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 בעלי חיים  –גרודסקי אלווירה ' בעלי חיים                                                גב –מר אורי לין 

 גינון –אחינועם בן עקיבא מליניאק ' רכיבה על אופניים                        גב, יוגה –מר אודי בילו 

 דרמה    –תנועה                                                    מר ישי דן  –עינת רווה ' גב
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 משחקי תנועה ונופש             –אורנה צימרמן ' משחקייה                                         גב –אסתר שמיד ' גב
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 מר יאלו מורסטיין                                                        מר שמעון גרינצייג     

 י שחר       מר קובי אילוז                                                               מר יוס

 ריקי רביוב                                                              מר עמנואל שן' גב

 נילי בן דור' מר אילן בן צור                                                              גב

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 מבוא
 

לתחם את רטט החיים לממדי האדם לנווט ו, בתולדות האדם הושקע מאמץ אדיר כדי לגמד

לקבע את יעדיהם , החשוב היה למקם את החיים על פסים. המצוי ובעיקר לקבע ממדים אלה

 .להפוך אותם לצפויים ולשחרר על ידי כך את הפרט מנטל חירותו ,ונתיבם
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ומעניקים זהות  ,הם גם מתחמים ומגנים, אל נשכח שהגדרת החיים וגידורם לא רק מגבילים

 .בטחון בסיסי ויציבות שפרושה עתיד צפוי ,מוכנה

אין , המתקיימת פיסית הודות לקיומו של שוק פתוח המציע אלטרנטיבות לרב, בחברה משתנה

עם התרבות האלטרנטיבות והסתעפות . איש יכול לקבוע את קווי המתאר הסופיים לדמות האדם

וכמעט אין " מנוס מחופש"קשה למצוא . הפרט נמצא יותר ויותר מול הכורח להכריע, הדרכים

 . אפשרות להישען על מודל איתן לחיקוי

 לבחור פירושו גם לשאת באחריות. פירושו לדעת לוותר ולהיות נכון לקחת סיכון ,לדעת לבחור

 .לטובת הלא מוכר, הבחירה היא ויתור על הקיים  והמוכר. לתוצאותיה והשלכותיה של ההכרעה

: ניתן לתאר זאת כשלושה עידנים. ורים האחרוניםהעולם עבר תמורות עמוקות במהלך העש

עולם כביכול קבוע הנתון בעיקר לאמונה ושהחשוב בו  -העידן הראשון תואם את העולם המוסרי 

 .הם זיכרון וחיקוי

עולם שהתמסר לתמורות טכנולוגיות מבלי להיות ער לכך  -העידן השני הוא העולם המודרני 

המביא עמו שינוי בהשקפת העולם והתפיסה , באורח החיים שתמורות אלה גורמות בהכרח לשינוי

 .המוסרית כחלק ממנו

הנתון יותר , המתאים עצמו לפרט, עולם גמיש -אנו בעולם הפוסט מודרני , השלישי, בעידן הנוכחי

 .הניזון מיחסיות תרבותית ומתירנות ערכית, ויותר לאינדיבידואליזם

שדה ההתנסות הוא , ם האלטרנטיבות מרובות ונגישותבה, גוניים-על הפרט להתמודד עם חיים רב

 . הצורך בהכרעות תדיר יותר ומקיף יותר, רחב ומלא פיתויים

זאת אומרת לחוש ולחשוב בזיקה  .לדעת לבחור בתוך החיים פירושו לדעת כיצד לדעת את החיים

 .עם ההוויה

 

 

פירושו לבחור . פירושו לדעת לוותר ולהיות נכון לקחת סיכון ,לדעת לבחור

 .גם לשאת באחריות לתוצאותיה והשלכותיה של ההכרעה

 

 

 

לזמן לאדם עם פיגור שכלי את האפשרות . החינוך לחרות -משימתנו כמחנכים הייתה והנה 

לדעת את המושג חירות העולה מתוך המפגש המשמעותי בין . לחוש, להבין, לתפוס, להבחין

מהיותו אובייקט מופעל הוא הופך : מטמורפוזה לזמן לו אפשרות לחולל בעצמו. פנימיותו והעולם

 .מגיב ומכריע, לסובייקט יוזם

. בטחון ויציבות, עולמם של אנשים עם פיגור שכלי הנו מתוחם ומגונן בהעניקו זהות אחידה

הגנה זו . מיקומם של החיים בנתיבים צפויים ומגודרים מספק הגנה לכאורה למי שנתפס כפגיע

 .עצמי -ים לממדים שאינם מאפשרים מימוש מתחמת ומגמדת את רטט החי

עולם הפנאי מזמן לאדם עם פיגור שכלי מגוון עשיר של חוויות היוצרות מפגש פורה בין מה 

 .שהתגלה בחוץ ומה שיכול לעלות כהד מפנימיותו



 4 

להתבונן בשמש וללוש את . מעשה הפנאי מאפשר לחוות כדי להבין ולהבין על מנת לחוות עוד יותר

 .להתבונן בבד הצבוע ולחוות את גווני הרגשות, ובגווני הצה

לחיות בלי לכלות את , להכריע תוך שמירה על נתיבים פתוחים, להיות נפרד וביחד, לחוש ולהבין

 .להיות ולהתהוות כבמעשה אמנות, החיים

לצלול את התהומות , להעניק לרטט החיים הבאים לקראתם לפרוס את מלוא מוטת כנפיהם

כל , כל הצלילים, לחוש את כל העוצמות. בנסיקה חדה אל כל המרומים האפלים ולהמריא

 .להתעצם, לצבור כוח.. לבחור, כל הצורות, הצבעים

 (וור 'ג. כ. ר א"ד, 2000)  .אך אפשרית -משימה לא קלה 

 

 

 

עולם הפנאי מזמן לאדם עם פיגור שכלי מגוון עשיר של חוויות היוצרות 

 .ומה שיכול לעלות כהד מפנימיותומפגש פורה בין מה שהתגלה בחוץ 

 

 

 

 איכות חיים

אנו עדים למעבר מדגש על עקרון הנורמליזציה כמנחה את השירותים לאנשים עם  בעשור האחרון

השנים האחרונות  30תפיסת איכות החיים התפתחה במהלך  .פיגור שכלי לדגש על איכות חיים

 . הצרכים המיוחדיםוהפכה למוקד המחקר והיישום לכל סוגי האוכלוסיות עם 

לרבות אנשים עם , המודל של איכות חיים מתבסס על משוואה שלפיה איכות חייו של כל אדם

 .היא תוצר של מידת ההתאמה בין צרכי היחיד ובין התנאים הסביבתיים שלו, פיגור שכלי

 ומכאן גם שמה דגש רב על שביעות איכות החיים נגזרת אפוא מתפיסתו הסובייקטיבית של האדם

, הרגשת השליטה והפיקוח שיש לו על חייו: היא כוללת נושאים כמו.  רצונו של האדם מחייו

חיים , ם משמעותייםיקשרים חברתיים ויחסים בינאישי, היכולת לבחור בין אפשרויות שונות

 (.1988, שאלוק)מימוש עצמי ושביעות רצון , יצירתיים

מודל . שלו ולוקח חלק פעיל בקביעתםהאדם האוטונומי מודע למערכת הערכים והקדימויות 

איכות החיים מדגיש את צרכיו של היחיד כגורם מרכזי ואת זכותם של אנשים עם פיגור שכלי 

 . לקבל את המענה המתאים ביותר לכל אדם כאינדיבידואל

מדגיש כי השאיפה לאיכות חיים היא מכנה המשותף לכל בני האדם והיא ( Shallock)שאלוק 

תוך התייחסות למורשת התרבותית אתנית ובהתבססות על ערכים , ן הזדמנויותמותנית בשוויו

לאיכות חיים יש מרכיבים . ולאו דווקא את ליקוייו, המדגישים את יכולתו וכוחותיו של הפרט

למידת שיתופו , אך אין ספק כי ליכולתו של הפרט להשפיע על חייו, אובייקטיבים וסובייקטיביים

 .יש השפעה בלתי מבוטלת על איכות חייו, ך חייובהחלטות הקשורות למהל

והחופש לבחור בסגנון , איכות חיים משמעה מודעות והבנה של האפשרויות הפתוחות לפני הפרט

 .כאשר להיבט החברתי משמעות בסיסית באיכות החיים, המתאים לו ביותר
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התייחסות ל ,ותמעבר מהתייחסות למסגרהנו על הדגש במתן שירותים לאנשים עם פיגור שכלי 

 .דיון בתכניות המותאמות לכל פרטו

 .גישה כזו מציבה את האדם במרכז ומכוונת להעצמתו

 -" להיות כמו כולם"הייתה לאדם עם פיגור שכלי הזכות , בהשפעת עקרון הנורמליזציה, אם בעבר

ייהם לפי לחיות את ח -דהיינו  ."להיות שונים"כיום נוסף הדגש על זכותם , בבחינת שוויון אזרחי

החיים מתבטא גם בתפיסה כי לא המסגרת ולא  -מושג איכות . צורכיהם ורצונותיהם האישיים

 .אלא צרכיו ואישיותו הייחודיים של האדם, התכנית הן במוקד העשייה

מדגישה פיתוח , מעודדת את הביטוי האישי של אנשים עם פיגור שכלי "האדם במרכז"גישת 

שיח -גישה זו גם מדגישה את חשיבותו של הדו. ולות ייחודייםפוטנציאלים וטיפוח כשרים ויכ

 . המבוסס על כבוד הדדי בין האדם לסביבתו

 חיי איכות משמעם שהאדם חש חופשי לבחור את מסלול חייו בעצמו ולקבל את ההחלטות

הוא מגדיר את חייו כאיכותיים כאשר הוא חש שהוא בעל שליטה על מעשיו  .הנוגעות לחייו

כשהוא יכול לקבוע יעדים לטווח קצר ולטווח , כשהוא יכול לבחור את סגנון חייו, והחלטותיו

כשהוא מסוגל להעריך את פעולותיו והישגיו , כשהוא יכול לפעול לפי היעדים שהציב לעצמו. ארוך

 . ולהסיק מסקנות לגבי עצמו וחייו

כל אלה  -ערך עצמית תחושת , שיפוט עצמי, שליטה על ההחלטות הנוגעות לחייו, בחירה חופשית

 .הם מרכיבים מרכזיים בתחושת איכות החיים של כל אדם לרבות אנשים עם פיגור שכלי

 .אישיות אוטונומית משמע שהאדם הוא אדון לעצמו וקובע את מערכת הערכים והקדימויות שלו

. משתנה נוסף של איכות חיים הוא היכולת ליצור מערכת משמעותית של יחסים בינאישיים

 . ת יחסים משמעותיים כוללת גם את היכולת לפתח קשרים תומכיםמערכ

האדם האוטונומי נעזר באחרים בלי לאבד את כבודו העצמי ואת תחושת הערך העצמית ובלא 

 .להפוך לתלותי

בעוד שעקרון . על נתינה וקבלה, על כבוד לי ולאחרים, היחסים החברתיים מתבססים על הדדיות

חיים את הזכות  -מדגיש המושג איכות, "להיות כמו כולם"ות הנורמליזציה הדגיש את הזכ

 (רייטר.ש' פרו, 1999)  .להיות ייחודי ולפעול לפי שיפוט והערכה עצמיים, "להיות שונה"

, פעילויות פנאי מגוונות. חווית הפנאי מאפשרת למשתתפיה לממש ממד מרכזי באיכות חייהם

 -ות להנאה ולטיפוח עונות על עקרון איכותהמעוגנות בבחירה חופשית של משתתפיהן ומכוונ

 .החיים

 

 

 

 

 

 

היא תוצר של מידת ההתאמה בין צרכי היחיד ובין התנאים  -איכות חיים 

בחירה , מימוש עצמי, וכוללת מושגים של שביעות רצון, הסביבתיים שלו

 .תחושת שליטה ופיקוח על החיים, חופשית
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, אמר שכל האנשים נוצרו שווים עם אותן זכויותנ 1778ב מיולי "בהצהרת העצמאות של ארה

האושר הוא מושג מורכב המשקף יותר מכל את תחושות . חופש ואושר, כשביניהן הזכות לחיים

אחרים מדברים על , הגדרות שונות מדברות על תחושת שמחה מתמשכת. הפרט במהלך חייו

 .תחושה טובה

. י ההתייחסות למושג איכות חייםקדמה להתייחסות לאושר בהקשר לאנשים עם פיגור שכל

טיפול , ההתמקדות של אנשי המקצוע בהקשר זה הייתה על סימנים אובייקטיבים כמו תנאי חיים

איכות . הדגש הושם על אי מיסוד ונורמליזציה. תזונה ושימוש במשאבים קהילתיים, רפואי

מספקים ויוצרים החיים צריכה גם להתייחס לגורמים סובייקטיביים הנתפסים על ידי הפרט כ

היא צריכה להביא בחשבון את הרגשות וההעדפות האישיות של . תחושה של אהבה והישגיות

 .האנשים

MATIKKA   (1966) , בסקירת ספרות מדגישה ארבעה היבטים של איכות חיים כפי שהם נתפסים

וק העדר לחצים וסיפ, היבט חיובי על החיים, אושר בהיבט הרגשי שלו: על ידי הפרט עצמו

 .מנושאים שונים שהפרט מעורב בהם בחייו

בין השאר בשל מוגבלות שפה והבנה וכן , אצל אנשים עם פיגור שכלי קשה למדוד תחומים אלה

דימוי עצמי חיובי הוא גורם חשוב במיוחד בכל תחושת אושר . בשל הרצון למצוא חן בעיני השואל

 .של הפרט

מורה לקרב את הפרט לאיכות החיים המטרה האולטימטיבית של כל התערבות מתאימה א

 .כולל אושר ותחושת סיפוק, הגבוהה ביותר האפשרית

 :כדי להגיע לכך צריך להציב מטרות ביניים שיכללו

 .ללמד את הפרט בדרך יעילה וברורה מהם הכוחות והקשיים שלו .א

 .ללמוד ליישם ולהתייחס לעקרון המציאות .ב

 .ללמוד לפתח יכולות אלטרנטיביות .ג

 .גויות בלתי מתאימות ולפתח מסתגלותלצמצם התנה .ד

כשהדגש הוא על ההיבטים החיוביים , לפתח דימוי עצמי חיובי והערכה עצמית מציאותית .ה

 .למרות המגבלות והקשיים

ובמיוחד , אושר צריך להשתלב כמטרה בכל מערך שירותים שאנו מתכננים לכל האנשים

ינם מילוליים ואינם יכולים לבטא את חשוב ביותר לשים לב לאנשים שא .לאנשים עם פיגור שכלי

 .רגשותיהם בעזרת מילים

בכבוד , לצורך שלו בגישה מכבדת, השלב הראשון הוא להיות רגישים לצרכים הפנימיים של האדם

 .עצמי ובתחושה של עצמאות וגאווה

. עבודה וחברה, לגבי סביבת המגורים, לפחות חלקית, למרבית האנשים יש אפשרות בחירה

האדם "למרות הדגש על . פיגור שכלי אפשרויות אלו מצומצמות מאוד אם בכלל לאנשים עם

 .האלטרנטיבות שלהם מצומצמות" בחירה חופשית"ו" במרכז

 . עקרון האינדיבידואליזציה הוא העיקרון החשוב בסיפוק תחושת האושר
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א להבחין הי, הסתגלות ואושר של אדם עם פיגור שכלי, הדרך החשובה ביותר להעריך איכות חיים

 (עמינדב.ר ח"ד, 2003. ) היטב בין המטרות וההשקפות של המטפלים ושל המטופלים

 

 סנגור עצמי ופנאי

הדגש הוא על הגדרה . סנגור עצמי מוגדר כפעולה המתבצעת על ידי הפרט או הקבוצה למען עצמם

 .םחש וחווה אות, כלומר על כך שהאדם יבטא את הצרכים והבעיות כפי הוא רואה, עצמית

 . העיקרון המנחה סנגור עצמי הוא לאפשר לאדם לקבל החלטות הנוגעות לחייו

מדובר : " מוגדר המונח סנגור עצמי כדלקמן( 1991" )העצמת הסנגורים העצמיים"במסמך 

הסנגור העצמי מלמד אותנו לקבל . בקבוצות עצמיות של אנשים בעלי מוגבלויות הפועלים בצוותא

הוא גם מלמדנו על . על חיינו במטרה להיות עצמאיים יותרהחלטות והכרעות המשפיעות 

הדרך בה אנו לומדים לסנגר על עצמנו היא על ידי תמיכה . ובאותו זמן גם על חובותינו, זכויותינו

 ".כדי שנוכל להביע ברבים את מה שאנו חושבים, וסיוע הדדיים המגבירים את ביטחוננו העצמי

 .חיים–העצמה ואיכות : ושגים עקרונייםבנושא הסנגור העצמי עוסקים בשני מ

 

 

 

 העיקרון המנחה סנגור עצמי הוא 

 לאפשר לאדם לקבל החלטות הנוגעות לחייו  

 

 

 

היא תהליך של מעבר ממצב של פסיביות וחוסר אונים למצב אקטיביות ושליטה יחסית   העצמה 

ת ובשירותים כשל העצמה הוא תהליך נפוץ המתרחש במוסדו(. 1966סדן )בחיים ובסביבה 

 . אלא כתוצאת לוואי של חוסר מודעות המערכות, החברתיים לא כהתנהגות זדונית ומכוונת

כשהוא , תהליך זה מקבל את משמעויותיו החברתיות. בהעצמה הפרטנית אנו רואים תהליך אישי

כשאנו מבחינים במצב קבוע של . בא לידי ביטוי בשותפות בתהליכי שינוי של קבוצות וארגונים

ניתן להניח כי בפנינו מבנים חברתיים החוסמים אנשים המשתייכים , וסר יכולת לפעולח

או בשל , לאוכלוסייה מסוג זה וזאת לעומת אי יכולת לפעול כתוצאה ממגבלות שמציבה המציאות

 . נסיבות נקודתיות כאלה ואחרות

 :ניתן לצפות כי תהליך ההעצמה יוביל לתוצרים הבאים

 .נחישות ורצון .א

 .בזכות להביע שאיפותהכרה  .ב

 .אמונה ביכולת האישית להשיג תוצאות .ג

 .הישגים ממשיים .ד

 .המשכיות של תהליך ההתבססות וההעצמה .ה

אנו מייחדים מקום לסוכן , בדברנו על תהליכי ההעצמה המתרחשים הן אצל הפרט והן בקהילה

 .סיוע של איש המקצוע הכרחי לתהליך. לאיש המקצוע, השינוי
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, שחלה בשנים האחרונות במודעות הציבור לזכויות האזרח בכלל ההתפתחות המשמעותית

 .הביאה לצמיחה מואצת של רשתות הסנגור, ולזכויות הנכים ההתפתחותיים בפרט

סנגור עצמי אצל אנשים עם פיגור שכלי חייב להיות מלווה על ידי מסנגרים אנשי מקצוע או 

 . םאחרים והוא נלמד באמצעות קשרי הגומלין הנוצרים ביניה

אם לא הזכות להקנות להם את הכלים ולסייע בידם לעבור , החובה, אנשי המקצוע, מוטלת עלינו

יש בכך לנקוט עמדה ברורה באשר לאמונתנו כי לכל אדם הזכות . תהליך של העצמה פרטנית

 . להגיע למצב של שליטה על חייו

ודעות למצבם ויכולת מידה של מ, בתהליך ההעצמה הפרטנית ישיגו האנשים עם הפיגור השכלי

, בפועל חשוב ללוות בעשייה את הגברת המודעות. כדי להביא להגשמת התהליך, ראשונית לפעול

בתהליך זה יפנימו האנשים אמונה ביכולתם העצמית . ולא להסתפק בהפנמת התהליך גרידא

 .וישיגו לעצמם כבוד עצמי כמרכיב חשוב בהנעה לפעול, להביא שינוי

כאישיות , העיקרון של כבוד הדדי וראיית האדם כעומד במרכז בבסיס התפיסה עומד

 .תוך הדגשת זכותו להיות שונה, אינדיבידואלית

יש למצוא את האיזון בין הצורך הבסיסי להבטיח את שלומו ובטחונו של האדם עם הפיגור השכלי 

 (ברגר.ע, 2001. ) ובין טיפוח וקידום עצמאותו

 

 

להקנות לאדם עם , אם לא הזכות, מוטלת עלינו אנשי המקצוע החובה

 .הפיגור השכלי את הכלים ולסייע בידו לעבור תהליך של העצמה פרטנית

 

 

 

בתחום . להתחיל ליישם עקרונות אלו מסגרת שעות הפנאי הנה המסגרת האידיאלית, מבחינה זו

רויות האפש. הפעילויות ותחומי העניין העומדים לרשות האדם רבים ביותר, זה מגוון האפשרויות

