


יום הקשיש הבינלאומי1.10

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

מטרתו של  -יום הקשיש הבינלאומי  יצוייןבאחד באוקטוברם קבעה כי "ועדה של האו-הזקנה 

.יום זה היא להעלות על סדר היום הציבורי את נושא רווחת הקשיש והדאגה לצרכיו

דוד אבידן/ אדם זקן 
?מה יש לו בחייו-אדם זקן 

.ובוקר בו לא קם, הוא קם בבוקר
הוא מדשדש אל המטבח

ושם המים הפושרים יזכירו לו
...שבגילו ... שבגילו 

?מה יש לו בבקריו, אדם זקן
הוא קם בבוקר קיץ וכבר סתיו

.נמהל בערב בנורות חדרו
ממסעו במסדרון הוא טרם שב

...כי שם הוא עוד חשב 
מה לעשות עתה ומה לקרוא

...אדם זקן 
?מה יש לו בגילו, אדם זקן

.הוא מנמנם כי הוא פוחד לישון
,עיניו פקוחות למחצה

,מנחשות לפי תנועת הכוכבים
,אם הלחישות רומזות

.האחרוןלילוכי זה 
?מה יש לו בערבו, אדם זקן

לא מלך הוא
(שירונט)לא על חרבו                     ויפול

שיעמוד  גוטפרוינדאמיר מאת " צלליות"ניתן לקשר את הסיפור 

.  ג"א ועד לקיץ תשפ"במוקד החל מקיץ תשפ

שושן אדיביר אסתי "דלמאמר של קישורולסיפורקישור

ובו מגוון הצעות לפעילות"  האחר הוא אני"לאתר משרד החינוך קישור

"בסיפורים בשירה ובקולנועהזיקנה: "לנושאקישור

זיקנהמבחר שירים על –חורפו של אביב אנתולוגיה של זקנה -לבלוג לב כותב קישור

https://shironet.mako.co.il/artist?type=lyrics&lang=1&prfid=276&wrkid=4300
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut2.pdf
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/yamim/kashish.htm
https://www.btl.gov.il/Publications/GilHadash/Documents/gilHadash27.pdf
https://www.lev-kotev.com/%D7%90%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%A7%D7%A0%D7%94/


אלימות-היום הבינלאומי לאי2.10

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב אלימות-היום הבינלאומי לאי2.10

.גנדינד'קרמצמוהנדסשלהולדתויום
ליוםבאוקטובר2-הקביעתעלהמאוחדותהאומותשלהכלליתהעצרתהצביעה2007ביוני15-ב

אתלהנציחם"באוהחברותהמדינותמכלביקשההכלליתהעצרתשלההחלטה.אלימות-לאיהבינלאומי
."הציבוריתהמודעותוהעלאתחינוךבעזרת,אלימות-האימסראתולהפיץהולמתבדרך"באוקטובר2
(וויקיפדיה)

