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    ?באמת הם מי" מוגבלים", "נכים

,  ושכנים חברים, ומעבידים עובדים, וילדות ילדים, וגברים נשים, וסבתות סבים, ובנות בנים,  ואבות אמהות הם
 . עסקים אנשי, נשיאים , שחקנים, רופאים, אומנים, מדענים, ומונהגים מנהיגים, ומרצים סטודנטים

 .אנשים כל קודם  הם. אדם בני כל קודם הם

, סטראוטיפית תפיסה מעוררות  האלה המלים רבות פעמים
 ,  מלידה מומים  של מהטרגדיה הסובלים אנשים המציינות כמילים

,  נורמליים ולהיות  לחזור כדי ונאבקים ובידיהם ברגליהם משיתוק הסובלים כגיבורים
 .בפניהם העומדים האתגרים על להתגבר כדי הנלחמים כקורבנות

  לש הגדולה לקבוצה ששייך מי כל לציין כדי 'מוגבלות עם נשים/א' במונח להשתמש נהוג כיום
 הנחשבות מהיכולות שונות  (הנפשיות או הקוגנטיביות, החושיות, הפיזיות) שיכולותיהם אנשים

 .כנורמטיביות בחברתנו

 .זו בקבוצה נכללים בישראל  מהאוכלוסיה %10 -מ יותר

 . מזה זה מאוד שונים מוגבלות עם נשים/א למעשה, כולל במונח השימוש למרות 

 , הגילים בכל, המינים משני אנשים הכוללת ביותר מגוונת בקבוצה מדובר

 .העדות וכל הדתות כל ובנות בני, אתנית קבוצה מכל, אקונומיות-הסוציו  הרמות מכל

 .זמן בכל אליה להצטרף  עשוי אדם שכל גדולה מיעוט קבוצת זוהי

,  צבאית פעילות, מחלה, מתאונה כתוצאה אחרים, לידתם עם מצטרפים חלק
 . ההזדקנות בתהליך או חבלני  פיגוע

 . סמויה המוגבלות רבים אצל ,נראית המוגבלות מהאנשים חלק אצל

  שיתארו תרצי/תרצה  איך לך יקרה זה  וכאשר אם
  יכתבו, אליך ידברו, אליך  יתייחסו, בך יטפלו, אותך
   ? עליך

 .עילם גבריאלה ר"ד", מוגבלות עם אנשים על ולכתוב לדבר איך" מתוך עיבוד 

 

 בדצמבר  3 –היום הבינלאומי לזכויות של אנשים ונשים עם מוגבלות 
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 :   ההפעלה מהלך

   מצורפת מצגת זו שלהפעלה לב שימו* 

  לעין נראית כלשהי מגבלה עם ות/צעירים של תמונות בינהן. וצעירות צעירים מספר  של)מהמצגת(  תמונות נקרין
  את מילים במספר לתאר מהתלמידים  נבקש  תמונה כל לאחר  .ן/עינכם ראות לפי התמונות  את לשנות ות/מוזמנים

 .שראו הדמות

  בעמודה דמות כל כאשר,  טבלה לעשות אפשר) עליהן הדיבור  את להרחיב מבלי הלוח על נרשום  התשובות את

  (.נפרדת

 

 :   נשאל, התמונות כל את שנקרין לאחר        

 ?   מאושרת  הכי ן/לכם נראית האלו הדמויות מבין דמות איזו           

 ?  מצליחה הכי איזו           

 ?   ות/חברים הרבה הכי יש למי           

 ?    נחשקת הכי מי           

 ? קשיים הרבה הכי יש למי           

 ?   מסכנה הכי מי           

 

 . שעלו  התשובות את הלוח על נסמן

   : שלנו התשובות את ביחד נבחן בואו עכשיו 

  ן/אצלם זיהינו  שלא אלו  את תיארנו שבו מהאופן שונה המגבלה עם נשים/הא את   תיארנו שבו האופן האם

 ?מגבלה עם דמות כשראינו לנו היתה אינסטינקטיבית תגובה איזו ?מגבלה

 ?  ן/אותם לתאר  בחרנו תואר  מילות באילו? מגבלה עם ה/איש על שאמרנו הראשון הדבר מה: לדוגמא)

 ?( למגבלה מעבר ן/שלהם בתיאור התעמקנו כמה

  שללא לאלו בהשוואה מגבלה עם נשים/א תיארו שבו באופן ות/התלמידים בתשובות הבדל שיהיה להניח סביר

  נסתכל, שלנו לכיתה יכנסו מגבלה  ללא  ואדם מגבלה עם  כשאדם האם: נשאל מובהק  יהיה לא  ההבדל  אם. מגבלה

 ?  בכללה החברה  את מאפיינת הזו ההתייחסות האם ?האופן באותו עליהם
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   ?לאחרים שווה באופן המגבלה עם נשים/לא  התייחסנו הדמויות על פרטים  לנחש שלנו בניסיון האם