בתחום הפנאי . כמעט ללא סיכונים ולאיתור וטיפוח העדפות אישיות הן מרובות, לבחירה חופשית

 . ולבחור מתוכן את הרצויות לו, יכול האדם עם הפיגור השכלי להתנסות במספר אלטרנטיבות רב

 ניתן להניח כי בתהליך ההעצמה יגלו האנשים עם פיגור שכלי כי ביכולתם לייצג את עצמם ואת

יגלו , יפתחו אמונה ביכולתם העצמית, יכירו בזכותם להביע את שאיפותיהם, האינטרסים שלהם

כלומר מאנשים חסרי אונים . יכולת לנהל את שעות הפנאי שלהם  ולקחת אחריות על בחירותיהם

 .ופסיביים הם יהפכו לאנשים בעלי יזמה ויכולת לשינוי אישי וסביבתי

ינם מתפקדים בהתאם לכישורים וליכולות שלהם וזאת כתוצאה לעיתים אנשים עם פיגור שכלי א

 . מהגנת יתר

אך עשויה בו בזמן להיות הרסנית , רצון להיטיב ולקדם, הגנת היתר נובעת מתוך דאגה

מונעת את הזכות לחופש , הגנת יתר זו מונעת פיתוח כישורים ומיומנויות לבחירה. להתפתחותם

 . צאות הנובעות מהחלטות אלוהבחירה ואת הזכות להיות אחראי לתו
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הפנאי במסגרת כמוביל תהליך של העצמת הדיירים  מתכנן פעילותמכאן נובע תפקידו החשוב של 

 .לכוונים של בחירה עצמית ושיתוף בקבלת החלטות

. רצונות ויכולות כל הדיירים, עליו לדאוג למסגרת פנאי עשירה ומגוונת מספיק שתענה על צורכי

ולקבלת משוב מהדיירים בנוגע לשביעות רצונם ממערכת , ף הדיירים בהחלטותעליו לדאוג לשיתו

 .הפנאי האישית שלהם

לטפח , לעודד פתוח פנאי אישי חופשי של הדייר, עליו לקדם תהליך בחירה עצמית וחופשית

 .כשרונות ייחודיים ולספק תנאים וחומרים נאותים לקיום הפעולות הללו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות

 

, בבואנו לפתח תוכניות פנאי חשוב שניתן את דעתנו לעקרונות המרכזיים המסייעים לנו בתכנון

 .בהבהרת המטרות ובהערכת התוצאות

 :בבסיס פעילויות הפנאי עומדים ארבעת העקרונות הבאים

 

, טיפוח תפיסת עולם המבוססת על ההכרה בזכות ובחובה להכוונה עצמית -בחירה חופשית  

 .למימושן ולהערכת התוצאות, להצבת מטרות, בחירה חופשיתל
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היצע מגוון רב ממדי של תחומי פעולה המאפשר למשתתפים לבחור פעילויות התואמות  - גיוון 

 .לצורכיהם ורצונותיהם האישיים

 

שילוב בין היבטים הפגתים ובידוריים של הפעילויות לבין היבטים של טיפוח   - הנאה וטיפוח

 .הכשרים והיכולות הייחודיות של המשתתפים, להפוטנציא

 

האפשרות להתנסות במגוון תפקידים וחוויות עם טווח הרשאה רחב לניסוי   - ניסוי וטעייה

 .כאשר התגובה אליה הנה הסבר ועידוד לניסוי מחודש, ההתנסות מוגדרת כלגיטימית. וטעייה

 

 

 

 

 

 

עקרונות של בחירה  בתכנון פנאי לאנשים עם פיגור שכלי צריכים להיכלל

שילוב היבטים של הנאה וטיפוח מיומנויות , גיוון בפעולות הפנאי, חופשית

 .ומתן הרשאה לניסוי וטעייה

 

 

 

 

 

 

 

 בחירה חופשית

 

  תאור

לפרוש או להימנע ממנה מוגדר כאפשרות לגיטימית לבחירה בין , החופש להצטרף לפעילות 

 .דעת מראש או תוך כדי הפעילות אלטרנטיבות כשלבוחר ניתנת ההזדמנות לשיקול

 

   כיווני השפעה

 .טיפוח אוטונומיה ויוזמה עצמית של היחיד. א

 .טיפוח המוטיבציה לפעולה ולמעורבות בתחומי הבחירה. ב

בחירה חופשית מגבירה את הסיכוי שתתפתח התאמה בין ההתעניינות והכישורים האישיים . ג

 .בין מגוון האלטרנטיבות המוצעותו
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ירה החופשית מניעה את המסגרת להכיר את תחומי ההתעניינות של משתתפיה ולהתאים הבח. ד

 .את פעילויות הפנאי לרצונותיהם

בתנאים אלה המפעיל חייב להשקיע מאמץ בשמירת רמה  גבוהה של התעניינות ומוטיבציה . ה

 .בקרב המשתתפים

 

 פעולהדרכי 

 .תוך כל פעילות מספר חלופותיש להציע מספר פעילויות אלטרנטיביות לבחירה וב. א

יש לחשוף את המשתתף למגוון שיקולי דעת בתהליכי הבחירה תוך מתן לגיטימציה לשיקולים . ב

 (.גורמים מוטיבציוניים משניים)ולשיקולים נלווים ( תרומת הפעילות עצמה)אימננטיים 

מועדי , ת בפעילותנורמות ההתנהגות הנדרשו: כגון, יש להציג כללים ברורים לבחירות השונות. ג

 .'דהצטרפות ופרישה מהפעילות וכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיוון

 

  תאור

 .מבחינת תכנים מתודות וטכניקות, ריבוי וגיוון של תחומי פעולה ופעילויות

 

   כיווני השפעה 

ההתנסות בתחומי פעולה מגוונים מאפשרת לפרט לבחון את עצמו ולהשוות בין סיטואציות של . א

 .השוואה זו המעוגנת בהתנסות עשויה להוביל לטיפוח דימוי עצמי ריאלי .הצלחה וכשלון

להפגין את יכולתו בהתאם , מגוון פעילויות מאפשר למשתתף לפתח ולהפעיל מיומנויות שונות. ב

בתנאים אלה עולה הסיכוי . לדרגת הקושי של הפעולה ולסוג המיומנות הנדרשת בעת הביצוע

על ידי תמרון בתכונות עדיפות שלו תוך ניצול המיומנויות בהן  שהמשתתף יוכל להצטיין ולהתבלט

 .הוא שולט

עולה ההערכה העצמית שלו , מכיוון שניתנה לו ההזדמנות להוכיח את מיומנויותיו וכישוריו. ג

 .כתוצאה מכך גוברת המוטיבציה שלו לפעול. וגוברת הערכה אליו מצד החברה
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ים בעלי מיומנויות וכישורים שונים את האפשרות מגוון רחב של פעילויות מאפשר למשתתפ. ד

 .לפעול ואת הסיכוי להצליח בתחומי פעולה אלטרנטיביים

 

  דרכי פעולה

 .יש להציע מגוון רחב של פעילויות פנאי. א

על הפעילות לאפשר מימושם של מיומנויות וכישורים אישיים שונים וברמות קושי שונות של . ב

 .כל מיומנות

פעילות : דוגמה. ת לאפשר למשתתפים הצטיינות במסלולים אלטרנטיבייםעל כל פעילו. ג

 .או האזנה למוסיקה, המוסיקה תכלול נגינה או שירה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נאה וטיפוחה

 

  תאור

שילוב בין היבטים הפגתים ובידוריים של הפעילות המכוונים לתגמול מיידי והנאה בהווה לבין 

 .רים המכוונים להשגת תגמול או תכלית בעתידהיבטים של טיפוח מיומנויות וכישו

 

 כיווני השפעה

בניגוד לפעילות )הקשורים לעצם ביצוע הפעולה , טיפוח פעילות מתוך מניעים אינטרינזיים. א

 (.המונעת מתגמול חיצוני

 .הגברת המודעות לקשר שבין הפעילות לבין הסיפוקים הנובעים ממנה. ב

 .עצמה ולא התגמול החיצוני הפעילות והתהליך הופכים לתכלית. ג

 

  דרכי פעולה

חשוב . יש להקפיד שהמשתתף ייהנה מהפעילות עצמה ויביע נכונות להמשיך ולהשתתף בה. א

 (.'דכגון ממתק וכ)שהמניע להשתתפות יהיה מעוגן בפעילות עצמה ולא בתגמול חיצוני 

 .אכן ייהנה ממנהאנו מאמינים שבחירה אישית של המשתתף בפעילות מעלה את הסיכוי שהוא 
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. רצוי שהפעילות תכלול בתוכה טיפוח ופיתוח של מיומנויות וכישורים מהותיים לפעילות. ב

לדוגמה בחוג האמנות ניתן לטפח את המודעות לערכים אסתטיים ולפתח מיומנויות בתחום 

 .המוטוריקה העדינה

 !רי משנה של הפעולהחשוב להקפיד שהיבטי הטיפוח השונים לא יפגעו בהנאה ויהיו בבחינת תוצ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ניסוי וטעייה

 

 תאור

מגוון פעילויות המאפשר למשתתף להתנסות במשימות ובתפקידים תוך הרשאה רחבה לניסוי  

כאשר התגובה לטעות הנה הסבר ועידוד , האפשרות לנסות ולטעות מוגדרת כלגיטימית. וטעייה

 .לניסוי מחודש

 

 כיווני השפעה

 .תוך שחרור מתסכולים של כשלון, יה לניסוי וחידושפיתוח מוטיבצ. א

 .הרחבת הפרספקטיבה בדרך בלתי אמצעית לגבי יכולות ואפשרויות פעולה מגוונות. ב

 .כישורים ויכולות לחיי פנאי עצמאיים, טיפוח נטיות. ג

 .טיפוח האוטונומיה של היחיד כמנוף לשיפור איכות חייו. ד

 

 דרכי פעולה

 .המציעה מגוון רחב של התנסויות המעלות את הסבירות להצלחהיש ליצור סביבה . א

 .רצוי לזהות בכל התנסות את מרכיבי ההצלחה ורק לאחר מכן להציע התנסות מחודשת. ב

לא יהיה שיפוטי ויוכל לזהות את המרכיבים החיוביים בכל התנסות ( מדריך)חשוב שהמפעיל . ג

 .של המשתתפים
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 ם לתכנון פעילות הפנאי במסגרתקווים מנחי

 

. יש לאפשר ככל הניתן בחירה חופשית של הדייר בנוגע לפעילויות הפנאי להן יהיה שותף .1

, פסיביות/אקטיביות, תדירות, מיקום, תוכן)יש לעזור לו באמצעות בירור העדפות 

 (.שותפים לפעילות

חלקה או  ב, חופש הבחירה משמעו גם שאדם יכול לבחור שלא להשתתף בפעילות .2

 .להשתתף באופן פסיבי

בחירת , בחירת אתר הנופש השנתי: חשוב לשתף את הדיירים בהחלטות קבוצתיות כגון .3

, יש לדאוג שההחלטות תתקבלנה באופן דמוקרטי. 'בילויים בקהילה וכד,יעדים לטיולים

הכרת , ושהדיירים יקבלו החלטה על סמך המידע הרלוונטי כולל אינפורמציה על האתר

 .'וכד( תקציביות ואחרות)לות המגב

על מנת לאפשר , יש לחשוף את הדיירים  ולאפשר להם להתנסות במגוון רב של פעילויות .4

חשוב להגביר את מודעותם לאפשרויות ולאלטרנטיבות העומדות . איתור העדפות אישיות

 .בפניהם ולעזור להם לרכוש כלים שיסייעו להם בבחירה החופשית

ח פנאי אישי המתקיים באופן חופשי מחוץ למסגרות הפעילות יש לעודד טיפוח ופיתו .5

 (פתוח תחביב לדוגמה. )החוגית

 .חשוב לפתח כלים לקבלת משוב מהדיירים בנוגע לשביעות רצונם מתכנית הפנאי שלהם .6

 .חשוב לפתח כלים לעריכת סקר רצונות מקדים לבניית תכנית הפנאי .7

, משאלות, רצונות, ור בבדיקת העדפותרצוי לעודד הקמת ועד דיירים בנושא פנאי שיעז .8

 . 'הבעת מידת שביעות הרצון מהפעילויות וכד, בקשות לפעילויות חדשות
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 .להלן יובאו מספר תחומי פנאי אפשריים

 . עקרונות מנחים ומספר דוגמאות אפשריות ליישום, בכל תחום תוכן יובא תאור התחום

 

ואין היא אמורה לשקף את כלל פעולות הפנאי , ן חלקיתרשימת התחומים המובאת להל

 .שבהן לוקחים חלק אנשים עם פיגור שכלי
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 מוסיקה

 מבוא  

 
היא צובעת את הסביבה ומצב הרוח בגוון רגשי . מוסיקה מהווה חלק חשוב בפעילויות רבות

 .ונותנת קצב המאפשר חיוניות

 .רגשי ורוחני, חברתי, מוטורי, ום הקוגניטיבימוסיקה מעודדת התפתחות בתח 

לכוון את הזרימה דרך ריקוד , ניתן לעורר את הכוחות השבטיים הקמאיים דרך תיפוף אפריקאי

להיזכר במצבים , לגרום להרגשה טובה עם שירי עם ידועים ומוכרים, הסמבה הברזילאי

צלילי גונגים וקערות טיבטיות לצאת מגבולות הזמן המוכר עם , רומנטיים עם מוסיקה של שוברט

 .ולהגיע לחוויה מרגשת עד דמעות בשמיעת מוסיקה דתית מאת מוצרט

 

 

 שפה ללא גבולות -המוסיקה היא שפה אוניברסאלית

 בני האדם מחוברים למוסיקה מרגע לידתם

 באמצעות המוסיקה יכול האדם לתקשר רגשית עם העולם

 

 

 

המעבירה בראש , המוסיקה היא שפה אוניברסלית. בני אדם מחוברים למוסיקה מרגע הלידה

השפה המוסיקלית נלמדת בקלות . כל יחסי האנוש מבוססים על העברת רגשות. ובראשונה רגשות

. מכיוון שהמנגנונים הביולוגיים קולטים אותה ביתר קלות , רבה יותר מהשפה הוורבלית

המוסיקה או הצליל הם  .יכול האדם לתקשר רגשית עם העולם החיצוני, באמצעות המוסיקה

 . הביטוי הספונטני של האדם

המקצבים שאנחנו מעדיפים . קיים קשר הדוק בין המוסיקה ובין מערכת העצבים של האדם

השומע . המוסיקה מתרחשת תמיד על ציר הזמן. תואמים מטבעם את המבנה הנוירולוגי שלנו

בדרך הזאת הוא . עת ההאזנהאמצע וסוף ונע עמו ב, שיש לו תמיד התחלה, מרגיש את  המבנה

בבסיס כל . מטמיע צורה שמביעה שלמות רגשית ומתקשרת למקצבים פנימיים שנמצאים בתוכו

 .המתקשרת עם הרגש, כל מוסיקה מגלמת בתוכה תנועה כלשהי. מקצב קיימים הדופק והתנועה

ח את מטרת תהליך לימוד באמצעות המוסיקה באוכלוסיית האנשים עם הפיגור השכלי היא לפת

 .כל זה נעשה באמצעות העשרה חוויתית ורגשית. הפוטנציאל הטמון בהם ולאפשר להם לבטאו

הצד החזק של האנשים עם הפיגור השכלי הוא השימוש הבלתי פוסק בחושים כפיצוי על החוסר 

 .ומוסיקה בפרט מאפשרים ביטוי הולם ועשיר לאנשים אלה, אמנות בכלל. הקוגניטיבי

הופך שותף לתהליך , החווה את היצירה המוסיקלית בכל דרך שהיא, ליהאדם עם הפיגור השכ

דרך חוש השמיעה , המאפיינים את הדיאלוג המוזיקלי –ומפנים את המרכיבים של מתח והרפיה 

. חברתית ורוחנית, הפנמה זו יכולה לשמש עבורו בסיס להתפתחות רגשית. הראייה והמישוש

יכולתם לחוות את המוזיקה . לם חוויתי עשיר ביותרהשומעים עם הפיגור השכלי  שותפים לעו

 .אף בהשוואה לאדם הרגיל, באופן בלתי אמצעי הנה גדולה במיוחד
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ניתן להגיע לעולמו הפנימי של האדם עם הפיגור השכלי בדרכים העוקפות את הקשיים הוורבליים 

 . והקוגניטיביים

המוסיקה היא שפה . ה רגשיתהאדם החריג פתוח יותר לחווי, בשל המגבלות הקוגניטיביות

 .אלטרנטיבית שעוקפת תהליכים קוגניטיביים ומצליחה בזה לגעת בכל אדם באשר הוא

יכולה לגרום , לתמוך ולתת צורה, מוסיקה יכולה להכיל. מוסיקה היא שפה ללא גבולות

 .גירוי חושי ותנועתי, להתלהבות

לגלות , פקדים אצל האדם החריגיש צורך לפתח ולבדוק אפשרויות ליצור קשר עם החלקים המת

, יופי, סדר, את המקורות למוטיבציה ולתת אפשרות לביטוי צרכים כגון הגשמה עצמית

 .אסתטיקה וצרכים רוחניים ורגשיים

 

 יתרונות המוסיקה 

באמצעות המוסיקה ניתן לטפח ולפתח את יכולת ההבעה הפעילה וכן ליהנות מהקשבה להבעה 

 .וביטוי של האחר

גם במצב . אפשרת השתתפות פעילה בקבוצה גם ברמות תפקוד נמוכותהמוסיקה מ .1

 .הוא שותף לחוויה, שנראה שהאדם עם הפיגור נוכח באופן פסיבי

פעילות מוסיקלית יכולה להיות מובנת ומאורגנת ביותר מצד אחד ומצד שני מאפשרת  .2

 .אלתור וספונטניות

נרגיה ראשונית ועידונה המגוון הרב המאפיין את התחום המוסיקלי מאפשר העלאת א .3

 .באופן מקסימלי

 

 

 

 המוסיקה מאפשרת השתתפות פעילה גם ברמת תפקוד נמוכה

 משמשת כשפה אלטרנטיבית העוקפת קשיי תקשורת
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 השפעת החינוך המוסיקלי המיוחד לטווח קצר וארוך בתחומים שונים

 
 לטווח ארוך לטווח קצר תוכן

 חוויה אסתטית תוכן רגשי

 ואריאציה, הזדהות עם תכנים שונים

 העשרת העולם הרגשי

 גון תכנים רגשיים פנימייםאר

 התייחסות לגירויים מהסביבה

 ביטוי רגשות חופשי יותר

 פיתוח קשר עם המדריך תוכן חברתי

 קשר עם חברים אחרים פיתוח

 פיתוח קשר עם עובדים

יכולת לפתח קשרים עם חברים אחרים 

במסגרות אחרות וכן קשר עם חונכים 

 ועם אנשים בקהילה

 פיתוח מוטיבציה פנימית לפעולות תוכן דינאמי

 פיתוח יכולת ריכוז והתמדה

 פיתוח יכולת שליטה על התגובות

 מודעות עצמית

 פיתוח מוטיבציה פנימית לפעולות

 פיתוח יכולת ריכוז והתמדה

 פיתוח יכולת שליטה על התגובות 

 מודעות עצמית

תקשורת 

מילולית ולא 

 מילולית

 קולות והברות, חיקוי מילים

 הבנת הוראות

 ביטוי מילולי ספונטאני

 אפשרות להשתמש במימיקה

 ה במסגרות אחרותשיפור בקומוניקצי

 

יכולת 

 מוטורית

פיתוח מיומנויות מוטוריות      

 (גסה ,עדינה)

 שיפור בקואורדינציה עדינה וגסה

 ארגון של מתחים

פיתוח מיומנויות מוטוריות          

 (גסה, עדינה)

 שיפור בקואורדינציה עדינה וגסה

 ארגון של מתחים

 יכולת לזהות מוטיבים מתוך יצירות  ידע מוסיקלי

 ,עוצמה  ומושגים נוספים, קצב

 .ומלחינים שמות יצירות

יכולת להצטרף בנגינה ושירה לקטע 

 מושמע

 יכולת לזהות מוטיבים מתוך יצירות

 ,עוצמה ומושגים נוספים, קצב

 .שמות יצירות ומלחינים

יכולת להצטרף בנגינה ושירה לקטע 

 מושמע
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 מוסיקה ואיכות חיים 

 

פעילות מוסיקלית בקרב אנשים עם פיגור שכלי עשויה להעלות ולהעשיר את   –מימוש עצמי 

 . היא עשויה לאפשר תחושת מימוש עצמי. איכות חייהם

סיקה כאמצעי הנותן ביטוי לחוויות במשך השנים גברה המודעות לכוח ולעוצמה שיש במו

לתכנים שאינם ניתנים לניסוח מילולי ולהתקשרויות בין אישיות ותרבותיות , אנושיות עזות ביותר

