
 ספר "הגברת העיוורת" / מלי לוזון
פעילות להנגשת נושא העיוורון לילדים

הנגשת נושא העיוורון לילדים -  העיוורון נחשב לאחת הנכויות הקשות אך 
ְּבֶאְמָצעּות ספר זה שכתוב ברגישות רבה והומור, כל ילד יכול ללמוד ולהבין 
ולא להתבייש  לנושא המוגבלויות  , להתוודע  וקבלת השונה  סובלנות  מהי 

לשאול שאלות בצורה נאותה ומכבדת.
הכול,  לעשות  יודעים  עיוורים,  אנשים  גם   - הספר  של  המרכזי   המסר 

רק בדרך אחרת.

 נושא
מוביל

"הְּגֶבֶרת העיוורת” הּוא ִסּפּור ְמַרֵּגׁש ְונֹוֵגַע ַלֵּלב ַעל יֹוָאב, ֶיֶלד ַסְקָרן ַהּתֹוֶהה 
ְּבֶקֶׁשר ַלְּׁשֵכָנה העיוורת ֶׁשהּוא ּפֹוֵגׁש ְּבָכל ֹּבֶקר ַּבַּמֲעִלית – ַהְּגֶבֶרת ַמְרָּגִלית.

 ֵיׁש לֹו ֲהמֹון ְׁשֵאלֹות, ְוהּוא ַמֲחִליט ְלַהִּציג ֶאת ַעְצמֹו ְּבָפֶניָה ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמָּנה 
להיפגׁש ִעּמֹו. 

ַחם  ׁשֹוקֹו  ּכֹוס  ַעל  ְלֵביָתּה.  אֹותֹו  ּוַמְזִמיָנה  ַּבֲאִדיבּות  ַמְסִּכיָמה  ַהְּגֶבֶרת 
ְועּוִגּיֹות, מתוודַע יֹוָאב ֶאל ְּכַתב ַהְּבַרְיל, ֶאל ְמַזֵהה ַהְּצָבִעים, ֶאל ַמְכִׁשיִרים 

ְמַדְּבִרים ְוֶאל ִׁשְגַרת יֹוָמּה ַהִּכְמַעט ְרִגיָלה ֶׁשל ְׁשֶכְנּתֹו ָהֲאִדיָבה. 
יֹוָאב ְמַגֶּלה ֶׁשִהיא עֹוָׂשה ַהּכֹל ְּכמֹו ֻּכָּלם – ַרק ְּבֶדֶרְך ַאֶחֶרת.

ָרִגיׁש  ְּבֹאֶפן  ִליָלִדים  ָהִעָּורֹון  ֶאת  ַהַּמְנִּגיׁש  ָּכמֹוהּו  ֵמֵאין  ָחׁשּוב  ִסּפּור  ֶזהּו 
ַעְצָמם ֹלא ַּפַעם ְוַאף נֹוֵתן  ֶׁשְּיָלִדים בוודאי ׁשֹוֲאִלים  ְוָעִדין, ֵמִציף ְׁשֵאלֹות 

ָלֶהן ַמֲעֶנה. 



1.  נפתח את השיעור בדיון באמצעות שאילת השאלות הבאות:
1.1. למי יצא לפגוש פעם אדם עיוור?

       נאפשר לתלמידים.ות לענות על השאלה ולספר מעט על האדם 
       שהם.ן  פגשו )בן משפחה? חבר? וכדומה(.

1.2. ועכשיו שאלת אתגר: מה לדעתכם.ן רואים אנשים עיוורים ? 
       חושך? שחור? לבן? צבעים? תמונות? אור?

1.2.1. נבצע תרגילון ונבקש מכולם.ן לעצום את העיניים ולהגיד 
          מה הם רואים.

1.2.2. נסביר לתלמידים.ות שיש כל מיני סוגי עיוורון )לדוגמא:  
          עיוורון מלידה, עיוורון שנוצר כתוצאה ממחלה במהלך 

          החיים( ומה שהעיוורים רואים תלוי בסוג העיוורון שלהם. 
          

