בעיניכם אפשרות של מציאת עניין משותף, שפה משותפת ביניכם לבין הקשישים? הסבירו.
5. אלו חששות וציפיות לקראת המפגש יש לדעתכם, לקשישים איתם אתם עומדים להיפגש?

6. האם אתם זקוקים להכנה מיוחדת לקראת המפגש עם הקשישים? פרטו.
7. הציעו דרכים להתגבר במפגש הראשון על החששות ולחזק את הציפיות המשותפות. 

שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך
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נספח

דו קרב / דויד גרוסמן

)הקטע הוא חלק מסיפור המתאר מפגש מרתק בין צעיר לבין קשיש(

…כבר סיפרתי, שפגשתי את רוזנטל כאשר התנדבתי -

ביחד עם כמה תלמידים מהכיתה שלי - למבצע של

“אמוץ קשיש”.

הבעיה של הזקנים במקום כזה היא השעמום, הבדידות,

ולכן חשוב שיהיה מי שידאג להם. ארבעה תלמידים 

התחילו את המבצע הזה בתחילת השנה, אבל לאחר

שלושה חודשים רק אני המשכתי בו. שאר הילדים אמרו,

שאין להם זמן ושהזקנים שהם אימצו אינם סבלניים ביותר;

אבל אני יודע שפשוט היה להם קשה לשבת במשך שעה

שלמה ולהקשיב לספורים של הזקנים, שלא תמיד היו

מעניינים, ובכלל - בגיל שלנו נדמה שהדברים מתרחשים

במהירות עצומה, שאם לרגע לא נשים לב, נפסיד הכל;

ומשום כך קשה “לסובב את הכפתור” ולעבר לקצב אחר,

אטי הרבה יותר, קצב של זקנה.

אני, כמובן, אינני מאשים את החבר’ה ש”נשברו”,

שהפסיקו את הפגישות עם הזקנים. אני חושב, שלו הייתי

במקומם, גם אני הייתי מתקשה....

אבל האמת היא, שלא היה לי קשה להמשיך ולהיפגש עם

רוזנטל פעם ופעמיים בכל שבוע, מפני שפשוט רציתי

להיפגש אתו; מפני שרוזנטל היה זקן כזה, שכלל לא הניח

לי להרגיש שאני עוזר לו, ולפעמים אפילו חשבתי שלהפך:

שהוא זה שעושה את החיים שלי מעניינים יותר…

שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך
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מינהל חברה ונוער

במבט שני
פעילות זו מוקדשת לעיבוד המפגש עם הזקן

לאחר כמה מפגשים בין בני הנוער והקשישים חשוב לקיים מפגש שייוחד לסיכום ביניים ולחשיבה על הנעשה עד כה תוך 

הסתכלות קדימה ותכנון המשך המפגשים עם הקשישים.

מטרות:
לסייע למשתתפים לשקף מחשבות ורגשות בעקבות המפגשים עם הקשישים.

לגבש המשך דרכי עבודה למפגשים עם הקשישים.

משך ההפעלה: 
45 דקות

עזרים: 
רצועות בריסטול בשני צבעים.

אוכלוסיית יעד: 
בני נוער.

ניתן להתאים את ההפעלה לקשישים.

שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך
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מהלך ההפעלה

במליאה: 
המנחה יכין מראש רצועות בריסטול בשני צבעים, למשל כחול ואדום. על הרצועות בצבע האדום יכתבו התחלות משפטים 

המביעים רגשות ועל הרצועות בצבע הכחול יכתבו התחלות משפטים המביעים מחשבות. המנחה יפזר את רצועות הבריסטול 

על שולחן או על רצפת החדר.

המשתתפים יתבקשו לבחור רצועת בריסטול אחת או שתיים )עפ"י שקול דעתו של המנחה( ולהשלים את המשפט שנבחר 

בהתייחס למפגשים שהתקיימו עם הקשישים.

לדוגמא:

אני חושב ש… אני מרגיש ש…   

לדעתי צריך ל…  אני כועס על…   

הפתיע אותי ש.. משמח אותי ש…   

אני ממליץ ל… התרגשתי כאשר…  

לאחר סבב בין כל המשתתפים יציג המנחה שאלות לדיון:

מהם הלכי הרוח העולים מדברי המשתתפים?  .1

האם ואיך הייתם פועלים אחרת במפגשים הראשונים עם הקשישים מנקודת מבטכם כיום?  .2

כיצד אתם רואים את המשך המפגשים עם הקשישים?  .3

האם אתם זקוקים לסיוע בהמשך תכנון המפגשים עם הקשישים?  .4

מתוך:

הנוער במרכז העניינים - יוזמות 

חוברת זו פורסת יוזמות חינוכיות-חברתיות פרי העשייה של שנת פעילות ראשונה של "הנוער במרכז העניינים" ברשויות. ראו 

היוזמה "קשר רב -דורי" )עמ' 93(
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שם הרשות: מועצה מקומית פרדיס

שם היוזמה: קשר רב דורי

אוכלוסיית יעד: תלמידי כיתות י"א

שם האחראי: תופיק מוחסן, מנהל המחלקה לחינוך, טלפון 057-7480573

tmuhsen@hotmail.com  :דוא"ל

גורמים שותפים ליוזמה: בית הספר המקיף, יועצת בית הספר, רכז החינוך החברתי, הרשות המקומית.

מסגרת וארגון: הפעילות תתקיים בבית הספר המקיף ובבתי הקשישים על פי לוח זמנים שייקבע עם הנער/ה המשתתף/ת.

מטרות היוזמה:

חיזוק הקשר בין הצעירים והמבוגרים, באמצעות פעילות משותפת ומשמעותית לשני הצדדים.  .1

היכרות מעמיקה של הצעירים את המבוגרים, היכרות של הנער/ה את הקשיש/ה וציוני דרך בחייו/ה.  .2

חיזוק מיומנויות התכנון, הדיאלוג והשיתופיות.  .3

תיאור היוזמה:

כדי לערוך את המסע מן העבר לעתיד יש לשאול כיצד נראה העולם כשהמבוגר היה בשנות העשרים שלו וכיצד ייראה העולם 

כשהצעיר יהיה בשנות העשרים שלו.

יש לפרוט את השאלה הכללית הזו לשאלות פרטניות, שיאפשרו למבוגר/ת ולצעיר/ה לספר סיפורים מהעבר ולחזות את 

העתיד.

לשם כך יקיימו תלמידי כיתות י"א סדרת פגישות עם התושבים הקשישים במועצה. כל תלמיד ייפגש עם קשיש אחד. רכז 

ויתכננו את  יחברו שאלות מנחות  ביוזמה  יחד עם הצעירים המשתתפים  והיועצת בבית הספר התיכון  המחויבות האישית 

סדרת המפגשים עם הקשישים על פי לוח זמנים מוגדר מראש. כל תלמיד יתבקש לדווח לרכז על תוכן המפגש עם הקשיש. 

התיעודים ייאספו בתיק שיהיה מאגר מידע הצופן בתוכו תיעוד של תקופות בחיי הקהילה.

הספר  בית  צוות  ידי  על  תיבנה  התבנית  והצעיר.  הקשיש  שיקבלו  עבר-עתיד  ערכת  של  תבנית  הוא  שיתועד  נוסף  חומר 

והתלמידים הצעירים ותכלול ציוני דרך בחיי הקשיש כבסיס להשוואה להווה. הקשיש והצעיר יענו ביחד על השאלות המופיעות 

בה באמצעות חקירה והוספת תוכן בדרכים שונות - טקסטים, תמונות ועוד.

הצעיר ילמד על העבר מסיפורי הקשיש ומחוויותיו האישיות, יתעד את זיכרונות הקשיש ואורח חייו ויציג את החידושים שהוא 
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חווה בשנות חייו ואיך הוא רואה את העולם היום. החומר שייאסף יתועד בעלון או ספר ויועלה באתר האינטרנט של בית הספר 

ויוצג על שקופיות במפגש מסכם אשר יערוך הרכז בבית הספר. בסוף התהליך יבקר הצעיר בביתו של הקשיש ויעניק לו מתנה 

לרגל חג הקורבן.

שורשים

יעדי היוזמה:

הקניית ערכי ההתנדבות בבית הספר התיכון.	 

העמקת תחושת ההשתייכות וההמשכיות של הדור הצעיר.	 

הצמחת בני נוער הלוקחים אחריות בנושאים חברתיים-יישוביים.	 

העצמת תחושת השיתוף והקירבה הבין דורית ביישוב.	 

מדדים להצלחה:

שנה א'

40% מהתלמידים בכיתות י"א ישתתפו ביוזמה  )68 תלמידים(.	 

30% מבתי התושבים הקשישים יזכו לביקור של התלמידים )60 בתים(.	 

שנה ב'

70% מהתלמידים בכיתות י"א ישתתפו ביוזמה.	 