ח נגד אלימות"לפעילות מקוונת של מטקישור

בנובמבר יצוין יום האלימות נגד נשים *
ושם יופיעו הצעות נוספות לפעילות

ריבנרטוביה •

ָהָבה ָנִגיָלה

אֹוְתָך ַנְשִפיָלה, ַהָזר

ַעל חּוט אֹוְתָך ַנְשִחיָלה

ְוִתָתֶלה ָחִליָלה

ָקטּכּוִשיּכּוִשי 

ק ְּכָבר ְקָצת ?אּוַלי ִתְשתֹּ

ְך ַלָפאּב לֵּ ְוִאם תֵּ

ָיבֹוא ַגם ַהַשָּבאּב

ר ַעד ְגָמרְוִתָדקֵּ

ֹּא ִתְהֶיה עֹוד ָזר ְול

סיגלית בנאי*
ְגדֹוָלה ְפָסָקה הַּ הַּ בַּ

ְואֹוְרֵאלִלידֹור
ל ָהֲאָדָמה גֹוְרִרים ֶאת אֹוֶלג עַּ

ֵהם קֹוְרִאים לֹו ֲחִזיר
ְקִניק רּוִסי ְונַּ

ֵביִצים ּובֹוֲעִטים לֹו בַּ
ֵפל אֹוֶלג ִמְתקַּ
ֵהם אֹוְמִרים

ל ֵיׁשּו יַּא גֹוי ִגיד ִאיְנעַּ תַּ
הּוא יֹוֵרק ֲעֵליֶהם

ָעָפר ְבִפיו
ֵלל ּוְמקַּ

ְבִׁשעּור ֶאְזָרחּות
ֶּמֶדת ּמֹוָרה ְמלַּ הַּ

ע ָהֲעָדִתי ֶשסַּ ל הַּ עַּ
ִשיר ְקִריָאה ֶאת הַּ ִהיא מַּ

ז" ְׁשְכנַּ ת אַּ "ְמִדינַּ
אק"ְואֹוֶמֶרת  "הַּ

"ִאיְמֶפְרָיהָזגּוִרי"ְכמֹו בְ 
ֵיְךִלידֹור ְמחַּ

ָּמרֹוָקִאים ׁשֹוְלִטים !הַּ
אֹוֶלג פֹוֵלט

ֶתם אַּ
ִגְזָעִנים הַּ

ֲהִכי ְגדֹוִלים
ֶקֶנת ּמֹוָרה ְמתַּ הַּ

ם זֹו ִגְזָענּות גַּ
ִספּור ֶׁשל ָהרּוִסים הַּ

ִּמְזָרִחים הּוא ְכמֹו ֶׁשָלנּו הַּ
כָֻּלנּו

ִחים אַּ
אֹוֶלג ׁשֹוֵתק

ָפָניו ֲחתּוִמים
יֹום ֶכה ְלסֹוף הַּ הּוא ְמחַּ

ְכֶׁשֵהם ִיְראּו
ִים ֶׁשָלֶהם נַּ ֵלי ָהאֹופַּ ְלגַּ ֶׁשגַּ

ֲחתּוִכים

אילנה דהןלפעילות שכתבה קישורוסיפורלקישור-אפרת דנון / אחת מאתנו 

לאלימותשהובילההתנהגות,בנותקבוצתשל"עדרית"בהתנהגותעוסקהסיפור"
בשלנוחותאיחשההמספרת.הכיתהמןתלמידהכלפיממשיתסיבהללאקיצונית

,אצלהאכלה,תלמידהאותהשלבביתהביקרההיאשהרי,להתרחששעומדמה
זאתבכל...התלמידיםי"עשתוארוכפיולאנחמדיםמשפחתהבניכילדעתנוכחה

.האלימותאתמונעתאינההיא
משקרתהיאזאתלמרות,תלמידהבאותהלפגועשעומדיםיודעתהמספרת,מכךיותר

.התלמידותשלהאלימותמעגלתוךאלביתהמתוךאותהומוליכהלה
,מילולית:אלימותהתפרצות,האדםבכבודפגיעהבנושארבותשאלותמעלההסיפור
ולבסוףהרעלשון,העלבה,רועשללרמותלהגיעכדידרושמעטכמה.ופיזיתנפשית

.אלימותלפרץ
לפעול,אחדות,קבוצהשל"מסווה"בוהכלבחלשבפגיעהנסבלתהבלתיהקלות
שמדוברנכון.(הכיתהשלהמקובלתלמעןלכאורה)...אחריםלמעןכביכול

קישור:מתוך"...מישהיכלפי"חרם"שלצעיריםנוערלבנישאופייניתבסיטואציה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%9C%D7%90%D7%99-%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%AA
https://lo.cet.ac.il/player/?document=3a2f10d7-7c7a-4367-ace4-9bc0040f6ede&language=he&sitekey=ebag#pageId=page_1&documentId=3a2f10d7-7c7a-4367-ace4-9bc0040f6ede
https://meyda.education.gov.il/files/ui/AcatMeitanu.pdf
https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/study-meterials/Pages/literatureIn-primary-education.aspx
https://edu.gov.il/mazhap/civicedu/study-meterials/Pages/literatureIn-primary-education.aspx


יום בריאות הנפש העולמי-10.10

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב יום בריאות הנפש העולמי10.10

.  באוקטובר ומטרתו לקדם את המודעות והידע בתחום בריאות הנפש10-יום בריאות הנפש העולמי מצוין מדי שנה ב
ובמקומות מסוימים היום הוא חלק משבוע המוקדש כולו לאירועים להעלאת  , ברחבי העולם מתקיימים אירועים להעלאת המודעות

.  כאשר היוזמה לקביעת יום זה הייתה של ההתאחדות העולמית לבריאות הנפש1992מציינים מאז שנת . המודעות בתחום
.ישראל, ממאה מדינות בעולם וביניהןבלמעלהמציינים יום זה . ם תומך ביום זה מדי שנה דרך ארגון הבריאות העולמי"האו, בנוסף

