
كّل سيرورة بهدف التَّغيير تبدأ بالوعي الّذاتّي، ثمَّ تحديد الحواجز/ العوائق والمخاوف الموجودة قبل 

أَن يأتي التَّغيير ذاته.

أَن يتّم تحديد الُمعتقدات/ القناعات الّتي أُؤمن بها بما يتعلَّق بأَشخاٍص ذوي إِعاقات.	 

فهم اّن اإلعاقة ُيمكن أَن تظهر في التَّصّور الُمختصر ألولئك الّذين يهابون من األَشخاص ذوي 	 

ة. االحتياجات الخاصَّ

ا )أَيّ 	  ة بديهيًّ جعل الخوف الّذي يعيشه البعض عند مقابَلة األشخاص ذوي االحتياجات الخاصَّ

ُيمكن تفّهمه(.

ال )أَو قائمة ُجمل كبديٍل لالستبيان(.	  استبيان -وجهات نظر- ُمحوَسب بُمساعدة الهاتف النَّقَّ

بطاقات أَسئلة: ماذا سأَسأل؟	 

توفُّر حاسوب وشبكة عنكبوتيَّة )انترنت(.	 

هواتف نّقالة.	 

توجيهات للُمعلَّمين:

ة: سير الفعاليَّ

كّي الدَّرس األَوَّل: عجزي اإلِدرا

الفكرة: 

رس: ة الدَّ ُمدَّ

األَهداف:

أَدوات ومواد:

ل أَن تفحصوا مع ذواتكم ما هي القناعات والُمعتقدات الَّتي تخّصكم بما يتعلَّق باألّشخاص الُمعاقين. 1. قبل الدَّرس، ُيفضَّ

هل تربطكم عالقة مع أشخاص ذوي إِعاقة؟ ماذا تشعرون عند مقابلتكم لهؤالء األَشخاص )ذوي إِعاقة(؟

المهم أَن تكونوا صادقين مع أنفسكم ومع تالميذكم، بدون أن تحكموا عليهم وال حّتى على أَنفسكم.

يتوجَّب علينا التَّعاطف مع أنفسنا لنتمكَّن من التَّعاطف مع اآلخرين.

كيَّة لهذا الدَّرس. الة الذَّ 2. تذكير التَّالميذ بضرورة جلب الهواتف النَّقَّ

1. عرض الموضوع: )10 دقائق(
أ. نشرح: درسنا لليوم هو جزء ال يتجزَّأ من مشروع "תיקון עולם"-تقويم العالم"، والَّذي يهدف إِلى تنمية الّشعور بالتَّعاطف 

مع األَشخاص ذوي اإلِعاقة وإِعطائهم احترامهم الكامل.

من خالل هذا المشروع )תיקון עולם( يحظى التَّالميذ في جهاز التَّربية إِلى اعتبار اآلخر والُمختلف كجزء ال يتجزَّأ من النَّسيج 

عيفة في المجتمع، حيُث أَنَّ التَّعامل  البشريّ واإلِنسانّي للمجتمع، وذلك من خالل فهم أَهميَّة التَّعامل والعمل مع الفئة الضَّ

45 دقيقة.
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عة، ما ُيؤدِّي إِلى بناء مجتمع أَقوى،  لسلة االجتماعيَّة الُموسَّ يها ال بل وُيعزِّز عالقتها بالسِّ الجّيد والدَّعم لهذه الفئة ُيقوَّ

س على الِقَيم. وُمؤسَّ

نذكر كافَّة الفعاليَّات الّتي قمنا بها حتَّى اآلن.	 

ن بأَنفسنا، سنتتبَّع نظرتنا تِجاه األشخاص الّذين ُيعانون من إِعاقات. اليوم سنتمعَّ

ا  يجوز أَن نكتشف خوفنا منهم مثاًل، أو عدم رغبتنا باالقتراب منهم، وقد ال نحّب أَن نكشف عن أفكارنا بهذا الموضوع أَو عمَّ

بيعّي وجود تخّوفات،  يجول في خاطرنا تجاههم، ولكن األَهّم هو معرفة أَنَّ كُّل ما نتشاركه اليوم هو عاديّ ومتوقَّع، ومن الطَّ

فاإلِنسان عادة يختار االبتعاد عن كّل ما ُيخيفه.

