
 

 

 או במוסדות הושמו מהם רבים. ונתמכים מסכנים, ישע חסרי נחשבו מוגבלויות בעלי אנשים, רבות שנים במשך

 בשביל החלטות לקבל יכולים שלא', וכו לרחמים, למחקר, לטיפול אובייקטים בהם ראו .חולים לחולי נפש בבתי

 .עצמם
 

 נקודת היוותה ב"בארה 60-ה בשנות שפעלה מוגבלויות בעלי אנשים לזכויות התנועה של הפעילות, זה במובן

האמנה הבינלאומית  ם את”האו אימץ 2006בדצמבר  13-ב.  חקיקהו תפיסה לשינויי והביאה קריטית מפנה

האמנה  .)The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities( לזכויות אנשים עם מוגבלות

טיפול רפואי והגנה סוציאלית, להבנה  ,של צדקהאובייקטים מתפיסה של אנשים עם מוגבלות שינוי  מהווה

 לזכויות האגודה, בזכות אתר :מורחבת לקריאה) זכויות אדם.כי הם חברים מלאים ושווים בחברה, בעלי 

 (. פדיהיויק, האזרח
 

ממשלת  אשררה  2012בספטמבר  10-ב

אמנת האו"ם בדבר זכויות  את ישראל

)חוק שוויון  .מוגבלויותאנשים עם 

-זכויות לבעלי מוגבלות נחתם כבר ב

, וישראל חתמה על האמנה כבר 1998

 באישרורה, אבל התעכבה 2007בשנת 

בשל בדיקת הלימת דרישות האמנה 

האמנה קובעת שורה  (.הלחוקי המדינ

של זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובכלל 

אדם בשל  אפלייתזה האיסור על 

מוגבלותו, חובת הנגשת כלל המבנים 

והשירותים לאנשים עם מוגבלות, 

האמנה  .ההחובה לשלב ילדים עם מוגבלות בחינוך הרגיל והחובה לאפשר לכל אדם דיור עצמאי או נתמך בקהיל

שוללת את קיומם של מוסדות נפרדים לאנשים עם מוגבלות ודוגלת באפשרויות תעסוקה, דיור, חינוך ובריאות 

אמנה זו שייכת לקבוצת המסמכים בתחום זכויות האדם במשפט   .תבהישג ידו של כל אדם עם כל מוגבלו שיהיו

הבינלאומי שנועדו להגן על אוכלוסיות מיעוט וקבוצות פגיעות ומופלות. בכך היא מצטרפת לקורפוס עשיר הרואה 

 .ושלומם של אנשים עם מוגבלות בעולםבשיח זכויות האדם מסגרת רעיונית ראויה וחשובה לקידום מצבם, רווחתם 

 
 

 

כבעלי מוגבלות המוגדרת כבעיה בריאותית המפריעה  הוגדרומהאוכלוסייה בישראל   20%-כ, 2014 בשנת

 בתפקוד היומיומי. 
 

 67 – 18הם  א/נשים בגילאים  1,000,000 - 800,000

  18 – 0הם ילדים וילדות בגילאים   220,000
 

מוגבלויות הם מכל הגילאים, מכל המינים, מכל הישובים, מכל העדות והדתות, בישראל, כמו בארצות אחרות, בעלי 

 עניים ועשירים.
 

אם הם נהנים משוויון זכויות מלא כפי שמתחייבת מדינת ישראל באמנה? האם הם חשים שהם ה

 והן הא/נשים מספרים תמונה שונה.  הן המספרים    ?שותפים מלאים ושווים בחברה הישראלית

 

 היום הבינלאומי |  3/12/2015 

 לזכויות אנשים בעלי מוגבלויות 
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 החברה יחס על מצרים רבים מוגבלויות בעלי, בפועל שקורה מה לבין אומר שהחוק מה בין פער שיש בלבד זאת לא

 חשים מהם רבים. שלהם האישיות פ"ע ולא, שלהם הרפואית האבחנה או המוגבלות דרך אותם שבוחנת כלפיהם