.ג"א ועד לקיץ תשפ"שיעמוד במוקד החל מקיץ תשפגוטפרוינדמאת אמיר " צלליות"ניתן לקשר את הסיפור 

שושן  אדיביר אסתי "למאמר של דקישורלסיפור וקישור

גילה אלמגור  מאת הקיץ של אביה  לסרט /ניתן לקשר  לספר

.   חלוואניליחידת הוראה שכתבה שושנה קישור

.  באווירה של תחילת שנות החמישים, 1988הקיץ של אביב שצולם בשנת לצפייה ישירה בסרט קישור

לאה איני / עד שיעבור המשמר כולו פרשנות הסיפור -" אלוני יצחק"לאתר קישור

https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut.pdf
https://meyda.education.gov.il/files/Pop/0files/safrut/chativa-elyona/Silhouettes-bagrut2.pdf
http://www.amalnet.k12.il/meida/sifrut/alon/asi17019.htm
https://movies-israel.com/%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%A5-%D7%A9%D7%9C-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%94/
http://www.knay.alona.k12.il/page.asp?id=826&par=126&cycl=6


סוכות-ד תשרי "י

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

אהרון בס  

ט   עֹוד ְמעַּ

ְוָנׁשּוב ֶאל ֵבית

ע ֶקבַּ הַּ

ִניחַּ ָלֲאָרִעי נַּ

ְפֵסן ְלעֹודְלִהְתאַּ

ָכה ָׁשָנה ֲארֻּ

ָנכֹון

ָאָדם ָצִריְך

ְקִביעּות

ְויִַּציבּות

ע ְבטּוָחה ְרקַּ ְוקַּ

ְגָליו ת רַּ חַּ תַּ

ל ְלהֹוִציא אֹוָתּה ֶׁשיּוכַּ

צֶֹּרְך ְבֵעת הַּ

ֶאל ֲחלֹומֹוָתיוְוִלְנדֹּד

ָייו ֲהִביָאם ֶאל תֹוְך חַּ לַּ

ט ְוָנׁשּוב עֹוד ְמעַּ

ע ֶקבַּ ֶאל ֵבית הַּ

ְׁשִאיר ֲאָבל טֹוב ֶׁשנַּ

הְקָצת  ֻסכָּ

ט ִמֶּמָנהֲאִפלּו  ְמעַּ

ְבתֹוֵכנּו

ֲאָבל טֹוב לֹו

ְלָאָדם  

ְבִלבֹוְלהֹוִתיר 

ְסִתיר ְבתֹוכֹו ְלהַּ

ת ֲאָרִעיֹות ִפנַּ

ְלֵטל לֹו ְכזֹו ֶׁשְתטַּ

ִשְגָרה ט ֶאת הַּ ִבְמעַּ

ְזִכיר לֹו ֶאת   ֶׁשתַּ

ְקָרנּות   סַּ הַּ

ד זֹו ֶׁשִאָתּה הּוא נֹולַּ

ְוֶנֶעְלָמה לֹו  

ן ְזמַּ ִבְמצּוקֹות הַּ

בכתב העת ממעמקים אתר דעתבלפור חקק מאת " סוכתי רוח"לשיר קישור 

http://www.daat.ac.il/daat/ktav_et/maamar.asp?ktavet=1&id=992


סוכות-ד תשרי "י

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב
חג הסוכות

איכליגלימה איכלי: סיפור עם מוסר השכל לחג סוכות

.המפוארתסוכתואלכאושפיזיןהכפראנשיאתהכפרשלהעשירהאדוןהזמיןבסוכותשנהכבכל
:להיכנסלונתנולאהםהפשוטיםבגדיואתהשועריםכשראואך.וחה`גגםוביניהם, לסוכההגיעוהכפראנשיכל
”!נאיםבגדיםולבשלך! תתבייש? האדוןשללסוכהבאיםכך“

הכניסו, גדולכבודלונתנוהם, השועריםאותושראוברגע. לסוכהוחזרגבוהכובעחבש, ביותרהטוביםבגדיואתלבש, לביתווחה`גחזר
.ביותרהטובבמקוםאותווהושיבופנימהאותו