מכאן שהמוסיקה מאפשרת לאדם עם הפיגור , המוסיקה היא שפת המציאות הפנימית. גם יחד

עות ביטוי זה הוא חש באמצ. השכלי יכולת לביטוי עצמי ויכולת להתחבר ולבטא את רגשותיו

 .מימוש עצמי רב יותר בחייו

 

המלודיה מורכבת מרצף מתואם ונכון של צלילים בודדים  -תחושת שליטה ופיקוח על החיים

או , מאפשר להעביר למאזין, השימוש בתכונה זאת. המעביר תחושה של שלמות רגשית וצורנית

מורים במיוחד לגבי אנשים עם הדברים א. את חוויית השלמות, בכל רמת התפתחות, למשתתף

לא ברורה ולא , שכל ההתרחשויות סביבם נתפסות בצורה קטועה, בעיות התפתחות ופיגור שכלי

מיוחדת במינה ומכניסה , ואילו חוויית השלמות שבה הם מתנסים באמצעות המוסיקה, רציפה

פי לקראת חוויה זאת מפגישה אותם עם תחושת שליטה ויכולת לפתח צ. סדר והגיון לעולמם

 .המוסיקה מבטאת בעיקר את השלם. הבאות מעצמם ומן הסביבה

 םהמתייחס לנושאים ייחודיי, המוסיקה התוכניתית מאפשרת זווית נוספת של תוכן אוניברסאלי 

-מאת סן" קרנבל החיות"דוגמה לכך הוא הברבור מ. ויוצר הזדמנות להתחבר למציאות ממשית

(. דרך צעצוע בדמות הברבור)כיר את הברבור כפי שהוא בשלב הראשון לומד המשתתף לה. סאנס

וכך הוא מגיע לקשר , בשלב השני הוא מזדהה עם הרגשות שמעבירה המוסיקה באמצעות הברבור

 . הוא מבטא אותם באמצעות הברבור שאותו הוא מציג, עתה. בלתי אמצעי עם הרגשות שלו

קיימים . אנשים עם פיגור שכלי שלהם חשיבות רבה לגבי, הצלילים מופקים ממקורות שונים

צלילים שאדם מפיק מקולו וצלילים שאותם מסוגל , צלילים של הגוף, קולות וצלילים של הטבע

אנשים עם פיגור שכלי לומדים בהדרגה כי יש קולות שבהם . האדם להפיק באמצעות כלים שונים

הם יכולים לשלוט . נויוקולות שאינם ניתנים לשי, הם יכולים לשלוט ושאותם הם יכולים לשנות

עובדות אלה מאפשרות להרחיב את העולם החוויתי ואת . במקצבם ובגובהם, בעוצמת הקולות

יש יכולות , כולל אנשים עם פיגור שכלי קשה ופיגור עמוק, לכל אדם. ההתנסות בשליטה ובלמידה

ד לקשר היכולות הללו פותחות כר נרחב מאו. שריקה ולחישה, זמזום, ראשוניות כמו המהום

הם , כאשר אנשים עם פיגור שכלי חשופים לקולות ממקורות חיצוניים. ולהתנסות חווייתית

לפעמים . יכולים להתחבר אליהם בקלות משום שקולות אלה שייכים לעולם החווייתי הראשוני

 .הקולות האלה מהווים את כל עולמם החווייתי

 

בלטינית הוא " רגש"שורש המילה –יצירת קשרים חברתיים ויחסים בינאישיים משמעותיים 

אנחנו . לכל בני האדם יש חוש קצב והוא מהווה את היסוד לתקשורת(. emotio)' מתוך תנועה'

. או להכניס אותו למעגל שלנו, מתחברים למקצב של הזולת וכך אנחנו יכולים להיכנס למעגל שלו

 .אז נוצרת התאמה והמסר עובר בקלות
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שירה . עם פיגור שכלי לפתח קשר עם המדריך ועם חבריו לחוגלימוד המוסיקה מאפשר לאנשים 

האזנה . שיתוף פעולה והקשבה לזולת, דורשים עבודה בקבוצה, במקהלה או נגינה בתזמורת

מאפשרת תחושת שייכות לקבוצה שהחוויה בה היא , למוסיקה קולית או אינסטרומנטאלית חיה

הבלתי מילולית שבמוסיקה גורמים לאדם התקשורת המילולית ו. של קהל מאזינים פעיל ושותף

כל אלה . ולעיתים גם שימוש במימיקה, נדרשת ממנו הבנת הוראות. הברות, קולות, לחקות מילים

עשויים לשפר את דרכי התקשורת של האדם עם סביבתו במגמה ליצור קשרים בינאישיים 

 .משמעותיים יותר

 

היא מעודדת יצירתיות וביטוי . צירתיתהמוסיקה מאפשרת חוויה אסתטית וי –חיים יצירתיים 

. הן ההאזנה והן יצירת מוסיקה מעודדות ומפתחות את הצד היצירתי שבאדם. עצמי אותנטי

היא מאפשרת לאדם להביא . פיתוח פוטנציאל וכשרים אישיים, המוסיקה מעודדת ביטוי עצמי

 ".רכזהפרט במ"במוסיקה . מצבו ובכלל ביטוי אישי אינדיבידואלי, את רגשותיו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 

 תוכניות מובנות



 22 

במשך עשרים השנים האחרונות חוברו על ידי נעה בלאס שבע תכניות שונות לאוכלוסיית אנשים 

כמו כן פותחו על ידי אניטה בנימין דרכי הוראה בשילוב אביזרים והתנסויות  של . עם פיגור שכלי

 .ווקלית ואינסטרומנטאלית השתתפות בקונצרט והאזנה למוסיקה

. המשתתפים בוחרים בתכנים בהם הם יכולים להתבטא, בכל אחת מהתוכניות שיובאו לעיל

מאפשרות לכל משתתף לבחור את החוש החזק אצלו ודרכו , האפשרויות הנוגעות ברוב החושים

 .להצטרף לתוכנית

ים הראשונים של לעיתים נדירות אחד המשתתפים אינו בוחר באף אחת מהאפשרויות בשלב

כל המשתתפים מוצאים את הדרך או החוש המתאים להם , במשך השיעורים, אולם. התוכנית

  .להצטרפות לפעילות

 

 עקרון הגוון

התנסות בחומרים , החל ממישוש חומרים שונים, שבע התוכניות מקיפות מגוון גדול של גירויים

ם מוסיקליים וצלילי טבע עם הקשבה התנסות בצלילי, (אבנים וצדפים, כמו חול ומים)טבעיים 

הקשבה למוטיבים מוסיקליים , המחשה והמחזה של התכנים, לסיפורים קצרים קונקרטיים

ביטוי הומוריסטי באמצעים מגוונים ולמידה תוך כדי חיקוי של , וחזרה עליהם בהמהום ושירה

גוונת ביותר כל האמצעים הללו מאפשרים למשתתפים להכיר קשת מ. צלילים ואותיות, הברות

 .של גירויים ולקחת בהם חלק

 

 עקרון ההנאה והטיפוח

כל , מסיבה זו. ראשונית ללא ביקורת, בכל התוכניות הדגש הוא על הנאה בלתי אמצעית

התהליך עצמו מעלה אצל כולם . חשש או מבוכה, המשתתפים מוכנים לקחת חלק פעיל ללא פחד

 .את הדימוי העצמי ובעקבותיו את הביטחון העצמי

הטיפוח מתבטא בכך שכל אחד מוצא את שדה הביטוי הנוח והמועדף על ידו ושבו הוא יכול לזכות 

 .במחמאות אמת ועל ידי כך לטפח את כשרונותיו החבויים

 

 עקרון הניסוי והטעייה

כל אחד מהמשתתפים יכול להצטרף . עקרון הניסוי והטעייה מופיע בכל אחד משלבי הלימוד

, כאשר הוא מצליח הוא מתחזק ומתעשר בעוד ביטוי נוסף. טוי זה או אחרולנסות את יכולתו בבי

בכל שלב המשתתף מקבל . וכאשר אינו מצליח הוא יכול לפנות לאפיק ביטוי אחר באותה התוכנית

המנחה הוא זה המציע לו מיד , כאשר הוא נכשל בביצוע משימה כלשהי, עידוד וחיזוק מהמנחה

 .להלום את כישוריודרך נוספת לביטוי שאולי תוכל 
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 .סביבת עבודה ודוגמאות למערכי שיעור, עקרונות   -תכנית אב שנתית 

. לכל אחת מהתוכניות לחינוך מוסיקלי מיוחד מותאמת תכנית אב משנה עד שלוש שנות לימוד

כולל תכנים , להלן תיאור מתומצת של תוכנית האב עם מספר מערכי שיעור בכל תוכנית

 .ת עבודה ומפרטים טכניים בנוגע לסביבת העבודה בתחום המוסיקהעקרונו, ספציפיים

 

 חיות ומוסיקה –תכנית 

 .התכנית מתאימה בעיקר לאנשים עם פיגור שכלי קשה ועמוק

השילוב בין מוסיקה לחיות מהווה גירוי משמעותי ויוצר חוויה ראשונית ועמוקה אצל אנשים  

השילוב של רגש . בכל רמות הפיגור בפרטבכלל ואצל אנשים עם פיגור שכלי בכל הגילים ו

, באמצעות מישוש –המתעורר באמצעות המוסיקה והחיה הקונקרטית או הייצוג שלה , ישיר

,  חזרה על המקצב שלה וניצול הסמליות הראשונית הקשורה בה, חיקוי הקולות שהיא מפיקה

וויות של כל בני הציפור הפורשת כנפיים קיימת בעולם הח. ברור ונגיש לכל אדם בכל מקום

השילוב בין החיות למוסיקה מאפשר להגיע אל עולמם של אנשים עם פיגור שכלי . האדם

האפשרות לתת ביטוי מלא . שאמורה להשתפר עם הזמן, ולהקנות להם התנסות בשליטה

את ערנותם , לרגשות ולאימפולסים גורמת להם להתאמץ כדי לשפר את השליטה שלהם

 . לסביבה ואת הקשר עמה

שילוב של חיות ומוסיקה יוצר גירוי שבאמצעותו ניתן לחבר תחושות ורגשות עם דחפים 

החיות מייצגות . ואינסטינקטים ראשוניים ומקנה כלים מתאימים להבעתם בדרך מקובלת

דחפים ואימפולסים בסיסיים שעליהם לא חלים חוקי ההגיון והנורמות החברתיות 

קל לאנשים עם פיגור שכלי להזדהות איתן ולבטא , מסיבה זו. המכתיבות ציפיות התנהגות

שילוב זה . הביטוי התנועתי והקולי של החיות קבוע ולכן קל להכיר ולחקות אותו. רגשות

הן מהוות אמצעי תקשורת . חשוב במיוחד משום שהחיות מתקשרות עם הסביבה ללא מילים

ת האינסטינקטיביים החיות מייצגות בין השאר את הכוחו. גם לאנשים שמתפתחים ללא שפה

התורמים לחיזוק האישיות ומהווים לא , בתהליך העבודה ניתן ביטוי לכוחות אלה. של האדם

 .אחת מנוף משמעותי להתפתחות האדם

  -מבנה השיעור

 .התוכנית הזאת מלווה בקטעי מוסיקה תוכניתית קלאסית

 :כל שיעור מתחלק לשמונה שלבים

 .צעצוע-הצגת החיה באמצעות חיית .1

 .ש חיית הצעצועמישו .2

 .תנועה עם החיה .3

 .סיפור על אודות החיה .4

 .4שימוש בכלי הקשה תוך חזרה על הסיפור שמסופר בשלב  .5

 .השמעת קטע מוסיקלי תוכניתי הקשור בחיה תוך כדי חזרה על התנועה שלה .6

 .השמעת הקטע המוסיקלי תוך כדי תנועה עם המשתתפים .7

כל אחד בנפרד  –כלי ההקשה חזרה על הקטע המוסיקלי כשהמשתתפים מקישים על  .8

 .וכולם יחד
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להארכת  –הסרט האלסטי והגליל , התוכנית כוללת מבוא ובו כמה מערכי שיעור בנושאי הקפיץ

 .וושינגטון-ז מאת גרובר'שיעורים אלה מלווים במוסיקת ג. הקשר הבינאישי

לאחר . יבשה ואוויר, לאחר שלב זה מוצגים שנים עשר מערכי שיעור שנושאיהם הם חיות ים

מוצעים קטעים של מוסיקה תוכניתית נוספת כהשלמה הרחבה והעשרה לתוכנית , לימוד החומר

, סנס-מאת סן" קרנבל החיות: "היצירות הקלאסיות המאפשרות הרחבה זו הן. החיות במוסיקה

בנוסף מופיעים . ייקובסקי'מאת צ" מפצח האגוזים"מאת מוסורגסקי ו" תמונות בתערוכה"

נושא הבית ומספר קטעים לכלי מקלדת שאותם ניתן , כמו נושא הרועה ועדרו נושאים נלווים

 . ללוות בקליד בודד או כלי נקישה

גשר : "ובספר" ככל יכולתם: "בספר, "חינוך מוסיקלי מיוחד"החומר מופיע בחוברת 

 .החומר מלווה בקלטות ותקליטורים". בצלילים

 

 יטוראתה והעולם בליווי קלטת או תקל, אני: תוכנית

וגם עומדת בפני עצמה כתכנית הרחבה " חיות ומוסיקה"תוכנית זו מהווה המשך לתכנית 

היא כוללת שישה נושאים המופיעים . והעשרת הקשר של האדם עם עצמו ועם העולם שמחוץ

, שמש, מים, אדמה: הנושאים הם. כל נושא עוסק בצד אחר של הקיום האנושי. בשלל צורות

אניטה בנימין ' ים שהכינה הגב'מופיעים בסדרת סיפורים וקולג הנושאים. לב וראש, ירח

לכל אחד מהנושאים מצורפת רשימת  "(. אתה והעולם, אני"והמופיעים כציורים בספר )

התכנית מלווה בכלי הקשה פשוטים . פעילויות שונות מלבד הסיפור והמוסיקה המלווה אותו

גונג , גונג השמש, גונג המים, ג האדמהגונ: וגם בליווי גונגים הנושאים את שמות הקטעים

האחת בליווי כלי : בתקליטור מופיעות שתי גרסאות לסיפורים. גונג הלב וגונג הראש, הירח

המופיע בכולם ומדגיש את השותפות , הטקסט החוזר. הקשה שונים והשנייה בליווי גונגים

 ."את ואנחנו כולנו, אתה, אני: "בחוויה הוא 

מכיל סוגי אדמה שונים כגון ' הקולז. א לקשור את האדם למציאותמטרת סיפור האדמה הי

. צלילי הקלטת מעבירים תחושה של בסיס מוצק. פרח ובן אדם, מישור וגבעה וכן עץ, הר

מכיל ' הקולז. מטרת סיפור המים היא ללמד שהמים הם חלק בלתי נפרד מקיומו של כל אדם

גונג המים מאפשר לחוש . דם שותים לרוויהובני א, גשם, טיפות מים, דגים, גלים, צורת ים

 .את העוצמות השונות של המים

מגיעות ומחממות ' קרניה בקולז. מטרת סיפור השמש היא להביא את קרניה לביטוי מוחשי

הקולז של . השמש מבטאת את המחזוריות של היום והלילה ואת שמחת החיים. כל מקום

פרחים ובו הולכים שני אנשים שקרני השמש מכיל שמש מעל מישור שטוח בו יש עצים ו

קערה מזמרת מבטאת את , במוסיקה. יכולים לגעת בהם, השמש בצורת חוטי זהב מאורכים

. גונג השמש משפיע על התחושה של חום הגוף. צליל השמש ופעמונים קטנים את קרניה

החשכה . צורתו המשתנה של הירח מעוררת סקרנות. מטרת סיפור הירח לבטא את הלילה

יש ירח עם כיסוי שחור שניתן ליצור באמצעותו את '  בקולז. עלה פחדים ותחושות חרדהמ

צלילי גונג הירח . המוסיקה מבטאת את המסתורין. אנשים ועננים, וכן בית, מחזוריות החודש

 .מתקשרים לעולם התת מודע וגורמים לתחושת עומק גדולה

די בין הבריות ואת יכולת את הקשר ההד, מטרת סיפור הלב היא לייצג את הרגשות

רואים לב תוך דמות נשית שעליו ניתן להניח פרפרי לבד ' בקולז. ההתחלקות והענקת האהבה

כך ניתנת הזדמנות למשתתפים שאינם מסוגלים לדבר ולהביע . אדומים ודמעות לבד אפורות
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עה גונג הלב מאפשר הב. להביע את הרגשות דרך הנחת הפרחים או הפרפרים, את רגשותיהם

 .אישית לכל משתתף

בראש נמצאים כל . ןוחיזוק הזיכרו, מטרת סיפור הראש היא להציג סיכום של כל מה שנלמד

, מים, של אדמה' מופיע ראש של נער שסביבו באופן מוקטן קולז' בקולז. החושים וגם המוח

מאפשרים התנסות אישית , גונג הראש או קערה מזמרת. האדם כמרכז העולם. שמש וירח

 .משתתף לכל

המשתתפים . לתכנית זו מותאמים קטעי מוסיקה נוספים המותאמים לסיפורים ולתכנים

 .בפיסול במשחק ובהצגה, בציור, פועלים גם בפעילות יצירתית בנגינה

קבוצה בת ארבעה עד שישה משתתפים היושבת בחצי גורן סביב שולחן עליו : צורת הישיבה

כלי הנגינה מונחים בקרבת . אחד מהנושאיםניתן להניח את האביזרים המתאימים לכל 

 .דיסק-יש צורך בקומפקט. מקום או תלויים על מתלים מיוחדים

 

 דוגמא למערך שיעור

 האדמה: הנושא

, פרחים כמספר המשתתפים, ענפים כמספר המשתתפים, ארגז עם חול: האביזרים הנחוצים

דמויות אדם מצוירות או , (רק במידה ואפשר לתת למשתתפים אבנים)אבנים בגודל בינוני 

 .גבר ואישה -גזורות מעיתונים

בשלב ראשון מראה המורה את ארגז החול ומציע למשתתפים לגעת בידיהם : מהלך השיעור

כל דבר  –פרחים ואבנים , מראה המורה ענפים, בשלב הבא. למעוך אותו, למשש אותו, בחול

בשלב הבא . ארגז החולומבקש מהמשתתפים למקם אותם על פי בחירתם ב, באופן נפרד

אתה הולך על : "ברגע שהוא מגיע למילים. מספר המורה את הסיפור הקצרצר על האדמה

הוא מביא את דמות  –" ואנחנו כולנו הולכים על האדמה, את הולכת על האדמה, האדמה

ומציע לאחד המשתתפים להניח אותם בארגז החול במקום הנבחר על ידי  ההגבר והאיש

מעביר את דמויות האדם ממשתתף אחד לשני ומאפשר לכולם להניחם לפי המורה . המשתתף

 .בשלב הבא הוא משמיע את הסיפור כולו וחוזר על התהליך. בחירתם

 

 "קטעים לפסנתר בליווי הברות משעשעות 44 -צימבלימבה" –תוכנית 

. ייםוריים והמינור'תוכנית זו כוללת מנגינות קצרות בנות שמונה תיבות בכל הסולמות המז

בצליל מוסיקלי אחד המתאים לליווי לכל , כל מנגינה מלווה בסדרת המחשות מילוליות

בכל אחת מהמנגינות מופיעים מרכיבים מלודיים (.  'כמו הצליל דו או רה וכד)מנגינה 

וריתמיים המיוצגים גם באמצעות הברות משעשעות שמטרתן להביע את המקצב ולסייע 

המטרה העיקרית בשיטת לימוד זו היא לאפשר לאנשים עם . בהבנת חלקי המשפט המוסיקלי

, הן באמצעות נקישה, מהתהליך המוסיקלי תפיגור שכלי בכל דרגות הפיגור להשתלב וליהנו

תהליך ההשתלבות אינו דורש מיומנות קודמת או . שירה והן באמצעות היגוי ריתמי, נגינה

עשר -לזהות בהדרגה את שנים תוך כדי השיעור לומדים המשתתפים. קואורדינציה עדינה

גם אנשים . וריות למינוריות'הצלילים המוסיקליים ולשיר אותם וכן להבדיל בין מנגינות מז

 .עם פיגור שכלי קשה חוזרים לעיתים על ההברות הריתמיות

הצלילים של האוקטאבה  12לומדים המשתתפים להכיר את , במשך שתי שנות לימוד

מותאמת המחשה המדגימה את חלקי המשפט המוסיקלי  לכל אחת מהמנגינות. בשמותיהם
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לימוד זה מאפשר פיתוח של חשיבה קוגניטיבית . 'אביזרים וכד, כדורים, באמצעות בובות

