
 דמנציה ואלצהיימר ביום העצמאות אנשים עםלפעילויות עם  הצעות

באירועים המוניים דורשת ניסיון הערכה מוקדם לתגובה של  האדם ההחלטה לגבי השתתפות

גם ביכולתו לשבת  הותלוי (דבר שעשוי להקשות עליו)האדם להימצאותו בקרב אנשים רבים 

האוויר בחוץ. אם צפוי להיות מזג אוויר חם חשוב חשיפתו למזג בלזמן ארוך מבלי להפריע ו

מספקת וכיסוי הולם מפני  הלזכור את יכולתו הגופנית להיחשף לחום, לדאוג לו לשתיי

השמש. יתכן ויש גם לדאוג מראש לכיסא. רצוי לצייד את האדם באמצעי זיהוי וטלפון לשעת 

ת כוללת על האש, יש חירום במידה וחס וחלילה יאבד בהמון האנשים. במידה והפעילו

 .הלהיזהר מפני התקרבות האדם לאש כדי שלא ייכוו

 :הצעות לפעילויות

 שירה משותפת

, 40שירים משנות ה-וציוני דרך בחייה המדינה מהקמתלהשמיע שירים ישנים ניתן  •

נעמי שמר, יפה ירקוני, שירים של שירי מלחמות, שירי להקות צבאיות. . 60, 50

 אפשר לשיר יחד את השירים.  שלישיית גשר הירקון.

 קשבה למערכוניםה

 הקשבה למערכונים ידועים של הגשש החיוור, רבקה מיכאלי ויוסי בנאי וכדומה. •

 עלאת זיכרונותה

ה /להעלות את הנושא איפה היית בקום המדינה? האם אתניתן להעלות זיכרונות:  •

 ?במחתרת ה/חבר? האם היית ת/רזוכ

זיכרונות של עלייה. מאיפה עלית? מה ניתן להעלות  לארץ תה/עלה י/אם מישהו •

 ?ת/ה זוכר/את

 האם היית בתנועה? איזה שירים שרתם אז?-זיכרונות של תנועת נוער •

 קומות בארץמ

להוציא מפה של ארץ ישראל ולהסתכל על אפשר -לדבר על מקומות בארץאפשר  •

לשיר ביחד רץ, . להראות תמונות של מקומות באוכו' איפה ירושלים, איפה הגליל

 כרונות שקשורים למקום.ישירים שקשורים למקום. לדבר על ז

 והישגי המדינה מויות מפורסמותד

מנחם בן גוריון, משה דיין, יצחק רבין, דוד : הרצל, ופועלן על דמויות מפורסמות דברו •

 .חתני פרסי ישראלו וגם דמויות מעולמות הבידור, התרבות, המדע בגין, גולדה מאיר

 ניתן לדבר על הישגי המדינה הצעירה. •

 עילויות יצירהפ

 קישוט לשולחן, קשטו את הדלת.צירות בכחול לבן: ציורים, דגלים, שו יע •

ערים  המכילות נושאים אלו:תפזורות  להכיןלאנשים בתחילת המחלה אפשר  •

  ., אתרי מורשת, פארקים וכדומהבישראל



 

ביוטיוב וסרטונים אחרים על התקופה ניתן לעשות את פעילויות אלו תוך היעזרות  •

המועלים לאתרי נוסטלגיה שונים. ניתן גם לדבר על מלחמות בהם השתתף האדם 

 במידה והדבר מעצים אותו ולא גורם לו לסערה רגשית.

 

האדם חשוב לבדוק איזה פעילויות האדם אהב לעשות ולנסות לעשות אותן איתו. למשל אם 

רצוי  פיקניק בחוץ אפשר לעשות פיקניק בבית.איתו עשות קשה לכיום אוהב לעשות פיקניק ו

 לערב את האדם בהכנת האוכל לפיקניק.

 

לשנות את הדרך שבה חגגתם את החג אך זכרו שעצם  ותצטרכוציון החג הוא החשוב. יתכן 

 הכללתו של האדם בחגיגה ושיתופו בהכנותיה תורמת לאיכות חיו.

 חג שמח.

 

 

 פנה גולן שמש ומרפאה בעיסוק דבי להב.ההצעות ניתנו על ידי עו"ס ד

 

 

 


