
הרעיון: 
העתיד,  כדור  כאנשים,  עלינו,  שחלה  המוסרית  החובה  הינו  השיעור  בבסיס  העומד   הרעיון 
לאפשר ולשלב אנשים החיים עם מוגבלות בחברה ובקהילה על כל רבדיה. חובה מוסרית זו 
מתחילה במודעות והבנת הפערים בתחום לצד פעילות אקטיביסטית ולו הקטנה ביותר בכדי 

לקדם את הנושא. 

משך:
45 דק'

מטרות: 
• להבין מהו שילוב אמיתי של אנשים החיים עם מוגבלות בחברה ובקהילה

• להתחייב על לקיחת אחריות אישית וקבלת השונה באמצעות חתימה על אמנת 
  השילוב.

ציוד וחומרים:
• סרטון "תעשו מקום"

• אמנת השילוב מודפסת על קאפה בגודל A3 )או יותר(  כשהחלק התחתון 
  שלה ריק לצרכי חתימות התלמידים

sticky notes חבילת •
 • בריסטול שבמרכזו מופיעה השאלה: " באילו תחומים חשוב וצריך לשלב 

   בחברה אנשים החיים עם מוגבלות?"
• בריסטולים + טושים להמרת פעילות האינסטגרם לפעילות של בריסטולים 

   כפי שמופיע במערך

שיעור – אמנת השילוב



לפני השיעור, חשוב שתשאלו את עצמכם  מהו שילוב בעיניכם.ן . 
מהי תפיסת השילוב שלכם.ן? האם אתם מכירים מקרים חיוביים או שליליים של שילוב בקהילה 
 ובחברה? חשוב שתהיו כנים עם עצמכם ועם התלמידים, ולא תשפטו אותם או את עצמכם. 

כדי להיות בחמלה לאחר חשוב קודם כל שנהיה בחמלה לעצמנו.

1. הצגת הנושא )10 דק'(
א. נסביר כי השיעור שלנו היום הוא חלק ממיזם "תיקון עולם", שנועד לטפח חמלה ויחס 
מכבד כלפי אנשים החיים עם מוגבלויות. במסגרת תיקון עולם, מגוון תלמידים ממערכת 
החינוך נחשפים לראיית האחר והשונה כחלק מהמרקם האנושי, מתוך הבנה כי שינוי היחס 
והעשייה למען החולייה החלשה בשרשרת החברתית מחזק את השרשרת כולה ויוצר חברה 

חזקה יותר וערכית יותר. נזכיר את הפעילויות שעשינו במסגרת תיקון עולם על כה.

ב. נקרין לתלמידים את הסרטון :"תעשו מקום"

ג. נשאל: איך זה מרגיש לכם לשמוע את הדברים שעלו בכתבה? )יש לאפשר להם לענות(

ד. נשאל: האם זה נשמע לכם מוזר ? יוצא דופן או לעומת זאת משהו שכיח בחברה?
)יש לאפשר להם לענות(

ה. נפתח את שקופית 1 במצגת ונבקש מהתלמידים להחליט האם המשפט שמופיע במצגת 
הוא אמת או שקר. 

עם  ילד  יש  שבה  במסגרת  יהיה  שילדם  מוכנים  הורים   10 מתוך   1 הורה  "רק   המשפט: 
מוגבלות".

עבור  שבוצע  מאוד  גדול  בסקר  כי  להם  נסביר  תשובתם  את  יענו  שהילדים   לאחר 
מצאו בקהילה  מוגבלות  עם  ובוגרים  נוער  ילדים,  לשילוב  שפועלת  למתנ"סים   החברה 
ש 90% מההורים )9 מתוך 10 הורים( אמרו שהם לא מוכנים שילדם ילמד במסגרת שבה 

משולבים ילדים עם מוגבלויות. 
זה מרגיש כמו בוקס בבטן נכון?