תוכנית זו (. כפי שפותח על ידי מרגלית נגן)' שבעקבותיו ניתן אף ללמד את אותיות האב

 .מאפשרת פיתוח אלתור חופשי והעמקתו

וחוברת נלווית בשם זה בה הסברים , "צימבלימבה: "בספר תווים בשםהמנגינות מופיעות  44

 .כמו כן מופיע החומר בקלטת ובתקליטור. להמחשות השונות לכל מנגינה

כלי הקשה , קלידי מטלופון מתפרק בהתאם לצורכי התוכנית באותו שיעור: האביזרים

במידה והמורה . וברתפי הח-אביזרי משחק נלווים על, בובות להדגמה לפי הצורך, בסיסיים

 .דיסק-טייפ וקומפקט, או פסנתר, יודע לנגן בכלי מקלדת רצוי שיהיה גם אורגן

לכל אחת מרמות הפיגור ניתן להתאים . מתאימה לכל רמות הפיגור" צימבלימבה"התוכנית 

 .בשיעורים שיובאו להלן יודגם התהליך עם אוכלוסיות ברמת פיגור שונה. חלקים מהתוכנית

 

 ערך שיעורדוגמא למ

 (המיועד לפיגור קשה) ור'הקטע בדו מז" צימבלימבה"התוכנית : הנושא

הוא מברך את המשתתפים בשלום ושר , לפני שהמורה משמיע את המנגינה: מהלך השיעור

 .את שמם תוך כדי ברכת שלום

פירי פירי " –ור 'בדו מז – 1' את המנגינה מס, מנגן או משמיע בתקליטור, בשלב השני הוא שר

המורה אינו שר את שמות . במנגינה זו שמונה תיבות המחולקות לשאלה ותשובה". פיר

בזמן השמעת . התווים אלא שר את הצלילים המוסיקליים באמצעות ההברות המשעשעות

 .הושטת יד ועוד, בדרך כלל מופיע חיוך. המנגינה הוא מתבונן בתגובות המשתתפים

זוג  –וסיקליים באמצעות בובות משחק בשלב השלישי המורה מדגים את המשפטים המ

הוא מרקיד את אחד הליצנים תוך כדי חזרה על ( ארבע תיבות)במשפט הראשון . ליצנים

 .במשפט השני הוא מרקיד את הליצן השני, ההברות המשעשעות

בשלב הרביעי הוא חוזר על המנגינה ונותן ליצן אחד בידי אחד המשתתפים ומזמינו להניע את 

. הוא נותן ליצן שני למשתתף אחר ומבקשו להניעו, המשפט הפותח מסתייםהליצן וכאשר 

. המורה חוזר על המנגינה פעמים רבות כאשר כל פעם משתתף אחר מניע את אחד הליצנים

כמו להכניס את ראש , אם המשתתף לא רוצה להניע את הליצן המורה מנסה אמצעים אחרים

האווירה בדרך כלל . 'צד יוציא את הראש וכדהליצן מתחת לכנף בגדו של המשתתף ולראות כי

החזרה על המנגינה . מאוד משועשעת וכל המשתתפים לוקחים חלק בהתבוננות במתרחש

 .מאפשרת קליטה טובה יותר של החומר המוסיקלי והפנמה של שני חלקים במנגינה אחת

תף אחר כל פעם למשת, בשלב החמישי המורה נותן את הקליד דו המלווה את המנגינה כולה

אם המשתתף . אם המשתתף אינו מסוגל להקיש המורה עוזר לו בהחזקת היד. כדי שיקיש בו

אינו מקיש בקצב המתאים למנגינה המורה לא מגנה אותו כי אם מנסה להתאים דרך שירתו 

 .את הקצב והמהירות לקצב ולמהירות ההקשה של המשתתף, הוא

 

 דוגמא למערך שיעור

 ( מיועד לפיגור בינוני) – 1' ור מס'הקטע בדו מז –" בהצימבלימ"התוכנית : הנושא

יש להכין מראש אביזרים שונים כמספר המשתתפים כפול שתיים : אביזרים נדרשים

 .'שתי בובות אצבע וכד, שני מקלות קטנים, שתי משרוקיות: לדוגמא
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שני המורה משמיע את המנגינה ומספר שבמנגינה יש שני חלקים ולכן הביא : מהלך השיעור

הוא מבקש מהמשתתפים להחליט איזה אביזר יהיה לחלק . לכל חלק האביזר שלו –אביזרים 

 .כל משתתף בתורו בוחר את האביזרים וסדרם. הראשון ואיזה לחלק השני

פעם , פעם מנגן, פעם הוא שר: בשלב הבא המורה משתמש במגוון אמצעים להשמעת המנגינה

ת לאחד המשתתפים שאמור להציג את שני כל אחת מההשמעות מיועד. משמיע בהקלטה

המורה עוזר לכל משתתף להבחין מתי מתחיל החלק . החלקים באמצעות שני האביזרים

 . השני

בשלב הבא המורה מציע לשני משתתפים או יותר להניע את האביזרים שבחרו בזמן השמעת 

 .בסדר הנכון, המנגינה

כל . את המשתתפים לשיר את צלילובשלב הבא המורה מראה ומשמיע את הקליד דו ומלמד 

אם יש בידי המורה כמה סוגי דו המשתתפים יכולים . משתתף מלווה את המנגינה בצלילן דו

 .ללוות באוסטינטו מתמשך וגם לשיר את הצליל

בשלב הבא המורה משמיע את שאר הצלילונים ומסביר שרק לראשון קוראים דו ולאחרים 

בשיעור זה המשתתפים לומדים לזהות ( מי, רה, דו)נים הוא מלמד עוד שם או ש. שמות שונים

מבטאים את עצמם באופן אישי וקבוצתי ולומדים , מביעים בחירה אישית, את חלקי המנגינה

 .את הדומה והשונה

 

 מוסיקה קלאסית –תכנית 

פרק שלישי מתוך סימפונית ההפתעה : התוכנית כוללת יצירות אינסטרומנטאליות שונות כמו

' פרק ראשון מתוך סימפוניה מס, פרק שלישי מתוך סימפוניה שנייה מאת ברהמס ,של היידן

ארבעה , פרק ראשון מתוך הקונצרט לפסנתר ותזמורת ברה מינור מאת באך, מאת מוצרט 40

, מרש החתונה מתוך חלום ליל קיץ מאת מנדלסון, קטעים מתוך חליל הקסם מאת מוצרט

ינה מתוך הפרק החמישי מתוך הסימפוניה התשיעית המנג, קונצרט לחליל ועוגב מאת ויולדי

התוכנית לוותה בצילומים מוגדלים של המלחינים השונים והתייחסות למראה . מאת בטהובן

 .של המלחין והמאפיינים שלו

בהמחשה ויזואלית , בכל אחת מהיצירות נבחר מוטיב מאפיין והוא נלמד בהמחשה במילים

למוטיב המאפיין בכל יצירה חובר . או בשירה, בתנועה ,על ידי אביזרים או בובות מיוחדות

 .ביטוי הקשור במוטיב והיכול לאפשר ביטוי רגשי גם לאנשים עם פיגור קשה

 . התוכנית מתאימה לשנתיים תוך חזרות רבות על הקטעים ושילובם בקטעים קודמים

ולהגיב ברגע נלמדת היכולת לחכות , דרך המוטיבים נלמדת דינמיקה שונה ושליטה בדינמיקה

הקטעים השונים מפתחים את . נלמדים חלקי המוטיב ויכולת ההבחנה בהם, המתאים

לבצוע התוכנית דרושים הקטעים . היכולת של האדם עם הפיגור השכלי ליצור קשר עם חבריו

וכן חוברת עם דרכי ( לצורך התוכנית הם הועתקו לתקליטור. )התזמורתיים שצוינו לעיל

 .ההפעלה

בכל . אימה לקבוצה המונה בין ארבעה לשישה משתתפים היושבים בחצי גורןהתוכנית מת

 .שוב ושוב, או בכלי נגינה, מפגש המורה חוזר ושר את המוטיב בקולו
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 דוגמא למערך שיעור

 מוסיקה אינסטרומנטאלית :הנושא

נושא השיעור הוא המנגינה מתוך הפרק השלישי מתוך סימפוניית ההפתעה : מהלך השיעור

הוא הפשטות מצד אחד וההפתעה הגלומה קרוב , המייחד את המנגינה הזו. ידןמאת הי

 .זו ההפתעה, העוצמה הפתאומית בה מנגנת כל התזמורת –לסופה 

, בקולו" טרח"בשלב הראשון המורה שר את המנגינה וכאשר הוא מגיע להפתעה הוא משמיע 

 .או בכלי הקשה

הם ". טרח"ומכין את התלמידים לחכות ל ,בשלב השני המורה משמיע את הפרק השלישי כולו

בשלב השלישי המורה נותן . מגיע" טרח"מקשיבים לתקליטור ומתמלאים בחיוכים כאשר ה

קודם , ומבקש ממנו להקשיב שנית למנגינה, כלי הקשה קל להפעלה לאחד המשתתפים

 . כאשר זה מגיע" טרח"כן בתקליטור ולנגן את ה-בשירת המורה ואחרי

" טרח"מורה מחלק לכל משתתף כלי הקשה ומבקש מהם להשמיע את הבשלב הרביעי ה

 .בתורם כאשר הקטע במנגינה מופיע

ומבקש מהם לצייר את המנגינה , בשלב החמישי המורה מחלק למשתתפים צבעים וניר

 . בשלב השישי המורה מראה את כל הציורים שצוירו לכולם. בדרכם האישית וללא הכוונה

 

 דוגמא למערך שיעור

 .מאת מוצרט" חליל הקסם"השיר של פפגנו מתוך : מוסיקה אינסטרומנטאלית: ושאהנ

. בסוף כל פסקה שומעים את המשרוקית של פפגנו. בשיר זה הזמר שר והתזמורת מלווה אותו

 .קל להבחין בה ולחקות אותה בשירה או בחיקוי במשרוקית קטנה

אחד . מכין סל קש הוא. המורה מכין ציפורים כמספר המשתתפים: מהלך השיעור

המורה מסביר ". צייד הציפורים: "המשתתפים לוקח את הסל בידו וממלא את תפקיד פפגנו

אחד המשתתפים ייתן את הציפור שבידו לפפגנו והוא יניח  –שכל פעם שתשמע המשרוקית 

המורה לא מספר את העלילה רק מתייחס למנגינת : גרסא נוספת. אותה בסל שבידו

 .משתתף אחר שורק במשרוקית שהמורה מגיש לו, ם שהיא נשמעתבכל פע. המשרוקית

המשתתפים עומדים בפינות שונות של החדר וכאשר נשמעת מנגינת : גרסא שלישית

המשתתף מתיישב על הכסא ואינו , אם הצליח. המשרוקית פפגנו מנסה לתפוש מי מהם

 .משתתף עוד במשחק

 

 ז בליווי מאולתר ומובנה'קטעי ג -תוכנית 

. שני הראשונים הם שירים מוכרים בביצוע מפוחית פה וליווי. קטעים 13נית זו נבחרו לתוכ

כמו כן מופיע . ז ידועים בביצוע פטרסון ופרלמן'אחד עשר הקטעים הנוספים הם קטעי ג

 .בקובץ קטע לתופים וקטע של מוסיקה קובנית

ביטוי מילולי , עהמטרת כל הקטעים להגביר את שמחת החיים ולפתח ביטוי בפנטומימה ותנו

 . כל אחד מהמשתתפים יכול להגיב ברמה המתאימה לו. וביטוי מוסיקלי

כובעים , כלי הקשה פשוטים, דיסק-לביצוע התוכנית נחוץ תקליטור עם מכשיר קומפקט

ציורים . קלידים בודדים מתוך מערכת מטלופון, סרטים צבעוניים, תחפושות פשוטות, שונים

 .צילומי עננים ושמיים, על מקלותאו גזרי עיתונים מוצגים 

 .חצי גורן שהמורה ניצב לפני הקבוצה: צורת הישיבה
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 .ניתן לצרף חזרה על קטעים מתכניות קודמות. התכנית מתאימה לשנת עבודה

 

 דוגמא למערך שיעור

 "הנערה מפאלמה"הקטע : הנושא

רות משבועונים יש להכין מראש חלון קרטון ומסכות או תמונות פנים גזו: אביזרים דרושים

 . ומודבקות על מקל

תוך השמעת הקטע המוסיקלי על המורה לפתוח את החלון ולתת לאחד : מהלך השיעור

 .המשתתפים דמות מצויירת כדי להרקידה על המקל בזמן ההקשבה לקטע

. בשלב השני ליצור מעגל ולהזמין את אחד המשתתפים ולתת לכל אחד דמות ססגונית על מקל

בשלב השלישי לבקש תגובה מילולית . את כל המשתתפים בזה אחר זה להמשיך ולהזמין

אחת "לומר : בשלב הרביעי. 'חייל וכד, רופא, שוטר: הקשורה לפרצופים המופיעים כגון

 .לפי הקצב של המוסיקה, "שתיים

 .בשלב החמישי לתת כלי הקשה בידי המשתתפים ולהקיש בהתאם למוסיקה

 

 דוגמא למערך שיעור

 בואנה ויסטה – 13' מסקטע : הנושא

, יש להכין מראש דמויות קרטון נישאות על מקל וכן פרטי לבוש כמו צעיף: אביזרים דרושים

 .כובע מצחייה ועוד, מקטרת, ארנק, משקפים

. להשמיע את הקטע ולספר שאנשים שונים רוקדים ומדברים בשפה מיוחדת: מהלך השיעור

כאשר . כל אחד בדרכו הוא, פים להרקידןלהרקיד את הדמויות על המקלות ולבקש מהמשתת

. יש לבקש מהמשתתפים לדבר בהברות ללא משמעות, "גיבריש"מושמע בקטע המוסיקלי 

. המורה עצמו ממציא הברות אלו ומזמין בתנועת יד כל פעם משתתף אחד להצטרף אליו

 .המורה חוזר על התהליך עם כל אחד מהמשתתפים

המורה . ומציע לכל משתתף לבחור פריט כרצונו בשלב שני המורה מוציא את האביזרים

משמיע שוב את הקטע המוסיקלי והמשתתפים הולכים ומציגים תוך כדי הליכה את 

ביטויים הומוריסטיים ותנועות גוף , בדרך כלל קטע זה מלווה בצחוק. האביזרים שבחרו

זה לזה המשתתפים פונים , בזמן שמיעת קטעי הקול בהקלטה. מתאימות באופן ספונטאני

המורה מדרבן לדיבור ושירה על ידי השתתפותו הוא . בדיבור או שירה ללא משמעות מילולית

 .עצמו בתהליך

 

 .קוליות-סינקופות ודו, קטעים לפסנתר עם דגש על מקצבי ליווי 91" מקצבימבה"  -תוכנית 

אך ניתן להשתמש בה גם " צימבלימבה"של התוכנית ' היא חלק ב" מקצבימבה"התוכנית 

 .ללא לימוד תוכנית זו

המנגינות פעם עם הברות  19התוכנית מופיעה בחוברת תווים בליווי תקליטור בו מופיעות כל 

 .בתוספת לליווי ופעם ללא הברות

. הדגש בתוכנית זו הוא על המקצב של הליווי ולעיתים על מקצב המנגינה והליווי ביחד

ארטיקולציה , סינקופות, משקלים, תבתוכנית זו מוצע תהליך לימודי הכולל גוון בסולמו

 .כמו כן הופעת שני קולות ופיתוח השתלבות בנתונים אלה. ופעמה
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והקשה , תנועה בישיבה ובהליכה, שריקה, זמזום, המהום, בתוכנית נעזרים בהיגוי הברות

 .בכלי הקשה ובקלידים התואמים לטון היסודי של כל אחד מהקטעים

חיזוק הקשר החברתי הבינאישי ושיפור , יכולת ביטוי, מטרת התוכנית לפתח קשב וריכוז

 .הדימוי העצמי

קלידי , כלי נקישה שונים, קומפקט דיסק, התקליטור, לביצוע התוכנית נדרשים החוברת

 .ואביזרים שונים להמחשה, מטלופון

 .הקבוצה מונה בין שישה לשמונה משתתפים. צורת הישיבה היא בחצי גורן

בתוכנית מופיעים . היא מתאימה לכל רמות הפיגור. דה ויותרהתוכנית מיועדת לשנת עבו

וקטעים אחרים עימם ניתן , קטעים עימם ניתן לעבוד עם משתתפים סיעודיים עם פיגור קשה

 .אפשר לשלב חזרה על קטעים מתוכניות קודמות. לעבוד עם משתתפים עם פיגור בינוני וקל

 

 דוגמא למערך שיעור

  פם-ור טם'מזבסול  3' מנגינה מס: הנושא

-טם: המורה משמיע את המנגינה המוקלטת בפעם הראשונה בליווי ההברות: מהלך השיעור

 .פפפפ: מופיעות הברות המלוות את הסופרן 24עד תיבה  17פם המלוות את הליווי מתיבה 

פם ונעזר בתוף בונגו להדגמת -בשלב ראשון מלמד המורה את המשתתפים להגות את הטם

הוא מראה למשתתפים אפשרות נוספת לנוע מצד לצד בזמן שמיעת  בשלב השני. המקצב

הוא  מציע כשלב שלישי את הקליד סול , אחרי ביצוע שתי האפשרויות הללו. פם-הטם

ומעביר את הקליד הבודד ממשתתף למשתתף וכל , פם-טם: מהמטלופון לליווי הבס בקצב

ר בקול את מנגינת הסופרן בשלב הרביעי המורה ש. אחד מנגן בו במשך המנגינה פעם אחת

. הוא מציע לאחד המשתתפים להתלוות אליו.  פפפפ לפי דוגמת הקטע בתקליטור: בהברות

פם בכלי הקשה אותם הוא -הוא מציע לשאר המשתתפים לחזור על הטם, אם הדבר עולה בידו

. פפפפ במועד ששומעים זאת בתקליטור-בעוד הוא ואחד המשתתפים שרים את ה, מחלק

ור 'רף לתוכנית זו חזרה על אחד הקטעים מהתוכניות הקודמות כמו קטע בסול מזאפשר לצ

או קטע הברבור מתוך קרנבל החיות , (לי –טרי  – 3' המנגינה מס)מהתוכנית צימבלימבה 

 .ועוד" חיות ומוסיקה"סנס מהתוכנית -מאת סן
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 דוגמא למערך שיעור

 "או" –ור 'בדו מז 14' מנגינה מס: הנושא 

" או: "בשלב ראשון המורה משמיע את המנגינה המוקלטת בליווי ההברה: ורמהלך השיע

כמו כן מופיעה בתיבה השביעית כהפתעה . המופיעה ברבע השלישי והרביעי בכל תיבה שניה

בשלב שני המורה מציע לאחד המשתתפים להצטרף אליו עם השמעת . ברבע הראשון והשני

בשלב . ף את שאר המשתתפים להיגויבהדרגה המורה מצר. ההברה במקום המיועד לה

המורה . השלישי המורה מציע לאחד המשתתפים לעשות תנועה בידו בזמן השמעת ההברה

. נוצר מגוון תנועות משעשעות בזמן היגוי ההברה. מציע לכל משתתף לבצע תנועה כרצונו

בשלב . בשלב רביעי אפשר להציע בובה או תמונה על מקל המופיעה אך ורק בזמן היגוי ההברה

ניתן לצרף לקטע זה חזרה על קטעים מתוכניות אחרות כמו הקטע של . חמישי ניתן לשלב כלי

או . )בו נשמעת שריקה בלתי צפויה מדי פעם, מאת מוצרט" חליל הקסם"פפגנו מתוך 

 (.מוסיקה קלאסית: מאת היידן מהתוכנית" סימפונית ההפתעה"המנגינה מתוך 

 

 ותשילוב המוסיקה בפעילויות נוספ

 עקרונות

בכל שיעור יש לשלב מוסיקה מוכרת וקליטה המונעת תסכולים ומעוררת זיכרונות עם גירוי חדש -

 .ומורכב המעורר סקרנות ומעביר חוויות חדשות

מצד שני שילוב המוסיקה כחלק . ניתן להציג גירוי מוסיקלי גם ללא גירויים נוספים -

 .ים תוך חוויה שלמהמעשיר וגורם לקליטת גירויים אחר, מהפעילויות

 .חשוב לאפשר האזנה למוסיקה חיה בנוסף להאזנה למוסיקה מוקלטת -

לאדם עם הפיגור השכלי חשובה ההשתתפות יחד עם קהל בזמן קונצרט חי או מופע מוסיקלי של  -

 .הרכבים קטנים או של יחיד

 עיצוב סביבה תומכת

נמצא קשר ישיר בין סוג   .Harris & Coבמחקריו של  . ניתן להשתמש במוסיקה כרקע לפעילות

