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 מבוא

סטטוס חברתי המצויים בת מבני אותו גיל, ות המורכבוחברתי ותקבוצ

קבוצת השווים. בקבוצת נקראות  ,תחומי עניין משותפיםלהם דומה ו

יכול לגבש יחסים  פרטהשווים היחסים בין החברים הם שווי כוחות וה

חברתיים בכוחות עצמו ולפתח זהות עצמית נפרדת ממשפחתו. 

וי בהוריו תלשבה הילד מסגרת המשפחתית קבוצת השווים שונה מה

יחסים יצור ביניהם ל ילדים. קבוצת השווים עוזרת לתםנתון להשגחו

דמוקרטיים בתוך יחסים קיום מבוססים על הדדיות ולא על תלות. ה

ביחסים ו לימודייםב קבוצת השווים משפיע לטובה על הילד

 מזה זה שונים חבריה .הטרוגנית הינה קבוצה, אף שהחברתייםה

 תפיסותו שאיפותה ,משאלותה, צרכיםהמבחינת : שונים בהיבטים

 תכונות, חיצוני מראהב, שלהם רצונותבו דעותב הם שונים גם. עולם

 .מסורתתרבויות ו, תחביבים, וכישורים כישרונות, אופי

 והלימודית החברתית, החינוכית בפעילות המגוונים וביטוייה השונות

 אישית התפתחות, הדדית הפריה השווים קבוצת לחברי לזמן עשויים

 קבלת, לשונה כבוד מתן: כמו ערכים במימוש והתנסות וחברתית

 עם שמפגש לכך סימוכין למצוא ניתן המחקרית בספרות .ועוד האחר

 הדרך את לסלול עשויים זמן לאורך עמו פעולה ושיתוף השונה

 .חברתית וללכידות אישית להתפתחות

מחובתנו לילדים להכיר את האחר והשונה בחברה ל מנת לאפשר ע

הנגזרים  הערכים את ות ולשלבישכאנשי חינוך לעסוק בנושא הנג

 ., מעורבות חברתיתכבודשונות, , קבלת האחר, זכויות שוויון :ממנו

, ב לבבותורילק, העלאה למודעות, קידום הנגישותל שיגרוםדבר 

 ולשינוי התודעה בנושא. הכרת הצרכים של אנשים עם מוגבלות

 

 



 

3 
 

  



 

4 
 

 1שיעור 

אי הכיתות הנמוכות של להבנה בגיל מאוד המושג נגישות קשהמהי נגישות?  השיעור:נושא 

סבר המושג נגישות נתחיל בה .חזותיאופן נושא בהסברת הניגש ל, לכן בית הספר היסודי

 .ןבאמצעות סרטו

 סיוון מרחוב סומסום המתניידת בעצמה בכיסא גלגלים, מראה לנו איך  ,סרטוןב

שנולדה עם נכות ברגליים ואינה יכולה ללכת, יכולה ליהנות ב"פארק  אנסטסיה

גן משחקים נגיש, המותאם לילדים עם זהו חברים" שבבית איזי שפירא ברעננה. 

 ., לשחק ולהכיר חברים חדשיםכמו כל הילדים ליהנות ממנוהם יכולים כך ו מוגבלויות

 הקרנת הסרטון  –שלב א' 

 : ות הבאותבשאל דיוןנקיים קרנת הסרט לאחר ה ."גן משחקים נגיש" נתחיל בהקרנת הסרטון

 מדוע חשוב שגן משחקים יהיה נגיש? .1

לעזור לילדה ישנם גני משחקים רבים שאינם נגישים, מה אתם יכולים לעשות כדי  .2

 ?בגן המשחקיםהמתניידת בכיסא גלגלים ליהנות 

יושבת בכיסא גלגלים ואיננה יכולה להשתמש לפי דעתכם, איזו הרגשה יש לילדה ש .3

  במתקנים?