80% מבתי התושבים הקשישים ישתתפו ביוזמה )המשתתפים מהשנה הראשונה ממשיכים בפרויקט(.	 

הקמת תערוכה מהחומר שנאסף.	 

שנה ג'

80% מהתלמידים משתתפים בפרויקט.	 

כל בתי הקשישים משתתפים ביוזמה.	 

סקר שביעות רצון )80% מהמשתתפים ביוזמה יביעו הערכה ושביעות רצון מהפעילות(.	 

העשרת התערוכה והקמת מרכז מידע בספרייה הציבורית ביישוב. 	 

שבוע האזרח הוותיק במערכת החינוך

מינהל חברה ונוער 
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"והדרת פני זקן..."   )ויקרא י"ט, לב(  

אקטואליה 
העיקר התרגיל

קו דק, דק מאוד אך ברור, מחבר בין המקום שבו מבזים בני אדם רק בשל גילם - לבין המקום שבו מותר להתעלל בהם פיזית 

מה הבעיה עם חברי ועדת החקירה לפרשת המשט

קשיש עוצר נרקומן ברחוב ושואל אותו איפה נמצא הדואר. הנרקומן עוצר ומסביר לקשיש איך להגיע למקום. הקשיש אומר 

תודה, ואחר כך מרגיש שהוא חייב קצת לנרקומן: "תשמע", הוא אומר לו, "בוא אלי ואני אלמד אותך איך להתקדם בחיים, איך 

תוכל לעשות מעצמך משהו, ככה שרק השמיים יהיו הגבול בשבילך". הנרקומן מביט בקשיש במבט אלכסוני: "אתה תלמד 

אותי איך להתקדם בחיים? להגיע לשמיים? אתה הרי לא יודע אפילו איך להגיע לדואר".

של  לבית  התפרצו  כשצעירים  היתה  האחרונות  הפעמים  אחת  זעזוע.  של  תחושה  הארץ  כל  את  עוטפת  בשבועיים  פעם 

קשישה, התעללו בה ושדדו אותה. אחר כך צעירים היכו קשיש נכה ברחוב ושדדו את תיקו אחרי שפדה במזומן את קצבת 

הביטוח הלאומי. פעם בשבועיים אנחנו רואים צילומים של מטפל המכה קשיש, כיוון שהקשיש מפריע לו.

ובכל פעם כולנו מזועזעים. אנחנו מתחילים לשאול איזו מין חברה צמחה פה בלי שהרגשנו, ומיד מודיעים שחייבים להגביל 

את השתייה, וחוץ מזה אל אלה שנתפסו צריך לשלוח להרבה שני בכלא.

לא, אנחנו לא מוכנים לוותר להם, למתעללים בזקנים. אצלנו לא תהיה סובלנות כלפי חלאות שכאלה. ותמיד מגיע הרגע שבו 

מישהו מסביר שבמורשת היהודית היחס לזקן הוא של כבוד, של מי שיש ללמוד ממנו, ו"מה קרה לנו" הבלתי נמנע. אחרי כל 

אירוע כזה, של אלימות נגד אישרה מבוגרת או גבר זקן, שולפים מיטב עיתונאינו את אוסף המקרים הקודם. מראיינים קציני 

משטרה לשעבר, משתמשים במיטב הקלישאות, ושוב כמובן חוזרים ל"איך זה קרה לנו" הבלתי נמנע. באמת איך.

"אז איך נראה שהוא בן 93", שאל באמצע השבוע המגיש של "הכל דיבורים", רשת ב', את אלכס ליבק, חתן פרס ישראל 

בצילום. 
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על העמוד  וב"מעריב" מרחו  ב"ידיעות אחרונות"  הישראלית.  רקע אחד מרגעי השפל המביכים של העיתונות  על  היה  זה 

כולל מכנסיים  בפיג'מה כחולה,  לנושא המשט,  ועדת החקירה  93, אחד מחברי  בן  רוזן,  צילום של פרופ' שבתאי  הראשון 

קצרים, ולצידו העוזר הפיליפיני שלו, ולכל העניין הצמידו ב"ידיעות" כותרת, "חוקר עם משקיף זר". 

הברקה, צריך להודות. רק כמו שקורה לפעמים, גם די רעת לב. מי שכל כך נהנה מההברקה הזו עד שהיה חייב להפיץ אותה, 

ביצע מעשה מכוער. אי אפשר לטעון כי מי שהחליט למרוח את הצילום בענק בעמודים הראשונים לא ידע שהדבר מבזה. 

ולצורך העניין, לא משנה שהצילום נעשה ברשות.

במשך כמה ימים, מאז נודעו שמותיהם של חברי הוועדה, עוסק חלק ניכר מהתקשורת הישראלית בשאלת הגיל של חברי 

הוועדה. חשוב להדגיש שלא נמצאה בכל הדיונים הללו מילה אחת של ביקורת על כישוריהם: לכולם רקורד שאי אפשר שלא 

להתפעל ממנו. העיסוק היה בפרט אחד בלבד - הגיל. הוא לבדו, קבעו השבוע משגיחי הכשרות של התקשורת הישראלית 

)להוציא את העיתון שאותו אתם מחזיקים( - פוסל אותם. ואמרו את זה בעיקר בעלבונות. 

עכשיו, נחזור לרגע לאותה שאלה, "אז איך נראה שהוא בן 93"? בשאלה הזו מובלעת הנחה מוקדמת, שצריך להראות שהוא 

בן 93 )דיווח סתם לא מספיק(. ברור למגיש שלא כישוריו של שבתאי רוזן, לא יכולתו המנטלית ולא ניסיונו - הם הרלבנטיים 

)שהי לא עסקו בהם כלל(. עצם גילו - זה הפגם שלו. ולכן צריך לדבר עליו וחייבים גם להראות אותו. כי ההנחה המוקדמת של 

מי ששואל "אז איך נראה שהוא בן 93", היא שבגיל הזה, האיש איבד את ערכו, את המקצוענות שלו, את הידע, את הניסיון 

ואת יכולת הניתוח. הכל אבד ביחד עם הגיל. וההנחה המקודמת הזו, הכאילו סמויה מן העין אבל זועקת, היתה זהה לגמרי 

למה שעשה אותו צילום משפיל עם הכותרת המבזה. ההבדל היחיד הוא שמיששם את הצילום ההוא בעמוד הראשון, היה 

קצת פחות צבוע: הביזוי של אדם רק בשל גילו - ללא כל התייחסות לכישוריו - היה יותר גלוי, ולא הסתתר מאחורי השאלה 

הכאילו מיתממת, "אז איך נראה שהוא בן 93". 

למה צריך להראות? מה בדיוק הבעיה עם הגיל?

מטרות:

לעמוד על היבטים שונים של יחס החברה לקשישים.	 

לעודד את בני הנוער למעורבות פעילה בסיוע לקשישים בישראל.	 
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שלב א' - במליאה

המנחה יציג  במליאה את השאלות:

מה לדעתך כוונת הפסוק "מפני שיבה תקום והדרת פני זקן"?	 

איזה משמעויות יש לדברים אלו בחיי היומיום שלנו? הביאו דוגמאות	 

האם לדעתכם זוכים הזקנים ליחס של כבוד בחברה הישראלית? נמקו	 

שלב ב' - קבוצתי

המשתתפים יחולקו לקבוצות 

כל קבוצה תקבל כרטיס משימה קבוצתית  ובו מספר קטעי קריאה המבטאים יחס לקשישים.

ותבצע את המטלה.

קטע מספר 1 - 

...פעם בשבועיים עוטפת את כל הארץ תחושה של זעזוע. אחת הפעמים האחרונות היתה כשצעירים פרצו לביתה של קשישה,

התעללו בה ושדדו אותה. אחר כך צעירים היכו קשיש נכה ברחוב ושדדו את תיקו אחרי שפדה במזומן את קצבת הביטוח 

הלאומי. פעם בשבועיים אנחנו רואים צילומים של מטפל המכה קשיש

כיון שהקשיש מפריע לו....

לא, אנחנו לא מכונים לוותר להם, למתעללים בזקנים. אצלנו לא תהיה סובלנות כלפי חלאות שכאלה. ותמיד מגיע הרגע שבו 

מישהו מסביר שבמורשת היהודית היחס לזקן הוא של כבוד, של מי שיש ללמוד ממנו  ו"מה קרה לנו" הבלתי נמנע... 

בחודש יוני, 2010 , כאשר התמנתה ועדת טירקל לחקירת אירועי המשט מרחו העיתונים היומיים על העמוד הראשון צילום של 

פרופ' שבתאי רוזן, בן 93, אחד מחברי וועדת החקירה בפיג'מה כחולה כולל מכנסיים קצרים ולצידו העוזר הפיליפיני שלו...

במשך כמה ימים מאז נודעו שמותיהם של חברי הוועדה, עוסק חלק ניכר מהתקשורת הישראלית בשאלת הגיל של חברי 

הוועדה חשוב להדגיש שלא נמצאה בכל הדיונים הללו מילה אחת של ביקורת על כישוריהם: לכולם רקורד שאי אפשר שלא 

להתפעל ממנו. העיסוק היה בפרט אחד בלבד: הגיל...

