
אנשים החיים עם מוגבלות

כלל האזרחיםבעלי העסקים/החנויות

מתודה 
 	STICKY NOTES דיון מונחה באמצעות
סרטון לצפייה	 

הכנות נדרשות
בריסטול ירוק מודבק על הקיר / לוח עם הכותרת :"מה זה אומר לי בגדים מונגשים?"	 
חבילת sticy notes ) חבילת פתקים צבעוניים (	 
מחשב / מקרן להקרנת הסרטון	 
 סרטון מוכן לצפייה: "אופנה נגישה"	 

https://www.youtube.com/watch?v=UslNJC4E_xQ&t=3s

מהלך
נשאל את התלמידים האם שמעו בעבר את המונח "אופנה נגישה"? במידה וכן, מה זה אומר לדעתם?. 1
נסביר מהי נגישות: "התאמה של הסביבה הפיזית והאנושית ליכולותיהם הפיזיות, החושיות, הרגשיות . 2

והשכליות של אנשים עם מוגבלות, כך שיוכלו לתפקד בה באופן מלא.
נסביר לתלמידים כי על הלוח תלויים שני בריסטולים – בריסטול ירוק שהנושא שלו הוא בגדים . 3

מונגשים ובריסטול לבן שהנושא שלו הוא חנויות מונגשות.
נבקש מהתלמידים לקחת פתקים ולרשום עליהם מה זה אומר מבחינתם בגדים מונגשים וחנויות . 4

מונגשות. את הפתקים עליהם לתלות על הבריסטולים בהתאמה.
 בסיום נקיים דיון על הדברים שהתלמידים רשמו תוך התייחסות לנקודות הבאות:

נקודות להתייחסות - מה הן חנויות מונגשות?
חנויות שיש בהן מעקה בטיחות בתוך התא , תאים רחבים מספיק, כיסא חזק  ועמיד שאפשר לשבת 

עליו בעת המדידה, מעברים רחבים שיאפשרו תנועה בכיסא גלגלים, מתלים בגובה שמתאים     
ליושבים בכיסא  גלגלים, דלפקי קופה בגובה מותאם, חנויות שיש בהן ברקוד שמתאר באופן קולי את 

הבגד לכבדי ראייה ועוד.
נקודות להתייחסות -מה זה אומר בגדים מונגשים?

אופנה מגניבה כמו של כולם, אך שיש בה אלמנטים מונגשים, כגון: הרכב הבד, מנגנון הסגירה של 
הבגד והגזרה, נוחות הלבישה, כיסים שיהיו רק בחלק הקדמי ועוד.

 נקרין את הסרטון:. 5
https://www.youtube.com/watch?v=UslNJC4E_xQ&t=3s

נספר על חוק הנגישות הקיים בארץ וחל כמובן גם על חנויות: "על בתי עסק להציב בסמוך לכניסה . 6
המיועדת לאדם החי עם מוגבלות שלט הכוונה המורה אל כניסה נגישה. כמו כן חייב בית העסק 
להציב קופה נגישה, ומעברים נגישים פנויים מרהיטים, עציצים וכד', שעלולים להוות מכשול בפני 

 מוגבלי ניידות בכיסא גלגלים ועיוורים.
החוק עוסק גם בתאי מדידה - בכל חנות בגודל 120 מ"ר ומעלה, חובה להקים תא נגיש אחד לפחות 

בקוטר של 150 מ"ר לפחות, שיאפשר מרחב תמרון בתוך התא. בנוסף, בכל תא חייב להיות כיסא 
נגיש )עם ידיות( או ספסל בגובה של 48-45 סנטימטרים, ווילון או דלת הנפתחת כלפי חוץ ברוחב של 

מינימום 80 סנטימטרים ועוד.

סיכום
נסכם בכך שנצייר על הלוח משולש ונשאל את התלמידים: מי . 7

ירוויח מזה שתחום האופנה יהיה מונגש? ומדוע?

 עולם האופנה

 אופנה נגישה