נמדדה ירידה חדה בהפרעות התנהגות כאשר השמיעו . המוסיקה והתנהגות אנשים חריגים

 .מוסיקה נעימה לאוזן לעומת זמן בו הושמעה מוסיקת דיסקוטקים רועשת

קושי ותלות באחרים בנוסף לכישלונות , האדם עם הפיגור השכלי חווה תחושות של חריגות

לכן רצוי שהמוסיקה המושמעת תכלול הרבה מרכיבים . תמודדות עם הסביבהחוזרים בה

לכלול בתוכה , על המוסיקה להיות נעימה לאוזן מבחינת המנגינה ועוצמתה. מרגיעים ומעודדים

בתחום זה קיימת אצל האדם עם הפיגור השכלי פתיחות . מצב רוח אופטימי ועושר מוסיקלי

 .מיוחדת

 חדר רגיעה פסיבי

מומלצת מוסיקה קלאסית כגון יצירות מאת . רצוי הוא חדר או פינה עם מעט גירוייםהמקום ה

 .או כל סגנון מוסיקלי רגוע ומרגיע אחר new-ageמוסיקת , שוברט, היידן, באך, ויואלדי, מוצרט

 מסיבה עם תכנים מוסיקליים

משנה את רצוי להשתמש בסביבה אקוסטית טבעית ללא אמצעים מכאאניים כגון ציוד הגברה ש

אמצעי הגברה אינם מעבירים את הצלילים העיליים שהשפעתם . הפרופורציה של הקולות

אורות , לאנשים עם פיגור שכלי רגישויות נוירולוגיות וחושיות לקולות. הטיפולית חשובה ביותר
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סף . מערכת העצבים מוצפת בגירויים בלתי ניתנים לשליטה, כשהעוצמה גדולה מדי. ותחושות

 .ונה מאדם לאדם לעיתים באופן קיצוניהגירוי ש

מקהלות , אינסטרומנטאליים, ווקלים -הרכבים מוסיקליים, האזנה וצפייה בקונצרטים

 .ומופעי יחיד

ברמה זו איננו זקוקים לאינטליגנציה על מנת להבין . חווית המוסיקה מבוססת על תגובות גופניות

לאנשים . לי כמו את האדם המשכילהמוסיקה מרגשת את האדם עם הפיגור השכ. את המוסיקה

עם פיגור שכלי יש פתיחות מיוחדת כשהם נחשפים למוסיקה אומנותית ווקאלית או 

הם משתתפים מן הרגע הראשון בחוויה רגשית ". אוזן של רגש"הם מאזינים ב. אינסטרומנטאלית

קהל זה  התנהגות. שהמוסיקה מעבירה אליהם ונותנים לנגנים את ההרגשה של קבלה ללא תנאים

כאשר מופיע הרכב קטן נוצרת אינטימיות . משתנה בהתאם לסוג המוסיקה שהוא נחשף לה

 .לעומת קונצרט מקהלה שגורם לחגיגיות מיוחדת

, תגובה, גירוי: ניתן לסכם את ההופעה המוסיקלית כחוויה מובנית הכוללת חמישה שלבים

 .מיצוי עקרונות ושימוש בעקרונות במצב אחר, שיתוף

הוא אודיטורי וויזואלי יחד עם תגובות רגשיות ופיזיות בהתאם לעולמו הפנימי של המאזין  הגירוי

 . השיתוף נוצר במחיאות כפיים ותגובות חברתיות מילוליות וגופניות. והצופה

בדרך כלל נוטים המפעילים לארגן . לרוב האדם עם הפיגור השכלי מצטייר כאדם לא בשל וילדותי

תפתחות הוורבלית והשכלית של המשתתפים ויוצרים גירוי אודיטורי הופעות בהתאם לרמת הה

, אולם. המוסיקה המושמעת במקרים אלה היא בדרך כלל מוסיקה פופולארית ופשוטה. חזק

מוסיקת , אופרה, מוסיקת מקהלות: כגון, כדאי וצריך לחשוף אותם גם למוסיקה מסוגים שונים

 .'עולם וכד

אדם עם הפיגור השכלי בדרכים עוקפות את הקשיים הוורבליים ניתן להגיע לעולם הפנימי של ה

האדם עם היכולת הנורמאלית מסנן ומנסה להבין עוד לפני שנוצרת הפתיחות . והקוגניטיביים

לגלות את , יש אפשרויות רבות ליצור קשר עם החלקים המתפקדים אצל האדם החריג. הרגשית

צדק וצרכים , הגשמה עצמית, יופי ואסתטיקה ,המוטיבציה שלו ולאפשר ביטוי לתכנים כמו סדר

 .רוחניים
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 מחשב

 

 מבוא

 
וטומן בחובו אפשרויות רבות כעיסוק בשעות הפנאי וכאמצעי , המחשב חודר לכל תחומי החיים

כמסייע , בנוסף לשילובו כאמצעי פנאי ניתן להסתייע בו ולשלבו ככלי לימודי. קידום והעשרה

ניתן להשתמש במחשב גם . כאמצעי לשילוב קהילתי וכאמצעי קשר עם העולם, בתחום החברתי

באמצעותו ניתן . חינוכית לאוכלוסייה הרגילה וכן לאוכלוסיית החינוך המיוחד–בעבודה טיפולית 

למידה באמצעות מחשב תורמת ליישום מטרות . לקדם ולאפשר לאנשים אלו לממש יכולותיהם 

, באמצעות השימוש בחומרה ותוכנה מתאימות. עם פיגור שכלי חינוכיות ואישיות אצל אנשים

לקיים זיקת גומלין עם הסביבה ולתרגל , ללמוד, יכולים האנשים עם הפיגור השכלי לתקשר

 .ל בונות בטחון עצמי ודימוי עצמי חיובי"כל המיומנויות הנ. משימות לימודיות

 

 יתרונות המחשב 

הפעילות במחשב מתאפיינת בכך שניתן להתאימה לכל . לעבודה באמצעות המחשב יתרונות רבים

 :ולרוב המגבלות הפיסיות, לכל רמת תפקוד, גיל

לומדות . לפעילות במחשב אופי בידורי. פעילות מהנה לשעות הפנאיהמחשב מספק  .1

ריבוי האפקטים הקוליים והחזותיים . נתפסות כמשחק, גם אם מטרתן לימוד, המחשב

פעילות . מסבים הנאה מרובה לכל הגילאים ולכל הרמות, יבשילוב עם היכולת לשלוט בכל

זו מתאימה מאוד לשעות הפנאי  בשל יכולת הגיוון וההתאמה האישית לרצונו ויכולתו 

המהוות שינוי משגרת היום , דרך המחשב ניתן להיחשף לחוויות שונות ומהנות. של האדם

 .יום

ידי -א מאפשר למידה פעילה עלהו. בדרך פעילה ומהנה כלי המזמן למידההמחשב מהווה  .2

. וכן על ידי סימולציות למצבים או בעיות שבהם עשוי האדם להיתקל, תרגול ואימון

סביבת המחשב מעוררת אתגר . שינון חומר והזכרות, המחשב מאפשר ניסוי וטעייה

, תמונות, כל התוכנות מלוות בצליל. ומספקת משוב מיידי והולם לאדם המוגבל

ניתן לשחק וללמוד איתן אינספור פעמים בדרכים . נעימים למשתמש אנימציות ומשובים

 .דבר התורם להנאה וללמידה, מקבל משוב מיידי, המשתמש. מגוונות

חיזוק יכולות קיימות ויצירת מנגנוני פיצוי ליכולתו טכנולוגיית המחשב מאפשרת  .3

ותפקודים  באמצעותו ניתן לאתר ולהעריך תחומים. של האדם עם הפיגור השכלי הפגועה

, כמו כן. חזקים ולעודד אותם וכן לאתר תחומים ותפקודים חלשים או לקויים ולטפחם

באמצעות העזרים המיוחדים , גם אנשים עם מוגבלות פיזית יכולים לחוות הצלחה

 . המצורפים למחשב
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, ניתן להתאים את הפעילויות לרמתו. ללמידה אינדיבידואליתהמחשב מהווה כלי יעיל  .4

, המחשב מציע מגוון אפשרויות. לתחומי העניין ולרצונותיו של האדם, מוטוריתליכולתו ה

 .וכל אחד יכול לבחור את האפשרות המתאימה לו

, ציורים, י תמונות"מגרה את הצד הויזואלי ע – מפעיל מספר חושים בו זמניתהמחשב  .5

יומנויות מפתח מ, מוזיקה, דיבור, י צליל"משתף את חוש השמיעה ע, אנימציות וסרטונים

 .יד ועוד-תיאום עין

האדם לומד להפעיל באופן עצמאי את – פעילות עצמאיתהמחשב מעודד ומאפשר  .6

לומד לבחור מתוך אפשרויות בתוך התוכנה , בהמשך. התוכנות והעזרים השונים, המחשב

השימוש במחשב נותן תחושה של שליטה ובחירה ומאפשר . עצמה או בין תוכנות שונות

 .דוגמה באמצעות האינטרנטל, חיבור לעולם

הפעילות  -לעבור ממצב פסיבי למצב אקטיביהמחשב מסייע לאדם עם הפיגור השכלי  .7

לשם כך עליו ללמוד לשלוט . במחשב יכולה להתקיים רק אם האדם מפעיל את המחשב

 .ולהיות אקטיבי בהפעלתו -בכלי

הנו נורמטיבי  עיסוק זה. עיסוק יוקרתי ומקובל בחברה המודרניתהשימוש במחשב הנו  .8

 .ומאפשר לאדם עם פיגור שכלי לחוש פחות חריג

 .ללא חשש מתחושת בושה בעקבות כשלון מאפשר התמודדות עצמיתהמחשב  .9

לשימוש  פנוי וזמין תמידרוח או מחלות כשל בני אדם והוא -המחשב אינו נתון למצבי .10

 .האדם

, חברתייםויכול להוות כלי ליצירת ושימור קשרים  כלי תקשורתהמחשב משמש  .11

, באמצעות עזרים נלווים( 'ר וכד'באמצעות תוכנות ייעודיות לכך כגון מסנג. )משפחתיים 

 .ניתן לקיים תקשורת גם ללא יכולת קריאה וכתיבה
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 המחשב ואיכות חיים

בתכנים ובקצב לצרכיו , מאפשר להתאים את הפעילות עמו, המחשב כאמור –היחיד במרכז 

ואת קצב ההתקדמות לרמתו ולרצונו של , ת תוכן הפעילות וכמות התרגולא, של היחיד

מתאפשר גם לאוכלוסיות , לאור פיתוחים רבים של חומרה ותוכנה, בשנים האחרונות. האדם

באמצעות עזרים , עם צרכים ייחודים להפעיל את המחשב ולהראות את יכולתם האמיתית

ניתן להעריך את יכולותיו , באמצעות המחשב. מתגים ועוד, מסך מגע, מקלדות חליפיות: כגון

 .ורצונותיו של האדם ולבנות תוכנית עבודה אישית עמו

באמצעות המחשב יכול האדם המוגבל  –מימוש עצמי  ותחושת שליטה ופיקוח על החיים 

שימוש במחשב מאפשר לאדם להתנסות בחוויית . לבוא לידי ביטוי ולחוש שליטה על סביבתו

באמצעות הפעילות . יה תתפתח אצלו הרגשת עצמאות וערך עצמישבעקבות, הצלחה

המחשב . שאינן באות לידי ביטוי בדרכים אחרות, הממוחשבת ניתן לגלות יכולות חבויות

ואיתור קשיים והישגים באופן , התקדמות, מעקב אחר פעילות, מאפשר אבחון רמה

ק תוצרים שלא יכול היה באמצעות הכלים הפתוחים שבמחשב יכול האדם להפי. אובייקטיבי

כמו כן קיימות . דיסקים למוסיקה ועוד, מעבד תמלילים, מחולל גראפי: כגון, בלעדיהם

ובכך מאפשרות לאדם לבצע פעולה , תוכנות המאפשרות התגברות על המכשולים המוטוריים

 (.לדוגמה הרכבת פאזלים)שלא יכול היה בדרך אחרת 

על ידי כך שהאדם מקבל  , ם בחוג המחשביםמתממשי ,הבחירה החופשית ועקרון הגוון

למשתמש . שליטה ובעלות על עמדת מחשב וכן בחירה בסוג הפעילות אותה הוא רוצה לבצע

. על ידי בחירת רמת המשחק והתקדמות ברמות, ישנה אפשרות לשלוט על קצב התקדמותו

ירה הן אפשרויות הבח. המחשב נותן למשתמש בו משוב אובייקטיבי המשקף את התקדמותו

 .רבות ומגוונות ביותר

, חשבון, כתיבה, קריאה)מיומנויות בסיסיות  נרכשות ומשתכללות באמצעות המחשב

ועשויות לשפר את הדימוי העצמי ואת , המשמשות את האדם( ועוד, מיומנויות מוטוריות

המשתמשים . המחשב מעורר את הסקרנות ומזמן למידה בדרך פעילה וחוויתית. איכות חייו

לומדים , (סורק ועוד, מדפסת)ים להפעיל את המחשב והאמצעים הנלווים אליו לומד

מתרגלים מיומנויות , ('מחולל גראפי וכד, מעבד תמלילים)להשתמש בכלים ממוחשבים 

ומעשירים ( 'וכד,  כסף, מושגי זמן, מושגי התמצאות במרחב, חשבון, כתיבה, קריאה)שלמדו 

 (.'יות אינטראקטיביות וכדאנציקלופד, טריוויה)את הידע הכללי 

המחשב הוא כלי המגביר את . תוך כדי לימוד ומהנההפעילות במחשב נעשית בדרך משחקית 

הוא משלב אלמנטים חושיים ומהווה כלי שאינו מאיים ואינו גוער . המוטיבציה ללמידה

תוך , באמצעות המחשב לומד האדם בדרך מהנה ויעילה מושגי יסוד. בלומד על חוסר הצלחה

הוא גם מאפשר ללומד . שימוש בתחומי תוכן שונים ובמיומנויות ובכישורים קוגניטיביים

. תוך שינוי רמת הקושי והצגת החומר הנלמד בדרכים שונות , לתרגל בדרכים שונות ומגוונות

, באמצעים מגוונים ומעניינים, מושגים ותכנים, הוא מאפשר חזרה מרובה על מטלות

, מתן המשוב המיידי. עד להפנמת הנלמד, ושוב על אותה פעילותהגורמים לאדם לחזור שוב 

 .מונע תרגול סתמי של טעויות
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חוקרים רבים התייחסו לתרומת המחשב  –יצירת קשרים חברתיים ויחסים בינאישיים 

בזמן תרגול במחשב בזוגות או . להתפתחות הרגשית ולהשפעת המחשב בתחום החברתי

ילמדו לעבוד , כך. ולהשתמש במיומנויות חברתיותיכולים המשתמשים לפתח , בקבוצות

באמצעות גלישה . המחשב מעודד התנהגות חברתית נורמטיבית. בשיתוף פעולה ולתקשר

יכול המחשב , דואר אלקטרוני ומשחקים אינטראקטיביים ברשת, באינטרנט באתרים שונים

 . להוות אמצעי קשר עם העולם ועם אנשים אחרים

. ר'התקשרות בין חניכים ממסגרות שונות באמצעות האינטרנט מסנגלאחרונה פותח פרויקט 

פותחת פתח להגדלת והעשרת המעגל החברתי של החניכים באמצעות התקשרות , אפשרות זו

 .  תמונה ווידאו, ו מלווה בקול/בכתב או, התקשורת מתבצעת בזמן אמת. במחשב

ות התמודדות עם דילמות שימוש בתוכנות מסוימות מדרבנ. המחשב מסייע בתחום החברתי

המשתמשים יכולים לגייס את "(. תן תגובה", סדרת מולטי וילו" יש לי פתרון)"חברתיות 

ניתן לכתוב ולעצב באמצעותו ברכות . המחשב להכנת דפי מידע למועדון או עיתון חודשי

 .'לשתף זה את זה בהכרות וצפייה בדיסקים אישיים וכד, ומכתבים לחברים ולמשפחה

תלמידי מחויבות , לעיתים קרובות מעודד המחשב מתנדבים, יסוק הנורמטיבי בובשל הע

 .ח לפעול במשותף מול המחשב"אישית ופר

 

 מטרות שילוב המחשב בשעות הפנאי אצל אנשים עם פיגור שכלי

 :חברתיות –מטרות רגשיות 

 העלאת הדימוי העצמי 

 פיתוח תקשורת בין אישית וכשרים חברתיים. 

 מאית ויוזמה אישיתעידוד עבודה עצ. 

 חיזוק והבלטת הצדדים החזקים אצל האדם. 

 

 :מטרות לימודיות ומוטוריות

 העשרת עולם הידע 

 -תכנון מהלכים, יכולת  ארגון,מילוי הוראות: טיפוח מיומנויות למידה בסיסיות כגון

 .פתוח יכולת תכנון מהלכים ופתרון בעיות

 פיתוח וטיפוח מיומנויות חשיבה ומושגי יסוד. 

 עידוד כתיבה ויכולת הבעה. 

 הבנת הקשר שבין לחיצה להפעלה וכן הבנת סיבה . תגובה-פיתוח הבנת קשר גירוי

 .פעולה מסוימת גורמת לתגובה מסוימת –ותוצאה 

 בידוד . )מתג בודד/ תרגול מיומנויות מוטוריקה עדינה באמצעות לחיצה על מקש

 ('וכד, לחיצות מבודדות ברצף, לחיצה ושחרור המקש, לחיצות

 איתור האפשרות , פתוח יכולת בחירה של אפשרות רצויה מתוך מגוון אפשרויות

 . הרצויה

 מקש . )פתוח יכולת זיהוי המקשים  והכרת השימוש בהם לצורך פעילות רצויהenter ,

 ( מספרים, אותיות, חיצים, רווח
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 הגברת המוטיבציה ללמידה. 