ברור..שלא כישוריו של שבתאי רון, לא יכולתו המנטלית ולא ניסיונו - הם הרלוונטיים..עצם גילו - זה הפגם שלו.. כי ההנחה 

המקודמת היא שבגיל הזה, האיש איבד את ערכו, את המקצוענות שלו, את הידע, את הניסיון ואת יכולת הניתוח. הכל אבד 

ביחד עם הגיל.....)מתוך, "העיקר התרגיל", ישראל היום, 18.6.2010
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לא קשור לאקטואליה הקשר הרב דורי - קטע ראשון ואחריו קטע שני

קטע מספר 2

"אני זוכרת ששאלתי מי אתם" הם אמרו לי:  באנו לבדוק את הגז לקראת החג. אמרתי להם שלא הזמנתי גז והכל בסדר אצל 

אבל הם אמרוף יש לנו מתנה עבורך, תפתחי זה בסדר גברץ פרוכטר, פתחתי את הדלת והם דחפו אותי התחילו לקלל אותי 

זקנה זקנה איפה את מחביאה את הכסף ,זרקו אותי על הרצפה והתחילו לבעוט בי... כך שחזרה אמש גברת פרוכאר מחיפה 

את שאירע לה אתמול בשעות הבוקר. פרוכטר, מהנסת כימיה, מתגוררת בגפה בשכונת נוה שאנן בחיפה... צעקתי לשכן שלי 

מנחם, הוא הזעיק את המטרה ואז פינו אותי לרמב"ם, אמרה אתמול פרוכטר כשדמעות בעיניה.

איך אפשר להאמין שיש אנשים ברברים כאלה במדינה? איך אפשר להאמין שאשה קשישה תצטרך לחיות בפחד כזה? לאן 

הגענו.

קטע מספר 3

במשרות  לעבוד  נכונות  ואפילו  בשפע,  להם  יש  ומוטיבציה  ידע  נסיון,  למילואים.  יוצאים  ואינם  לחופשות  זקוקים  לא  "הם 

חלקיות ולהרוויח פרוטות. אבל בישראל אין כמעט מי שמוכן להעסיק עובדים מעל גיל 60. א' זקוק לעבודה. למרות שמלאו 

לו 81 שנים הוא בריא, כשיר ומוכן לעבוד 18 שעות ביממה. פעם הוא היה בעל מפעל... אבל החיים טלטלו את א' לחדר שכור 

בגודל שלוש על ארבע מטרים שהוא שוכר תמורת פחות מאלפיים שקל בחודש. בגיל 81 הוא נשאר ערירי, בלי רכוש, בלי 

חסכונות ועם צורך ברור לעבוד..לפני כשנה סירבו לתת לו רישיון לנשיאת נשק, והא איבד את משרתו. האנשים הטובים במה 

שהעריכו מאשד את עבודתו סדרו לו עבודה חלקית כאחראי עגלות בסופרמרקט...

"כרבע מהזקנים בישראל חיים רק מקצבת הזקנה ומקצבת הבטחת הכנסה של הביטוח הלאומי )מסביר פרופ' בריק( מדובר 

ביותר מ-200,000 בני אדם. הם חסרי כל ללא פנסיה, חלק גדול מהם עולים חדשים.. הם רוצים לעבוד אבל אינם מוצאים 

עבודה.

קשישים  כי  הוכיחו  בישראל  שטסמן  יוחנן  של  מחקר  וגם   - בעולם  מחקים  בעבודה:  שלהם  לצורך  חשובה  סיבה  עוד  ויש 

שהעסיקו את עצמם בעבודה בשכר או בהתנדבות האריכו את תוחלת  החיים שלהם"

)אל תשליכני , ידיעות אחרונות, 27.7.2010(
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קטע מספר -4  בני נוער מתנדבים

התוכנית "מחויבות אישית" מתבססת על התנסות מעשית של התלמיד, המאפשרת תרגום מעשי של הערכים הנלמדים 

בכיתה - הנתינה, עזרה לזולת ויצירת מחויבות לצורכי הפרט והקהילה. במהלך התוכנית פוגש התלמיד לראשונה תופעות 

תקשורת  ויצירת  אחריות  התמדה,  הדורש  אנושי  סיוע  מתן  כדי  תוך  לכן,  קודם  בהם  התנסה  שלא  חיים  ומצבי  חברתיות 

בינאישית עם אוכלוסיות נזקקות שונות, כגון: זקנים, נכים, חריגים, עולים חדשים וכו'. התנסות זו מחזקת אצלו את תחושת 

האכפתיות, השייכות למקום ותחושת המסוגלות האישית.

נתוני מחויבות אישית תש"ע

מחוז
סה"כ 

תלמידים

מס' תלמידים משתתפים

מכבי מד"א
אש

מעונות/ קשישים
גני ילדים

בתי 
חולים

חונכות 
תלמידים

הדרכת 
נוער

התנדבות רווחה
אחר

סה"כ  
מתנדבים

3602192141219232552644031307753029צפון

56172691192665029561893736419725617 חיפה

1115829622563689825712862046542439810613מרכז

367474254562116105618791876619712778תל-אביב

11,63953028749528719610821399944476510,439ירושלים

907446519256424965586719059818901דרום

3196002201951433621632198372099ערבי

2691192665029561893736419725617 התיישבותי
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קטע מספר 5 

בגיל 100 - פרס ישראל לירדנה כהן, )ynet מרב יודילביץ’,17.3.(

הכוראוגרפית החוגגת השנה את יום הולדתה ה-100, תקבל את פרס על מפעל חיים על תרומתה למחול והאמנות בישראל. 

"מפעל חייה היא מורשת רחבת היקף ראויה להערכה", כתבו השופטים מרב יודילוביץ' 

פרס ישראל למפעל חיים יוענק ביום העצמאות לרקדנית ולכוריאוגרפית, ירדנה כהן, במלאת 100 להולדתה. מאז נעוריה 

שוקדת כהן על פיתוח המחול הישראלי תוך התבססות על המורשת הארץ ישראלית והמורשת המקראית. השפעתה הרבה 

ניכרת בשורת התלמידים שהעמידה ..

למרות גילה המתקדם, ירדנה כהן, ממשיכה עדיין ללמד והקימה בשנה החולפת חמש סדנאות לסטודנטים באוניברסיטת 

חיפה ובסמינר הקיבוצים, זאת במקביל לשיעורים שהיא נותנת באולפנה למחול...

"כהן היא אישיות ייחודית בעלת זכויות רבות בפיתוח שפת המחול הישראלית היונקת מהגיוון הרב תרבותי שהמקום מציע. 

רבים וטובים חייבים לה את התפתחותם האישית והמקצועית כיוצרים, רקדנים, כוריאוגרפים, במאים, מוזיקאים ומטפלים 

באמצעות השיטה שפיתחה כמחול מחלים". ....

ירדנה כהן - הכוהנת הגדולה של המחול בישראל - היא כוריאוגרפית בעלת סגנון ייחודי 

המסורתית  המוזיקה  בין  וחיבר  בישראל  המחול  של  התפתחותו  כיווני  את  שהתווה 

המזרחית לסגנון המערבי, דרך נופיה ומורשתה של ארץ-ישראל. כהן העמידה דורות 

של תלמידים, שחלקם הפכו לבעלי שם בין-לאומי בתחומי האמנות השונים. ..

המחול  כחלוצת  כהן  ירדנה  של  הגדולה  תרומתה  את  לציין  "...ראוי 

סוציאליים  עובדים  עם  פסיכולוגים,  עם  פעולה  שיתפה  ירדנה  המחלים... 

ותנועה.  מחול  באמצעות  לריפוי  נוער  ובני  ילדים  אליה  ששלחו  מחנכים  ועם 

ומאפשרים  האחר  אל  וקשר  גשר  יוצרים  והתנועה  המחול  כי  מאמינה  היא 

אותו.  הסובב  ואל  הפנימית  מהותו  אל  ולהתחבר  רגשותיו  אל  להיפתח   לו 

אפשר לסכם את ייחודה של אמנית זו במילים מתוך דבריה שלה עצמה: “שני כיוונים 

לי באמנות המחול: המחול כגורם מחנך, הוראת מחול עתיק וחדש גם יחד שצמח על 

קרקע המולדת, והחייאת החג העברי התנ”כי כגשר בין העבר להווה ולעתיד." ירדנה כהן האמנית מותירה חותם בל יימחה 

באמנות ובתרבות של ימינו. מפעל חייה של ירדנה כהן הוא מורשת רחבת היקף הראויה להערכה, להוקרה ולציון לדורות 

הבאים, ולכן היא ראויה לקבל את הפרס על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה לשנת תש”ע.”