 פעילות המחשה בכיתה  –שלב ב' 

 . כסאות, שולחנות ותיקים יפוזרו בכיתה כמכשולים וחסמיםלמסלול מכשוליםתהפוך תה יהכ

 דרך שבילכשהם עוברים כיתה אל מחוץ ללצאת של התלמידים הינה  מטרה. העל הרצפה

 מתקני גן המשחקים שאינם נגישים כגון: אתם דמיהממכשולים מבלי לגעת בהמכשולים, 

ם את הקושי תלמידימחישה למפעילות זו . מדרגות, מפלסים מוגבהים, סולמות, חבלי טיפוס

 .עבורםנגיש די הצורך ושאינו ותאם במקום שאינו מים עם מוגבלות ילדשבו נתקלים 

 אדם עם מוגבלות –שלב ג' 

 יש אנשים שונים בעולם חלקם אנשים עם מוגבלות.

 המוגבלות יכולה להיות פיזית, רגשית או נפשית. 

 אנשים עם נכות פיזית, מתקשים בתפקוד בשל מצבם.  

 ים, מקל הליכה, כלב נחייה, מכשירהם נעזרים לעיתים בעזרים תומכים כמו כיסא גלגל

 שמיעה. 

  השיעורסיכום   -שלב ד'

יחד עם כל הילדים מוגבלות, אינו מאפשר להם ליהנות גן משחקים שאינו מונגש לילדים עם 

רצוי לסכם את דברי  .לחוש עצמאותאת האפשרות לפגוש חברים חדשים ונע מהם וומ

ומה הקשר  הילדים על ההרגשה של הילדה  ולהדגיש את החשיבות של הקשר עם חברים

 .גורם גם להם

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jw79s3C5cH8&t=37s
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 2שיעור 

עשו פעילויות שימחיש זאת באמצעות נ מרגיש? עם מוגבלות כיצד אדם :נושא השיעור

 . עם מוגבלות בחיי היום יום דםאת הקשיים איתם מתמודד א , המדמותיםתלמידה

 . התנסות במגבלות בשמיעה

 שפת סימניםבהתנסות  –שלב א' 

רצועת  ידצמלכתר נ. כתרד, נזמין אותו לשבת מול הכיתה ונניח על ראשו אחנבחר תלמיד 

התלמידים יושבים מול התלמיד עם הכתר , כל שהיא שם של חיהנייר שעליה רשום 

על הכתר שעל  שכתובה היא החיה המ ותנועה )ללא קול( םידיי בעזרת סימניומסבירים לו 

 .עושיםים תלמידעל פי הסימנים שהזהות את החיה הנבחר צריך להתלמיד  .ראשו

 ד כמה תלמידים. עם עו נמשיך את ההתנסות

  במליאהדיון  –שלב ב' 

 נקיים דיון על פי השאלות הבאות:

 איך הייתה ההרגשה להסביר בתנועות ובשפת סימנים במקום לדבר? .1

 ?ועומדים בפניבתקשורת שחרשים מה הקושי  .2

 להבין את הסימנים מבלי לשמוע מילה? של מי שחבש את הכתר, איך הייתה ההרגשה .3

 ? לקויי שמיעה להבין את הנאמר ולהשתלב בחברהכיצד ניתן לעזור ל .4

 סיכום השיעור  –שלב ג' 

עבור בני . מערכת השמיעה וצלילים באמצעות קולות המאפשר לקלוט החוש היא שמיעה

של השפה. על כן יש לה חשיבות  אדם השמיעה משמשת לקליטה של צלילי הדיבור

ביכולת לשמוע צלילים  פגיעההיא  . לקות שמיעההילדים קשרים בין יצירתבו תקשורתב

וקולות וכן ביכולת לשמוע ולהבין דיבור בסביבות שונות. הפגיעה יכולה להיות בדרגות שונות: 

באוזן אחת או  בחירשות מלאה. לקות השמיעה יכולה להיות פגיעה מזערית וכלההחל מ

 אנשים עםשפת הסימנים היא אמצעי לתקשורת בינאישית המסייעת ל .בשתי האוזניים

 ישנם ילדים הנעזרים במכשיר שמיעה. בשמיעה, מוגבלות

 אפשרויות נוספות

. הצפרדעים עמוק בורשנפלו לצפרדעים שני על אנימציה את הסרטון אפשר להקרין  .א

ורד גשם, הבור יתמלא כי ממילא י קפוץ כדי לצאת,שלא ינסו ללהם צועקים שמחוץ לבור 

 . קישור לסרטון .מים והם יוכלו לצאת

הצפרדעים שמחוץ לבור צועקים לצפרדעים שנפלו  שלא ינסו לקפוץ כדי לצאת, כי 

 ממילא יורד גשם, הבור יתמלא מים והם יוכלו לצאת.