 ?( נחשקת הכי?  מוצלחת הכי? מאושרת הכי  הדמות להיות שווה סיכוי להן היה  האם: לדוגמא)

    ? לנו היו מוקדמות הנחות אלו? החלטנו בעצם מה לפי

 .התמונות  סמך על רק הללו לשאלות  התשובות  את לדעת יכולנו באמת שלא היא  האמת

 על השפיעו, וסטראוטיפים קדומות דעות וגם מוגבלות עם אנשים עם שלנו ההכרות חוסר כי ייתכן זאת ובכל

 .  המגבלה בגלל רק ערך כפחותי  המגבלה עם לדמויות להתייחס לנו וגרמו שלנו התשובות

 

 " ?מוגבלות עם אנשים על ולכתוב לדבר איך": שנקרא מאמר  פרסמה עילם גבריאלה ר"ד 

  פיסההת  את לשנות איך, מוגבלות עם נשים/א על ולדבר להתייחס נכון איך אותנו להכווין מנסה  היא במאמר

 .האדם לפני המגבלה את שרואה

 . אנימציה סרטוני שני באמצעות אליהם נתייחס מכן ולאחר המאמר מתוך קצרים קטעים מספר נקרא

 ( השלם למאמר קישור וכן מצגתב קטעים ב" מצ)

  

 ( תוקד 4))"המתנה"(    "The Present" האנימציה בסרטון יחד נצפה ,הקריאה לאחר

 .פרסים 50-מ יותר וגרף העולם ברחבי סרטים פסטיבלי 180-ב הוצג הסרטון

 .  היוטיוב בהגדרות  הכתוביות פתש את לעברית לשנות אפשרשימו לב: 

 ?   הסרטון על ן/חשבתם מה           

    ?לסרטון ות/נותנים ן/הייתם כותרת איזו           

 ?   לגביו מודגש מה?  בנו מעורר הוא רגשות אילו?  בסרטון הילד על  לספר ים/יכולות אנחנו מה           

  ?         שלו האישיות לגבי           

              עם אנשים על  לנו שיש הקדומות בדעות  או בסטריאוטיפים משהו שינה שלו הייצוג האם           

 ?  מוגבלות
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   (דקות 5.5)  Out of sight האנימציה בסרטון נצפה בואו עכשיו

 ?   הסרטון על ם/חשבתן מה           

 ?   לסרטון ות/נותנים ן/הייתם כותרת איזו           

 לגבי? לגביה  מודגש מה? בנו מעוררת היא רגשות אילו?  בסרטון הילדה על  לספר ים/יכולות אנחנו מה           
 ?  שלה האישיות

 ?   מוגבלות עם  אנשים על  לנו שיש הקדומות בדעות  או בסטריאוטיפים משהו שינה שלה הייצוג האם           

  

 יש עיוורת להיותה מעבר אבל. לגביה שיעלה הראשון הדבר שזה להניח סביר. עיוורת  ילדה היא הילדה זה בסרטון

, עצמאית, סקרנית ילדה היא. דגש שמקבלים חלקים המון מעוד  מורכבת שלה והזהות בתוכו חיה שהיא שלם עולם

  שהיא למקומות בעקבותיה  וללכת איתה להיות וכיף  ובטחון חיוניות ומלאת שמחה היא, לטייל אוהבת היא, נחושה

 .אותה  רק לא  אבל שלה הלקות עם חיה היא. אותנו מובילה

.  בפניה מציבה שלה שהלקות המכשולים  כל על" והתגברה" דופן יוצאי כוחות לה שיש  מגבלה עם ילדה לא גם היא

   ".רגילה" ילדה פשוט היא

  

 ? במאמר עילם גבריאלה ר"ד דיברה עליה התפיסה את יותר מקדם הסרטונים  משני איזה           

    ?מוגבלות עם באנשים כשמדובר יותר  לפגוש ות/נוטים אנחנו ייצוגים של סוג איזה           

   ?ה/שלו למגבלה ישיר בהקשר שלא מגבלה  עם אישה/איש התקשורת  באמצעי פגשנו מתי           

    ...(ות/ שחקנים, ות/שדרנים, ות/מנחים נניח)           

                 ישיר בהקשר לא, מגבלה להם שיש הקריאה או הלימוד בספרי וילדות ילדים פגשנו מתי           

 "? אחרים" או"? מיוחדים להם שקראו בלי ?למגבלה

 ?   עילם ר"ד של הגישה את ונאמץ הנפוצה המבט נקודת את קצת נשנה אם נרוויח מה           

  

 ג'ין וויליס וטוני רוסמאת " צוחקת רוני" הספר את הילדים עם יחד לקרוא אפשר:  סיכוםל

 האם ולבחון ,מוגבלות עם ה/באיש  העוסקת  כתבה בבית  לחפש ות/מהתלמידים  לבקש היא נוספת אפשרות

 . אחרת אפשר שהיה מקומות שיש או, הכתיבה  ולאופן לשפה בנוגע עילם ר"ד   של ההצעות בה מתקיימות
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