)מתוך נימוקי ועדת הפרס(
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שאלות לדיון - בקבוצה

1.  איזו תמונה מצטיירת מן הקטעים שקראתם על היחס לקשישים בישראל. האם אתם מכירים דוגמאות נוספות/
אחרות?

2.  בקטע מספר אחת מדובר על מינוי של פרופ’ רוזן, בן ה-93 כחבר בוועדת טירקל. מה דעתכם על מינוי זה?  
נמקו

3. אילו קשיים עולים מן הקטעים שקראתם?

שלב ג' במליאה

- דיווח הקבוצות

- שאלות לדיון

1. "אל תשליכני לעת זיקנה" - מה משמעות האימרה בעיניכם לאור הקטעים שקראתם והמציאות המוכרת לכם?
2.  איזה גיל נחשב לזקן? בשנים האחרונות נוטים לדבר על “הגיל השלישי”, “אזרחים וותיקים” במקום הביטוי: זקן. 

מדוע?
משתנים  האחרונות  הקשישים?בשנים  של  ולאושרם  לרווחתם  לדאוג  ולחברה  למשפחה  לקשיש,  חשוב  3.  מדוע 
המאפיינים של ציבור הזקנים בישראל )תרבות פנאי עשירה, תוחלת חיים ארוכה ואיכותית, אפשרויות תעסוקה 

ופעילות מגוונות
4. האם לדעתכם, החברה הישראלית מטפחת יחס של כבוד לקשישים. תנו דוגמאות

5. מה לדעתכם ניתן לעשות כדי לחזק את יחס הכבוד לזקן בחברה הישראלית?
6. מהם הקשיים הייחודיים לציבור הזקנים בחברה?

7. כיצד יכולים בני נוער לסייע לאוכלוסיית הקשישים בישראל?
- למנחה, לקראת סוף הפעילות,  הקבוצה יכולה לבחור תחום בו הם מעוניינים לתרום לרווחת הקשישים בישראל.  
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פרסומים, סקרים...
 להלן רשימת פרסומים, סקרים ומחקרים מעודכנת לדצמבר 2007

 שנעשו במימון אשל ו/או ביוזמתה בשנים 1980 - 2007 

לתשומת לב: הרשימה ממויינת לפי סדר עולה של תאריכי הפרסום 

מכון . 1 והשלכות,  עיקריים  ממצאים   - בישראל  לקשישים  בשירותים  אדם  כח  תומר,  ואדריאן  חביב  ג’ק  שמעון,  ברגמן 

ברוקדייל, ירושלים, יוני 1980. 

חביב ג’ק, אדריאן תומר ושמעון ברגמן, סקר כוח אדם בשירותים לקשישים בישראל - סיכום ממצאים והשלכות,  מכון . 2

ברוקדייל, ירושלים, ספטמבר 1982. 

הוכשטיין, אנט ומייק וייל, הערכת אגודות מקומיות עצמאיות למען הקשיש, "נתיב-יועצים”, ירושלים אוגוסט 1983. . 3

שטייגמן נחום, מדדים של צרכים לשירותי מיסוד לקשישים באזור הדרום, מכון ברוקדייל, אפריל 1984. . 4

פרופ’ דוד גוטמן ואחרים, הערכת תוכניות טיפול יום בבתי אבות, אוניברסיטת חיפה, אוג’ 1983. . 5

נחום בן אליא וגדליה נווה, אוכלוסיית הקשישים באזור ת”א יפו: מאפיינים והערכת צרכים, ירושלים, מרץ 1983. . 6

נחום בן אליא וגדליה נווה, הערכה ארגונית של מרכזי היום ב”צהלון", ירושלים, דצמבר 1984. . 7

נחום בן אליא, הערכת התוכניות הניסיוניות לטיפול מונע, ירושלים, מאי 1984. . 8

ביה”ס . 9 חיפה,  אוניברסיטת  החינוך,  במערכת  הזיקנה  נושא  הוראת  שילוב  קאיס,  ויהודית  קיפניס  סנדרה  חדוה,  נוימן 

לחינוך, המדור לתוכניות לימודים, חיפה 1985. 

בקהילה . 10 שירותים  המקבלים  בקשישים  הטיפול  הלימות  דולב,  וטלל  ברודסקי  ג’ני  נאון,  דניז  פקטור,  חיים  ג’ק,  חביב 

ובקשישים הממתינים למיסוד, מכון ברוקדייל, ירושלים אפריל 1986. 

ג’ק חביב, דניז נאון, חיים פקטור וג’ני ברודסקי, קשישים מוגבלים בקהילה: פיתוח שירותים הולמים עבורם וההשלכות . 11

על הזדקקות לשירותים מוסדיים, מכון ברוקדייל, ירושלים 1987. 

על . 12 וההשלכות  עבורם  הולמים  שירותים  פיתוח   - בקהילה  מוגבלים  קשישים  ברודסקי,  וג’ני  פקטור  חיים  נאון,  דניז 

הזדקקות לשירותים מוסדיים: נתונים על ת”א-יפו. מכון ברוקדייל ירושלים 1987. 

דניז נאון, תהליך סיווג הקשישים לרמה תפקודית במערכת השירותים לטיפול ממושך ובניית כלי עזר לשיפור התהליך, . 13

מכון ברוקדייל ירושלים 1987. 
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בן אליא נחום, המוקדים האזוריים לקשישים, ירושלים, דצמבר 1987. . 14

מכון . 15  ,1986  -  1981 בשנים  זה  במערך  שחלו  התמורות  וניתוח  הקיים  סקירת   - בישראל  מוגן  דיור  מרים,  שטרקשל 

ברוקדייל, ירושלים, דצמבר 1987. 

קשישים מוגבלים בקהילה: פיתוח שירותים קהילתיים הולמים עבורם . 16 וג’ני ברודסקי,  חיים פקטור  נאון,  דניז  ג’ק חביב, 

וההשלכות על ההזדקקות לשירותים מוסדיים. שלב ב’: הערכות הצוותים הרב - מקצועיים, מכון ברוקדייל, ירושלים 1988. 

ברגמן שמעון ונטע בנטור )עורכים(, הוראת המרכיב הזיקנתי בבתי הספר לרפואה בארץ, מכון ברוקדייל, ירושלים, מרץ . 17

1988 )סיכום סדנאות מומחים( 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר בני 60 ומעלה במשקי בית 1985, א. תנאי דיור וניהול משק בית, סדרת פרסומים . 18

מיוחדים מס’ 814, ירושלים 1988. 

פרופ’ יהודית שובל, רחל יעבץ ודיאנה שי, טיפול עצמי בבריאות: תפיסות וגישות של אנשי מקצועות רפואיים נלווים, . 19

מכון ברוקדייל לגרנטולוגיה, ירושלים 1988. 

וייל, מייק ואחרים, סקר מערכות קריאת מצוקה לקשישים, מגמה - יועצים לניהול ותכנון, יוני 1989. . 20

ברודסקי ג’ני, אסתר סובול, דניז נאון, ירון קינג, חן ליפשיץ, התוכנית לטיפול כוללני בקשיש )ממצאי סקר קשישים לפני . 21

הפעלת התוכנית(, מכון ברוקדייל, ירושלים, אוגוסט 1990. 

הטיפול הכוללני בקשיש בקהילה: מאפיינים וצרכים של . 22 ירון קינג, חן ליפשיץ,  ג’ני, אסתר סובול, דניז נאון,  ברודסקי 

קשישים בקהילה בתחומי התפקוד, הבריאות והרווחה, מכון ברוקדייל, ירושלים, דצמבר 1991. )הערה: מחקר הטיפול 

הכוללני קרוי גם “מחקר אשל"(. 

נאון דניז, פיתוח כלי עזר לסיווג קשישים מוגבלים, מכון ברוקדייל, ירושלים 1991. . 23

פרימק חנה, פקטור חיים, הבדלים בעלויות הין מרכזי היום בישראל, מכון ברוקדייל, ירושלים 1991. . 24

לוי אריה ומיכל לוי-קרן, הערכת תוכנית לימודים “כעץ שתול”, המרכז לטכנולוגיה חינוכית, נובמבר 1991. . 25

כץ אלן ועלית אלגרישי, מעקב אחר התוכנית הנסיונית להגברת בטיחות של קשישים בדרכים, הטכניון - המכון לחקר . 26

התחבורה, דצמבר 1991. 