הידיים של הצפרדע החירש המשיך לקפץ בכל זאת, כי לא שמע את הצעקות ותנועות 

 הצפרדעים התפרשו אצלו כעידוד.

 דיון בעקבות הסרטון בשאלות:

https://www.youtube.com/watch?v=-GgOyKFVeNI&ab_channel=shiranfarhi
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 כיצד הבינו הצפרדעים שהצפרדע הקטן הוא חירש? .1

מדוע תנועות הידיים של הצפרדעים התפרשו אצל הצפרדע הקטן כעידוד  .2

 ?לקפוץ

 ?סיפור הצפרדע הקטן הוא משל, מהו הנמשל .3

 ?כיצד שפת הסימנים מסייעת לחרשים .4

 

 .המוקרנת בתחתית המסך הסימנים פתבשולצפות , מהדורת חדשותלהקרין אפשר  .ב

  , ולהתנסות בה.הסבר על שפת הסימניםלתת 

 

  

 

 

  

  בואו ללמוד מילים בסיסיות

 בשפת הסימנים

https://www.youtube.com/watch?v=dPBcp7m1hTc&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=dPBcp7m1hTc&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=dPBcp7m1hTc&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%95%D7%AA-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=GDV3K8BXSQI&ab_channel=%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9C%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=GDV3K8BXSQI&ab_channel=%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9C%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.youtube.com/watch?v=GDV3K8BXSQI&ab_channel=%D7%A2%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%9C%D7%A9%D7%A4%D7%AA%D7%94%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%9D
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 3שיעור 

עשו פעילויות שינמחיש זאת באמצעות  מרגיש? עם מוגבלות אדםכיצד  :נושא השיעור

  . עם מוגבלות בחיי היום יום דםאת הקשיים איתם מתמודד א , המדמותיםהתלמיד

 הליכה עיוורת -התנסות במוגבלות בראייה –שלב א' 

. 2ולשני את המספר  1את המספר זוג נתן לאחד מבני ההכתה לזוגות. תלמידי את  חלקנ

לאחר  .בית הספר אותם במסדרונות וובילי 2מספרי מו 1ספרי מטפחת על עיני ממנקשור 

מכן זוג התלמידים יחליפו תפקידים. במסלול ההליכה נפזר מכשולים שהילדים הרואים 

 יצטרכו להיזהר ולהוביל את הילד השני בין המכשולים. 

  דיון –שלב ב' 

 התלמידים ישובו לכיתה לדיון בשאלות הבאות: 

 ?ועזרתם למי שאינו רואה הרגשתם כשהובלתםאיך  .1

 איך הרגשתם כאשר לא יכולתם לראות ונאלצתם להיעזר בבן הזוג? .2

 ?בשלב כל שהו של ההליכה בעיניים קשורות קושיחשתם האם  .3

 ?ולקויי ראייה עם מוגבלות בראייהאנשים  נתקליםקשיים  באלו .4

 היום יום?חיי ב אנשים עם מוגבלות בראייהעזרים נאילו אמצעים ב .5

 

 מוגבלות בראייה מידע –שלב ג' 

הינו  העדר כושר ראייה י. או חלקבאופן מלא שלהם קיים  ישנם אנשים שהמוגבלות בראייה

ו ניתן לתיקון באמצעות משקפיים, או או פציעה. עיוורון אינ מחלהנגרם כתוצאה מאו  ,לידהמ

המותאמת לצרכיהם )כתב יותר צריכים הנגשה  עם מוגבלות בראייהילדים  .עדשות מגע

גדול, הצללה, ספר בכתב ברייל, הקראת הטקסט ועוד...( ע"מ להשתלב בכיתה כשווה בין 

 . שווים

 מהי נגישות? -שלב ד'

 לתת לכל מי שצריך את מה שהוא צריך כדי שיוכל להתנהל באופן עצמאי, בכבוד ובשוויון. 