ب. نسأَل: ما هي أنواع اإلِعاقات الّتي تعرفونها؟ )اطلبوا من الّتالميذ إعطاء أمثلة من الواقع اليومّي ووسائل االعالم- يمكن 

االنتقال للقائمة الموجودة بالمقّدمة، صفحة 2(.

اقتراٌح بديٌل: 
نرسم محوًرا على األَرض )ُيمكن االستعانة بطبشورة/ حبل/ شريط الصق..(، نترك مسافًة ُتمكِّننا من الوقوف بجانب 

الخّط المرسوم. نكتب على الخّط األَرقام من 1-5 من الّشمال إِلى اليمين، مع المحافظة على مسافة متساوية بين كّل 

رقم ورقم. نقرأ الجمل الّتي ستظهر الحًقا ونطلب من التَّالميذ الوقوف بجانب الرَّقم الَّي ُيمثِّل مدى موافقتهم مع ما 

ا أَن نمنح التَّالميذ بضع دقائق للتَّمّعن باختيارات ُزمالئهم. من الُمحبَّذ أَن ُيمرَّر هذا الّتمرين  ُيذكر في الجملة. مهم ِجدًّ

رح. بصمٍت وبدون اإلكثار من الكالم والشَّ

الُجمل المطروحة:
ة. 	  األشخاص الَّذين ُيعانون من إِعاقات جسديَّة عادًة ما ُيعانون كذلك من إِعاقاٍت عقليَّ

اإلِعاقة العقليَّة تولد مع اإلِنسان دائًِما.	 

ج. بعدما يتمكّن جميع الّتالميذ من الّدخول لالستبيان، نضغط على الزِّر start ونبدأ باالستبيان. يقوم الّتلميذ باإلِشارة إِلى 

اشة. حيحة بنظرِِه، حيث يتّم حتلنة المعطيات على الشَّ اإلِجابة الصَّ

ّي )15 دقيقة( 2. استبيان -وجهات نظر- صفِّ
أ. يدخل المعلِّم للرَّابط التَّالي: https://goo.gl/hKTsA5، يضغط على كلمة play وبعدها على كلمة classic. حتَّى يظهر 

اشة. رقم على الشَّ

كيَّة والّدخول إِلى الرَّابط https://kahoot.it/ وإِدخال اسمهم )يمكن  الة الذَّ ب. نطلب من التَّالميذ استعمال الهواتف النَّقَّ

اشة. كتابة اسم مستعار( وإِدخال الرَّقم الَّذي ظهر على الشَّ



كّي الدَّرس األَوَّل: عجزي اإلِدرا

1מתוך: הלפרין, ע., אלעד-שטרנגר י. ואנדוולט, כ. 2016. "עמדות עלפי אנשים עם מוגבלות בעשרים ערים נבחרות בישראל". המרכז הבינתחומי הרצליה.

ل أن يعيش األشخاص الّذين ُيعانون من إِعاقاٍت في مجتمعاٍت أُِعدَّت خصيًصا لهم. 	  من المفضَّ

األشخاص الّذين ُيعانون من إِعاقات ال ُيمكنهم ممارسة الحياة االجتماعيَّة مثلنا تماًما.	 

مظهر األشخاص من ذوي اإلِعاقات ُمخيف. 	 

ة في حارتنا. 	  ل أاَلَّ يتجوَّل األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصَّ من الُمفضَّ

عندما نرى شخًصا صاحب إِعاقة عقليَّة متطوِّرة، من الُمفّضل أَن نبتعد عن المكان.	 

التَّطّوع مع أَشخاص ذوي إِعاقات ُيثير الملل.	 

األَشخاص الّذين ُيعانون من إِعاقات هم أَقّل نجاًحا من غيرهم. 	 

