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 " מרגישים נגישות ברשות " תוכניתעל מידע 

 

 : רקע

ושם לו למטרה    1999עמותת נגישות ישראל הינה מוסד ללא כוונות רווח )מלכ"ר( הפועל מאז  

מוגבלות ובכך לאפשר לקדם את הנגישות בישראל כדי לשפר את איכות החיים של אנשים עם  

 השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה בכבוד, בשוויון, בנוחות ובמקסימום עצמאות.

אנשים עם מוגבלות. הגישה הרווחת בחברה כלפי אנשים עם מוגבלות   1,600,000  -בארץ ישנם כ

  הינה גישה שלילית במהותה. לא פעם אנשים עם מוגבלות נאלצים להתמודד עם דעות קדומות, 

 סטיגמות ועמדות שליליות.  

מודעות  הגברת  תהליכי  באמצעות  הינה  שינוי  לחולל  ביותר  האפקטיבית  מאמינים שהדרך  אנו 

עם   כל אדם מתנסה בהתמודדות  חווייתית, בה  מניסיוננו, שילוב של התנסות  הנגישות.  לנושא 

כולל הקשיים,   לחייהם,  מוגבלות המאפשרים הצצה  עם  עם אנשים  והיכרות  האתגרים  מגבלה, 

 מסייעים רבות לשבירת קיר הזכוכית.   –והניצחונות שהם חווים ביום יום  

ערכות הדרכה,   לומדות, סרטונים,  חווייתיות,  ישראל הדרכות  נגישות  פיתחה עמותת  כך,  לשם 

- חוויה ומפגש בלתיהמוצעת מטה משלבת ידע,    קורסים וימי עיון ברמה הגבוהה ביותר.  התוכנית

 נגישות.  המודעות לאמצעי עם אנשים עם מוגבלות ומהווה צעד משמעותי בקידום 

 

 כנית: ומטרת הת

 יצירת מודעות לקבלת השונה ומתן כלים להעמקת התקשורת הבינאישית.   

 .יצירת מודעות והבנה לחשיבות נושא הנגישות 

 יצירת בסיס לשינוי הדעות והיחס כלפי אנשים עם מוגבלות.  

 קידום איכות החיים של אנשים עם מוגבלות ביישוב.   

 

 קהל מטרה: 

  הגיל שכבותתלמידים מכל  

 תנועות נוער,  משפחות –הקהל הרחב  

 בקהילהנשים עם מוגבלות א 
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 תוכן הפרויקט:  

 : כיתות( 18)עד  היישוב  אירוע בוקר לתלמידי חלק א': 

 

 מערך היכרות עם עולם הנגישות  : 1 שלב

להיכרות עם עולם    בת כשעה  מקדימה פעילות  תלמידים מבתי הספר המשתתפים בתוכנית יעברו  ה

בוצע על ידי  תש  בפעילות ופן מקוון או  באמצעות הדרכה שתועבר באהנגישות ואנשים עם מוגבלות  

 .באמצעות מערך שיישלח על ידי העמותה, המורים בכיתות

  הפנינג תחנות התנסות מובנה לתלמידים: 2שלב 

כל כיתה תעבור  שוב.  ספר בייכיתות מבתי    18הפנינג נגישות חווייתי שיוקם ביישוב ובו ישתתפו עד  

אשר יפרוש בפני  שונה,  מוגבלות  התלמידים אדם עם  יכירו  תחנות התנסות, כשבכל תחנה    3בין  

ההצלחות, הקשיים והדרך האופטימאלית למימוש הנגישות   -המשתתפים את חוויותיו האישיות

התלמידים  בשטח.   תחנה  בכל  לכך,  להתנסות  בנוסך  חווייתיתביוכלו  בצורה  תחנות  .  מוגבלות 

 ההתנסות כוללות התנסות במוגבלות בראייה, בשמיעה ובניידות ]ראו פירוט להלן[. 