 .  שלהם השונות את להכיל מסרבת שהחברה בגלל אבל שלהם הגוף בגלל לא נגרמות שלהם מהבעיות שרבות
 

 על נאבק אני"  : הנכים זכויות בנושא בולט חברתי ופעיל 2001 בשנת הנכים מאבק מובילימ, יםיקר יואב לדברי

 בפני תסגור שהחברה, חברתית היא שהבעיה אמר {שלי} אבא. הישראלית מהחברה חלק להיות יוכל שנכה זה

 רוצה שאני מה וזה חייזר לא הוא נכה. בו נאבקים נכים שרק דבר שום אין...שקורה מה בדיוק וזה, דלתות

 ."החברה את ללמד

 

 

 המספרים? לנוומה אומרים 
 

 תעסוקה ושכר 

 אנשים ללא מוגבלות.  72% -מבעלי מוגבלויות מועסקים בהשוואה ל 50%רק 

 מממוצע השכר של עובדים ללא מוגבלות. ₪  1400 -ממוצע השכר של בעלי מוגבלויות נמוך בכ

 

 השכלה

 רמת השכלה של אנשים עם מוגבלויות נמוכה יותר מזו של האוכלוסייה הכללית בישראל. 

 באוכלוסייה הכללית; 36% -מהם אין תעודת בגרות בהשוואה ל 54% -ל

 באוכלוסייה הכללית.  38% -מהם יש השכלה על תיכונית )אקדמית ולא אקדמית( בהשוואה ל  29% -ל

 

 תחושה אישית

 אנשים עם מוגבלויות חשים כי הם פחות מעורבים בחברה.  

 ת מתונה חשים בדידות.   מבעלי מוגבלו 35% -מבעלי מוגבלות חמורה ו 48%

 

 מהציבור סבורים כי אנשים עם מוגבלות הם מטרידים ומסוכנים לחברה.  18%

 

 .(ברוקדייל במכון מוגבלויות לחקר המרכז שפרסם דוח)הנתונים לקוחים מתוך 

 

 

 

 ועם עצמנו עם  – אצלנו  מוגבלויות לבעלי החברתית בהתייחסות השינוי את להתחיל הזדמנות הן הבאות ההפעלות

  3/12/2015 -ב שחל מוגבלויות לבעלי הבינלאומי הזכויות יום לקראת הפעילות לקיים אפשר.  שלנו התלמידים

 .אחר יום ובכל

 הסטריאוטיפיות התפיסות את ערערול ,בעלי מוגבלויות בחברה הישראלית למצב מודעות לעורר - ההפעלות מטרת

 . הנתונים וגם קריים יואב גם מצביעים שעליהן
 

 

  

http://brookdaleheb.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/FACTS_FIGURES2014-HEB.pdf


 

 ההפעלה מהלך

 

 ? מוגבלות מהי: 'א חלק

 

 . מגוונים מקרים שמכיל רחב מושג היותו ואת, "מוגבלות" למושג המקובל המינוח את לתלמידים להכיר היא המטרה

 שלה המשמעות מה ולהגדיר לנסות מהתלמידים ותבקש" מוגבלות" המילה את הלוח על תרשום המורה . 

 מוגבלות לו שיש אדם אישי באופן מכיר מישהו האם? מכירים אתם מוגבלויות סוגי אילו: תשאל מכן לאחר

 ? כלשהי

 המידע מרכז: מתוך" מוגבלות" למושג השלטון במוסדות הרווחת ההגדרה את לתלמידים תקריא המורה 

  .לנגישות

 

 

 

 

 לבין האדם של התפקודית היכולת בין התאמה מחוסר נובע התפקודי הקושי. לתפקד קושי היא מוגבלות: "הגדרה

  ."הקיימת והאנושית הפיזית הסביבה

 

 בחיי לתפקד אדם של ביכולתו מהותי לקושי מתייחס ″מוגבלות עם אדם″ המונח  ?מוגבלות עם אדם מיהו

 .בפעילויות ולהשתתף היומיום

 

