
 

 

 דמנציה, ימי קורונה וחג הפסח 

 הצעות לקראת החג

 . היהודי מהרגיל בכל העולם באופן שונהחג הפסח השנה ייחגג 

להסתגל למצב הדורש הסגר ובידוד חברתי, בפרט בליל הסדר לכולנו קשה 

גם ההכנות שונה ממה שהיה לנו בשנים קודמות.  שבו יהיה ההרכב המשפחתי

בישולים שמביאים איתם ריחות וטעמים שינוי באולי עם , יהיו אחרות לחג

 כניסת החג. לקראת מעוררי זיכרונות 

ואינו מודע לכך שפסח בפתח, יתכן  אם יקירכם איבד את ההתמצאות בזמן

למציאות שהוא  עדיף להצטרף אליו ,ככלל .להעלות את נושא החג שעדיף לא

 .חווה ולא לנסות לחבר אותו למציאות שלנו

 

מרכזי היום היו מתאימים את הפעילויות לפני החג לתכנים , שגרהימי ב

לאור סגירתם, מוצעים  עלות למודעות שהחג מתקרב.הכדי לבהקשורים בפסח 

ליקיריכם לחוות את בואו בימים אלה, שיעזרו  תחווייתי הפעלהללהלן רעיונות 

 של החג.

 

 

 

 

 

 ומישושתנועה בפסח  .1

)רצוי עם סגירה  לתוך לשקית עבה התו. בקשו לשבור אומששליד ו מצה קחו

או כל חפץ אחר שמתאים  פלסטיקפטיש שניצלים, כוס  חוק(. 'רץ'דמוית ריצ

ת יחדיו אם אתם גרים יחד עם יקירכם עם דמנציה, תוכלו לעשות את ההפעלו

 במובן הקלאסי.

אם אתם מתגוררים בבתים שונים, ניתן לבצע את ההפעלות כך שכל אחד עושה 

לחוד  -פון בזמן שעושים את ההפעלה בביתו במקביל, מתקשרים ומדברים בטל

 . (ווידאו, בכלל טובאבל ביחד )ואם אפשר להיעזר ב

 זו גם הזדמנות לשלב את הנכדים/ות בהפעלות. 



 

 

כדי לפורר את המצה עד למצב של יצירת "קמח , תו על השקיתילדפוק א

  באצבעות(. לשחק)אפשר גם את ה"קמח" מששו פכו לקערה וימצה". ש

 פסח דרך חוש הטעם והריח .2

 ותריחו יחד.את גבעולי הכרפס כך שיופץ הריח  ברויש  

  .כך גם עם חזרת ויין

 מצה, חזרת, חרוסת, חסה, כרפס  טעמו ביחד 

 אם טעים או לא(.ושאלות ה מה טועמים מלווים הסברים)עם 

 ע כאשר טבלו את האצבו את עשר המכות וקריאה, כינו כוס יין קטנהה

 את האצבע על מפית נייר או צלחת. וייבשמקריאים כל מכה ומכה. 

 פסח בשירה .3

תגלו שגם מי שלא זוכרים הרבה יתכן ו –ביחד שירים מתוך ההגדה  שירו

את המילים היטב , יזכרו ואף מתקשים לנהל שיחת חולין דברים חשובים

 . בהםוישמחו  ות של שירי פסחוהמנגינ

אחד מי "כמו לספור עם האצבעות את המספרים ב ,לשלב תנועות אפשר

 ".יודע

 שפטיםפסח בהשלמת מ .4

אחרי כל הפעילויות האלה, וכשלאורך  – השלמת משפטים מוכריםשחקו ב

השלמת ב שחקפעמים רבות, אפשר לכל הפעילות הוזכרה המילה פסח 

את ההתחלה של  אמרומשפטים מוכרים מתוך השירים או מתוך ההגדה. 

 : משפחה ישליםובן ההמשפט 

 (םלפרעה במצרי) ...עבדים היינו 

 (לאבותינו ולנו)... והיא שעמדה 

 (ירושלים הבנויה)ב ...בשנה הבאה 

 (מה הוא אומר) ...חכם 

  (, רשע) ...אחד ,(חכם) ...אחד - ארבעה בנים דיברה התורהכנגד

 )שאינו יודע לשאול( )תם( ואחד... ...אחד

  (אחד אני יודע) ...אחד מי יודע 

 

 



 

 

 סח בבישול משותףפ .5

רה את , שתגיכולה להיות פעילות מהנה מאד (כופתאות)לך עהכנת קנייד

 הריח והטעם., הראיה ,חוש המישוש

 :)*( תכון לקניידעלךמ

 1/2 כוס קמח מצה 

 1/2 כוס מים רותחים 

 להוסיף ו לערבב

 1/2 כפית מלח 

 2 כפות שמן 

 ביצה 

 .רותחים מומלחיםליצור כדורים ולהכניס לסיר עם מים ולערבב 

)*( יש לשים לב שאכילה מרובה של מצות עלולה להביא למצב של עצירות. 

 מומלץ לצרוך במתינות ובמידת הצורך להימנע.

 

 ליל הסדר עם אמצעי תקשורת?האם לקיים את 

ים, ובפרט ומטלטל יםמבלבלהם  ים בתקופה הזוהשינויכל דמנציה ליקירכם עם 

תקשורת שונים  המלצות לנהל שיחות וידאו באמצעי בוודאי שמעתם. בחג הזה

לשקול את נוגע לאנשים עם דמנציה, יש מקום באולם, במהלך ליל הסדר. 

 ההוריםכש חגוגכי "איך אפשר ל והקושי למרות הכאבהעניין בכובד ראש. 

, אדם עם דמנציה עלול להתקשות להבין את המתרחש ?"יושבים במקום אחר

או להתקשות להבין מדוע אינכם יושבים באופן פיזי  באמצעות מכשיר תקשורת,

 יחדיו ולהגיב בבכי או בכעס. 

, אם יקירכם מבקש לסיים או עוזב באמצע, עשות זאתבמידה והחלטתם ל

מגיב בכעס או בבכי על אם הוא מרחוק.  ומומלץ שלא להתעקש על השתתפות

שחררו אותו הפסיקו את השימוש באמצעי הקשר, ו – כך שלא הגעתם פיזית

 לנוח בביתו. 

 

  חג שמח לכל עם ישראל!

 ד"ר מעין כץ, משרד הבריאות

  ד"ר דנה פאר, עמותת עמדא