 הלכה למעשה

 
 סביבת עבודה
שולחנות )מחשבים וציוד נלווה , חדר פנוי לפעילות עם מחשביםהכוללת  – תשתית פיסית

על . לומדות מתאימות לאוכלוסייה ועזרים נלווים במידת הצורך/תוכנות( 'כסאות וכד, למחשבים

, רשת/מצלמת עינית, יש לדאוג לחבור לאינטרנט, ר'מנת להשתמש באמצעי התקשורת מסנג

 .רמקולים או אזניות, מיקרופונים

או מדריך שעבר השתלמות בשילוב המחשב עם אוכלוסיית /מדריך מקצועי ו  - ושיתתשתית אנ 

שיתוף פעולה ותמיכה של . החינוך המיוחד וקבוצת דיירים המגלים עניין בפעילות עם המחשב

 .מנהל המסגרת ורכז החינוך במסגרת

לתיקון הזמנת טכנאים , תחזוקת מדפסות: הקצאת משאבים לתחזוקה שוטפת - תשתית כלכלית 

הקצאת משאבים לעזרים נלווים . שדרוג מחשבים, החלפת רכיבים מקולקלים, או התקנה

 .הקצאת משאבים לרכישת והעשרת תוכנות. ולטכנולוגיה מסייעת

 ארגון סביבת עבודה

: אמצעים נלווים כגון. 4מחשב  . 3כיסא מתכוונן . 2שולחן מחשב . 1: עמדת מחשב תכלול

 .סורק ובמידת הצורך עזרי טכנולוגיה מסייעת, תמדפס, מיקרופון, אוזניות

 ציוד ואביזרים

 :דוגמה למפרט מחשב רצוי

 לוח אם 

  מגה או יותר של אינטל 2.8מהירויות  4מעבד פנטיום 

  זיכרוןDDR  256  מגה 512מגה או 

  מגה 128מגה או  64כרטיס מסך זיכרון 

  (רצוי שטוח)' אינצ 17מסך 

  7200מגה  80או , 7200מגה  40דיסק קשיח 

  128כרטיס קול 

 רמקולים עם יציאה למקרופון 

 52רום מהירות . די.כונן סי 

  1.44כונן 

 כרטיס רשת 

 עכבר 

 מקלדת 

 אוזניות 

  תוכנת הפעלה– WINDOWS XP 
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 טכנולוגיה מסייעת

מוצר שהותאם או , מוצר מדף)מוצר או מערכת , המונח טכנולוגיה מסייעת מתייחס לכל פריט

שמטרתם לייעל ולשפר את יכולות התפקוד של הפרט אשר יש לו צרכים ( יוצר ותוכנן במיוחד

 .מיוחדים

מטרתה של הטכנולוגיה המסייעת היא לאפשר למשתמש בעל הצרכים המיוחדים להגיע 

להקנות לו את היכולת לתפקד על בסיס שווה לאוכלוסייה , למיצוי מלוא הפוטנציאל שלו

 .רגילה ולהעלות את רמת עצמאותו

 .כנולוגיה מאפשר למשתמש להצליח במשימה ולחוות חוויה של הצלחההשימוש בט

יש , לפני ההחלטה על התאמת הטכנולוגיה. התאמת הטכנולוגיה הנה אישית לכל משתמש

לבצע הערכה בסביבתו הטבעית של הפרט בעל הצרכים המיוחדים ולבחון את הנקודות 

 :הבאות

פוטנציאל הלמידה , פתחותורמת הת, אופי מוגבלותו של בעל הצרכים המיוחדים .1

 .המוטיבציה שלו להצליח ומטרות העבודה אתו, גילו הכרונולוגי, שלו

 .בבחירת הטכנולוגיה המסייעת( ככל שניתן)יש לשתף את המשתמש  .2

 .יש לבדוק שהאמצעי הטכנולוגי עובד בהתאמה עם שאר מרכיבי המחשב .3

 . אירצוי לבחור טכנולוגיות שקל ללמוד להפעיל אותן באופן עצמ .4

, שאינה מתקלקלת ואינה מצריכה תיקונים רבים, יש לבחור בטכנולוגיה אמינה .5

 .ולהעדיף מוצרים המציעים תמיכה טכנית טובה

 דוגמאות לפריטים מומלצים בטכנולוגיה מסייעת

 

 שם פריט

 "קומפי"מקלדת 

 אינץ 17מסך מגע  

 "אייזק"מקלדת 

 (מורחבת)מקשים  7מקלדת 

יש צורך לקנות , דליםישנם בכל הג)מתגים 

 "(אייזק"מקלדת 

 מתגים גדולים מסוגים שונים

 עכבר עם כדור גדול

 כסאות ושולחנות מתכווננים
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 דוגמאות למערכי שיעור 

מספר , יש לקבוע לוחות זמנים. יש לבנות תכנית עבודה מסודרת ומפורטת לחדר המחשבים

אמת לומדות למטרות שנקבעו הת, מטרות אישיות לכל משתתף, משתתפים בכל זמן נתון

 .והתאמת עזרים נלווים רלבנטיים

 

 דוגמה למשחק מחשב

 תגובה –משחקי גירוי : הנושא

 .כולל מוגבלים מוטורית. עמוק/ פיגור בינוני: המשתתפים

, רגל: כגון)מתגים המותאמים לעבודה עם איבר פעיל ונשלט של המשתתף : האביזרים הנחוצים

 ."Swich on travel" תוכנת, ('ראש וכד

בתוכנה זו על המשתתף ללמוד את הקשר בין הלחיצה שלו על המתג לפעולה שמתרחשת : מהלך

עד להרכבת התמונה השלמה שבה , כל לחיצה תגרור בניית חלק מסוים של כלי רכב. על המסך

 .יצפה המשתתף באנימציה של נסיעת כלי הרכב

( הרכבת תצריף)עצמאי ולבצע מטלה יכול המשתתף לפעול באופן , מעבר להנאתו מהפעילות

 .שלעיתים לא מתאפשרת ללא המחשב

הפעילות הנדרשת כאן היא . ניתן להתקדם להפעלת שני מתגים, לאחר הצלחה בהפעלת תוכנה זו

 .בחירה במתג הנכון בזמן הנכון

 

 דוגמא למשחק מחשב

 משחק משולב משימות: הנושא

 .לגיל הצעיר, פיגור בינוני: המשתתפים

 .'חברת מיראז –" פו הדוב במסיבת יום הולדת"תוכנת : ם נחוציםאביזרי

בכל . על המשתתף לסייע לדוב להכין מסיבת יום הולדת. משחק זה הנו משחק משימות: מהלך

על המשתתף לנסות ולאתר . צריך לחפש פריט מסוים על מנת לבצע משימה רצויה, שלב במשחק

ניסוי ואיתור הפריטים הרלוונטיים בתוך מרחבי מציאת הפריטים כרוכה ב. את הפריטים השונים

כמו כן יש לנצל את הזיכרון החזותי והמרחבי על מנת להגיע לחדרים מסוימים . הבית שעל המסך

 .במשימות השונות

. המשחק משלב פעולות וידע מחיי היום יום ופעילויות חווייתיות המסבות הנאה רבה למשתתף

 .וליים נחמדיםהמשחק דובר עברית ויש בו אפקטים ק

: יש לחשוב היכן לחפש את מרכיבי העוגה. עוזרים לדוב להכין עוגה: פעילות לדוגמא מהמשחק

כמו כן יש לארגן את הכלים והמכשירים . 'וכד, במחסן,בארון התחתון או בעליון, במקרר

 .פעילות יצירתית לקישוט העוגה, ולבסוף. באמצעותם מכינים עוגה

רצוי שישב המדריך עם המשתתף ויעורר אותו לחשיבה , הראשונות לפחות בפעמים, בעת המשחק

 .יתווך לו בין ידיעותיו לבין המתרחש במשחק, בכיוונים שונים
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 דוגמה למשחק מחשב

 משחק לפיתוח החשיבה והזיכרון המרחבי: הנושא

 (ללא הגבלה מוטורית בידיים)פיגור בינוני  :המשתתפים

 ". באפלהעכבר "התוכנה  :אביזרים נחוצים

ימין  –כיוונים , הכרות עם חלקי הגוף: כגון,פעילויות מקדימות למשחק זה' יש לבצע מס :מהלך

 .פעילויות בנייר וצבע בנושא כיוונים ומבוכים, הכרת המרחב האישי והסביבתי, ושמאל

המשחק מחייב התמצאות בכיוונים וזיכרון של מיקום . זהו משחק מיקום ותנועה של דמות במבוך

בתוכנה זו המשתתף נדרש להוליך עבר במבוך אשר קירותיו הולכים ונעשים צפופים . רחבבמ

, בשלב הבא. על המשתתף להשתמש במקשי החיצים תוך שהוא מוביל את העכבר במבוך. בהדרגה

כלומר להוליך את העכבר במבוך , נעלמים הקירות ועל המשתתף לזכור את מיקומם הקודם

 .וירטואלי

המשחק ערוך באופן מדורג . בצלילים ובאופן השליטה על מרכיביה, וון רב ברקעיםבתוכנה קיים גי

. מהקל אל הקשה ובכך מקל על המשתתף לשפר התמצאותו ושליטתו בהפעלת מקשי החיצים

 .שליטה זו הנה תנאי בסיסי להפעלת משחקים רבים

מעצם העובדה .  העיסוק בתוכנה זו יכול להביא לשיפור יכולת תכנון מהלכים ופתרון בעיות

ניתן להאריך בהדרגה את משך הריכוז של המשתתף במטלה  -שהתוכנה מדורגת ברמות הקושי

מהווה תוכנה זו פתח לפעילויות רבות נוספות שיכולות להסתמך או , עבור המדריך.  אחת

 .להתלוות אליה

 

 דוגמה למשחק מחשב

 פעילות יצירתית: הנושא

 פיגור בינוני :המשתתפים

 . ח"של חברת מט –" אצטרובל"התוכנה : חוציםאביזרים נ

התוכנה משלבת בסביבת עבודה . תוכנת אצטרובל מהווה מרכז כתיבה ויצירה למשתמש: מהלך

המאפשרים למשתמש ליצור בצורה עצמאית לחלוטין , גרפיים וקוליים, אחת כלי הבעה מילוליים

המצויד " סטודיו לציור", תימעבד תמלילים ידידו: תוכנת אצטרובל מכילה. מסמך מולטימדיה

 ".מדברות"מנגינות ומילים , ניתן לשלב ביצירה גם צלילים. במגוון צבעים והדפסים

דפי עבודה מוכנים לצביעה שיוכנו עבור ": אצטרובל"תוצרים לדוגמא שניתן להכין בעזרת 

עם סיפור אישי על חוויה משולב , סיפור מצויר בהמשכים מלווה בקולות וצלילים, המשתתף

 ,המשתתף לאדם אחר ןיית/מכתב קצר עם חותמות שישלח, תמונות שנבחרו על ידי המשתתף

 .אירוע אחר/ הזמנה ליום הולדת

באמצעות התוכנה מקבל . התוכנה מעודדת ומגרה את כושר היצירה וההבעה של המשתתף

 .מסוגלות ועצמאות, המשתתף תחושה של שליטה

אישיים של המשתתפים בזכות התוצרים -קשרים ביןהשימוש בתוכנה זו יכול לתרום לטיפוח 

 .שמפיק המשתתף
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 שילוב בעלי חיים 

 מבוא

 

הוא . אלפי שנים חי האדם בהרמוניה עם הסובב אותו בקשר בלתי אמצעי שמילא את הווית קיומו

הוא יצר דמותן על קירות המערות בהן , הוא חש את הטבע ובעלי החיים, חי את שינויי העונות

 .וידע להודות להן בטכסי הפולחן כי קרבתן נותנת לו את החייםהוא חי 

בנינו בתים ואנו חיים  ,נותק הקשר הבלתי אמצעי משום שלמדנו לייצר מזון  ותפתחותנהבתהליך 

, עבודה, בייתנו מספר בעלי חיים המשמשים למזון .  בקהילות גדולות העוזרות לפרט לשרוד

הצורך במגע וקשר עם הטבע נשאר חבוי בכל אחד . כך וחברה אולם אנו משלמים מחיר יקר על

די להיכנס היום למרכול ולראות את מדפי המזון לבעלי החיים אביזרי גינון ושתלנות כדי . מאתנו

 .להבין עד כמה אנו זקוקים לקשר ומגע עם עולם החי

המפגש . מצב הבריאות או מצב הרוח , מעמדנו, פ כישורנו"בעלי החיים אינם מעריכים אותנו ע

 .אינו מותנה בזמן או במקום וכשכזה הוא מרכיב חשוב באיכות שעות הפנאי

לטפל ולהתחבר אל , הצורך לדאוג. מפגש עם בעלי החיים הוא במרבית המקרים מפגש עם עצמך 

 .צרכיו של אחר יוצרים חיבור אינטימי עם ישות נוספת

הסביבה ובעיקר התחברות אמיתית פתיחות כלפי , אנו בוחרים בין אפשרויות שונות של בילוי

 .לרגשותינו

פ צורכיהם ורצונם לא איבדו את הרצון  לעשות זאת "בני אדם שנבצר מהם לחיות את חייהם ע

 .וחובה עלינו לנסות ולאפשר איכות חיים  ובחירה בשעות הפנאי כל אחד לפי יכולתו

לתרום לפרט באם רצונו גישה זו למושג איכות שעות הפנאי מעצימה  יכולתם של בעלי החיים 

 .  בכך

הרצון לשלב את בעלי החיים במערכת איכותית של שעות הפנאי מחייבת חשיבה גם על צורכיהם 

 .עד כמה אנו פוגעים בהם ועד כמה ננסה לשמור ולשפר תנאי חייהם . וזכויותיהם

עלינו במציאות . הקושי הגדול העומד בפני מי שמנסה ליישם את הנאמר הוא במפגש עם החיים

 .להבין כי יש צורך להתפשר ולהתאים את העבודה למערכת אותה אנו אמורים לשרת

האופרטיבית ותותאם למציאות  ההשלב הראשון יהיה תמיד הגדרת המטרות מהן תיגזר העשיי

 .של כל מקום ומקום
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 :עומדים העקרונות הבאים, פנאי בכלל ופעילות עם בעלי חיים בפרטבבסיס פעילויות ה

באיזו רמת , המשתתף בפעילות מוזמן לבחור האם להיות שותף לפעילות -בחירה חופשית 

ומידת הקרבה הפיסית , מה יהיה טיב הקשר, עם איזה בעל חיים יצור קשר, מעורבות להשתתף

, ליטוף, ח"בע" אימוץ: "ת המאפשרות בחירהכמו כן מוצע לו מבחר פעילויו. לבעלי החיים

 .'שהייה בפינת החי בסביבת בעלי החיים וכד, ניקוי כלובים, האכלה

כאמור מוצעות למשתתף אפשרויות רבות מהן יוכל לבחור את המתאימה לו ביותר באותו  -גיוון 

 . יום ובכלל

ושת קירבה ואינטימיות תח, הפעילות עם בעלי חיים מסבה הנאה רבה למשתתפים -הנאה וטיפוח 

, מיומנויות האכלה, טיפול ואחריות על בעל חיים: פעילות זו גם מפתחת מיומנויות חדשות. אתם

 .'ניקוי וכד

 : חיה יכולים להבחין בחמישה מאפיינים -בבסיס הקשר אדם

במשך חיינו אנו כמהים . המגע הוא צורך קיומי והוא חיוני להתפתחותו התקינה של כל אחד - מגע

כאשר נוצר קשר ומגע אנו . למגע אנושי ומשתדלים לספק צורך זה גם על ידי תחליפי מגע אנושי

 .את קשרנו עם בעלי החיים ומספרים להם דברים שלא נספר לאף אחד אחר" מאנישים"

הם מקבלים אותנו כמו שאנחנו ואנו . בעלי החיים אינם מעריכים ושופטים  - הכלה וקבלה

 .ג להם ולאהוב אותםמקבלים על עצמנו לדאו

כאשר קיים קשר עם בעלי חיים חווית ההצלחה היא אמיתית ומתאימה לכל  - חוויות הצלחה

 .בעיקר משום שהחוויה באה מהאדם עצמו ולא מהערכה חיצונית, אחד ביכולתו

. בחברת בעלי החיים קל לארגן מערכת חוקים הנעזרת במוטיבציה ורצון לקשר - חוקים וגבולות

 .חומים ברורים ומקובלים היא נדבך חשוב גם בחוויית ההצלחההעבודה בת

המידע מצוי במעגל . הרצון לדעת ולהכיר בא מכוון האדם ומסדר יומו - למידה חווייתית מזדמנת

הידע נרכש . מזון ועוד, חברות, כעס, חיזור, המלטה, כגון גידול צאצאים, החיים של בעלי החיים

 .ים עצמםבצורה חווייתית ונלמד מתוך החי

ההנאה (. ליטוף, האכלה, טיפול)קשרינו עם בעלי החיים באים מבחירה חופשית והפעילות מגוונת 

האדם הפועל מטפל . היא מרובה משום שהחוויה באה מתוך האדם עצמו ולא מסביבתו החיצונית

דבר המאפשר חוויה של מעבר מתחושת היותו סביל מרבית , ולוקח אחריות פעילה על יצור אחר

האדם  -התקשורת עם בעל החיים מתאפיינת בניסוי וטעייה.  זמן להיותו פעיל ולוקח אחריותה

 .ובונה עמו לאט את הקשר המיוחד להם, צרכיו, העדפותיו, לומד להכיר את בעל החיים

זו . מגבלותיו, מראהו, ללא קשר ליכולותיו -תמיד על כבודו של המשתתף" שומרים"בעלי החיים 

 .ת זו מתאימה כל כך לאדם עם הצרכים המיוחדיםגם הסיבה שפעילו
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 -פינת החי 

 מטרות

 :על מנת להקים פינת חי יש להגדיר מראש את מטרותיה             

  יצירת מרחב המאפשר בחירה בין פעילויות שונות סביב נושא בעלי חיים ונושאים

 .אחרים

 ייםפיתוח קשרים עם בעלי החיים וקשרים בין איש,. 

 פ הצרכים "המאפשרת ביטוי ייחודי ע יצירת סביבה רגועה עבור המשתתפים

 .והיכולות

 עם בעלי החיים והמגע עיבוד חוויות רגשיות באמצעות הקשר. 

 טיפול בבעלי החייםל (תעסוקה) לפעילות עמלנית יצירת אופציה. 

 ופעילויות נוספות  יצירת סביבה נעימה לבילוי בשעות הפנאי. 

 רכישת הרגלי התנהגות  , העשרה, ב המאפשר פיתוח כישורי חייםיצירת מרח

 .נורמטיביים על בסיס חוויה והנאה

-  תכנון פינת החי

 גישות לפינות חי ו אפשרויות מספר: 

     בפינה מדגם זה נמצאים בעלי החיים בתוך  - טיולים וביקורים ,פינת חי לתצוגה                    

 הפעילות נותנת תשובה טובה לצד העמלני  .וליהנות םבים ואפשר לצפות בהכלו                   

  . של בעלי החיים בכלובים מקשה על פעילות אינטימית םהימצאות(. תעסוקה)                   

   מרחב " ין עבמ משתתפיםבפינה זו נמצאים ה - חינוכית-פינת חיות מחמד טיפולית                   

 .יש אפשרות לפעילות אינטימית. ובעלי החיים נגישים למגע ומשחק "טיפולי                   

 בהתחשב בהגדרת המטרות וכן היכולות הכלכליות והפיזיות אנו ממליצים על מפגש                     

 כך  מתוך. בלתי אמצעי עם בעלי החיים תוך שמירה על אסתטיקה ורווחת בעלי החיים                   

 .המלצתנו היא על פינת חי טיפולית חינוכית העונה על מירב המטרות                   

  תכנון-  

   התאמת   :גוןכ, סגרת ומסגרתאיתור צרכים  ייחודיים לכל מ , הגדרת המטרה -

  התאמת מבנה קיים לצורכי .  שלהם יכולת התנועהלו דייריםהפעילויות לרמת ה                     

 . ' דעלי החיים וכבגידול                      

 .הפרויקט תשילוב הצוות הטכני בתכנון ובבניי, גיוס המשאבים הכלכליים  -               

 בליווי הצוות הבכיר והמקצועי במסגרת וכן צוות  ת התשתית החינוכיתהכנ -     

  .תחזוקה       

 .סגרתחיים וגידולם בתחום המאיתור והכנסת  בעלי  -                

 שלית פינת חי הנה פרויקט מורכב המחייב שיקול דעת לא רק משום עלות הקמתה  אלא ביבנ

 .ההתחייבות  לתחזוקה נכונה לאורך זמן  והצורך בתשתית חינוכית מתאימה
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 :הגדרת הצרכים של פינת חי טיפולית

  8 מבנה או סככה שהחלל הפנימי שלו יהיה בגודלx4 לאפשר גידול בעלי חיים  כדי

 .ופעילות עם הדיירים

 בנה  או בקרבתו חייבים להיות שירותים במ. 

  פתח הדלת יהיה גדול מספיק  .המבנה יהיה סגור  ברשת או בניה קשיחה כולל דלת

 .לאפשר כניסת עגלות 

 המבנה יהיה מחובר לרשת החשמל והמים. 

 פתחי מים ,להקפיד על שיפוע נכון  יש. רצוי בטון, הרצפה יכולה להיות מסוגים שונים

 .וחיבור לביוב או בור ספיגה

 הכלובים יהיו צמודים לקירות או על מדפים  .בעלי החיים יגודלו בכלובים מתאימים

 .החלל הפנימי יהיה פנוי עד כמה שאפשר לפעילות. צמודים לקיר

 אפשר לקנות ציוד מתאים או לבנות. סידורי ההאכלה והשתייה יהיו אוטומטים 

 .סגרתבעזרת הצוות הטכני של המ

  (' ד וכ, ונטה, מאווררים. ) רצוי לסדר אוורור טוב 

 רצוי סגירה שקל להסירה בחודשי . המבנה יהיה  עם סגירה והגנה מפני גשם ורוחות

 .הקיץ

 צוות ההפעלה יהיה מודע לחשיבות איכות חייהם של בעלי החיים וידאג לרווחתם. 

  כלובים  יכלי עבודה לניקו, ח"חסון של מזון בעאר יתאפש( או בסמוך אליו)במבנה

 .חיהופינת 

 כגון, חשוב שלרשותו של מפעיל פינת החי יהיו זמינים אמצעי עזר דידקטיים :

חשוב שעזרים דידקטיים . חומרים ליצירה, קלטות וידאו ואודיו, משחקים, ספרים

 .מצורפות דוגמאות. ויכבדו את גילםת המשתתפים יתאימו לרמ

 

 החי וגורמי חוץ פינת

בניסיון רב שנים . פינת החי במסגרת אינה מנותקת מחוקי המדינה וההתפתחויות בתחום זה

 :הוגדרו גורמי חוץ להן חייב רכז פינת החי להתייחס ואלו הם

 ח"חוק צער בעלי חיים המגדיר במדויק מהם הצרכים המינימאליים של בע. 

 הקשר עם השירותים הוטרינריים. 

 תורמים, חנויות, םהקשר עם ספקי. 