•  הקראת הספר "הגברת העיוורת"
•  דיון מונחה

•  "אתגר המישושים" / " אתגר השם שלי בברייל"
•  פעילות "מנגישים משחקים"

•  סרטון + פעילות סיכום הנושא באמצעות הכנה ל-  "סליחה על השאלה"

אתגר המישושים" – מטפחת לקשירת העיניים / כיסוי עיניים + קופסא 
אטומה מלאה בחפצים בגודל קטן – בינוני )לדוגמא: מלפפון, אגס, 

לימון, עיפרון, חליל, נייר טואלט, שדכן, גומיה לשיער , בובה, קלפים 
וכדומה(

"אתגר השם שלי בברייל" – דפי אותיות ברייל מודפסים + חרוזים 
קטנים.

פעילות "מנגישים משחקים" -  משחקי קופסא / משחקי חצר שכולם 
מכירים: קובייה הונגרית , דומינו, טאקי, כדור כדורסל, מונופול.
 ** המשחקים נבחרו לפי מידת שכיחותם, ניתן כמובן לשנותם 

    בהתאם לקיים.
דף עזר לפעילות "מנגישים משחקים" * מספר הקבוצות.

שקופית קריאת ברייל להצגה.
פתקים. 

סרטון "סליחה על השאלה" מוכן לצפייה.
קופסא קטנה לפתקים / שקית אטומה.

מתודה

 הכנות
נדרשות

מהלך



כך למשל: אדם שנולד עיוור פשוט לא רואה כלום )לא 
שחור, לא לבן, לא צבעוני(  אין לו את חוש הראייה בכלל. הוא 
לא קיים אצלו. לעומת זאת, אנשים שהתעוורו במהלך החיים 

יראו הבזקים של אור או צבע. 

1.3. נבקש מהתלמידים.ות לנחש כמה אנשים עיוורים יש בעולם 
       לדעתם?

       תשובה: יותר מ-250 מיליון בני אדם בעולם הם עיוורים!

2. נסביר - מכיון שיש המון אנשים עיוורים שחיים איתנו ושאנחנו רוצים 
    לאפשר להם להשתלב בחברה : בבית הספר, במקומות העבודה, 

    במקומות הבילוי ובעצם בכל מקום, חשוב שנבין קצת יותר את העולם 
    שלהם ולכן נקרא היום סיפור מקסים על מרגלית - "הגברת העיוורת".

 
3. נקריא את הסיפור "הגברת העיוורת"

3.1. נעצור בעמוד 15 שבו מרגלית מסבירה על כתב ברייל ונתעכב 
מעט על הנושא:

3.1.1. נסביר לתלמידים.ות שהרבה מהדברים שעיוורים יכולים 
          לעשות מתאפשרים הודות לחוש המישוש. 

          כך גם נושא הקריאה - כמו שקראנו בסיפור, כל אותיות 
          ה-א' ב' שאנחנו מכירים הומרו לאותיות בכתב ברייל 
          שמיועד לעיוורים – הברייל הוא למעשה צירופים של 

          בליטות על גבי משטח, שניתן "לקרוא" אותן באמצעות 
          מישוש )כדאי להיעזר בשקופית "קריאת ברייל " כדי 

          להמחיש לתלמידים איך זה נראה(. 

3.2.  הנחיה למורה – בשלב זה , ישנן שתי פעילויות שניתן לקיים - 
        אתגר המישושים או "אתגר השם שלי" – כל מורה יכול לבחור 

        את הפעילות שהכי מתחבר אליה )או לקיים את שתיהן(.



אופציה ראשונה : "אתגר המישוש"
נשתמש בקופסת החפצים שהכנו מראש ונבקש מתנדבים.ות 
שישימו כיסוי עיניים )כל אחד בתורו( , ויוציאו חפץ מהקופסא 

ובאמצעות חוש המישוש  ינסו לזהות מהו החפץ.
כדאי לקיים שיח תוך כדי בנוגע לקושי לא לראות כלום, הקושי 

לזהות חפצים בלי לראות, התחושה שזה מעורר וכד'.

אופציה שניה : "אתגר השם שלי 
בברייל"

•  נחלק לכל התלמידים.ות דף עם אותיות הברייל וחרוזים.
•  נסביר שכפי שהם יכולים לראות בדף, לכל אות שהם מכירים יש  

   את דרך כתיבתה בברייל.
•  נבקש מהם.ן לגזור את האותיות שמרכיבות את שמם.ן

   ולהדביק חרוזים על הנקודות המושחרות בכל אות. 
•  בשלב הבא, כל תלמיד.ה מקבל שם של חבר מהכיתה וצריכים 

   למשש את השם ולנחש באיזה שם מדובר. 
   באופן כזה, הם.ן יוכלו להתנסות בכתיבת שמם.ן באותיות ברייל 

   וכן, להתנסות בקריאת שמם של תלמידים אחרים.
   את התוצרים אפשר לקחת הביתה להראות להורים או לתלות   

   בכיתה.



