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األهداف:

أَدوات ومواّد:

توجيهات للُمعلِّمني:

 ُيكن لوسائل االتّصال أَن تُؤثِّر بشكٍل كبريٍ عىل رأي الجمهور، بل وُيكنها املُساهمة يف تأسيس معايري اجتامعيَّة. ولكن هناك بعض الحاالت الَّتي يتّم فيها 

وء عليها. حيفة تسويق ذاتها وزيادة شعبيَّتها، وتُسلِّط الضَّ اختيار بعض القصص املُتأَثِّرة برأي الكاتب، أَو برغبة الصَّ

عبيَّة من خالل عرض بسيط وأَحيانًا سطحّي ومثري لكّل األحداث الحاصلة، بهدف زيادة بيع الّصحف أَو  يف كثري من األحيان يكون من األَسهل زيادة الشَّ

الحصول عىل صدى أَكرب.

)من ذوي  األِشخاص  األحيان، هؤالء  بعض  املعقول. ويف  بالحّد  والتَّعبري  بالظهور  اإلِعاقات  لألَشخاص ذوي  املجال  تفسح  االعالم يف إرسائيل  إِنَّ وسائل 

فقة، وكضحايا ال حول لهم، أَو  ا مبُصطلحاٍت تعتمد عىل أَفكاٍر ُمسبقٍة، وكأَنَّهم أَشياء تستحّق الشَّ كل املالئم، وإِنَّ اإلِعاقات( ال يتّم تصوير وضعهم بالشَّ

إِىل تجاهل مهاراته  باإلِضافة  اإلِنسان -بداًل من تصويره كشخٍص كامٍل-  إِعاقات  املقاالت عىل  تُركِّز  إِعاقتهم. يف كثريٍ من األحيان،  كأَبطال نجحوا رغم 

ومناصبه، ونقاط القوَّة لديه أَو أَعامله األُخرى.

 

ايتّ يف املُجتمع. ونتيجة  رس سيتّم رفع الوعي لطريقة عرض األشخاص الَّذين يُعانون من إِعاقاٍت عرب وسائل االعالم والَّتي تُعترب مرآة لتصّورهم الذَّ يف هذا الدَّ

رس التَّالميذ للتَّعامل بصورٍة متساوية وُمحرتمة تِجاه األَشخاص الَّذين يُعانون من إِعاقاٍت.  ز هذا الدَّ لذلك، يُحفِّ

كل الَّذي يظهر به األشخاص من ذوي اإلِعاقات عرب وسائل االتِّصال، نُبدي رأينا باملوضوع من خالل  ن بالشَّ نتمعَّ

كتابة رسالة رسميَّة.

ورقة عمل للتَّالميذ: اإلِعاقة يف التَّواصل )عىل عدد التَّالميذ(.	 

 ورقة لكتابة رسالة رسميَّة )عىل عدد التَّالميذ(. 	 

ة يف غرفة الحاسوب(. 	  بكة العنكبوتيَّة )ِمن املُفّضل مترير الحصَّ حواسيب ُمتَّصلَة بالشَّ

حف اليوميَّة.	  كبديٍل للحواسيب: مجموعة ُمختارة ِمن الصُّ

 - اختيارّي: توش، أَلوان وُملصقات لتزيني الرَّسائل.	 

أَن نُصبح ُمدركني للُصورة الَّتي يتّم فيها اظهار األشخاص من ذوي اإلِعاقات عرب وسائل االعالم.	 

التَّحفيز ألَخذ موقف مبا يتعلَّق باألَشخاص من ذوي اإلِعاقات يف إرسائيل.	 

توجيه التَّالميذ لكتابة رسالة وتوجيهها ألحد األشخاص، بُغيََة )بهدف( تحسني املعاملة مع األشخاص من 	 

ذوي اإلِعاقات.

45 دقيقة. 
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سري الفعاليَّة: 

1. االفتتاحيَّة )دقيقتان(:

نذكر الفعاليَّات املُختلفة الَّتي ُمرِّرَت ِضمن مرشوع تقويم العالَم )תיקון עולם( حتَّى اليوم، ونرشح ماذا سيُمرَّر يف درس اليوم.

ورة صحيح، واتَّضح لنا أَنَّ هؤالء األشخاص هم مثلنا  ابقة أَنَّ ليس كّل ما كنَّا نُفكِّر به عن األشخاص من ذوي اإلِعاقات هو بالضَّ رأَينا خالل الّدروس السَّ

متاًما. 

عم الكايف من املُجتمع، بل وأكرث من ذلك أَحيانًا يُعاملون بشكٍل ساخٍر وُمهني. أولئك باإلِضافة إِىل إِعاقتهم ال يحصلون عىل الدَّ

اليوم سنبحث كيف يتّم عرض األشخاص الّذين يُعانون من إعاقة عرب وسائل اإلِعالم، وسُنعربِّ عن موقفنا تِجاه هذا املوضوع من خالل كتابة رسالة.