 

פורסם ברשומות והגדיר בחוק את  1994 –ד "חוק צער בעלי חיים תשנ –חוק צער בעלי חיים 

החוק מתאר במדויק מהם הצרכים המינימאליים של . הקשר בין בעלי חיים והאדם המחזיק בהם

ול בבעל אחזקה וטיפ, מדריך להקמה: "מידע זה ניתן להשיג בחוברת. ח המוחזקים בפינות חי"בע

. האגף לחינוך התיישבותי והפיקוח על המדעים, משרד החינוך -"חיים בפינות חי ומוסדות חינוך

בהפקה של המשרד לאיכות " חברה ומה שביניהן, חיות"כמו כן ניתן למצוא זאת גם בספר 
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-6406671' טל) א "מאוניברסיטת ת, את החוברת והספר ניתן להזמין דרך חיות וחברה. הסביבה

03) 

חייבים , לצורך הפעלה תקינה של פינת חי במוסד חינוכי –הקשר עם השירותים הוטרינריים 

דרישותיו מותאמות . ל משרד החינוך בנושא אחזקת פינות חי בבתי ספר"לאמץ את חוזר מנכ

אנו ממליצים שכל פינת חי תחויב בקשר . לאחזקת פינות חי במסגרות המגורים לחינוך המיוחד

פעמים בשנה וייקח את האחריות על אירועים חריגים  4שיבקר לפחות עם רופא וטרינר 

אנו ממליצים למנהלי המסגרות להתנות פתיחה והפעלה של . המצריכים התערבות בעל מקצוע

 .פינת חי בקשר עקבי עם וטרינר

רכישת )הפעלה שוטפת של פינת חי מחייבת קשר עם ספקים  –חנויות ותורמים , הקשר עם ספקים

מאושר , כל קשר כזה חייב להיות מדווח(. ציוד דידקטי, ח"ציוד להחזקה וטיפול בבע, זוןמ, ח"בע

מדריך החוג הוא האחראי על הנעשה בפינת החי ובא בקשר עם . ונתמך על ידי הנהלת המסגרת

, קבלת הצעות מחיר ומכרזים, רכישת ציוד, התקשרות כספית עם ספק: כגון, גורמי חוץ שונים

חייבים להגדיר נהלים ברורים ומקובלים . כירת בעלי חיים מעודפי רבייה ועודמ, קבלת תרומות

 .עם הנהלת המסגרת ורכז פינת החי בנושא זה

בעלי חיים חדשים יוכנסו בהתאם . קבלת בעלי חיים חדשים תהיה תמיד דרך ספק מוכר ואחראי

לא . בעלי חייםלדרישות הוטרינר לא לפני שיבנה עבורם מקום מחייה מתאים לפי חוק צער 

מסיבות . מומלץ להשאיל בעלי חיים לגורמי חוץ או למסור אותם לפנסיונים זמניים למיניהם

באחריות משותפת בשל החשש ( כלבים, חמורים, סוסים)אתיות אין להכניס בעלי חיים גדולים 

 .תרומות אפשר לקבל רק דרך הנהלת המעון ואחרי בדיקת מקורן. לניגוד אינטרסים

 

 מוסר בהפעלת פינת חיאתיקה ו

. בשנים האחרונות הולכת ומתגבשת ההכרה בזכויותיהם של בעלי החיים במקביל לזכויות האדם

מפעיל פינת החי חייב להכיר אורחות חייהם . העזרות בבעלי חיים מחייבת התחשבות בצורכיהם

ה המתחשבת וכן הפעל, עליו לתכנן נכון את תנאי המחייה. של בעלי החיים הנמצאים בפינת החי

אחראי פינת החי חייב לדעת כיצד להימנע מרביית יתר . בצורכיהם ויכולתם של בעלי החיים

מתקיימים , בתהליך הכשרת רכזי פינת חי מועברים תהליכים אלו. ולדאוג לרווחת בעלי החיים

כמו כן . דיונים להפנמת הנורמות וכן דואגים להתקשרות הרכזים עם עמותות רלוונטיות

 .ם מפגשים מקצועיים בפורומים שונים על מנת להתעדכן בחידושים בתחום זהמתקיימי
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 -ציוד ואביזרים נלווים  

 .יש להתאים את המשחקים לגיל המשתתפים – דוגמאות משחקים לחוג חיות מחמד

 אוכלוסיית יעד תאור יצרן/שם המשחק

 דוגמאות 5נוח לאחיזה  ח"בע חותמות
 -בינוני נמוך, םייעודיס

 בינוני גבוה

פזל חיות לפעוטות 

 דורון  /ענק

, ח בגדלים שונים"דמויות שלמות של בע 4

 .מ"ס 20 -מ עד"ס 5-לבסיס ממתחברים 
 בינוני -בינוני נמוך

חיות  )ח "חצי בע-חצי

 (ברחיות  +בית 
 בינוני  -בינוני נמוך ח"כרטיסי מפל עם תמונות חצויות של בע

 בינוני -בינוני נמוך ח שונים"בע, קושי שונותרמות , םיצבעוני דורון/עץים מפזל

 בינוני גבוה  -בינוני נמוך חלקים 12עד  4מ 20*20פזלים בגודל  פזלי חיות 4

חיות  טפלק

 חרקים/בר/בית
 בינוני גבוה -בינוני נמוך יפה מאוד , צבעוני, מינציהילא

 עולם החיות
ח "בע: זוגות כרטיסים( חלקים 2פזל )התאמת 

 ח ומגוריו"בע ,ויח וצאצא"בע, מזונוו
 בינוני גבוה -בינוני נמוך

 ערכת חיות
כתוביות  בליווי A3ח בגודל "צילומים של בע 12

 ערביתב/עבריתבשל שמות 
 בינוני גבוה -בינוני נמוך

 ח מסול"דמויות בע
מתאים )מ "ס 5-6דמויות בגודל  12חבילה של 

 (כחומר לעבודות יצירה
 בינוני גבוה -בינוני נמוך

 בית ממפל/חיות בר
' ח בשני גדלים עם סקוצ"זוגות של צורות של בע

 ולוח פלנל
 בינוני גבוה -י נמוךבינונ

Maxi animals/בינוני גבוה -בינוני נמוך לוטו עם צילומים גדולים נתן 

 דורון/משחקי אצבע
תמונות על בסיס מעץ עם חור לאצבע להשלמת 

 " (דלב וכזנב של כ, חדק של פיל)ח "תמונה של בע
 בינוני גבוה -בינוני נמוך

 בינוני גבוה -בינוני  ח"משחק לוטו על בסיס צילומי בע לוטו חי

 בינוני גבוה -בינוני  ח"משחק לוטו על בסיס צילומי בע חיות בטבע

 בינוני גבוה -בינוני  ח"משחק זיכרון על בסיס צילומי בע קודקוד/מה שלי 'הפיג

 בינוני גבוה -בינוני  ח"ל בסיס צילומי בעמשחק לוטו ע לוטו חיות ראשון

 בינוני גבוה -בינוני  ח"משחק זיכרון על בסיס צילומי בע אני חרק נחמד

 בינוני גבוה -בינוני  ח"משחק לוטו על בסיס צילומי בע ח"לוטו בע

 בינוני גבוה -בינוני  ח"משחק זיכרון על בסיס צילומי בע אני אוהב חיות

 בינוני גבוה -בינוני  ח"חק זיכרון על בסיס צילומי בעמש כמו דג במים

 בינוני גבוה -בינוני  מ "ס 6* 6ח  בגודל"של בע מגנטיות תמונות 8 ח מגנטי"פזל בע

 בינוני גבוה -בינוני  ונגל'גב החייםח "תמונות בע ידי לימוד חשבון על ונגל'מספרים בג

Animals and birds 
ם בסביבה ח וציפורי"צילומים בע-כרטיסים  96

 (A4ל דף רבע )הטבעית 
 בינוני גבוה -בינוני 

 בינוני גבוה -בינוני  התאמת זוגות כרטיסים ממפל אני וביתי
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 בינוני גבוה -בינוני  התאמת זוגות כרטיסים ממפל אני ובני

 ליזה אני כו
, במבט מלפניםמ "בע: כרטיסים 3התאמה של 

 ח שלם"בע, מאחור במבט ח"בע
 בינוני גבוה -בינוני 

 בינוני גבוה -בינוני  ח בצורת פזל"תמונות של בע 3התאמת  משפחת חיות

 גבוה מעבדה לחקר נמלים עיר הנמלים

 ח בתנועה"בע
+ דוגמאות של ציורי נוף בשחור לבן לצביעה

 ח"שבלונות של בע
 גבוה

 

 

 ספרים לחוג חיות מחמדל גמאותדו

 כולל איורים גדולים וברורים לילדיםספרים מתאימים 

 הוצאה שם

 ענבל הוצאה לאור "חיות ועוד"סידרת 

 ענבל הוצאה לאור אין סיח קטן

 ענבל הוצאה לאור אני ארנב קטן

 ענבל הוצאה לאור אני חתול קטן

 ענבל הוצאה לאור שלום ארנב

 כינרת הוצאה לאור ננסי טורי/ אימא אוהבת לעולמי עולמים 

 ספרות עכשיו טדורון רוזנבל/ הכי טוב בבית 

 מ"מודן הוצאה לאור בע בעלי כנף מפלסטלינה

 מ"מודן הוצאה לאור בע גן חיות מפלסטלינה

  דויד מק קי/ בנצי

  פני מקינלי/פילים לא רוקדים בלט 

  נעמי בן גור/ יקונת 'אפצ

  אניטה דירס/ בוני ארנבוני 

  פול סטיוארט וכריס רידל/ מתנות ליום הולדת 

לוין / ש אם חרת מעשה באפרוח שהלך לחפ

 קיפניס

 

  חיה שנהב/ מיץ פטל 

 כינרת הוצאה לאור (תלת מימד)חיות ביער 

  דרור גרין/ ב של בעלי חיים -א
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 :אוכלוסייה בוגרת יותרספרים מתאימים ל

 הוצאה  שם

  יעל דר/ אלדין גור הגורילה 

  ארנבון נחמד, איך באת לעולם

 ענבל הוצאה לאור במשעול הטבע 

 כינרת הוצאה לאור התגלית הראשונה שלי 

  דודי שמאי( / צילומים)חיות בר , חיות בית

 כתר הוצאה לאור הספר הענק של החיות

 ספריית מעריב העולם הסודי של בעלי החיים

  חני דיואל/ ציפורים 

  מרקוס פיסטר/ דג הקשת 

  מרקוס פיסטר/ דג הקשת במבצע הצלה 

  נילאו ליו/ דג הוא דג 

  פאול קור/ הדג שלא רצה להיות דג 

  פאול קור( / סידרה)כספיון 

 

ניתן , גם אם רמת התפקוד נמוכה. חשוב להתאים את רמת הספרים לגיל המשתתפים -הערה

 .להתאים ספרים בוגרים הכוללים בעיקר תמונות ללא טקסט ילדותי מדי

 ספרים למדריך

 פרטים להזמנת הספר שם

 6406671-03 חברה ומה שביניהם ,חיות

 8727227-04 מטפלים על ארבע

אודין / מפגשים טיפוליים עם חיות מחמד 

 קיוזק

8727227-04 

  אברהם שלו/ המרפא הפרוותי 

  יקותיאל שרעבי/ אני מגדל חיות 
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 מערכי שיעור לדוגמא

 
 ח"צורך  הפחתת רתיעה  מבעפעילויות לל דוגמא 

,  זו על פי שיטה  ."מעגליםהצמצום "ן  לעבוד בשיטת לשם הפחתת הרתיעה מבעלי חיים נית

באמצעות ארבעה , על החייםלבמשתתף ן הבהדרגה את מעגל הקרבה הפיזית  בימצמצמים 

בדרך כלל בשלב הרביעי . השלב הראשון כולל בדרך כלל נוכחות משותפת בחלל אחד. שלבים

 .ח"ם למגע ישיר עם בעימגיע

מתקיים טקס קבוע הכולל מפגש והתייחסות ראשונית לבעל  בתחילת כל מפגש, על פי שיטה זו

 (.בדרך כלל ארנבת)החיים 

המדריך ניגש לכל אחד שואל . פתיחה הכוללת התייחסות אישית לכל משתתף –בשלב הראשון 

 .לשלומו

 .המדריך מציג את בעל החיים בפני הקבוצה –בשלב השני 

מאפשר לכל אחד להתייחס אליו , שתתפיםעובר המדריך עם בעל החיים בין המ –בשלב השלישי 

 .על פי המוכנות והנכונות של האדם המשתתף באותו שלב –ליטוף , נגיעה, באמירה

יכול המשתתף להחזיק את בעל החיים בידיו או להשתמש בעזרת המדריך ולאחוז  -בשלב הרביעי

יגלו רתיעה  חשוב לתת את הדעת על כך שישנם משתתפים שעדיין, גם בשלב זה. בו ביחד עמו

יש לאפשר לכל אחד להתקרב על פי דרכו ובמידת הקרבה הפיזית בה . ממגע ישיר עם בעל החיים

 . המשתתף קובע בעצמו בשלב זה  את מידת הקרבה שלו לבעל החיים. הוא מעוניין

: ניתן להשתמש בשירים מוכרים על בעלי חיים וכן בעזרים נלווים כגון, לצורך הפחתת הרתיעה

יות נלוות אלו מסייעות למשתתפים לגשת לבעלי החיים בצורה פעילו. משחקים, מונותת, ספרים

 .להאכיל ולפעול ביתר בטחון בסביבת בעלי החיים, ללטף, לגעת, חופשית יותר

המשתתף בוחר את בעל . מתאפשר למשתתפים להתנסות בבחירה חופשית, במסגרת פעילות זו

, כמו כן .וכן את מידת הקרבה אליו, (' אוגר וכד, קןשר, ארנבת)החיים אליו הוא רוצה להתקרב 

 . םטווח ריכוז את ומאריך משתתפיםתשומת לב האת מושך דבר ה,  ימשחק נושאת אופיהפעילות 

 .ח"מהווה בסיס להמשך עבודה בעזרת בעח "הפחתת הרתיעה מבע        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ח"גמה לפעילות מגע בבעדו

 ח"פעילויות עם בעמשתתף באמצעות הנאה ל לגרום  :מטרות כלליות
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 ח"וליצור סיטואציה של מגע בבערתיעה להפחית  

 משתתףריכוז של ה טווח יךהארל

 באמצעות חיות מחמד משתתףקשר עם ה וריצל

 גרייה חושית באמצעות חיות מחמד

 :ישיבהצורת ה

  .גורןיושבים בחצי משתתפים ה. פעילות אינדיבידואלית בתוך קבוצה

 מטרה פעילות אמצעי הערות

ברר עם לניתן ורצוי 

המשתתפים איזה 

בעל חיים הם 

מעדיפים באותו 

 .מפגש

ח "בע

, תיופרו

 שקט

ח אתו יפעלו "ציג ומתאר את בעהמדריך מ

מראה אותו   ,מן הכלובו מוציא, באותו יום

 .ללא מגע, מקרוב משתתפיםל

צגתו מדגים המדריך גישה חיובית תוך כדי ה

      .ח"ואוהדת ומפגין חיבה לבע

 תעניינות לעורר ה

 ח"בעמשתתף בה

כל שיעור על בנעשה 

להיות ערניים  מנת

לשינויים אצל 

 המשתתף

ח "בע

, פרוותי

 שקט

מתקרב לכל ,וח בידי"בע מחזיק המדריך

משתתף ומאפשר לו להתייחס אליו אם 

לטוף או כל דרך אחרת , באמצעות אמירה

  .שיבחר

בדיקת מוכנותו של  

למגע  משתתףה

 ח"עבב

מדריך להיות העל 

ערני מאוד בכדי 

לראות את מוכנותו 

למגע  משתתףשל ה

ולא לכפות  ח"בבע

קרבה במקום שאין 

 נכונות לכך

ח "בע

, פרוותי

 שקט 

, וח בידי"עם בע משתתףהמדריך ניגש אל ה

על לחזור  משתתףמציע ל, ח"את בע ףמלט

רואה מוכנות של הוא במידה ו.  פעולות אלו

ח "בע את ללטף ועוזר לבידו ו ךתומ, משתתףה

 בצורה עדינה 

יגע   המשתתף 

 בעזרתח "בבע

 תמיכה פיסית

ח "בע 

, פרוותי

 שקט

מבקש ממנו  ,ח "בע ףהמדריך מחזיק ומלט

מבצע המשתתף במידה ו. על פעולות אלו לחזור

 אותו במילים ובמגע מעודד, זאת

   המשתתף יגע 

 בעזרת ח "בבע

 תמיכה מילולית

ח "בע 

, פרוותי

 שקט

א נמצא קרוב וח כאשר ה"מדריך מחזיק בבעה

ח "אומר כמה נחמד להחזיק בע, משתתףל

ח "רצון להחזיק בעמשתתף ל םובכך גור ', דוכ

 לבד

 מגע  זוםהמשתתף  י  . 5

באופן  ח"עם בע  . 6

 עצמאי

ח "בע 

, פרוותי

 שקט

 ח"מבטא רצון להחזיק בע משתתףבמידה ו

אך מקפיד על כך  ,המדריך מאפשר זאת, לבד

 יה עדין ובטוח שהמגע יה

 ח "מגע חופשי  בבע

 ח"בע 

פרוותי 

 שקט

מאפשר ח המדריך "בבע געמשתתף נאחרי שכל 

 ח "להיפרד מבע לכל אחד

 סיום פעילות 

 

 ח"תצפית בבע  -דוגמה לפעילות 

  :מטרות כלליות
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 ח"פעילויות עם בעמשתתף באמצעות אה ללגרום הנ 

 יתוח שפהפ 

 ח"בעבודה עם בע התנהגותכללי  עיצוב 

  משתתףריכוז של ה חווטהארכת 

 טבעהמרכז בח  "ונים  של בעיהכרת אפ 

 להתנסות בבחירה משתתף לאפשר ל 

  .פעילות קבוצתית: צורת הפעילות

 מטרה פעילות אמצעי הערות

לאפשר לכל רצוי 

 משתתף לציין

 לפחות כלל אחד

כללי "מתבקשים לחזור על משתתפים ה 

ת לא לגע. לשמור על שקט  ב. א :"התצפית

 בבכלו

מתקיימת שיחה מדוע חשוב לשמור על 

      .הכללים

 ב כלליעיצו

התנהגות בזמן 

 התצפית

משך התצפית 

 12-ל -7בין 

 דקות

הוא  עליוח ש"מתבקש לבחור בע משתתףכל  

ניגש לכלוב של  המשתתף. לקיים תצפית רוצה

 ח שבו הוא בחר"בע

 המדריך מודיע על משך התצפית

התנסות 

 אישית בבחירה

להקפיד על  יש

 שקט בכיתה

ח בתוך "בע

 הכלובים 

עונה  ,משתתףבזמן התצפית המדריך ניגש ל

מפנה תשומת ליבו למתרחש , על שאלותיו

 בתוך הכלוב

 על מנת לכוון בין המשתתפיםהמדריך עובר 

 בזמן התצפית     אותם ולסייע להם

 טווחהגדלת 

 ריכוז  

  מאפייניהכרת 

 ח"בע

. וזרים למקומםח משתתפיםאחר התצפית הל  

 תארכל אחד מתבקש לשבת מול הקבוצה  ול

 מה הוא ראה בזמן התצפית              

 הפוח שפית 
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 צפייה בסרט -דוגמה לפעילות

 :מטרות כלליות

 ימיםמסו יםידע בנושא רחיב ולהקנותהל 

 להעשיר את השפה 

 ח"כלפי בע משתתףגרות סקרנותו של הל 

 משתתףריכוז של ה להאריך טווח 

 משתתףאופקים של ה הרחיבל 

 בפינת החישלא נמצאים  נוספים ח"בע לזהות 

 סיכום , שרשרת לוגית, הכללה: כגון)יות קוגניטיביות ופתח מיומנלתרגל ול

 ('דמידע ממקורות שונים וכ

 . פעילות קבוצתית  :צורת הפעילות

 הערות אמצעי פעילות מטרה

זיהוי פרט 

 והכללה

המיועדת לצפייה מוצגת  וידיאוהקלטת 

נשאלות שאלות המדריכות את . באריזתה

המשתתפים להתבונן באריזת הקלטת לנסות 

   .ולנחש את תוכן הסרט על פי האריזה

קלטת 

 וידיאו

נושא בעלי ב

 חיים

ת יפעילות נעשה

בצורה יחסית 

 מהירה

מנחה את המשתתפים ומסב את  המדריך הלצפייהכוונה 

תשומת לבם לנקודות חשובות במהלך 

 .הצפייה בקלטת

לוודא מראש שכל המשתתפים אכן כדאי 

ניתן לאפשר להם בשלב . הבינו את המשימה

לענות על שאלות שישאלו בתום הצפייה , זה

 .ולנסות לנחש את התשובות

  

ח "זיהוי בע 

 גירוי הסקרנות

 מאפייניהכרת 

 ח"בע

 :המדריך הצפייתוך כדי 

 מחדד ומסב  את, עוצר לעיתים את הקלטת

 תשומת לב המשתתפים לקטעים חשובים 

 חוזר מספר פעמים על השאלות.בקלטת

 על .שואלים המשתתפיםשאלות אשר  ממיין

     ההצפיי בתוםעל חלקן ו, ענה מידיתילקן ח

 טלוויזיה

 וידיאו

 