פרימק חנה, מודל לחישוב עלויות במרכזי יום בישראל, מכון ברוקדייל, ירושלים 1992. . 27

ברנע תמרה, חביב ג’ק, הזדקנות בישראל בשנות ה - 90, מכון ברוקדייל ואשל, ירושלים 1992. . 28
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ומכון קוסל . 29 "כסא רם"(, מכון ברוקדייל  )מחקר  ואריאל סימקין,  אילנה מזרחי  נטע בנטור,  אייזקס ברנרד, תמי ברנע, 

לחינוך גופני, ירושלים, אוגוסט 1992 

30 . Isaacs B., Barnea, T., Bentur N., Mizrahi I. & Simkin A., Evaluation of Products which are Intended to Ease the

 Lives of the Elderly People: The Hi-Riser Chair, Reprint from: Ballabio et al (Eds), Rehabilitation Technology:

 .Strategies for European Union, Amsterdam 1993

31 . Mizrahi I., Isaacs B., Barnea, T., Bentur N. & Simkin A., Adapting the Chair, Adapting the User, Reprinted from:

 .)Ergonomics in Design, April 1995 )pp. 27-32

נאון דניז, חיים פקטור, ג’ני ברודסקי, טלל דולב ומרים כהן, מניעת מיסודם של קשישים מוגבלים על-ידי הספקת שירותי . 32

טיפול ממושך במסגרת הקהילה, מכון ברוקדייל ירושלים, ספטמבר 1992. )אנגלית. היכן העברית?(. 

פרימק, חנה, משפחתון לקשישים - דגם חדש לטיפול יום בקהילה, מכון ברוקדייל ירושלים, דצמבר 1992 . 33

סלע ישראל, רימור מרדכי, קשישים חרשים בישראל, אשל ירושלים 1993. . 34

נאון דניז, קינג ירון, רביבו מיכאל, “קליטת עולים מבוגרים מחבר העמים: בעיות הדיור והשלכות על תחומי קליטה שונים . 35

)ממצאים ראשוניים( מכון ברוקדייל ירושלים 1993. 

באר שמואל, פקטור חיים, מפקד ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממושך ותכניות הדיור המוגן - 1990, גרונטולוגיה . 36

)62( סתיו 1993. 

ברודסקי ג’ני, נטע בנטור וברנרד אייזיקס, מחקר הערכה: היחידה להערכה וטיפול בקשיש בבית חולים הדסה עין-כרם, . 37

מכון ברוקדייל, ירושלים, מרץ 1994. 

כורזים מלכה )עורכת(, מרכזי יום לזקן בישראל - מחקר הערכה, מכון ברוקדייל ירושלים, יוני 1994. . 38

חנה פרימק וג’ני ברודסקי, מערך שירותי ההוספיס בישראל, מכון ברוקדייל, ירושלים, מאי 1995 . 39

פיין אהרן, שיכון תומך בקריית משה - מחקר הערכה, מכון "תצפית”, ירושלים, יוני 1995. . 40

מלכה כורזים, סילביה טרכטנברג-עובדיה, אילנה מזרחי, מועדוני קשישים בישראל: סקר ארצי, מכון ברוקדייל, ירושלים, . 41

אוקטובר 1995 

ברוך קידר וקובי הס, פעולות העמותות למען הקשיש בקהילה, ממ”ש - משאבים, מינהל, שיטות, ירושלים, נובמבר 1995 . 42

דניז נאון ומרב בן סעדון, עולים מבוגרים בכרמיאל, מכון ברוקדייל, ירושלים, ינואר 1966 . 43

פאולה כאהן, ג’ני ברודסקי, בארי ברנסיק, מיפוי והערכה של שירותי הנופשון, מכון ברוקדייל, ירושלים, דצמבר 1966 . 44
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צוויקל ג’ולי, מניעה וטיפול בנפילות קשישים בבאר-שבע, המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, יוני 1996 )בוצע . 45

כחלק מפרויקט משותף לאשל, קרן מפעלים מיוחדים ואונ’ בן-גוריון(. 

נטע בנטור, ג’ני ברודסקי, אשפוז וטיפול בחולים במצב סיעודי מורכב במוסדות סיעודיים בישראל: תמונת מצב והשלכות . 46
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דף פתיח והסבר
לאנשי החינוך שלום!

"כל אחד רוצה אריכות ימים-אבל אף אחד לא רוצה להזדקן"- כתב הסופר האנגלי אוסקר ויילד.

האמרה הקצרה הזו, מצליחה להביע את הבעייתיות אליה נכנסה האנושות בעידן המודרני בנוגע לזקנה. אריכות ימים נתפסה 

מאז ומעולם כברכה גדולה, "עד מאה ועשרים שנה" יאחל כל אחד מאיתנו ליקיריו. 

אריכות ימים זה צידו האחד, אך לא היחיד, של המטבע. מנגד ניצבת הזקנה.

עול  ולניסיון החיים שצבר האדם  והערכה לחוכמה  והדר, מתוך הכרה  כבוד  לזקנה מעמד של  היהודית מעניקה  המסורת 

הימים.

באוקטובר תציין מערכת החינוך את "שבוע האזרח הותיק".

מיהו הזקן? מהי דמותו של הזקן? לאיזה גיל מתייחסת ההגדרה "זקן"? מה מעניין את הזקן?

ידיעות  בריק,  )כדברי פרופ'  בני חמישים שנה"  בני שבעים הם כמו  "אנשים   - בשנים האחרונות עם עליית תוחלת החיים 

חלק  לוקחים  עובדים,  טובה,  בבריאות  חיים  מהם  גדול  כשחלק  בגמלאות,  רבות  שנים  מבלים  אנשים   .)27.7.10 אחרונות 

בפעילות פנאי ומועילים לחברה.

אך לצד החכמה וניסיון החיים, השנים גוררות עימן שינויים פיזיולוגים רבים, אשר הפכו אלו להיות מאפייניה העיקריים של 

הזקנה. מחלות הזקנה, הקושי בתפקוד, גרמו לכך כי אריכות ימים, לרבים מן האנשים אינה בהכרח ברכה. 

מהם הקשיים הייחודיים של הזקן? מה הייתה תרומתו לחברה ומה עשויה להיות תרומתו גם בגילו המתקדם? כיצד יכולים בני 

נוער לסייע לזקנים בסביבתם הקרובה ולהתמודד עם הקשיים?

כיצד נתפסת האמרה היהודית "והדרת פני זקן" בעיני בני הנוער היום? ואיזו השלכה יש לעמדותיהם ביחס כלפי הזקן? 

קובץ הפעילויות שלהלן כולל מספר הצעות לפעילות בנושא האזרח הותיק.

שיר  הכוללת  בערבית  יחידה  וכן  מוסיקה  אנגלית,  גיאוגרפיה,  משנה,  בספרות,  המקצועיים  למורים  מיועדות  ההפעלות 

והפעלות שנכתבו במיוחד לערכה זאת.

כמו כן, מוצעות להלן לקט פעילויות למחנך- לשיעורי אקטואליה, חברה ולמסגרות החינוך הבלתי פורמאלי.

אנו מקווים כי הערכה תסייע בידכם לעבודתכם החינוכית.
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מדריך למורה
בערכה זו אנו מבקשים לפתח ולהרחיב עם התלמידים את הנושא של האזרח הותיק בישראל. אנו מציעים פעילויות למקצועות 

השונים במערכת, אתם מוזמנים להסתייע בחומרים מתחום אחד למשנהו. על אף שהצענו התאמה לבתי ספר יסודיים, חט"ב 

ותיכונים, יש בערכה חומרי עזר שיוכלו לשמש במגוון גילאים. מומלץ לעיון!

המטרה שלנו ביחידות השונות היא להפנות את התעניינותם של התלמידים לעבר אוכלוסיית האזרחים הוותיקים מתוך מבט 

מעמיק פנימה. ככל שהתלמיד יהיה מודע לתרומתה של אוכלוסיית האזרחים הוותיקים לחברה, כך הוא יחזק את יחס הכבוד 

ואת הקשר עימה. בעקבות פעילויות שונות הכוללות מפגשים בלתי אמצעיים יהיה בידי התלמיד את הכלים והתובנות ליישם 

זאת בקהילה.

יחידה 1: יחסים, היחס לזקן-צדקה וצדק חברתי

מה ביחידה? 

הכרת מושגים,פתגמים ומדרשים הקשורים לנושא הזקנה.. 1

דיון ביחס לזקנים בחברה הישראלית.. 2

בחינת המשמעות החברתית של זקנה והזדקנות.. 3

יחידה 2: מולדת, חברה ואוכלוסיה )גיאוגרפיה(

מה ביחידה? 

הכרות עם מבנה האוכלוסייה בישראל ובמדינות השונות. )יסודי(. 1

התלמיד ילמד על השינויים החברתיים בתוחלת החיים. )חטיבה-תיכון(.. 2

יחידה 3: יצירות ספרות

מה ביחידה? 

התלמיד ייחשף ליצירות ספרותיות העוסקות בגיל השלישי.. 1

התלמיד יכיר שירים הקשורים לנושא הזקנה.. 2
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יחידה 4: אנגלית

מה ביחידה? 

התלמיד יכיר יצירות ספרותיות העוסקות בגיל השלישי באנגלית.. 1

יחידה 5: אקטואליה

מה ביחידה? 

התלמיד יעמוד על היבטים שונים של יחס החברה לקשישים.. 1

לעודד את בני נוער למעורבות פעילה בסיוע לזקנים בישראל.. 2

יחידה 6: מוסיקה

מה ביחידה? 

