
 ספר "סימן שמדברים" / צילה דגון
פעילות להנגשת נושא כבדות שמיעה ושפת הסימנים

כבדות שמיעה, שפת הסימנים
** דגש למורה : הספר מיועד לכיתות נמוכות ולכן הוא ישמש רק כמצע 
להעלאת נושא שפת הסימנים וקיום פעילויות בנושא. הספר הוא אינו 

הנושא המרכזי בשיעור,  אלא בעיקר מהווה פלטפורמה לשיח ופעילות 
בנושא שפת הסימנים.

ּוְמָקֵרב  ַהַּמְסִּביר  ַּבֲחִריָזה  ִסּפּור  ַהְּיָלִדים  ִּבְפֵני  ֵמִביא  ֶׁשְּמַדְּבִרים  ִסיָמן  "ַהֵּסֶפר 
אֹוָתם ַלֲהָבַנת ֵחְרִׁשים ְוִכְבֵדי ְׁשִמיָעה.

"ְׂשַפת ַהִּסיָמִנים" ִהיא ָׂשָפה ֶׁשֶאְפָׁשר ִלְלֹמד ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבּה ְּבָכל ִּגיל ּוְבָכל ָמקֹום 
ָּבעֹוָלם.

ֵיׁש ַּגֵּני ְיָלִדים ובתי ספר ְּבַרֲחֵבי ָהָאֶרץ ֶׁשָּבֶהם לֹוְמִדים ַהּיֹום ְיָלִדים ְלַדֵּבר ִּבְׂשַפת 
ַהִּסיָמִנים ְּכֵדי ְלָהִבין ּוְלׂשֹוֵחַח ִעם ֵחְרִׁשים ְוִכְבֵדי ְׁשִמיָעה".

• הקראת ספר "סימן שמדברים"
• משחק פנטומימה "איזו חיה אני?"

• סרטון בנוגע לשאלה : האם שפת הסימנים היא אוניברסלית
• דיון

• פעילות בקבוצות "כולנו מדברים בסימנים"

 נושא
מוביל

מתודה



מהלך
1. נפתח את השיעור בהסבר לילדים כי הספר שנקרא כעת מיועד 

    לילדים צעירים יותר, אך הוא מעלה לדיון נושא סופר חשוב שהוא 
    הנושא האמיתי של השיעור.

2. נקריא לתלמידים את הספר / ניתן להם להקריא אותו בקול. 
3. בסיום הקריאה, נשאל את התלמידים איזה נושא מציף הספר? מה 
    הנושא המרכזי שלו ?)תשובות אפשריות : כבדות שמיעה/ חרשות/ 

    שפת הסימנים/מוגבלות(. 
4. נסביר: יש מגוון רחב של אנשים בעולם וחלקם אנשים שחיים עם 

    מוגבלות. המוגבלות יכולה להיות פיזית, רגשית או נפשית. 
    אנשים עם מוגבלות פיזית יכולים להתקשות בתפקוד ולכן נעזרים 

    לעיתים בעזרים תומכים.
נשאל את התלמידים אילו עזרים תומכים הם מכירים?    .4.1

)כיסא גלגלים, מקל הליכה, כלב נחייה, מכשיר שמיעה, משקפיים 
ועוד(.

 הכנות
נדרשות

סרט לראש + פתקים עם שמות של חיות ) סה"כ 5-6 חיות(
פעילות "כולנו מדברים בסימנים"

    חלוקת הכיתה ל-5 קבוצות 
    כרטיסיות מודפסות לפי הקבוצות. 

    ציוד לקבוצה 1 – "פסל סביבתי": חומרי יצירה שונים )בריסטולים, 
    דבק, טושים, קרטונים וכד'(.

     ציוד לקבוצה 2 –  "שיר בשפת הסימנים": פלאפון/מחשב/לפטופ
    עם השיר "שווים"  מוכן להקרנה.

 + A3/A4 ציוד לקבוצה 3 – "שמות בשפת הסימנים": דפי     
    מקרא שפת הסימנים מודפס * מספר חברי הקבוצה

     ציוד לקבוצה 4 – "משפט בשפת הסימנים": בריסטול + 
.A3 מקרא שפת הסימנים מודפס כמה פעמים בגודל    

     ציוד לקבוצה 5 – "ידיעון שפת הסימנים": ידיעון  שפת הסימנים
     מודפס צבעוני בגודל A3  + מחשב / פלאפונים לחיפוש המידע

    הנדרש.



4.2. נסביר כי יש הרבה מאוד מבוגרים וילדים הנעזרים במכשירי 
       שמיעה ומשתמשים בשפת הסימנים כדי לתקשר זה עם זה 

       ועם הסביבה. 
נשאל מי מהילדים מכיר אדם עם מכשיר שמיעה   .4.2.1

ומה הוא יכול לספר על זה.
5. נקיים פעילות לצורך המחשת הקושי בכבדות שמיעה ושימוש 

    בשפת סימנים: 
5.1. נבקש מתנדב ונזמין אותו לשבת מול הכיתה.

