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 חברים יקרים,  

שונה מאוד מכל מה שהורגלנו אליו במשך  – בעידן הקורונה ליל הסדר – מה נשתנה הלילה הזה?

 דורות רבים. 

דורי, -" גם הוא לא יתקיים. שבכל השנים הסדר שנערך ברוב הבתים הוא סדר רבהלילה הזה כולנו מסובין"

" . אך הפעם אנו מצווים בבידוד חברתי, בעיקר של הדור הבוגר. הלילה הזה, אנו והגדת לבנך" בו מתקיים 

צא שני בני זוג מדור הסבים, או אחד מהם או שניהם יחד עם עובד הנמבית. -משקבאותו מי שגר יושבים עם 

 במשק הבית והוא "זר", "גוי" ולא תמיד מכיר את הלכות הפסח והסדר. 

ליקטנו וערכנו עבורכם, אלו התומכים באדם שחי עם דמנציה, מערכים שיכולים לסייע לעריכת ליל סדר 

משמעותי, חוייתי, המחבר את הזכרונות והטקסים מהעבר להווה. הכנו הגדת סדר פסח, פעילויות הקשורות 

פסח -מצגת המכילה גם קישורים לשירי ג האביב. פעילות שמעוררת את החושים בעזרת גירוי ויזואלי,לפסח ולח

בכל ימות  ודרך להעברת הזמן יחדיו בהנאה ת לגירוי קוגניטיבי מתאיםיוופעילו בהתאם יצירהוהצעות ל ואביב

 . הפסח

השנה, לאורך חיינו. הוא אירוע של ליל הסדר,  לרובינו,  הוא האירוע המשפחתי המשמעותי ביותר, במהלך 

התכנסות משפחתית והעלאת הזכרון הקולקטיבי של יציאת מצרים ושל הפיכתנו מעם עבדים לעם של בני 

אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו זקנים, כולנו יודעים את התורה מצווה עלינו וחורין. "
 לספר ביציאת מצרים".

של העם היהודי ושל כל  ילשימור הזכרון הלאומ הי חג הפסח הם דוגמא נפלאליל הסדר, קריאת ההגדה ומנהג

 אחד ואחד מבני עמנו. 

 שימור הזיכרון – כיצד ?

 "כאילו אנו יצאנו ממצרים"אנו מספרים דברים בגוף ראשון, 

  חוזרים על הסיפור שנה אחר שנה אנו 

  מה נשתנה" , קושיות 4שואלים שאלות: אנו"? 

  כוסות 4", דיינו" ?" אחד מי יודע" ?"מה נשתנה"חזרתיות: באלמנט האנו משתמשים 

  צלחת הסדרמצה, מרור, ופסח": כאחד ים ומטפורייםמוחשישימוש בסמלים אנו עושים ,"... 

  :מי יודע "0מכות,  01בנים,  4כוסות,  4ספירה קלה וקצבית" 

 רגשותו שירה המחזירה זכרונות, מילים 

 שארת כסא , פתיחת הדלת לאליהו הנביא וה"עשר המכות"היד ביין ב טקסים ומשחקים: טקס טבילת

 אוכל מסורתי לחג.  -ריק עבורו,  חיפוש אחר האפיקומן ומתנות למוצאים וכמובן 

. ירידה קוגניטיבית. מטרת הפעילות היא בראש ובראשונה יצירת תחושת טובה ומסוגלות של האדם החי עם 

 פש", בנעימות, בדרך של דו שיח והעלאת זכרונות: אני זוכר/ת שסיפרת" לות בדרך של "ידיד נקיימו את הפעי

 הנגשה בימי הבידוד החברתי: 

כדי העלאת המצגות -עקב הבידוד החברתי והקושי להפגש פנים אל פנים, ניתן לעשות את הפעילויות תוך

ה או עובד בשכר. , יחד עם המטפל העיקרי של האדם החי עם דמנציה: בן משפחZOOMוהשיחה לאפליקציית 

גם בבתי אבות ודיורים מוגנים ניתן להיעזר  .ZOOMבקובץ תמצאו גם הנחיות כיצד להוריד את אפליקציית 

 הפעילות מותאמת לאנשים בשלבים שונים של ירידה קוגניטיבית ולא רק.  בחומרים תוך הקרנתם על מסך.

  למה?

משפיע לטובה על האטת תהליך ההדרדרות  ערוצי -הרבהגירוי הקוגניטיבי כי  במחקרים רבים הוכח

. הפעילות מזמנת גם דרך למילוי משותף של שעות וליצירת תחושת מסוגלות והנאה הקוגניטיבית בדמנציה

 הפנאי בצורה משמעותית ולהקל על הבדידות.