דיסק ובו שירים מגוונים בנושא.. 1

הפעלה באמצעות השירים.. 2

יחידה 7: תקשורת קולנוע 

מה ביחידה?

                  1. סרטי תלמידים בנושא הזיקנה.

                  2. הפעלה באמצעות סרט.

יחידה 8: ערבית 

מה ביחידה?

                  1. שיר - יום הזקן - מחמוד מרעי.

                  2. עיון בשיר.
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יצירות ספרותיות

יסודי
הסב ונכדו )ל' טולסטוי(

סבא היה זקן מאוד. רגליו חדלו מלכת, הוא בקושי ראה ושמע. שינייםלא היו עוד בפיו. כשהיה אוכל, היה האוכל נוטף על זקנו. 

בנו וכלתו לא הושיבו אותו עוד איתם לשולחן והגישו לו את סעודתו לחוד, על יד התנור.

פעם אחת נתנו לו מרק בספל. רצה סבא לקרב אליו את הספל, אך זה נפל ונשבר. התחילה כלתו צועקת עליו שהוא מקלקל 

הכול בבית ושובר את הספלים, ואמרה "מעתה אגיש לך את האוכל בתוך קערת עץ! נאנח סבא ולא ענה דבר.

פעם ישבו האב והאם בבית וראו את בנם הקטן משחק על הרצפה בקרש עץ ובונה דבר-מה.

שאל אבא: "מה אתה עושה, בני?"

ענה הילד: "מכין קערת עץ, אבא. כשאתה ואמא תהיו זקנים מאוד, אאכיל אתכם בקערה זו." הביטו האיש ואשתו זה בזה, 

ודמעות נראו בעיניהם. הם התביישו על כי העליבו את הזקן.

ומאז היו מושיבים אותו יחד איתם לשולחן והיו מטפלים בו.

ענו על שתיים מתוך השאלות הבאות )שאלות 3-1(:

השלימו את תבנית הסיור לפי הפרטים הנזכרים. )5 נקודות(  .1

שם הסיפור: __________________________

רקע:
 ______________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ דמויות

 ____________________________________________________________________________ זמן

מקום___________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ אוירה
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עלילה 
 ______________________________________________________________________________

הסתבכות________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ התרה

מסקנות אישיות____________________________________________________________________ 

מי מספר את הסיפור?  .2

יש להקיף את התשובה הנכונה בעיגול )5 נקודות(

ד( האם ג( המספר  ב( האב   א( הילד 

בסיפור זה הילד לומד מהתנהגות הוריו. גם ההורים לומדים מהתנהגות בנם.  .3

מה למד הילד? )5 נקודות(

יש להקיף את התשובה הנכונה בעיגול: 

התנהגותו כלפי הוריו תשאר כפי שהיא. א. 

התנהגותו כלפי הוריו תשתנה כשהם יהיו מבוגרים. ב. 

הילד לא למד דבר.     ג. 

מה למדו ההורים? )5 נקודות(

יש להקיף את התשובה הנכונה בעיגול:

יחסם לסב נכון. א. 

התנהגותם מהווה דוגמה לבנם. ב. 

בנם לא מבין אותם. ג. 
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ענו על אחת מן השאלות הבאות: )5 נקודות(  .4

א. כתבו מה אהבתם בסיפור ומדוע.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ב. בחרו נקודה מסויימת בסיפור. ציינו מהי וכתבו:

אילו הייתה אחת הדמויות פועלת אחרת, איך היה הדבר משפיע על המשך העלילה? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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חט”ב
משירי סוף הדרך - לאה גולדברג

א

ֶרך ָיָפה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ַהנַַּער. ַהדֶּ

ה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ָהֶעֶלם. ֶרך ָקשָׁ ַהדֶּ

ֶבר. ֶרך ָאְרָכה ַעד ְמאֹד - ָאַמר ַהגֶּ ַהדֶּ

ֶרך. ַצד ַהדֶּ ֵקן ָלנּוַח בְּ ב ַהזָּ ָישַׁ

ָפז ָואֶֹדם, יָבתוֹ בְּ ִקיָעה שֵׂ צֹוְבָעה ַהשְּׁ

ַטל-ָהֶעֶרב, א ַמְבִהיק ְלַרְגָליו בְּ שֶׁ ַהדֶּ

ֶרת: ל יֹום ֵמָעָליו ְמַזמֶּ ִצּפֹור ַאְחרֹוָנה שֶׁ

ֶרך? ָתה, ָמה ָאְרָכה ַהדֶּ שְׁ - ֲהִתְזּכֹר ַמה יְָּפָתה, ַמה קָּ

ב

: יֹום רֹוֵדף יֹום ְוַלְיָלה - ַלְיָלה. ָאַמְרתָּ

. ָך ָאַמְרתָּ ִלבְּ ִאים - בְּ ִהנֵּה ָיִמים בָּ

ְרֶאה ֲעָרִבים ּוְבָקִרים ּפֹוְקִדים ַחּלֹוֶניָך, ַותִּ

ֶמׁש. ַחת ַהשֶּׁ ַוּתֹאַמר: ֲהלֹא ֵאין ָחָדׁש תַּ

, ְבתָּ יִָּמים, ָזַקְנתָּ ְושַׂ א בַּ ה בָּ ְוִהנֵּה ַאתָּ

ְבָעַתִים, ְוָיֶמיָך ְספּוִרים ְוָיָקר ִמְנָיָנם שִׁ

ֶמׁש, ַחת ַהשֶּׁ ל יֹום ַאֲחרוֹן תַּ ַדע: כָּ ַותֵּ

ֶמׁש. ַחת ַהשֶּׁ ל יֹום תַּ ַדע: ָחָדׁש כָּ ַותֵּ

ג

ל לֵּ ֵרך ְוִהְתפַּ ֵדִני, ֱאלַֹהי, בָּ ַלמְּ

ל, שֵׁ ִרי בָּ ַעל סֹוד ָעֶלה ָקֵמל, ַעל נַֹגּה פְּ

ַעל ַהֵחרּות ַהּזֹאת: ִלְראֹות, ָלחּוׁש, ִלְנׁשֹם,

ל. שֵׁ ָלַדַעת, ְלַיֵחל, ְלִהכָּ

ל יר ַהלֵּ ָרָכה ְושִׁ ְפתֹוַתי בְּ ד ֶאת שִׂ ַלמֵּ

ָך ִעם ּבֶֹקר ְוִעם ֵליל, ׁש ְזַמנְּ ִהְתַחדֵּ בְּ

ְלׁשֹום. ְתמֹול שִׁ ְלַבל ִיְהֶיה יֹוִמי ַהּיֹום כִּ

ל. ְלַבל ִיְהֶיה ָעַלי יֹוִמי ֶהְרגֵּ
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שאלות לעבודה עצמית לתלמידי חט"ב

חלק א'

בשיר שלפניך יושב הזקן בצד הדרך ומתבונן בחייו במבט לאחור.. 1
מה מסמלת הדרך?

כיצד מתאר הדובר בשיר את הדרך בהקבלה לשלבי החיים השונים?
מקום מושבו של הזקן בצד הדרך ולא במרכזה-רמז להיותו בסוף דרך חייו.. 2

כיצד תומכים באמירה זו הקולות והצבעים המופיעים בבית השני?

חלק ב'

מהו היחס בין השורה החותמת את החלק הראשון של הבית השני לבין השורה החותמת את החלק השני של בית זה?. 3
סמן/י את השורות המבטאות את ההתיחסות השונה לכל יום שחולף בתקופות החיים השונות. ממה נובע שוני זה?. 4
המשפט “אין חדש תחת שמש” מרמז לספר קוהלת יא’ פסוק 9 : “מה שהיה הוא שיהיה ומה שנעשה הוא שייעשה . 5

ואין כל חדש תחת השמש. מדוע לדעתך בחרה המשוררת לשלב בשירה אזכור פסוק זה?

חלק ג'  

מיהו הדובר ומיהו הנמען בכל אחד מבתי השיר?. 6
חלק זה של השיר הוא תפילה. נסח/י את התפילה במילים שלך. . 7
כיצד מתקשרת המשאלה שמביע הדובר בתפילתו זו לתוכן השיר כולו?. 8
צרף/י את תפילתך האישית בעקבות קריאת השיר. תוכל/י לעשות זאת בנוסח שירי או בפרוזה.. 9
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ערב פתאומי/דוד אבידן
אדם זקן - מה יש לו בחייו?

הוא קם בבוקר, ובוקר בו לא קם. 

הוא מדשדש אל המטבח, ושם

המים הפושרים יזכירו לו

שבגילו, שבגילו, שבגילו

אדם זקן - מה יש לו בבקריו?

הוא קם בבוקר קיץ, וכבר סתיו

נמהל בערב בנורות חדרו. 