ו. נפתח את שקופית 2 ונסביר : ואז... שאלו את אותם הורים:  
ילד שחי עם מוגבלות – היה מפריע לכם שהורים אחרים לא היו מוכנים   "אם היה לכם 

שילדיהם ישתתפו בפעילות על ילדכם?"
מה לדעתכם הם ענו? 

          תשובה: 5 מתוך אותם 10 הורים ענו שזה היה מאוד מפריע להם )זאת 
          אומרת שלפחות 4 הורים שענו קודם שלא מוכנים שהילד שלהם ילמד עם ילד 

          שחי עם מוגבלות, ענו עכשיו שאם זה היה הפוך זה היה מאוד מפריע להם(.

הנחיות למורים:

מהלך הפעילות:



ז. נשאל את התלמידים:  אז מה אנחנו לומדים מ – 2 הנתונים הללו שהרגע סיפרתי לכם 
עליהם? )נאפשר להם לענות( ואז נסביר שאנחנו לומדים מזה בעיקר שהמצב לא פשוט אבל שיש 
תקווה לשינוי ואנחנו כאן כדי להתחיל לשנות. וזה הנושא של השיעור שלנו – החובה המוסרית 
שלנו, כאנשים, לשלב האנשים החיים עם מוגבלות - ילדים, נוער ומבוגרים בחברה ובקהילה. 

2. מהו שילוב? דיון באמצעות מתודת "בחירת משפט" )15-20 דק'(
א. נאמר לתלמידים שאנחנו כל הזמן מדברים על "שילוב בחברה ובקהילה", בואו נדבר רגע 

על מה זה אומר בעצם...

ב. נפתח את שקופית 3 ונקריא לתלמידים או שנבקש מאחד מהם להקריא קטע הקריאה:

ג. בסיום ההקראה נחלק את התלמידים לזוגות / שלשות ונבקש מכל זוג או שלשה, לבחור 
   את המשפט שאיתו הם/הן הכי מזדהים/ות או שלחילופין הכי מרגיז אותם/ן ולצלם סטורי 

את  להעלות  וכמובן  בקהילה.  שילוב  של  המסר  את  ומעביר  זה  על  שמבוסס  לאינסטגרם     
   הסטורי לרשת.

אופציה נוספת לפעילות: 
נחלק את התלמידים לזוגות / שלשות ונבקש מכל זוג או שלשה, לבחור את המשפט שאיתו 
הם/הן הכי מזדהים/ות או שלחילופין הכי מרגיז אותם/ן ועל בסיסו לעצב פוסטר או כרזה עם 

סלוגן  שיתלו אח"כ ברחבי בית הספר. 

קטע קריאה "שילוב "המיוחדים" ב"רגילים":

"שילוב אינו פרס על תפקוד גבוה ליחידי סגולה שהוכיחו את עצמם.
שילוב אינו בריחה מסטיגמה כדי להיחבא בחיק "הנורמלי".

שילוב אינו שיטת טיפול המציבה לחריג מודל לחיקוי.
שילוב אינו השקעה לטווח ארוך שכדאיותה נמדדת בהתקרבות לנורמה. 

שילוב הוא פועל יוצא של ההכרה בזכותו הטבעית של כל אחד להימצא ולהיראות בכל 
 מקום בחברה – להנות ממשאבי הקהילה, משוויון 

הזדמנויות וחופש בחירה בלי קשר עד כמה הוא נראה שונה.
 שילוב הוא צעד ראשון בפעילות חינוכית לניפוץ סטיגמות בחברה 

"הנורמלית" – מתן תמיכה וכלים לחריג להתקיים ללא איבוד מעצמיותו.
שילוב אמיתי ייתכן רק מתוך אמונה ביכולת של תרומתו הייחודית של כל יחיד בחברה 

ומהווה דרך חיים הבודקת את עצמה כל יום מחדש – מעייף אך מספק עבור כולנו."

קרדיט: רות שריפט, מתוך עבודתם של גלעד מאירסון ואיילת קיל שאומן.