.הבגדשרוולילתוךהמרקאתושפךכףוחה`גלקח. מרקלמוזמניםהוגשהארוחהבעת
”?הבגדיםלתוךהאוכלאתשופךאתהלמה? השתגעת, לךקרהמה, וחה`ג“:אותוושאלהעשירהאדוןאותוראה

בבגדיםכשבאתיעכשיו, אותילקבלרציתםלאפשוטיםבגדיםעםכשבאתי. מהאנשיםיותרחשוביםהבגדיםהזאתבסוכה“: וחה`גאמר
”!יאכלושלישהבגדיםאז. שליהבגדיםאתאלאהזמנתםאותישלא, אומרתזאת. גדולבכבודאותיקיבלתם, חגיגיים

(מקור לא ידוע)



סוכות-ד תשרי "י

ריכוז חומרים ורעיונות גלית טולדו משגב

קישורבברנדסיוכיטור דעה מאת / כל הסוכות שוות 

הסוכהעלאבל.שופראפילו,חלבמאכלי,מדורות,מצות,תחפושות,נרות:אחרותבתרבויותמקבילותישהיהודיתבתרבותהחגיםלכל-ייחודיפטנט"
לאהואהסוכותחג,כן,כן!לשמוחועוד.סוכותבתוךשבועולחיותהנוחיםבתיהםאתלעזובמאמיניהאתמחייבתלאמלבדנודתשום.בלעדיפטנטרשמנו

הימיםבאחריתאיךלתארביקשזכריהכשהנביא.ך"התנבימיכברבלטהשלוהייחודיות.שמחהמאיתנושתובעהיחידגםאלא,שלנומוזרהכיהחגרק
נֹוָתרָכלְוָהָיה:אמרהוא,אלינולהצטרףישתוקקוהגויים גֹוִיםִמָכלהַּ ָבִאיםהַּ להַּ ֲחֹותְבָׁשָנהָׁשָנהִמֵדיְוָעלּוְירּוָׁשָלִםעַּ גֶאתְוָלחֹּגְצָבאֹות'הְלֶמֶלְךְלִהְׁשתַּ חַּ
כֹות סֻּ .הַּ

ן:הפשוטבהסברהסתפקולאפרשנינו.ומענייןעמוקליותראותושהופכים,הסבריםיותרלומצמידיםכך,חריגיותרהואשחגככל עַּ ִכידֹּרֵֹּתיֶכםֵיְדעּוְלמַּ
כֹות סֻּ ְבִתיבַּ בסוכהישיבהשמצוותלצפותהיהאפשרזהלפי":בחיוךהעיראףהירשרפאלשמשוןרבי.ִמְצָרִיםֵמֶאֶרץאֹוָתםְבהֹוִציִאיִיְשָרֵאלְבֵניֶאתהֹוׁשַּ

מארץצאתנוליוםקשורלאשבכללבתאריךועוד?חגעודצריכיםאנחנולמהאז.מצריםיציאתלזכרחגלנונקבעכבר.צודקוהוא"...בפסחנוהגתתהא
?מצרים

רואה,למשל,אוזקובי.במועטוהסתפקותצניעות,לשלוםכמיהה,לטבעחיבורכמוערכיםהסוכותבחגשמוצאיםאלההםביותרעליהאהוביםההסברים
קולבתיצתהושוב/ממלכהכמוהואמבצריביתי/מהחלוןוהציץהקירותעלהביט/בסלוןהכורסאעלנשכבזלמן":רכושניתזחיחותנגדמתכוןבסוכה
לאמעמדך/אתהלאביתך/מהסכךהקורציםלכוכביםהבט/מצוברחליתהיהאלרישנובו/הסוכהאלצאעכשיוסוכות/אתהלאזהזלמן/ואמרה
."זלמןפשוטאתה/אתהלאאדמתךגם/אתה

ומפני.הזההחילאתליעשהידיועוצםכוחי,בלבבכםתאמרוואל":לשירהשראהמקורהיווהשאולי,ם"הרשבשלפירושוגםיפהוכמה!יפהכךכל
הסוכותחג":האלכסנדרוניפילוןשלפירושווגם."טובכלהמלאיםבתיכםעללבבכםרוםלבלתי,ויקבגורןאסיפתבזמןהסוכותחגאתקבעהזההטעם