  חירות שמח, בריאות ואיתנות נפשית.אנו מאחלים לכולכם חג 

  באהבה, ערכו, כתבו וליקטו

 עמותת עמדא –)שיטת אורנשטיין(  רונן אורנשטייןו אביטל גרינולד, (" בית השמש")דפנה גולן שמש, , דבי להב

 . בהסכמתם. האגודה הישראלית לביבליותרפיהנעזרנו גם בחומרים של עמותת ותיקי הגליל, עינת מיוחס ואתר 
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 הפצה וזכויות יוצרים:

חומריהם לערכה. אנו מקוים שאחרים, בעיקר בחיבור הצלחנו לקבל הסכמה של רבים מהיוצרים להוסיף את 

ובבדידות הסגר  עם צרכים מיוחדים םנצורים בביתאנשים הליוטיוב, יתנו ברכתם למיזם זה שהוא לטובת ה

 אנא פנו אלינו ונסירם.  –מישהו חש שפגענו בזכויות היוצרים שלו . אם החברתי

 הננו מבקשים  כי תפיצו  את הערכה ה"חינמית" לכל מי שיכול להפיק ממנה תועלת. 

 תוכן ערכת פסח בימי הקורונה

 מבוא -מה נשתנה הלילה הזה?  .0

 הגדה מודפסת מותאמת+  לפסח בשילוב מדיה לאנשים מיוחדיםהגדה  .2

 פסח כולל שאלות לשיחהמהעלאת זכרונות למצגת אחד מי יודע?  .3

 ודפי יצירה שירים ופרחים מצגת - אביב איך יודעים שבא  .4

 חוברת פעילויות מגוונות לפסח -חג פסח חג אביב   .5

 מקורות חיצוניים: .6

 חוברת פעילות של עמותת "ותיקי הגליל" .א

 לסבא וסבתא  Z00Mהדרכת  - HAUSERאתר סטודיו  .ב

 :קורונה,ה-סגר לפסח בימי לאנשים מיוחדים,  מותאמת ה בערכההדרכה לשימוש 

 לפסח בשילוב מדיה לאנשים מיוחדים הגדה .א

קראו את ההגדה ושתפו את יקירכם בקריאה, במידה ויכול וכן בשיחה והעלאת זכרונות. שירו את השירים 

 המוכריםהעוזרים גם הם להעלאת הזכרונות וליצירת האוירה המוכרת של פסח. 

. תוכלו לקיים youtube -רים מההגדת המולטימדייה מחייבת חיבור לאינטרנט על מנת להעלות סרטונים ושי

או  zoom-)רצ"ב מדריך לשימוש( תוך כדי העלאת ההגדה ל  zoom-סדר משותף באמצעות אפליקציית ה

 באמצעות אפליקציית הווטסאפ בוידאו. 

 מצגת תמונות להעלאת זכרונות מפסח – אחד מי יודע .ב

העלות את התמונות במצגת או המצגת מראה חפצים הקשורים לחג ובכך מנגישה את הזכרונות. ניתן ל

אנו גם ממליצות לכתוב את הזכרונות על  להדפיסן. תוכלו להיעזר בשאלות שליד התמונות כדי לעורר שיחה. .

 מנת שישמרו במסורת המשפחתית. 

 פסחל מיגוון פעילויות – חג הפסח חג אביב .ג

 החוברת כוללת פעילויות מגוונות של העלאת זכרונות, חידונים, יצירה ושירים. 

 פרחים ושירים לחג האביב – איך יודעים שבא אביב .ד

שירה היא פעילות מהנה שבעזרתה ניתן גם לעקוף חלק מקשיי הזכרון. היכולת המוסיקלית נשמרת באיזורים 

מנציה.  שירו ביחד, כשהמילים לפניכם. רצוי גם  להעלות שונים של המוח ונשמרת טוב יותר מיכולות אחרות בד

 יוטיוב. -את השירים מה

 "ותיקי הגליל"פעילות של עמותת החוברת  .ה

החוברת כוללת פעילויות לפסח ובהן דפי צביעה, חידון, תפזורת מילים ותרגילי תנועה לשמירה על הכושר לא 

 רק בימי הפסח. 

 -HAUSERלסבא וסבתא, באדיבות סטודיו    ZOOM הדרכה לסבא וסבתא להפעלת אפליקציית  .ו

עקבו אחר ההוראות הברורות והמפורטות כדי לאפשר לכל בני המשפחה לצפות ביחד בהגדה 

 ולשוחח עליה.

 

 

 

 

 