לָּּה אשר, זמנית או קבועה, קוגניטיבית לרבות שכלית או נפשית, פיזית לקות עם אדם - ″מוגבלות עם אדם  בְּשֶׁ

 עם לאנשים זכויות שוויון חוק. )העיקריים החיים מתחומי יותר או אחד בתחום מהותי באופן תפקודו מוגבל

 ).1998התשנ״ח־, מוגבלות

 (.שמיעה, ראייה) חושית ולקות בתנועה לקות כוללת פיזית לקות: הערה
 

 . והנפשיות השכליות(, ושמיעה ראיה) החושיות, הפיזיות מיכולותיו מושפעת לתפקד אדם של יכולתו
 

 היכולות את לצמצם עלולות( זקנה או פציעה, מחלה עקב) החיים במהלך שנרכשו לקויות או מולדות לקויות

 גורמים. שלו לתפקודו חסם להוות הם גם יכולים סביבתיים גורמים מכך פחות לא אך, האדם של התפקודיות

 .ותרבותיים חברתיים, פיזיים להיות יכולים מוגבלות עם אנשים בפני תפקודי חסם להוות היכולים סביבתיים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://index.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/MercazHameidaLenegishut/MahiNegishut/Pages/AnashimImMugbalutVenegishut.aspx
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'ב חלק

 

  
 

 10 ערוץ של "שווים" הכתבות סדרת מתוך הכתבות באחת ולצפות הכתבה את להחליף ניתן: למורה הערה .

 . בהפעלה שמוצע לדיון בדומה דיון לקיים ניתן הצפייה לאחר(. דקות 15 -כ כתבה כל של אורכה)

 

http://www.aisrael.org/?CategoryID=776&ArticleID=47451


 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 ': ג חלק

 דופן יוצאי להישגים שהגיעו מוגבלויות בעלי נשים/א

 

 בתחומים החברה פני את ושינו שהשפיעו מפורסמים נשים/א  עם הכרות לתלמידים מאפשרת הבאה הפעילות

 . מוגבלויות בעלי וכולם, שונים

 

 שונים בתחומים מפורסמים מוגבלויות בעלי של ברשימה יעיינו התלמידים . 

 זה איך? אתכם מפתיעה היא האם? כזו רשימה קוראים כשאתם מרגישים אתם מה: תשאל התלמידים המורה 

 ? לרשימה מוסיפים שהייתם נוספות דמויות יש האם? מוגבלויות בעלי לגבי שלנו התפיסה עם מתיישב

 

 שחקני א מוסיקאים כגון אחרים דברים מייצגים אלו נשים/א,  הללו השמות את שרואים מאתנו רבים עבור ***

 *** כמותם ורבות רבים עוד יש.  כלשהי גבלהמ עם אותם םמקשרי אנו רחוקות לעתים  ורק, מפורסמים קולנוע

 

 כדי דופן יוצאי אישיות או כישרון בעל להיות חייב מוגבלות בעל אדםש אומר הדבר אין, לעיל הנאמר למרות 

 חיים מנהליםה", רגילים" נשים/א הם המוגבלויות מבעלי רבים. עצמי למימוש ולהגיע בחברה להשתלב

 . חסם להוות חייבת לא שמגבלה חיה הוכחה ומהווים, האדם כאחד ומלאים נורמטיביים

 

 

 חירשות – הקלאסית במוזיקה המלחינים מגדולי,  בטהובן ואן לודוויג   . 

 למידה לקות  -בלשים בסיפורי בעיקר שהתפרסמה בריטית ומחזאית סופרת, כריסטי אגתה . 

 למידה לקות -מפורסם אמריקאי ומפיק קולנוע שחקן, קרוז טום . 

 ראיה לקות – אמריקאי ובדרן אמן, וניור'ג דייויס סמי . 

 דיסלקציה –" דיסני וולט" הרווחית החברה מייסד אנימציה סרטי ומפיק אנימטור, דיסני וולט. 