 : ייתכנו שינויים בתחנות בהתאם לשיקול דעת העמותה()  הפעילויות שהתלמידים יעברובין 

המשתתפים יחוו מהי המשמעות להיות אדם עם מוגבלות בראייה   - ימות עיוורות של גלידהטע 

ויקבלו כיסוי עיניים. המשתתפים יחוו טעימות עיוורות גלידה וילמדו על עולמו של אדם עם מוגבלות  

  - בראייה דרך החושים השונים. במקביל המשתתפים ישוחחו עם אדם עיוור וייחשפו לסיפורו האישי 

 ים, האתגרים וההצלחות.הקשי

התנסות זו מדמה מכשולים שתלמיד עם מוגבלות בתנועה   -מסלול מכשולים עם כיסא גלגלים 

יום בכיתת לימוד או בדרכו ללימודים, למרכז או לבילוי. את התחנה יעביר אדם  -נתקל בהם ביום

   עם מוגבלות פיזית. 

   : כבדי שמיעהו/או היכרות עם עולמם של החירשים  -טלפון שבור 

  התנסות חווייתית המאפשרת להבין כיצד מרגיש אדם עם מוגבלות בשמיעה ✓

 התנסות במוגבלות בשמיעה תוך משחק חווייתי.  ✓

 כשעה וחצי לכל כתה  :משך הפעילות

 : פעילות סיכום ועיבוד והכנה לפרויקטים 3שלב 

 יקבלו פעילות עיבוד אותה יוכלו לבצע עם התלמידים לסיכום הפעילות.מורי הכיתות 
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 : פרויקטים מקדמי נגישות 4שלב 

במטרה לקדם ולהטמיע את נושא הנגישות בבתי   -  בתום הפעילות ישמשו התלמידים כשגרירים

עודד את התלמידים לעשייה בנושא, בית הספר יהיה אחראי לקיים פרויקטים מתחום  להספר ו

הפרויקטים  הנגישות חומר.  בעזרת  ו  ייבוצעו  העמותה  שתשלח  רשימת  ייעזר  מתוך  בחרו 

העמותה מטעם  שתינתן  הפרויקטים   .הפרויקטים  פרויקט  הק  –  בין  ביישוב,  נגישות  סיירת  מת 

   הסברה בתחום הנגישות, החתמה על אמנות לקידום זכויות של אנשים עם מוגבלות ועוד.

 1כל כתה משתתפת תבצע לפחות פרויקט *

 

 אירוע צהרים לקהל הרחב  : 'חלק ב

 

 משפחות ותושבי העיר פתוח לתנועות נוער או לנגישות הפנינג 

משתתפים, המאפשר הכרות עם   250  -תחנות התנסות חווייתיות, עבור עד כ  5הפנינג פתוח בן  

 עולם הנגישות, מתוך נקודת מבטם של אנשים עם מוגבלות.

מייצגות מוגבלויות שונות, ובכל תחנה המשתתפים יוכלו  התחנות שתעמיד עמותת נגישות ישראל  

,  אותה מוגבלותהתחנות יעבירו אנשים עם    ייתית במוגבלויות השונות. את בצורה חוולהתנסות  

 . כל אחד ואחת מהם יכול להשפיעבחברה, וכיצד אשר יחשפו בפני הקהל את התמודדותם 

 

כדורסל על כסאות גלגלים, טעימות עיוורות של גלידה, גרפיטי נגיש, בין התחנות שיופעלו:  

 , קעקועים בשפת הסימנים ועוד. סאות גלגליםיכב מסלול מכשולים

 ובחירת העירייה  ניתנת לשינוי  וקהל היעד המשתתפים, *כמות התחנות

 

 : כשעתיים  משך האירוע

 

והשילוב   ת הנגישות תנו למהפכים יחד אי היות שותפאנו מזמינים אתכם ל

 ביישוב שלכם! שינוי ולהוביל    בישראל
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