שוויוןוהאי,הצדקשלמוצאומקורהואהשוויון.שוויוןהאיאתולשנואהשוויוןאתלכבדשחייביםלמדיםאנומכאן,שבחורףוהלילההיוםבשוויוןחל
."העוולשלמקורוהוא
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,הקומוניסטיהכישלוןלאחר.אסורהלמילההפכהשוויוןשהמילהלפני,לספירההראשונהבמאהחישפילוןמזלאיזה.יקרותבאורזוהרהזההפירוש

.מצליחניםוברדיפתבפופוליזםמואשםלהיותבליחברתיצדקעללדבריותראפשראי

מתבקשיםאנחנובפורים.החברתיהתחוםאתגםמזניחלאאך,וחקלאייםלאומייםהיבטיםמבליטשלנוהשנהלוח-המציאותעםמשליםלאסוכות

ָתנֹות)טוביםמאכליםלענייםלתת מזכירלא,לעומתם,הסוכותחג.(ְוֵייכֹּלֵייֵתיִדְכִפיןָכל)הסדרבלילאותםלארחמצוויםאנחנוובפסח,(ָלֶאְביֹוִניםּומַּ

כיףיותרהרבה.מאודנחמדוזה.האושפיזין,האומהבכיריאתדווקאלארחנקראיםאנחנוענייםבמקום.להפךאזכבראם.ונדבותתרומותבכלל

.מהרחובשאספנוהומלסאיזהעםמאשר,המלךודודרבנומשהעםבסוכהלשבת

שיסבומייהיותמיד.בעולמנוזהככה.טבעיכמצבהעוניאתתופסיםופסחפורים.שלנוחברתיהכיהחגהואסוכות,כךמשוםדווקאאו,זאתובכל

ואילו.להםשאיןאלהאתפעםמדילהזמיןלהםשישמאלהלתבועהואלעשותשנותרכל.רעביםבחוץשיתגוללוומי,מרווחיםבבתיםחגיגיתלסעודה

לכולן.כמעטאבל,לגמרילא.שוותהסוכותוכל.החוצהכולנואתמוציאהוא,הביתההענייםאתלהכניסבמקום.המציאותעםמשליםלאהסוכותחג

.ביהלומיםלצפותאפשרשאיקירותוארבעה,מזהבעשוילהיותיכולשלאסכךיש

אלהפתאום.נופלותהגדרותבחוץכשחיים.הסוכותחגשלעוצמתומלואאתהבנתי,החברתיתהמחאהשלהאוהליםבעריכשהסתובבתי,שנתייםלפני

פחותהרבהכךכל.העולםממשאביפירוריםרקמקבליםהםלמהמביניםלאואנחנו.כמונובדיוק,כמונואדםבניאלא,"אחרים"לאכברלהםשאין

.חותםבנומותירההחוויהאבל,לנומגיעשהכלובטוחיםהרגילותהחלוקותאלחוזריםאנחנוכךשאחרנכוןזה.מאיתנו

כךכלישאבל.בטוח.אולילא.שוויוןשלעולםלייסדנצליחלאאולי.השנהכלעלינושישפיע,חברתינפשלחשבוןאותנולעורראמורהבסוכההישיבה

.מוחלטשוויוןלהגשיםלנסותבליגםלתקןמההרבה

".מעובדיהםויותרמאהפימרוויחיםבכיריםמנהליםשבהמציאותעםלהשליםלאלנוקוראהסוכותחג
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יום ההליכה העולמי

נתן יונתן/ טוב ללכת בדרכים 

לביצועקישורלזמרשתקישור

תּוח   ֹגל ּופָּ ם עָּ עֹולָּ הָּ

ְך הֹוְלִכים סָּ ִנים ב  ֲענָּ

טּוח   ד בָּ ע  ֶהם ְבצ  ִעמָּ

ִכים ְדרָּ ֶלֶכת ב  .טֹוב לָּ

ִקיע   רָּ ִטים בָּ ִנים שָּ ֲענָּ

ם אֹור ְשִבילָּ ב כָּ חָּ .ְורָּ

ִגיע   אי ֶשנ  ד  ִאם ֵנֵלְך ו 

ם עֹולָּ ד סֹופֹו ֶשל הָּ .ע 

ה ְעִפילָּ ִרים נ  ,ִבְנִתיֵבי הָּ

ר פָּ ֲעֹבר ְשִביֵלי עָּ ,נ 

ח יֹוִבילּו ֵכינּו ֶבט  ל ְדרָּ כָּ

ר ְכפָּ ם ֶאל ֶזה ה  .ְלעֹולָּ

בקרבהשכיחהספורטשהיאהליכהבאמצעותגופניתפעילותלעודדשמטרתה,TAFISAהבינלאומיהארגוןשליוזמהזו.באוקטובר26--בשנהמדיחלהעולמיההליכהיום"
ומשרדוהספורטהתרבותלמשרדמשותףהעולמיההליכהיוםמיזם.והבריאותוהספורטהתרבותמשרדיידיעלמאורגןזהיוםבישראל.לכולםאפשריתוהיאהאוכלוסייה