 שמיעה לקות – החשמלית הליבון נורת את היתר בין שהמציא עסקים ואיש ממציא, אדיסון אלווה תומאס 

 דיסלקציה – היחסות תורת הוגה, הזמנים בכל הפיסיקאים מגדולי, איינשטיין אלברט . 

 פרקינסון – אמריקאי וטלוויזיה קולנוע שחקן, פוקס יי'ג מייקל . 

 מוחין שיתוק -מוגבלויות ובעלי נכים של הלכות בענייני העוסק רב, ענברי שאול הרב . 

 ה מחלת -אנגלי ותיאורטיקן אסטרופיסיקאי, הוקינג ויליאם סטיבן- ALS (שרירים ניוון מחלת .) 

 תחתון גוף בפלג שיתוק – מפורסמת מקסיקנית ציירת, קאלו פרידה . 

 פוליו מחלת – 20-ה המאה של הדגולים הכנרים לאחד נחשב, גראמי פרס זוכה, ומנצח כנר, פרלמן יצחק . 

 גמגום, בדיבור לקות  -מפורסם אמריקאי ותיאטרון קולנוע שחקן, ונס'ג ארל יימס'ג . 

 דכאון, דיסלקציה -הזמנים בכל באולימפיאדה למים הקופצים מגדולי אחד, לוגניס אפתימיוס גרגורי. 

 וחירשות עיוורון – אמריקאית חברתית ופעילה סופרת, מחנכת, קלר הלן . 

 חירשות – ואמי גרמי, אוסקר פרסי זוכת אמריקאית קולנוע שחקנית, מטלין' בת מרלי . 

 אוטיזם -הזמנים כל של הקלאסיים המלחינים מגדולי, מוצארט אמדאוס וולפגנג . 

 קוטבית דו הפרעה – הזמנים כל של הציירים מגדולי, גוך ואן וינסנט . 

 מחלת -לנשיאות ברציפות פעמים 4 שנבחר והיחיד ב"ארה של 32 -ה נשיאה, רוזוולט דלאנו פרנקלין 

 . הפוליו

 עיוורון – במוזיקה ביותר המוערכים מהאמנים אחד, ומפיק זמר, מוזיקאי, וונדר סטיבי. 



 

 דיסלקציה – מפורסם ילדים סופר, אנדרסן כריסטיאן הנס . 

 כדורגלן מפורסם, דורג פעמיים במקום השני בפרס כדרוגלן השנה בעולם של פיפ"אדיויד בקהאם ,- 

O.C.D 

 שיתוק מוחין.  –, רופאת ילדים ונוירולוגית מפורסמת המתמחה בשיתוק מוחין ד"ר ג'אניס ברונסטורם 

 פוליו.  –שנה  40, שחקן קולנוע וטלוויזיה מפורסם עם קרירה של מעל דונלד סאתרלנד 

 מדינאי בריטי שהוכתר כאחד מגדולי המדינאים וכאדריכל הניצחון על גרמניה הנאציתוינסטון צ'רצ'יל ,- 

 גמגום. 

 יזם ומתכנת שהקים את חברת מייקרוסופט ומוערך כאחד משני האנשים העשירים בעולםסביל גייט ,- 

 אוטיזם. 

 חירשות.  –, טניסאית ישראלית שמתחרה ברחבי העולם רותם אשכנזי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יסוד חברתית, תנאי בסיסי לגישור פערים -מאמינים שחינוך שיווני הוא זכותקדמה עמותת | ב אודותינו

 .ולכינון חברה המבוססת על עקרונות הצדק והשוויון

החינוך הקדמאי מבוסס על האמונה העמוקה בכוחו של החינוך לשנות חיים של תלמידים/ות, משפחות, 

העצמה, אהבה, הכלה, דוגמה אישית, חשיבה ביקורתית,  קהילות. לצד תפיסה פדגוגית ייחודית, הוא כולל

חינוך לערכים, למעורבות קהילתית ואזרחית. אלו באים לידי ביטוי באתוס של בתי הספר, בתכניות 

 .הלימוד, בשעת חינוך, בדיאלוג בין מורים לתלמידים ובכל פעילות בבית הספר

 

 

 

   