ن ُيعانون من إِعاقات. 	  من الُمفّضل عدم بناء عالقة مع شاب/ شابَّة ممَّ

يحّق لألَشخاص الّذين ُيعانون من إِعاقات أَن يستمتعوا في حياتهم مثلنا تماًما. 	 

ل أَن ينضّم لمدرستنا تالميذ ُيعانون من إِعاقات.	  من المفضَّ

ل أَن نعرف   : ُمفضَّ

ل أَن نعرف:1: %42 من ُسكَّان دولة إسرائيل ُيؤمنون أَنَّ األَشخاص الَّذين ُيعانون من  ُمفضَّ

ين أَن تربطهم عالقة  إِعاقاٍت هم أَشخاص مع ُقدراٍت محدودة وقليلة. %50 غير مستعدِّ

زواج مع أَشخاص ُمعّوقين )شبَّان وشابَّات(. %16 ليسوا على استعداد للتَّطّوع، وُمساعدة 

ين لبناء عالقة صداقة مع أَشخاص ُمعّوقين. األَشخاص الُمعوَّقين. %7 غير ُمستعدِّ

د. أَسئلة للنِّقاش بعد تمرير االستبيان:
ما الَّذي فاجأَكم في االستبيان؟	 

هل واجهُتم ُسؤااًل -خالل تعبئة االستبيان-كنتم ُتريدون أَن تضعوا "موافق" ومع ذلك وضعتم "غير موافق"، أو العكس؟	 

أَيّ نظرة جماعيَّة قد ُتؤخذ عنَّا كمجموعة، بعد إِجاباتنا في االستبيان؟	 

لو تمَّ وضع كاميرا خفيَّة في المدرسة، ُتصوِّر أَحد التَّالميذ الُمعوَّقين الّذي يسير على كرسي متحرِّك في ممّر المدرسة.	 

برأيك، ماذا كانت سُتوثِّق هذه الكاميرا؟ ما هي ردود فعل التَّالميذ تجاه ذاَك الّتلميذ الُمعوَّق؟

هل اإلجابات الّتي أَشرتم إِليها ُتمثِّل الِفئة األَكبر في المجتمع، برأيكم؟	 

َح لنا قناعاتنا وُمعتقداتنا تجاه األَشخاص ذوي اإلِعاقات، كثيًرا ما  من المهم الّتشديد على ما يلي: هذا االستبيان َوضَّ

تمنعنا هذه المعتقدات من ُمساعدة اآلخرين وتقّبلهم.

نا من الكشف عن هذه األَفكار وعن المشاعر الجيَّاشة الَّتي أَثارتنا، ال شّك بأَنَّ هذه ُخطوة كبيرة نحو التَّغيير. مجرَّد أنَّنا تمكنَّ

3. ُمشاهدة مقطع فيديو )20 دقيقة(

شاهدوا ُمحاضرة ال TED-للאל"מ במיל' ויו"ר עלה נגב-נחלת ערן דורון אלמוג، وهو أَب لولد ُمعوَّق والَّذي يعمل جاِهًدا 

https://goo.gl/bmuhir :ومنذ سنواٍت ِطوال من أَجل تحسين وضع تلك الفئة من أَصحاب اإلِعاقات في إسرائيل

1
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أَسئلة للنِّقاش بعد ُمشاهدة مقطع الفيديو:
ماذا الّذي أَثاَر مشاعركم خالل الُمحاضرة؟	 
يعرض "دورون أَلموج" في محاضرته وجهة نظر األَهل.	 
برأيكم، كيف يشعر أَب إلِبن/ة ُمعوَّق/ة؟ ما هي الّصعوبات الّتي يتوجَّب على األَب أَن يتماشى معها 	 

وُيجاريها؟
 ماذا يقصد "دورون" خالل ُمحاضرته عندما قال أَنَّ "عيران" كان هو ُمعلِّمه األَكبر؟ 	 

ماذا تعلَّم "دورون" منه؟
لو جمعتكم األَيَّام مع "دورون" ماذا كنتم ستقولون له؟	 
عيفة فيه"، ما رأيكم بهذه 	  يقول "دورون": "المجتمع القويّ هو ذلَك الُمجتمع الّذي يهتّم للفئة الضَّ