ة زوجيَّة: ماذا يحدث يف اإلِعالم؟ )20 درجة(: 2. مهمَّ

ًعا. يف التّمرين اآليت   أ. نرشح: األشخاص الّذين يُعانون ِمن إِعاقة ال يظهرون تقريبًا عرب وسائل اإلِعالم، وإِذا حَدَث وظهروا، فِإنَّ متثيلهم ال يكون ُمشجِّ

حافة االرسائيليَّة. سنفحص كيف يتّم تقديم األشخاص من ذوي اإلِعاقات يف الصَّ

نسأَل: ما رأيكم؟ كيف يكن تقديم األَشخاص من ذوي اإلِعاقات بنظرٍة إِيجابيَّة؟ وبنظرٍة سلبيَّة؟ )نطلب أَمثلة للتَّوضيح(

أَمثلة ملُعاملة سلبيَّة تِجاه األَشخاص ِمن ذوي اإلِعاقة-

خص الَّذي يُعاين ِمن إِعاقة كمريٍض، كصاحب جسٍد مشّوه، كََمن ال يلك الُقدرة، كُمتعلِّق باآلخرين، كِإنسان غري طبيعّي، كِإنسان قيمته أَقّل  تقديم الشَّ

من اآلخرين. املُعاملة الّسيِّئة قد تظهر كذلك يف اللُّغة، مثال: "اإلِنسان املُقَعد عىل كريس ُمتحرِّك" بداًل من "إِنسان يستعمل الكريس املُتحرِّك"، أَو "انسان 

يُعاين من تأَّخر عقيّل" بداًل من "انسان مع إِعاقة عقليَّة". 

أَمثلة ملُعاملة إِيجابيَّة تجاه األَشخاص من ذوي اإلعاقة-

تقديم اإلنسان بصورة كاملة، وليس فقط اإلِعاقة الّتي يُعاين منها، والّتي تُظِهر الّشخص كجزء ال يتجزَّأ من املُجتمع وليس ككياٍن منفصٍل.

لبيَّة  خص- وأَن ال تدعامن وتُخلِّدان )اللًّغة والّصور( األفكار السَّ عتان، وتُظهران قيمة ومساهمة الشَّ ور يف املقالة ُمشجِّ ا أَن تكون اللُّغة والصِّ مهم جدًّ

املُسبَقة.

م إِىل أَزواٍج. ونوزِّع للتَّالميذ أَوراق عمل بعنوان "اإلِعاقة عرب وسائل اإلِعالم". ب. نتقسَّ

ج. التَّالميذ يختارون ثالثة مقاالت تخّص األَشخاص من ذوي اإلِعاقات ِمن مكتبة املقاالت التَّابعة لتقويم العامل "תיקון עולם" أَو من خالل البحث يف 

الّشبكة العنكبوتيَّة، وتتّم اإلِجابة عىل األسئلة يف أَوراق التاّلميذ مبا يتعلَّق يف كّل واحدة منهّن.

https://goo.gl/fZqrXo :"ُمرفَق الرَّابط ملكتبة املقاالت التَّابعة لتقويم العامل "תיקון עולם

ة. ب. مًعا، يتبادل التَّالميذ األَمثلة والتَّبرصَّات الّتي وجدوها من خالل املهمَّ

ج. نسأَل:

لو َحَضَ كائن فضايّئ ليتعلَّم عن األشخاص من ذوي اإلِعاقات من خالل املقاالت الَّتي وجدمتوها فقط، ماذا سيُفكِّر عنهم؟	 

لو كنتم ُمحرِّري صحيفة، أَّي املقاالت حول أشخاص من ذوي اإلِعاقات كنتم تنرشون؟ وملاذا؟   	 

حف اليوميَّة. من املُستحسن  فحص جميع  بكة العنكبوتيَّة، يكنكم اجراء التّمرين من خالل الصُّ بديل: إِذا مل تتمكَّنوا من االتِّصال بالشَّ

 الّصحف الّتي تريدون توزيعها، والتَّأكّد من توفّر مقاالت عن األشخاص من ذوي اإلِعاقات يف جميعها.

من املفّضل جمع ُصحف قبل بضعة أَسابيع من موعد مترير الفعاليَّة.
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نكتب رسالة )20 دقيقة(:

أ. يختار التَّالميذ شخصيَّة حقيقيَّة كان بوّدهم إرسال رسالة لها، مثاًل:

شخصيّة ذُكِرَت يف مقاٍل قد قرأوه.	 

أَحد األَشخاص الّذين قابلوه يف إِطار مرشوع تقويم العامل "תיקון עולם".	 

شخصيَّة مع إِعاقة تعرَّفوا عليها عرب الفيسبوك.	 

حيفة.	  ُمحرِّر الصَّ

رئيس البلديَّة.	 

خصيَّة الّتي تمَّ اختيارها، تهدف الرّسالة إِىل تحسني املعاملة مع األشخاص من ذوي اإلِعاقة يف املُجتمع. ب. نكتُب رسالًَة للشَّ

. بكة العنكبوتيَّة وإِرسال الرِّسالة له/ا بشكٍل فعيلٍّ خص من خالل االستعانة بالشَّ * يكن إِيجاد عنوان الشَّ

 	tikun.olam@aleh-israel.org :"ج. نُصوِّر الرِّسالة ونُرسلها إِىل القيّمني عىل مرشوع تقويم العامل "תיקון עולם

4. إِجامل )3 دقائق(

ة عرب وسائل اإلِعالم. رأينا أنّه أَحيانًا يتّم اظهاراألَشخاص من ذوي اإلِعاقة   نُلخِّص: بََحثنا اليوم مبوضوع التّمثيل لألَشخاص من ذوي االحتياجات الخاصَّ

فقة، ويف أَحيان كثرية، عندما يظهر شخص يُعاين من إِعاقة عرب وسائل اإلِعالم، فِإنَّ إِعاقته –أَّي اختالفه- يخطف األضواء. كُمثريين للشَّ

ن ال يُعانون من إِعاقاٍت- األَشخاص الّذين يُعانون من إِعاقاٍت هم مثلنا متاًما، ومن املفروض أَن يكون متثيلهم يف وسائل اإلِعالم كغريهم –ممَّ

نطلب من التاّلميذ املُشاركة مبا يأخذونه معهم من هذا الّدرس.