בפעילותעוסקתאכןישראלמאוכלוסייתשלישרקלפיהםהמדאיגיםהנתוניםעםלהתמודדונועדה,ובריאיםפעיליםלחייםהתוכנית,"ֶאְפָׁשִריָבִריא"מתוכניתכחלקהבריאות
.קבועבאופןגופנית

להציגמעונייניםהם.ועודלישראלהגנהצבא,ישראלמשטרת,החינוךמשרד,המקומיותהרשויותגםבארגוןמשתתפיםהבריאותולמשרדוהספורטהתרבותלמשרדבנוסף
כלבהליכהישיבהלהחליףופשוט,הארץברחביבפארקיםלטייל,במעליתבמקוםבמדרגותלעלותניתן,לדוגמה.מקוםבכליומי-יוםבאופןגופניתפעילותלבצעניתןכילציבור

.שאפשרזמן

הגופניתמהפעילותכחלקונספרתנחשבתהיא.היוםבמשךאותהלאמץכדאיולכן,היומיומיתמהעשייהחשובחלקהיאכזאתפעילותשכלהואהתוכניתיזמישלהמסר
....המבוגרלגילועדצעירמגיל,גילבכלאדםלכלחשובהמהירההליכה.יותרטובהחייםולאיכותמתחיםלהפחתת,והגופניתהפיזיתהבריאותלשיפורותורמתהיומית

ואףבריאותייםיתרונותישלהליכה.לשמירתואובמשקללירידהעוזרתגםהיא.אותוומשפרתשלנוהכושרעלשומרתשהיאכךעלבנוסף,לחציםלהפגתעוזרתההליכה
אפילוההליכה.שריריםומחזקתהדםמחזוראתמשפרת,והריאותהדםהלבמערכותשלטובלתפקודתורמת.ומרץולרעננותמרומםרוחלמצבעוזרתההליכה:חברתיים

לפעמיםיעילהואףדיכאוןעםלהתמודדותתורמת,לשבריםסיכויומצמצמתהעצםמסתאתמשפרתההליכהכימוכח,מכךיתרה.עצמיודימויביטחון,ריכוזיכולותמשפרת
וויקיפדיה:מתוך"תרופתימטיפוליותר

יום ההליכה העולמי 

בהליכהשעוסקותנוספותיצירותחפשו:לפעילותהצעה

ובמקלוריקהכמעטבתרמילו,בדרכיםמשוטטימיושכלבאישמעשה"-התבגרותנובלת–זיסקינדפטריקמאתזומרמרשלסיפורו

אימיםעליומהלךספק,והזיותיוחייומנוףחלקנהיההוא.לעולמומעט-מעטחודרהזההתמהונישהמטיילבילדומעשה,המוזרהארוך

במבטלראותעיניואתפוקחהילד.האנושייםהחייםשלממורכבותםטפח,במינומיוחדבאופן,לומגלהדעת-ובבלי,אותומרתקספק

שנפגעה,החומריתרווחתםאתלעצמםלהשיבנתונהתושביושלדעתםשכל,אגםשללחופושליוגרמניכפר,בכפרוהחייםשגרתאתשונה

קישור."המלחמהבשנותהרבהאומעט

5.2.16שהתפרסמהגולדברגאבימאתרשימהעבריתלתרבותהמקוונתהזירה"ללכתללכת"

גולדברגאבי"הליכהבקצבסיפורים"וחבריוישראלשביל

קישורבמשל–הליכתהעלביונהשקינאהעורב

https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2206
https://www.youtube.com/watch?v=jyiS-aWBz5c
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%99
https://www.am-oved.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8-%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://www.am-oved.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%A8-%D7%96%D7%95%D7%9E%D7%A8
https://www.jokopost.com/thoughts/20319/
https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/2396416/jewish/-.htm