الُجملة؟

ة بأَزواٍج )10 دقائق( 4. ماذا سأَسأَل؟ فعاليَّ

ا، لُمجرَّد عدم معرفتنا بهم.  أ. نشرح: في الكثير من األَحيان نرتدع ونفزع من أَشخاص يختلفون عنَّ
ا ُيثير بنا الخوف وعدم التَّقبُّل. الُمختلف عنَّ

في هذا الّتمرين سنتشارك ونتبادل عالمات االستفهام الّتي تدور في أَذهاننا تجاه األَشخاص الّذين ُيعانون 
من إِعاقاٍت.

م ألَزواٍج. ب. نتقسَّ
ج. كّل تلميذ/ة يحصل على 10 بطاقات فارغة.

الية: د. يجلس أَحدهم ُمقابل اآلخر ويتّم طرح األسئلة التَّ
ماذا تسأَل بما يتعلَّق بأَشخاٍص ُيعانون من إِعاقاٍت؟	 
ماذا كُنَت تريد أَن تعرف؟	 
يٍَة مع شخٍص ُيعاني من إِعاقٍة، ماذا كنَت تسأله؟	  لو ُمِنحَت الفرصة لتتحدَّث بُِحرِّ

ه. نكتب األِسئلة الَّتي ُتطَرح على البطاقات.
من المهم التَّشديد على أَنَّ الهدف هو ليس اإلِجابة عن هذه األَسئلة، وإِنَّما الُموافقة على طرحها فقط 

وُمشاركتها مع اآلخرين!
أَمثلة ألسئلة:

كيف تصف اليوم العاديّ في حياة شخص ُيعاني من اإلِعاقة؟	 
هل شخص ُيعاني من إِعاقة قادر على الزَّواج واإلِنجاب؟	 
خص الّذي ُيعاني من إِعاقة يشعر عند إِيذائه؟	  هل الشَّ
خص الّذي ُيعاني من إِعاقة ُيدرك ما هو وضعه؟	  هل الشَّ



5. نقاش ُمَلخِّص )5 دقائق(
أ. نسأل التَّالميذ:

كيف شعرُتم خالل الدَّرس؟	 
َد لكم أُموًرا لم تعرفوها قبل؟	  ماذا تعلَّمتم من درس اليوم، هل جدَّ
ماذا أَضفُتم لُجعبتكم اليوم؟ ماذا أَخذتم معكم بعد درسنا لليوم؟	 

ب. نُلخِّص: في هذا الدَّرس أَدركتم ماذا يحُدث لكم عندما ُتقابلون شخًصا ُيعاني من إِعاقٍة، ما هي 
ُمعتقداتكم وقناعاتكم الَّتي تحّد من تقّبلكم لهؤالء األشخاص.

فهمنا أَنَّ تفكيرنا محدود بما يخّص هؤالء األَشخاص، حيث أنَّنا نرى اإلِعاقة فقط ونتجاهل الّشخص ال بل 
اإلِنسان الّذي ُيعاني من هذه اإلِعاقة، ولكن ُمجرَّد انتباهنا لهذه النُّقطة، ووعينا بأَنَّه يتوجَّب علينا التَّغيير 

ا نقطة االنطالق حول تغيير الوضع. فهذه عمليًّ

ة:  مالحظة هامَّ
من الضروريّ جمع وحفظ البطاقات الَّتي قام التَّالميذ بتحضيرها، وجلبها معهم عند زيارة مدرستهم 

ة "חינוך מיוחד". كز "עלה" أو عند زيارتهم إلِحدى مدارس التَّربية الخاصَّ ألَحد مرا

الهدف هو إِيجاد إِجابات ألَكبر عدد ممكن من األِسئلة الّتي ُطرَِحت، وتدوين تلك اإلِجابات على البطاقات 
ة  نة. بعد أَن تمَّ جمع كّل اإلِجابات، من الُمستحسن تعليق الُمنتجات في الزَّاوية الُمعدَّ على مدار السَّ

لمشروع "תיקון עולם" في المدرسة.
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קלפי שאלה