ממסעו במסדרון הוא טרם שב,

כי שם הוא עוד חשב, חשב, חשב

מה לעשות עתה ומה לקרוא

אדם זקן - מה יש לו בספריו?

רוחות-פרצים בהם יעלעלו

ויסמנו לו משפטים על בוא הקץ

בדיו-סתרים, ואחרכך לו יגלו

כמה מהם. והוא יצא חוצץ

בברק עינו, בניסיונו הרב

אדם זקן - מה יש לו בעיניו?

אם יתרכז, יצוף בו זכר קרב

רחוק, צמא ניגודים וכשרון

וסיכויים תלולים, עד שקרב

יום שכחה. עכשיו מן הגרון

עולים בזהירות, כסיירים, 

כמה מן הבטוחים בחרחוריו,

כמו נהמות נמר צעיר בסתיו

אדם זקן - היכן כל נמריו?

הוא עוד יצא לציד יום אחד,

כשהירוק יהיה ירוקשחור,

עם כח רב וניסיון מועט

הוא עוד יצא לציד יום אחד.

את השנים ישאיר מאחוריו

כמו כביש ארוך, שנעזב, עייף,

מאחורי כלירכב מטורף,

שהוא עצמו ינהג בו, כרודף

אחר הזמן, שכבר אזל כולו

אדם זקן - מה יש לו בגילו?

הוא מנמנם, כי הוא פוחד לישון.

עיניו פקוחות למחצה, מנחשות

לפי תנועת הכוכבים, אם הלחישות

רומזות כי זה לילו האחרון

אדם זקן - מה יש לו בחלון?

חלון פתוח, ודרכו נשקף

ראש זר ולא מוגדר, שמאותת

להיות שנית נמר צעיר בסתיו,

תמיד תמיד לקחת, לא לתת

לראש עוין מבעד לחלון

לפקוד אותו בערב אחרון

אדם זקן - מה יש לו בערבו?

לא מלך

ויפול

לא על חרבו. 
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 - הצעות לפעילות בכיתה 

מהי הרגשתך בסיום קריאת השיר?. 1
איך מתוארים חייו של הזקן בשיר?. 2
איזה טור חוזר בשיר? מה מייחד אותו?. 3
מה הקשר בין הטור הפותח כל חלק ובין מה שבא אחריו?. 4
החלק הראשון והחלק האחרון יוצרים מסגרת לשיר. מהי? . 5
מהי המשמעות הסמלית של הבוקר והערב?. 6
האם יש לקרוא את כל השיר בנשימה אחת או כל חלק בנפרד? נמק/י את דבריך.. 7
נבדוק את יחסו של הדובר אל הזקן. הוא מתגלה בין השאר בטורים כמו: “ממסעו במסדרון הוא טרם שב”, . 8

“עכשיו מן הגרון/עולים בזהירות כסיירים/כמה מן הבטוחים בחרחוריו/כמו נהמות נמר צעיר בסתיו”. מהו יחס זה 
ובמה הוא  מתבטא?

באיזו מידה משקף יחסו של הדובר את דעת הכלל על הזיקנה? מהן הסיבות לכך? מה דעתך על יחסו של הדובר . 9
לזיקנה?
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מולדת, חברה ואוכלוסייה
כיתות יסוד

קבוצות באוכלוסייה

קטנים וגדולים 

נהוג למיין את האוכלוסייה לשלוש קבוצות גיל עיקריות:  .1

ילדים	 

מבוגרים	 

קשישים	 

באילו מקומות בישוב אפשר למצוא אנשים רבים מאותה קבוצת גיל? 

)היכן נמצא ילדים רבים, היכן קשישים וכו'(

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

2.  בישוב מסוים החליטו להקים מרכז קהילתי חדש, שיפעל מן הבוקר ועד הערב. במרכזיהיו פעולות לכל קבוצות הגיל 

בישוב: ילדים, מבוגרים וקשישים.

א.  צוות המרכז תכנן פעילות למרבית ימי השבוע, עדיין חסרות לו פעילויות ליום חמישי. חשבו על הצרכים והרצונות 

של כל קבוצות הגיל, הציעו פעילויות שמתאימות להם לדעתכם. )העזרו בדוגמה(

יום חמישי: לוח פעילויות

קבוצת אוכלוסייהסוג הפעילות

בוקר

צהריים

ערב
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ב.  צוות המרכז רוצה לקיים פעילות משותפת לקבוצות גיל שונות ביום שישי בצהריים. הציעו פעילות שתתאים לשתי 

קבוצות לפחות מבין שלוש הקבוצות )ילדים, מבוגרים, קשישים(

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

לפניכם שני גרפים של קבוצות גיל באוכלוסיית שני ישובים שונים.  .3

התבוננו בגרפים והשלימו את המשפטים שמתחת לכל אחד מהם:  א. 

ילדים

תושבים ביישוב "ששון"

0

200

400

600

קשישיםמבוגרים

בישוב “ששון” קבוצת הגיל הקטנה ביותר היא __________________________________________

בישוב “ששון” יש יותר__________________________ מאשר___________________________

ילדים

תושבים ביישוב "שמחה"

0

200

400

600

קשישיםמבוגרים
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בישוב “שמחה” קבוצת הגיל הגדולה ביותר היא_________________________________________

בישוב “שמחה” יש יותר__________________________מאשר___________________________

לפניכם מודעה תלויה על לוח מודעות של אחד היישובים )“ששון” או “שמחה”(, ב. 

לפי הגרפים שבעמוד הקודם. באיזה ישוב היא הייתה תלויה? _______________________

בשנה הבאה ייפתחו ביישוב
עוד שני גני ילדים.

חברו מודעה שתתאים לישוב האחר מן השניים. ג. 
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קטנים וגדולים בישוב   

אילו מקומות בילוי ופעילויות יש בישוב שלכם לקבוצות הגיל השונות?  א. 
)צרפו צילום או ציור של אחד ממקומות הבילוי או של אחת מן הפעילויות(.

כתבו הצעה לפעילות של ילדים למען קשישים בישוב שלכם. ב. 
כתבו הצעה לפעילות של קשישים למען ילדים בישוב שלכם. 

עוד קבוצות באוכלוסייה

באוכלוסייה של ישראל יש קבוצות נוספות של אנשים. הנה כמה מן הקבוצות.

קטנים וגדולים

"והדרת פני זקן"-על אוכלוסיית הקשישים בישראל

אוכלוסיית הקשישים - בני 65 ומעלה - מהווה כיום 9% מכלל האוכלוסייה בישראל. רובם )93% מהם( מתגוררים ביישובים 

עירוניים, כמעט שליש מהם ב- 3 הערים הגדולות. קשישים רבים חיים במרכזי הערים )א34(, ורובם ממשיכים לגור בביתם 

ומשתלבים בקהילה שבסביבתם. רק כ-10% מהם חיים בבתי אבות או במרכזי דיור מוגנים.

העלייה ברמת החיים, והתקדמות הרפואה ושירותי הבריאות, תורמים לאיכות החיים בגיל המבוגר. רבים מהקשישים בישראל 

מנהלים חיים פעילים, ובכך הם תורמים לעצמם, לחברה ולכלכלת המדינה. במדינות מפותחות רבות הגמישו את גיל הפרישה 

גיל  הוחלט להעלות את  בישראל  הזה.  הגיל  גם אחרי  ולעבוד  יכולים להמשיך  בכך  כלומר קשישים המעוניינים  לגמלאות, 

הפרישה. יש גם קשישים רבים העובדים כעצמאים וממשיכים לעבור עוד שני ארוכות.

למפעלים  מתנדבים  והם  שלהם,  הניסיון  ואת  המרץ  את  להשקיע  היכן  מחפשים  לגמלאות  הפורשים  מהקשישים  רבים 

חברתיים, מסייעים לבני משפחתם, ואפילו שבים אל ספסל הלימודים. בעשורים האחרונים חלק מקשישים אלה הופכים 

לקבוצה צרכנית חשובה כי שי להם זמן פנוי בשפע, חלקם מבוססים מבחינה כלכלית, והם מוכנים להתנסות ולקנות מוצרים 

שונים. ואולם קשישים רבים אחרים בישראל אינם יכולים ליהנות מאפשרויות אלה. למעשה, כ-40% מהקשישים בישראל חיים 

מתחת לקו העוני, ובאוכלוסייה הערבית - 70% מהקשישים תלויים אך ורק בקצבת הביטוח הלאומי.
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מכיוון שתוחלת החיים בישראל נמצאת  בעלייה מתמדת, גדלה גם אוכלוסיית ה"קשישים מאוד" - בני 80 ומעלה. בגילאים 

אלה איכות החיים יורדת, הבריאות מידרדרת, קשה להסתדר לבד, והם זקוקים לעזרה של בני משפחתם ושל החברה. רק 

70% מגילאי 80 ומעלה )לעומת 97% מגילאי 64-60( מסוגלים לצאת מן הבית ללא עזרה, ורק 49% מאוכלוסייה זאת יכולים 

להסתדר בכוחות עצמם.]