העצמאית של כל אדם מושגת כאשר אין מכשולים החוסמים את אפשרות הגישה  נגישות

ההשקפה שלנו כחברה היא  מידע ללא צורך בסידורים מיוחדים.מתקנים או  ואדם למקומות,

שיש לשלב את האדם עם המוגבלות כשווה בין שווים בתוך החברה ולהבטיח לו שוויון 

 הזדמנויות.

 אפשרויות נוספות

 לב נחייה.הנעזר בכעיור דם פגישה עם אאפשר לקיים  .1

להמחיש מוגבלויות ראייה ודרכים להנגשה  םבאמצעותאפשר להביא סרטונים נוספים ו .2

 כדי להקל עליהם בחיי היום יום.
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ים מקומות ציבוריים: רועיוומנגישים לעל האמצעים המקלים עם התלמידים  דבררצוי ל .3

במעברי חצייה, שמע הפעלת ו כפתורי , רמזורים מצפצפים אבכתב ברייל שלטים בולטים

 .תב בריילהוראות בכ

 

 

 4שיעור 

 מוגבלות פיזית : נושא השיעור

 התנסות ביד אחת –שלב א' 

ניח את אחת מידיו וכל תלמיד י במעגל שבתקבוצות. כל קבוצה מספר חלק את הכתה לנ

לגובה  שיתנשאקוביות מגדל לבנות החופשית ינסו התלמידים יד הבאמצעות . מאחורי הגב

 ם נוספת כאשר הידיים יחליפו תפקידים. על הפעילות פע ורחזנ פול.יבלי שרבי ממ

  דיון –שלב ב' 

 התלמידים יישבו במקומותיהם ונקיים דיון בשאלות:  .1

 כיצד הרגשתם בעת ביצוע המשימה? .2

 ?שחוויתם כשידכם האחת הייתה מנוטרלת קושימהו ה .3

 אנשים עם מוגבלות?הקשיים שעומדים בפני ם לדעתכם מה .4

  מידע מוגבלות פיזית –שלב ג' 

תפקוד בעם בעיות , נאלצים להתמודד או משותקים כגון גפיים חסרים, עם מוגבלות פיזית ילדים

והם זקוקים להנגשה ע"מ להנות מכל אותם פעילויות שמהם נהנים קבוצת השווים  שיוצר מצבם

 להם. 

  הכירו את נדב שחקן כדורסל שנפצע והפך לאדם עם מוגבלות

 

 זכויות? מהו חוק שוויון -'שלב ד

 לאנשים עם מוגבלות. חוק שוויון זכויות חוקקה הכנסת את  1998בשנת 

מטרת החוק לבסס את זכותו של האדם להשתתפות שוויונית ופעילה בחברה בכל תחומי 

  .הנגשההחיים וכן לתת מענה הולם לצרכיו ע"י 

 

 אפשרויות נוספות

 תלימפיארפה האולימפיאדאים נכים בלקיים דיון על השתתפות ספורט .1

 

, בשכונה, הםהנגישות ברחוב של לבקש מהתלמידים שיספרו על אמצעים ועל מצב .2

 .תחבורה הציבוריתב

 לצפייה בסרטון

 ה בסרטוןלצפיי

https://www.youtube.com/watch?v=ZpuoBv221NQ&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=ZpuoBv221NQ&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=IcnZDnJjfHs&t=231s--
https://www.youtube.com/watch?v=ZpuoBv221NQ&ab_channel=%D7%9B%D7%90%D7%9F11-%D7%AA%D7%90%D7%92%D7%99%D7%93%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99
https://www.youtube.com/watch?v=IcnZDnJjfHs&t=231s--

