
יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



,  גדולים וקטנים–בעולם יש הרבה מאד אנשים 

.מצחיקים או מעצבנים, שובבים או ביישנים

?מי ביישן? מי שובב? מי קטן? מי גדול? בואו נחשוב איזה תלמידים יש לנו בכיתה



,  כולם שונים זה מזה

.אבל כולם צריכים להיות מוגנים ובטוחים



.כל אדם צריך שיהיה לו אוכל לאכול ובית לישון בו

?מי משכיב אתכם לישון? מי מכין לכם אוכל? מי דואג לכם בבית



לכל אדם יש את הזכות לבחור 

להשתמש  בלוח תקשורת או שפת סימנים, ולהביע את עצמו בדיבור

?באיזו דרך אתם מביעים את דעתכם



לכל אדם יש את הזכות  

לנגן או , ללכת בהליכון או לנסוע בכיסא ממונע, לעבוד בגינון או בנגרות

.לצייר

?מה אתם הכי אוהבים לעשות בבית ספר



.כל אדם צריך לקבל טיפול רפואי כשהוא מרגיש לא טוב

.כל אדם צריך רופא שידאג לו וייתן לו תרופות אם כואב לו משהו

?מי היה חולה? מי הלך לרופא בזמן האחרון



. כל אדם  צריך עוד זכויות אחרות כדי שהחיים שלו יהיו טובים ובטוחים

".יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות"לכבוד הזכויות האלה אנחנו מציינים את 

יום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות



,  לקבל זכויות זה חשוב מאד

.אבל עם הזכויות מגיעה גם אחריות לדאוג גם לאחרים

זכויות ואחריות



,זכותי שאמא ואבא שלי יאהבו אותי

.אבל גם אני צריך לדעת לאהוב אחרים

?את מי אני הכי אוהב



,זכותי שאף אחד לא יכה אותי

.אבל אני צריך לדעת גם לא להכות אחרים

....אפילו לא בכוונה? האם יצא לי להכות מישהו



,זכותי להגיד מה אני חושב

.אבל אני צריך לדעת גם להקשיב לאחרים



,זכותי להשתתף בפעילות בכיתה

.אבל אני צריך לדעת גם לשתף חברים



? מה קורה כשמישהו פוגע בזכויות שלנו

?מה אנחנו צריכים לעשות

.הוא יכול לעזור לנו. חשוב מאד לספר את זה למישהו מבוגר

.זה יכול להיות מישהו מהמשפחה או מישהו מהצוות בבית ספר

?למי אתם הייתם פונים לעזרה



.חשוב מאד לדאוג לזכויות שלנו



?אחרממישהוהכדוראתבכוחלקחתזכותי



?בוקרארוחתלאכולזכותי



?לכולםולהפריעלצעוקזכותי



?אחריםילדיםעםלשחקזכותי



?אותישאוהבתבמשפחהלגדולזכותי



?אחרלמישהולהרביץזכותי



?בחורףחמיםבגדיםללבושזכותי



?זכותי ללכת לרופא ולקבל תרופה



ללכת לרופא ללבוש בגדים 

חמים

להרביץ למישהו 

משפחה שאוהבת אותי

לשחק
לצעוק



לקחת בכוח 

לאכול