5.2. נניח לראשו סרט/ כתר שעליו רשום שם של חיה כלשהיא, 
5.3. שאר תלמידי הכיתה היושבים מול התלמיד עם הכתר 

       צריכים להסביר לו, בעזרת תנועות ידיים וללא דיבור, מהי 
       החיה שכתובה על הכתר שעל ראשו. התלמיד הנבחר צריך 

       לזהות את החיה על פי הסימנים שהתלמידים עושים.
5.4. נמשיך את ההתנסות עם עוד כמה תלמידים )עד שמרגישים 

       שהנושא מוצה(.
6. בסיום הפעילות נייצר דיון באמצעות שאילת השאלות הבאות: 

6.1.  איך הייתה ההרגשה להסביר בתנועות במקום לדבר? 
6.2.  מה לדעתם הקושי העיקרי בתקשורת שאנשים עם כבדות 

        שמיעה עומדים בפניו? 
6.3.  נשאל את מי שחבש את הכתר - איך הייתה ההרגשה של 

        לנסות להבין את הסימנים מבלי לשמוע מילה? 
7. נסביר לתלמידים כי כעת נתעמק מעט בנושא כבדות השמיעה 

    ונבין קצת יותר טוב במה מדובר. ההבנה הזו  תסייע לנו 
    בהתייחסות ובשילוב של אנשים על כבדות שמיעה בבית הספר, 

    בחברה, בעבודה ובכל מקום.  
  7.1.  נשאל את התלמידים האם יש לדעתם הבדל בין אנשים 

          חרשים לאנשים כבדי שמיעה?
          )תשובה: כן. הפגיעה בחוש השמיעה יכולה להיות בדרגות 

          שונות - החל מפגיעה מזערית וכלה בחירשות מלאה. חרש 
          הוא אדם שלא יכול להבחין באף צליל או רעש, וסף 

          השמיעה שלו נמוך. כבד שמיעה הוא אדם שכן יכול להבחין 
          בצלילים ברמה כלשהי ומצליחים לקרוא שפתיים יותר 

          בקלות בגלל שרידי השמיעה שנותרו להם. חרשים לעומתם 
          יתקשו יותר בקריאת שפתיים עקב אי היכולת להבחין בין 

          צלילים(.



7.2. נשאל את התלמידים כמה אנשים כבדי שמיעה/חרשים יש 
       לדעתם בארץ?

       )נאפשר להם לנחש ובסוף נגיד מי היה הכי קרוב תשובה: 12% 
       מכלל אוכלוסיית ישראל, שהם בערך 700,000 אנשים(. 

       זה לא מעט בכלל וזה יותר מחזק את הצורך שלנו, כחברה, 
       לאפשר להם לחיות בכבוד ולהשתלב בכלל תחומי החיים.

7.3. נסביר לתלמידים שאנחנו כבר יודעים שקיימת שפה שנקראת 
       שפת הסימנים שבאמצעותה מתקשרים אנשים חירשים / כבדי 

       שמיעה זה עם זה ועם הסביבה שמבינה את השפה. 
7.3.1. נשאל את התלמידים האם לדעתם שפת הסימנים היא
זהה בכל העולם? כלומר, האם אנשים מישראל יכולים 

לתקשר בשפת הסימנים עם אנשים מאנגליה למשל?
לאחר שהם ינמקו את דעתם, נקרין להם את הסרטון הבא 

עם התשובה:
https://youtu.be/n-a7h2FCgNQ

)בסיום הסרטון נדגיש את העניין ששפת הסימנים היא 
תלויית תרבות ונחזור על הדוגמא של איך מסמנים אוכל 
בישראל לעומת יפן. אפשר לנסות לחשוב איתם על עוד 

מילים שלדעתם מסומנות באופן שונה(.
7.4. נבקש מהתלמידים לחשוב האם לדעתם לשפת הסימנים יש 

       יתרונות על השפה המדוברת? )דוגמאות ליתרונות: אין צעקות 
       כפי שקורה לעיתים קרובות בשפה המדוברת, חייבים להתרכז 

       באדם שמסמן לנו  כדי להבין את מה שהוא אומר, לעומת השפה 
       המדוברת שבה המון פעמים אנחנו לא מתרכזים באדם שמדבר 

       אלא עושים דברים אחרים כמו למשל להסתכל בפלאפון ועוד(.

8. נקיים את פעילות "כולנו מדברים בסימנים":
מטרת הפעילות היא שכל קבוצה תבצע משימה אחרת הקשורה 
לשפת הסימנים ובסופה יציגו את התוצר לכיתה על פי ההנחיות 

שקיבלו בכרטיסיה.
8.1. נחלק את הילדים לחמש קבוצות כאשר כל קבוצה תקבל 

       כרטיסייה מתאימה )הכרטיסיות נמצאות בחומרי העזר לשיעור(
8.2. כל קבוצה צריכה למלא אחר ההנחיות שמופיעות בכרטיסיה 

       שקיבלה. 

https://youtu.be/n-a7h2FCgNQ 
https://youtu.be/n-a7h2FCgNQ 


סיכום

8.3.   בסיום עבודת הקבוצות – כל קבוצה תציג את הפעילות שלה 
         בהתאם להנחיות בכרטיסיות.

** את כל התוצרים לסדר בפינה בחדר שתיקרא : "כולנו מדברים 
    בסימנים" 

9.   נסכם את הפעילות 


