
נגישות ישראל בבית  

ש אריק  "עהחינוך 

איינשטיין



#

:קיימות , איכות הסביבה

צביעת הצמיגים בדרכים

י"שונות ויצירתיות ע

תלמידים שתילת שתילים

כל תלמיד לפי ,שונים 

בחירתו.

כל תלמיד בחר את 

הלוגו שמצא חן בעיניו 

שונות בדעות

בוקר של הרפיה עם תלמידי  : בריאות

שונות במסורת  –נווה אברהם 

ובדעות 

פעילות  זימן עבורנו ' ערך השונות''

עשירה בחודש כסלו בכל תחומי הדעת

דג זהב אשר  , דרך רובי-דוסו

למדנו  ,  נולדה עם סנפיר אחד

להכיר  , לקבל את השונה

במגבלות ולקבלן

שווים אבל  :"תערוכת חנוכיות 

ב"זהבהשראת נושא ". שונים



"  נגישות ישראל"לעמותת שיא חברנו כפעילות •

:והתחלנו להיערך למפגש נגישות

 על מהי נגישות  , בכיתות על סוגי מוגבלויותשוחחנו

.מוגבלויותשלה לאנשים עם ועל המשמעות 

 לנושאהקשור סלוגן תלמיד כתב על מהי נגישות בשבילו והכין כל  .

 והשיר " אני ואתה נשנה את העולם"התלמידים למדו את השיר

.הסימניםבשפת " שווים"



#

ההכנות הסתיימו  , המפגש הגיעמועד 

הייתה בשיאהוההתרגשות 

החינוך הגיע צוות מכובד מעמותת  לבית 

"נגישות ישראל"

בפעילותהתחלנו .. ו



#

בית החינוך נחלק לשלושה מוקדי פעילות של 

:ובניידותבשמיעה , בראייה: מוגבלות

הכירו באופן אישי אדם עם  בכל תחנה התלמידים 

,  קשיים: שתיאר את חייו עם המוגבלות, מוגבלות

כיצד אנחנו  'הצלחות ויותר מהכול , התמודדויות

?'יכולים לעשות אחרת



#

מוגבלות בראייה: תחנה ראשונה

התלמידים חוו את תחושת חוסר האונים וחוסר הביטחון  •

הבינו  , לבסוף. כאשר התבקשו לטעום גלידה בכיסוי עיניים

כי ניתן להסתדר בהצלחה באמצעות החושים הנוספים  

.   שלנו

הילדים על כך שגם אדם מוגבל  שוחחה עם המדריכה •

מקל : בעזרת אביזרים מתאימיםלתפקד היטב יכול בראייה 

היא  .  שעון מדבר ועוד, מכשיר המזהה צבעים, נחיה

,  קרמיקה: מחומרים שוניםלילדים דברים שהכינה הראתה 

.  תפירה וסריגה



#

מוגבלות בראייה



#

מוגבלות בשמיעה: תחנה שנייה

הילדים חוו את המוגבלות בשמיעה דרך התנסות  •

.הסימניםאת עולם שפת במשחקים שונים והכירו 

לדבר לאט  הסבירה כמה חשוב המדריכה •

שפתייםלדבר בהדגשת וברור ולא 

.  כי זה מקשה על קריאת השפתיים, יתירה



#

מוגבלות בשמיעה



#

מוגבלות בניידות : תחנה שלישית

במוגבלות בניידות  חווייתית בדרך התנסו התלמידים 

גלגלים תוך כדי מדידת  כיסא באמצעות מעבר מכשולים עם 

כיצד עלינו להתנהג כאשר אנו פוגשים אדם עם  ולמדו זמן  

.   מוגבלות



#

מוגבלות בניידות



#

סיכמנו את היום בהבעת תודה דרך שני שירים בשפת  •

."שווים"ושיר ה" נשנה את העולםואתה אני : "הסמנים

צוות בית החינוך ותלמידיו וכול מי שהשתתף בבוקר•

זה למד רבות על נושא הנגישות והתרגש מאוד לחוות

.חוויה מיוחדת זו

אנו בטוחים כי המודעות לעניין הנגישות עלתה מאוד•

.בקרב כל מי שנכח במפגש

זמןתישאר לכל אחד מהמשתתפים לאורך " הנגישות"חווית •

..."ונהפוך שוויםהיום יבוא ואולי "



#