3. שילוב בכל תחומי החיים - Sticky notes )10 דק'(
 א. נניח על הרצפה במרכז הכיתה, או לחילופין נתלה על הלוח את הבריסטול שבמרכזו 
מופיעה השאלה : " באילו תחומים חשוב וצריך לשלב בחברה אנשים החיים עם מוגבלות?"

ב. נחלק לכל תלמיד sticky note / פתק צבעוני ונבקש מכל אחד מהם לרשום תחום/
נוער,  )ילדים,  מסגרת שבהם הוא חושב שחובה עלינו לשלב אנשים החיים עם מוגבלות 

מבוגרים...( ולהגיע לבריסטול ולהדביק עליו את הפתק.

ג. נסכם את הפעילות באמצעות חזרה על מה שהתלמידים רשמו בפתקים:
למעשה, חובתנו המוסרית לאפשר שילוב של כלל האנשים החיים עם מוגבלויות ולאפשר 
להם להיות חלק בכל אחד מתחומי חיינו: במוסדות החינוך )גנים, בתי ספר, אוניברסיטאות 
סרטים,  הופעות,  )חוגים,  שלנו  הפנאי  ועוד(, במקומות התעסוקה, בתחבורה, בפעילויות 

הצגות וכו'(, בתעשיית הבידור ועוד ועוד.

4. חתימה על אמנת השילוב )10 דק'(
א. נסביר לתלמידים שכתגובה על הסקר שבוצע על ידי החברה למתנסים שעל תוצאותיו 
דיברנו בתחילת השיעור, נכתבה "אמנת השילוב" - אמנה חברתית שקוראת לציבור לחתום 
על שילובם של ילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלויות בחברה ובקהילה. עד היום חתמו עליה 

מעל חצי מליון אנשים וגם אנחנו נזכה לחתום עליה היום.

התלמידים  מאחד  ונבקש  הקאפה  על  שהדפסנו  השילוב  אמנת  את  לתלמידים  נציג   ב.  
להקריא בקול את האמנה.

מוזמנים  ואחריו  שחותם  הראשון  הוא  המורה  כאשר  האמנה  על  חתימה  טקס  נקיים   ג.  
התלמידים לחתום את שמם.

ד.  את אמנת השילוב נתלה בכיתה במקום מרכזי.

חשוב לדעת!
 • 800,000 אנשים החיים עם מוגבלות הינם בגיל העבודה 

   אך למרבה הצער פחות מחצי מהם מועסקים.

 • 95%  מהדמויות עם מוגבלות בקולנוע ובטלוויזיה 
    מגולמות על ידי שחקניות ושחקנים ללא מוגבלות. 

   )מה אין עיוורים שיודעים לשחק ? אין נכים שיודעים לשחק?( 



5. דיון מסכם:
"ממחר  ליישם  ויתחילו  מהשיעור  לוקחים  שהם  אחד  דבר  לומר  מהתלמידים  נבקש  א. 

בבוקר".

בחברה.  מוגבלות  עם  אנשים  של  שילוב  להיות  צריכה  כולנו  של  המטרה  כי  נסכם   ב.  
יביאו לצמיחה כלכלית גדולה. החברה שלנו תהפוך להיות בריאה, מכילה, שוויונית,   הם 
חברה  היא  סטיגמות  נטולת  חברה  אותו.  תפלה  ולא  האחר  את  שתקבל  חברה  מגוונת. 

עם עוצמה.

דגש למורה
מסמכים רשמיים ומילים כתובות הינם בעלי השפעה רבה ונותנים 

תוקף לחוויה שאותה עברו התלמידים בשיעור.
למילה הכתובה יש ממשות וניתן לחזור ולקרוא אותה שוב ושוב ולכן 
יישום  את  לתלמידים  מאפשרת  עליה  והחתימה  הכתובה  האמנה 

כוונותיהם להמשך חיים מכילים, שיוויוניים נכונים וטובים יותר. 