3.3. נמשיך בקריאת הספר עד עמוד 21 כולל.
3.4. נדגיש לתלמידים.ן  את כלי העזר לעיוורים עליהם שמענו 

       בסיפור: 
       מכשירים "מדברים" כמו : טלפון נייד, משקל, מזהה צבעים, 

       סידור קבוע של אביזרים, סימון אביזרים במשהו שאפשר למשש 
       וכדומה.

3.4.1. נשאל אילו כלי עזר נוספים הם מכירים שמסייעים 
          לעיוורים להתנהל ביום יום )דוגמאות :  מקל הליכה, 

          כלבי נחייה, זמזום כשהרמזור מתחלף לירוק, מסך נגיעה 
          לצורך גלישה באינטרנט ועוד(.

3.5. נסיים את קריאת הסיפור .

3.6. נייצר דיון קצר בנוגע למשפט המסכם של הסיפור : "גם גברת 
       עיוורת יודעת לעשות הכל – רק בדרך אחרת". ונשאל את 

       התלמידים.ות מה הם חושבים על המשפט הזה )האם מסכימים 
       איתו / לא מסכימים איתו(.

4. פעילות "מנגישים משחקים" :
4.1. נסביר לתלמידים.ות שהפעילות שנקיים כעת קשורה למה 
       שלמדנו מהסיפור )שעיוורים יכולים לעשות הכל רק בדרך 

       אחרת(.
       נחשוב, באופן יצירתי, איך להנגיש משחקים שכולנו משחקים 
       גם לילדים עיוורים. אנחנו ננסה למצוא את "הדרך האחרת"  

       שבה גם עיוורים יוכלו לשחק את המשחקים הללו.

4.2. מהלך הפעילות:
4.2.1. נחלק את הכיתה לקבוצות.

 
4.2.2. כל קבוצה תקבל משחק ותצטרך לחשוב כיצד ניתן 
          להנגיש את המשחק  )כדאי להשתמש בדף העזר(.

4.2.3. בסיום הפעילות, כל קבוצה תציג את המשחק שהיא 
          קיבלה ואת הצעת ההנגשה שלה לעיוורים.



5. לסיכום השיעור, נספר לתלמידים.ות שבהמשך השנה יגיע אליהם סיכום
    לכיתה אדם עיוור שיספר על החיים שלו לצד העיוורון ותיהיה להם 
    הזדמנות לשאול אותו או אותה את כל השאלות שמעניינות אותם 
    בנוגע לחיים שלו, לקשיים שלו, להצלחות ולכל דבר אחר, כמובן 

    שבנימוס.

5.1. נציג לתלמידים את הסרטון של "סליחה על השאלה" ובו דוגמאות 
       לשאלות מעניינות. )למורה: המטרה היא לתת להם השראה 

       לסגנון של שאלות שהם יכולים לשאול בעצמם במשימה הבאה(.

5.2. נחלק לכל תלמיד.ה פתק ונבקש לרשום בו שאלה שמעניינת 
       אותו.ה ולקפל את הפתק.

5.3. את כל הפתקים נאסוף ונשמור בקופסא.

5.4. נסביר לתלמידים.ות שכאשר יגיע האדם העיוור להרצאה בכיתה, 
       יהיו להם.ן את כל השאלות מוכנות וכל אחד.ת ישלפו פתק 

       מהקופסא וישאלו אותו את השאלה שמופיעה בו.   





דף עזר- הנגשת משחקים לילדים עיוורים

הנחיות:
לפניכם משחק שכולם מכירים.

נסו לחשוב ביחד על פתרונות יצירתיים שיאפשרו לילדים עיוורים לשחק 
איתכם את המשחק ולהנות ממש כמוכם, רק בדרך אחרת .

העזרו בשאלות שלפניכם.

1 .מהו שם המשחק ? 

2 .אילו כלי משחק קיימים בו ( קלפים/ קוביות/ שחקנים/ כדור ועוד.

3. כתבו מהם הפתרונות היצירתיים עליהם חשבתם שיאפשרו לעיוורים לשחק 
איתכם.



ת ספר  
קריא

תב ברייל
ת  בכ

מדפס
ברייל