גוברת ההכרה של הרשויות בכך שאי אפשר להסתמך רק  ואולם,  כיום במסגרת המשפחה.  רוב הטיפול בקשישים נעשה 

לאוכלוסיית  הולמים  פתרונות  למצוא  להיערך  צריכות  והרווחה  הסיעוד  הבריאות,  מערכות  וכי  הקשיש,  של  משפחתו  על 

ה"קשישים מאוד" ולצרכיה המיוחדים. ביישובים מסוימים יש מרכזי-יום ומועדונים לקשישים וכן שכונות מגורים המותאמות 

להם, אך פתרונות אלה אינם מספקים את הצרכים המרובים של אוכלוסייה זאת.

בני 65 ומעלה בעיר תל-אביב-יפו. 2002 )באחוזים(
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נשים קשישות עוסקות במלאכת יד

ערכו דיון בנושא: מחויבות החברה לאוכלוסיית הקשישים.

האם, לדעתכם, החברה צריכה לדאוג לקשישים? מדוע? באילו דרכים?

אוכלוסיית העולם מזדקנת

כמו שראינו - תוחלת החיים עולה, ומספר הקשישים הולך וגדל ברוב מדינות העולם. כיום אחד מכל תשעה בני אדם בעולם 

הוא בן 65 ומעלה, בעוד כחמישים שנים - אחד מכל חמשה בני אדם  יהיה בן 65 ומעלה. יתרה מזאת, אוכלוסיית הקשישים 

ויותר אנשים מגיעים היום לגיל 80 ומעלה. צופים כי מספרם של בני ה-100 ומעלה יגדל פי  עצמה הולכת ומזדקנת. יותר 

שלושה עשר בחמישים השנים הבאות. את בני ה-80 ומעלה מכנים "קבוצת הקשישים מאוד". 

במדינות מפותחות קבוצת הקשישים היא כיום כ-15% מכלל האוכלוסייה. צופים כי בשנת 2050 היא תגיע ל-26% )כרבע( 

מהאוכלוסייה. במדינות הפחות מפותחות קבוצת הקשישים היא כיום כ-6% מהאוכלוסייה, אך קצב גידולה במדינות אלה הוא 

מהיר ביותר: צופים כי תוך חמישים שנים תגדל קבוצה זו פי שלושה כמעט.
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צופים כי

בשנת 2050 40% 

מתושביהן של ספרד, 

סלובניה, קוראה הדרומית 

ויפן, יהיו בני למעלה מ-65

מה הן תוצאותיה של הזדקנות האוכלוסייה?

העלייה בתוחלת החיים והירידה בתמותה - תהליכים המביאים להזדקנות האוכלוסייה - הם תהליכים חיוביים המצביעים 

על שיפור הבריאות ועל עלייה באיכות החיים של בני האדם. ובכל זאת הגידול באוכלוסיית הקשישים מלווה בקשישים שיש 

להתמודד איתם.

אחד הקשיים הוא הפרת האיזון בין גודלה של קבוצת הבוגרים לגודלה של קבוצת הקשישים באוכלוסייה. ולמה הכוונה. בעבר 

הייתה קבוצת הבוגרים באוכלוסייה גדולה הרבה יותר מקבוצת הקשישים, ומספר האנשים שעבדו והתפרנסו היה גדול הרבה 

יותר ממספר האנשים שהפסיקו לעבוד ופרשו לגמלאות. הפרישה לגמלאות בגיל 65-60 נקבעה בתקופה שבה אנשים בגיל 

זה נחשבו לזקנים מופלגים, ומעטים הגיעו אליו. יתרה מזאת: באותה תקופה, רוב הקשישים שפרשו מהעבודה נפטרו שנים 

לא רבות אחר כך. אבל מאד ועד ימינו השתנה המצב: הקשישים חיים עוד עשרות שנים לאחר צאתם לגמלאות, וחלקם 

באוכלוסייה גדל פי 10 ויותר. כך הופר האיזון בין גודלה של קבוצה זאת לגודלה של קבוצת הבוגרים.
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הגידול באוכלוסיית הקשישים שאינה עובדת, וחוסר האיזון שנוצר בינה לבין קבוצת הבוגרים הנושאת, גוררים אחריהם תופעות 

ועל  נוצר מחסור בכוח אדם לעבודה, ומעמסה כלכלית כבדה מוטלת על כתפי האוכלוסייה הנושאת  וכלכליות:  חברתיות 

מסודות המדינה. לדוגמה: הרפואה המודרנית מציעה לקשישים טיפולים רבים המסייעים בשמירה על בריאותם, ולמעשה, 

במהירות,  עולה  באוכלוסייה  הקשישים  של  שחלקם  ומכיוון  בקשישים.  כיום  משוקעות  הרפואה  שירותי  על  ההוצאות  רוב 

במדינות רבות נוצר משבר תקציבי בשירותי הבריאות.

כדי להתמודד עם הקשיים, במדינות מפותחות רבות דוחים את גיל הפרישה לגימלאות בשנים אחדות, והתושבים עובדים 

יוצרת קשיים אחרים, לדוגמה: רוב המבוגרים מתקשים לבצע  יותר במהלך חייהם. אך הארכת שנות העבודה  שנים רבות 

עבודות הדורשות מאמץ וכוח רב; והצעירים נאלצים לחכות שנים ארוכות לקידומם בעבודה או עד שמשרות מתפנות.

סביב  הקשיים  כן  ועל  המפותחות,  המדינות  באוכלוסיית  במיוחד  גדול  הקשישים  קבוצת  של  חלקה  הסברנו,  שכבר  כפי 

הטיפול בקשישים במדינות אלה הם גדולים. אבל הזדקנות האוכלוסייה מעוררת דאגה גם במדינות הפחות-מפותחות, שכן 

האפשרויות הכלכליות שלהן מצומצמות, ויכולתן לתמוך בקשישים ולספק את צורכיהם המיוחדים היא קטנה.

ערכו דיון על משמעות ותוצאות של ההזדקנות באוכלוסיה בישראל ובעולם.

על העלייה בתוחלת החיים גדל מספר הקשישים. 
בתמונות העליונות: קשישים הנהנים מבריאות 

טובה ומתנאי חיים נוחים.
בתמונות התחתונות: קשישים החיים בתנאי חיים 

של מצוקה.
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מורשת קהילות ישראל

הפעלה באמצעות סרט
נלווה לסרטים בערכה

מבוא

מטרתם של הסרטים לעורר מודעות חברתית להשכיל את הצופים בתיאור קולנועי המשחזר תקופות וחברות בהם נגרם עוול 

אשר תוקן בזכות כוחם של יחידים.

האמונה, כי סרטים קוראים למעורבות חברתית,למעורבות אישית, נובעת מיכולתו של המדיום לשקף מציאות, ומכוחו של 

הסיפור ושל הגיבור ליצור הזדהות עם הצופים.

מטרות - סרטים בנושא מפגש עם קשישים:

להביא למודעות המשתתפים את התרומה הדדית האפשרית במפגש בין צעירים לקשישים.. 1

לעודד בני נוער לטפח או ליזום קשר עם קשישים.. 2

אוכלוסיית היעד: תלמידים 

מהלך ההפעלה:

שלב א' 
במליאה )שלב אישי(

התלמידים יצפו בסרט תוך התייחסות אל הנקודות המוצאות לדיון:

סיפור הסרט - תיאור העלילה בקצרה.. 1

האווירה בסרט - התייחסות אל נקודות מרכזיות באווירה )קלילה, מצחיקה, עצובה, מדכאת(. 2

המסר המרכזי בסרט - הרעיון המרכזי שהיוצרים בקשו להעביר.. 3

דמויות הגיבורים - כיצד משקפות הדמויות את הרעיון המרכזי.. 4
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שלב ב'
עבודה בקבוצות - בנות חמישה משתתפים.

כל קבוצה תדון בנקודות העיקריות ותעלה אותן בקצרה על בריסטול.

נציג הקבוצה יציג את העמדות המשותפות של חברי הקבוצה במליאה.

כרטיס עבודה בקבוצות:

מהו הקשר בין סיפור הסרט לבין האווירה בו?. 1
איזה מסר מעביר הסרט. 2
האם שם הסרט מתאים לתוכנו? נמק.. 3
במה דומה ובמה שונה הסיטואציה המתוארת בסרט מהניסיון שאתם מכירים במציאות שסביבכם?. 4
מה אהבתם בסרט ומה ריגש אתכם?. 5

שלב ג'
שאלות לדיון:

במה תרם לכם הסרט להכרות טובה יותר עם אוכלוסיות  שונות?. 1
מה תרומתו של המדיום הקולנועי להבנת עולמות אחרים?. 2
האם בעקבות הסרט יהיה לכם קל יותר לעבוד עם קשישים או חריגים?. 3
אילו מתודות נוספות הייתם בוחרים להעברת מסרים חברתיים ערכיים.. 4
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