 

 העשרת השפה

פיתוח 

יות ומיומנ

 קוגניטיביות

ות המדריך חוזר על השאל היאחרי הצפי

המשתתפים . שנשאלו בחלק ההכוונה לצפייה

 :מתבקשים לענות על השאלות הבאות

 ?המידעהתקבל  מהיכן

איזו אינפורמציה חדשה נתקבלה  לאחר 

 ?הצפייה בסרט

 כבר מוכרשהיה ח "האם היה בסרט בע

 .ומדוע, האם הסרט היה מעניין ?למשתתף
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 יוגה בשילוב תנועה צליל וצבע
 מבוא

 
ונות ומטרתן  המשותפת היא לזכות  יוגה היא שם כולל לשיטות המתחילות בנקודות מוצא ש

 כל. להתאחד או להתחבר הנהמשמעותה של המילה יוגה בסנסקריט . בהכרה עצמית מושלמת

פעולה שאנו מבצעים בהתרכזות מלאה  בין אם היא חומרית ובין אם היא רוחנית מובילה למצב 

 .הנקרא יוגה

חמשת אלפים שנה שיטות במשך כ עיצבו ,היוגים שחקרו באופן  מעשי את פנימיות האדם

שתכליתן  לזכך את הנפש מעבר לתפיסה החושית ולרומם את התודעה האנושית למישורים 

תכלית זו מושגת באמצעות סדרות של תרגילים המפתחים את . רוחניים גבוהים ככל הניתן

 .כישורינו הפיסיים הנפשיים והרוחניים

, לאום, דת, גזע, אדם ללא הבדל מיןהתרגילים מגלמים תכנים משותפים ומשמעותיים לבני ה

 . שפה או אלמנט אחר המפריד אדם מזולתו, תרבות

כבסיס ראשוני לחוזק פנימי וחיצוני גילו היוגים כיצד ניתן להשיג בריאות קורנת ולשמור עליה עד 

כוח הריכוז וכוח  ,כוח הרצון: היוגים גילו את סודות הכוחות הפנימיים .לגילאים מאוחרים

 .והדרך לחיזוקם ההתנגדות

 .וזכו בשלווה פנימית בחיי היום יום, היוגים מצאו דרך להעניק אהבה אינסופית לזולת

לאפשר לכל אדם ולהשיג את תכלית החיים  עיצבו דרכים שונות - הרישים – היוגים הקדומים

 .לחוות את האור הפנימי הקיים בו

בפעילויות שמטרתן לפתח את בשנים האחרונות גוברת ההתעניינות ברחבי העולם המערבי 

חלקן , במקומות שונים אף ששיטות אלו צמחו. להביא לרגיעה ולהרמוניה בחיים, המודעות

הגישה של כולן היא הוליסטית . יש להן מכנה משותף, בעיקר בהודו וסין, במערב ומרביתן במזרח

קות על הנפש השיטות השונות משפיעות בעזרת טכני. גוף נפש -ומתייחסת לאדם כמכלול אחד 

במחצית הראשונה של המאה הייתה ההתעסקות בשיטות אלו נחלתם של . דרך הגוף ולהפך

  .מעטים ויעילותן ואמינותן הייתה מוטלת בספק על ידי הציבור הרחב

מהמחצית השנייה של המאה . עם הזמן יותר אנשים התנסו בשיטות אלה והעידו על יעילותן

 .דיות על ידי המדע שהחל גם הוא להעיד על יתרונותיהםהעשרים החלו השיטות להיחקר ביסו

רפלקסולוגיה ושיאצו חדרו לכל רובדי , אקופונקטורה: כגון, טיפול אלטרנטיביות שיטות

רבים האנשים העוסקים בפעילויות , כמו כן.  האוכלוסייה ולמוסדות הרפואה המקובלים

, י'טאי צ, מדיטציה, יוגה: וןכג, המפתחות את המודעות ומביאות לשלווה והרמוניה בחיים

 .'פלדנקרייז וכד

, למרות יעילותן המוכחת של השיטות האלטרנטיביות הן לרוב נחלתן של האוכלוסיות הרגילות

כדי להפיצן בהצלחה בקרב אוכלוסיות . מיוחדותהועדיין אינן נפוצות במסגרת האוכלוסיות 

 .החינוך המיוחד יש לתרגם אותן לשפה שתהיה להן נהירה

יוגה "התוכנית משלבת בתוכה , הגישה האלטרנטיביתבין די לגשר בין צורכי האדם החריג וכ

, תנוחות יוגה, תרגילי נשימה, נגינה בגונגים, ציור, שיעורי תנועה ":בשילוב תנועה צליל וצבע

 .תרגילי ריכוז והרפיה
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 היוגה בשילוב תנועה צליל וצבע יתרונות

 .ת החינוך המיוחדינה תוכנית ייחודית לאוכלוסיה" יוגה בשילוב תנועה צליל וצבע"

, מטרת התכנית לגשר על פער שנוצר בין שיטות עבודה קיימות לבין השיטות האלטרנטיביות

, מודעות, ם לעסוק באופן משולב בפיתוח ריכוזמשתתפיהמחברות  בין הגוף והנפש ולאפשר ל

 .ציור ונגינה, תנועה, הרפיה, תרגילי נשימה

המתייחסים , ו היה צורך לפתח שיטת עבודה המבוססת על עקרונות הוליסטייםלהשגת מטרה ז

  .ולהתאימה לאוכלוסיות החינוך המיוחד, נפש-לאדם כיחידה אחת גוף

 – לשפר את התפקוד הגופניוכן  להקנות לאדם החריג כלים לפיתוח המודעות :מטרות השיטה הן

 .דרך הגוף וכן להשפיע לטובה על הנפש, נשימה, גמישות, תנועה

התאמתן אינטגרציה בין שיטות העוסקות בבריאות הגוף והנפש ו ירתיצ: השיטה מבוססת על

מעודדת דרך המאחדת בתוכה שיטתיות ויצירתיות ובו בזמן יה זו וכן על פתוח לאוכלוסי

 .דואליותיביאינד

בעיות עם פיגור שכלי וכן מתאימה גם לאנשים עם פיגור בעלי התכנית מיועדת לאוכלוסיות 

ביציבה , בתנועה, בגוף כל אלו  מוצאים ביטויי. חוסר ריכוז וחוסר שקט גופני ונפשי, התנהגות

אנשים אלו זקוקים יותר מכל לאמצעים שיעזרו להם לשפר את איכות חייהם ואת  .ובנשימה

  .הרגשתם

 :הדרכהלשים לב לדגשים בית אנשים עם פיגור שכלי יש יבעבודה בקרב אוכלוס

פרקי זמן קצרים בהשוואה ובבקבוצות קטנות בדרך כלל  יכה להתקייםצר הדרכהה

 יריכוז לפרק, מציאת תכנים מתאימים, םלמשאבי הדרכה רבייש לדאוג  .לאוכלוסייה הרגילה

פיתוח ול, מן המשתתפים בשל קשיים בתקשורתקבלת משוב מציאת דרכים ל, יםזמן קצר

 .משתתפיםל הדרכי הוראה היוצרות תהליך של למידה והפנמה אצ

 

 השיטהיתרונות 

 משתתפים .השיעורים יוצרים אינטראקציה חברתית באוכלוסיות שאינן מתקשרות 

יעים לתלמידים המתקשים בתקשורת  ובהבנה בביצוע ישנמצאו מתאימים מס

 . התרגילים

 בתוך כל שיעור מוכנס  ,כחלק מהשיטה. התלמידים משמשים כמורים במהלך השיעור

 תזו חוויה ייחודית ונדירה עבורם  המגבירה א. שים כמוריםפרק שהתלמידים משמ

תלמידים מקבוצות מתקדמות  משמשים כעוזרים . תחושת הסיפוק והביטחון העצמי

 . בקבוצות מתחילות

 הוראה , כל שיעור  כולל בתוכו הוראה  מילולית. השיעור כולל  דרכי הוראה מגוונות

 . בדרך של חיקוי והוראה במגע

 בעבודה עם אוכלוסיות אלו קשה . התלמידים שאינם מתקשרים באופן ורבליניתן משוב מ

לכן נמצאו  .למורה לקבל משוב מהתלמידים על הרגשתם בשיעור בדרך מילולית רגילה

נעשים בתחילה ה)ציורי המנדלות   .דרכים חלופיות העוקפות את התקשורת המילולית

על תהליכים  מידיים וגם על  נותנים משוב המוסר אינפורמציה גם (ובסיום השיעור

 . תהליכים המתרחשים לאורך זמן
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 כיצד להפיק תועלת נפשית ורוחנית מהעבודה  וכן כיצד להתמודד  לומדים המדריכים

המדריכים משתמשים בשיטות יוגה שונות . השחיקה בעבודה עםבעזרת הכלים הנלמדים 

 . על מנת להפיק תועלת מההוראה לעצמם  במישור הנפשי

 

 ת חיים ויוגהאיכו

כל אדם נתפס כאינדיבידואל . העשייההפרט במרכז נמצא  –" יוגה בשילוב צליל וצבע"בתכנית 

הפעילות ביוגה מותאמת לכל אדם על פי יכולתו . ומכאן בעל יכולות ורצונות שונים –יחיד ומיוחד 

 .ולקצב התקדמותו האישי

 לתחושת שליטהם הפיגור השכלי תרגול ביוגה דורש משמעת ושליטה עצמית ומביא את האדם ע

 .ומכאן גם על חייו –ראשית על גופו , ופיקוח

כאן נמדדים ביחס לאדם עצמו ולא ביחס לאחרים או לאידיאל עם " הצלחה"מכיוון שהמדדים ל

 .הדימוי העצמיולהעלות את  מימוש עצמיכל התקדמות עשויה להביא לתחושת , ערך מוחלט

, נשימה: כגון –הקשורות לתפקודי הגוף ולשליטה בו  יומנויותמבאמצעות התרגול ביוגה נרכשות 

 .מודעות לגוף ולתנועה, יכולת ריכוז וקשב, הרפיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יישום עקרונות הפנאי 

  :עיקרון הבחירה החופשית 

החלקים העוסקים בציור ונגינה בהם ניתנת לתלמיד בחירה  גוןבשיעור כ מסוימים תכניםב

לפעילות בלבד אך התוכן המורה את המשתתף  מכוון ,פי תחושתו הפנימיתעל  חופשית לפעול

 .לנגן ומה לנגןאיזה כלי נגינה ב, כיצד לצייר, בוחר את הצבעים משתתףלדוגמא ה. נקבע על ידו
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תרגל על פי מה שהם לבחור אילו תנוחות ביוגה הם רוצים ל משתתפיםכמו כן לעיתים נותנים ל

  .אוהבים

 : ן עיקרון הגיוו

מגוון עצום של  .אך התכנים משתנים ,העקרונות חוזרים על עצמם, השיעורים מגוונים ביותר

ממנדלות  ועד לציור  ,תכני הציורים משתניםגם . תנוחות ותנועות יוצרים תכנית עשירה ומגוונת

 וכוללותדרכי ההוראה מגוונות , מתנסים בנגינה בסוגים רבים של כלי הקשה משתתפיםה. חופשי

 .  התלמידים משמשים כמורים וכן מצב בו ,חיקוי ומגע, נחייה מילוליתה

 :עיקרון ההנאה והטיפוח

לא ליצור שיש הקפדה ו וירה נעימהוהא. וירה בשיעורים היא של השתתפות מרצון ולא מכפיהוהא

הקפדה על  נהישכמו כן . שהרי העיקרון של היוגה הוא פעילות תוך שקט ושלווה ,מתח בשיעור

  .סביבה נעימה טיפוח

  :ניסוי וטעייה 

סיונות שמהם יבכל החלק התנועתי של השיעור ההנחיות ניתנות באופן כזה שהלמידה מונעת מנ

למצוא את  ת האדםהטעויות נתפסות כאמצעי המלמד א. מגיע למקום הנכון לו משתתףכל 

ה היחידה היא דואל עצמאי בעל יכולות שונות וההשוואיביהוא אינד חדכל א .המקום הנכון לו

הם במקומות  משתתפיםההתנסויות המוצעות ל. ביחס לעצמו ולא ביחס לאידיאל עם ערך מוחלט

 . ולכן יוצרות בתוכם חוויות של הצלחה התנסותנוח להם ל הםב

יוגה בשילוב תנועה צליל וצבע הנה תכנית יצירתית המשלבת בתוכה למידה על ידי : סיכום

רבים בעלי  משתתפיםהגיוון הרב בתכנים ובתרגילים מאפשר ל .משימות סגורות ובחירה חופשית

מושם דגש רב על למידה תוך כדי . להשתתף בתכנית שונות דרגות פיגור שונות ומוגבלויות פיסיות

החלקים התנועתיים בשיעור מדגישים . םמשתתפייוצרת תהליך מהנה אצל הלמידה כזו . משחק

 . את הלמידה תוך כדי ניסוי וטעייה

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 

 סביבת העבודה



 57 

לפני שמתחילים בשיעור המעשי יש ליצור אווירה מתאימה  -יצירת אווירה מתאימה לשיעור 

 . פרק זה ידבר על האווירה של המקום והדרכים לשנותה. המגבירה את השפעת השיעור

ואנשים כל אחד יודע באופן אינסטינקטיבי שיש מקומות . לכל מקום יש אווירה מיוחדת משלו

. שבמחיצתם הוא אוהב להיות ויש מקומות ואנשים שלידם קשה לו לשהות  אפילו למשך זמן קצר

ואווירה מסוימת השורה , נקודות חזקות וחלשות, יש תכונות משלהם, כמו לאנשים, גם למקומות

 .בהם

בסביבה שבה אנו מלמדים חשוב ליצור אווירה נעימה והרמונית שתשפיע לטובה על הנוכחים 

כל דת בעולם מציעה לחסידיה טקסים או פולחנים . ותאפשר להם להפיק את המיטב מהשיעור

בתי כנסת וכנסיות בכל רחבי העולם מעוררים , מקדשים. כדי לרומם את עצמם מבחינה רוחנית

.  הרמוניה פנימית חשיםכאשר אנו נמצאים בטבע אנו . תחושה מיוחדת כאשר נמצאים בתוכם

אם הסביבה שלנו הרמונית אזי באופן . אים משפיעה על מצבנו והרגשתנוהסביבה שבה אנו נמצ

אדם . אם הסביבה אינה הרמונית הנטייה הטבעית שלנו תהיה לצאת מאיזון. טבעי נרגיש הרמוניה

אך אדם שאינו מודע יושפע , מודע יכול להתנגד להשפעת הסביבה וליצור בתוכו הרמוניה פנימית

 . ויגיב בהתאם להשפעת הסביבה

נוחות שהמשתתפים יחושו  סביבה נעימה ככל האפשר על מנתעבור הפעילות ביוגה יש לדאוג ל

כאשר אנו משפיעים על הסביבה באופן מודע אנו יכולים להגביר את ההשפעות שאנו . והרמוניה

 . רוצים להשיג במהלך השיעור

 :יצירת אווירה הלכה למעשה 

  עוניתמכנסיים לבנים וחולצה צבהמשתתפים ילבשו . 

  בקיץ יהיו יחפים וינקו את הרגליים במגבונים לחים לפני ובחורף יגרבו גרביים לבנות

 . השיעור

 מסודר ומאוורר, החדר יהיה נקי . 

  הרצפה מצופה בשטיח  שנפרס ומגולגל בכל שיעור. 

 המזרנים יהיו מצופים בבדי כותנה צבעוניים . 

  תפיםלמשתניתן להדליק נר ולהניחו במקום בלתי נגיש. 

 יש להשמיע מוסיקה נעימה ומרגיעה. 

 יש להדליק קטורת נעימה ולא חזקה מידי. 

  הקירות יהיו מקושטים בתמונות מהטבע ותמונות הקשורות לתכנים של שיעורי

 .היוגה

 

 

 

 

  ציוד ואביזרים

 מזרונים כמספר המשתתפים. 

 טייפ. 
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 מקל , טיבטיות מצלתיים, פעמון, כסילופון, קערות טיבטיות, גונגים: כלי הקשה

 . תוף אוקיאנוס, גשם

 פומפונים/ צמר גפן / נוצות / בלונים להדגשת הנשיפה 

 בלוני בועות. 

 פרחים  מלאכותיים עם ריח. 

  משתתפיםמספר העל פי כחול ,אדום,צהוב,ירוק –צבעים לציור.  

 תמונות של חיות. 

   לתרגילי עיניים -פנס. 

  דפדפת. 

 נרות, שמן, תקןמ –מתקן שמן להפצת ריח נעים \קטורת. 

 גלילים. 

 כריות לראש. 

  לניקוי הרגליים לחיםמגבונים . 

 

 מבנה השיעור



 59 

 :כל שיעור כולל בתוכו את המרכיבים הבאים

  או ציור , שיעור היוגה  מתחיל ביצירת מנדלה אישית. יצירתיות ומשוב –ציור  המנדלה

ום  השיעור צובע בת .התלמיד בוחר מן הצבעים המוצעים לו על פי ראות עיניו. חופשי

ניתן לבדוק האם חל שינוי בין הציור הראשון לשני ומה  .נוסף( מנדלה)התלמיד עיגול 

בחינת המנדלות והשוואה ביניהן מאפשרת לקבל משוב על תחושות ומצב המשתתף . טיבו

 (.1995,הרעיון פותח על ידי בלאס). וכן על התהליך שעבר במהלך השיעור

 השימוש  .שיטה זוצלילים הוא אחד האמצעים שבו נעזרים  בהשימוש ב - שימוש בצלילים

בעזרת הקול  והן על ידי צלילים  משתתפיםנעשה הן  על ידי צלילים שמפיקים ה

 מצלתיים, פעמון, כסילופון, קערות טיבטיות, גונגים: המופקים מנגינה בכלי הקשה כגון

השימוש בצליל . טותתוף אוקיאנוס וכן מנגינות המושמעות מקל, מקל גשם, טיבטיות

היוגים ניסו במשך אלפי שנים לפענח את סוד הצלילים וכך  .עתיקה ביוגה הוא מסורת

את הצליל  המדע החוקר יוגה  שהיא-הנאדה-נוצרה אחת משיטות היוגה העתיקות  

רבה את השפעת הצלילים עליו ואת הרגשות כל אחד יכול לבדוק בקלות . והשפעתו

אנו מגיבים אחרת כאשר אנו נמצאים במסיבה רועשת . וכווהמחשבות שהם מעוררים בת

הצלילים משפיעים עלינו בכל  .או כאשר אנו מאזינים לקונצרט של מוסיקה קלאסית

מוסיקה מסוימת מעוררת . הרגשי ועד לרובד הפיסי, החל מהרובד המחשבתי. הרבדים

הצליל על הלא  השפעת. אותנו לרקוד ואילו מוסיקה אחרת מביאה אותנו למצב של רגיעה

נוטה באופן טבעי בעקבות הצליל וכאשר  זו. מודע מעידה על הקשר בין הצליל וההכרה

 .היא עושה זאת היא שוכחת מהעולם החיצון

 ידה בהנחיה מילוליתולמ (מבוסס על עקרונות שיטת פלדנקרייז) - תהליכי תנועה-  

תהליכי  . התקיןהתנועה היא התופעה הבסיסית בתהליכי החיים והכרחית לקיומנו 

 ניתנים בהנחיה מילולית כדי להביא למצב של למידה משתתפיםהתנועה המועברים ל

 . חיקוי ומגעדרך  אמיתית הנובעת מניסוי וטעייה ולא בדרכים  המקובלות יותר

שיפור . א: מתבטאות בתוצאותיו של תהליך הלמידה  המתרחש במהלך השיעורים 

בר מתוך דבר כאשר סיטואציות  תנועתיות המתבטאת ביכולת להקיש ד -הלמידה 

הכרות טובה יותר של חלקי . ב .משתנות ולבצע הנחיות חדשות שלא נתקלו בהן לפני כן

ישורים ק.ד. הכרת פונקציות התנועה המרכזיות בגוף .ג  .הגוף מיקומם ושמותיהם

יות ארגון גוף טוב יותר של פונקצ. ה. בין חלקי גוף שונים( אינטגרציה)תנועתיים 

 .  שיפור כללי בגמישות ובקואורדינציה. ו .תנועתיות הנבדקות בתחילת התהליך ובסיומו

  אנו יכולים להישאר בחיים במשך . הקשר בין החיים והנשימה הוא הדוק -תרגילי נשימה

אך בלי אוויר אפשר לחיות דקות אחדות , שבועות ללא מזון מוצק ומספר ימים ללא מים

גם כל פעולה . הפעולה הביולוגית החשובה ביותר של האורגניזם כך שהנשימה היא. בלבד

אנו משנים את הנשימה כשאנו . אחרת של הגוף קשורה באופן הדוק עם זו של הנשימה

העמקת  הנשימה על ידי  :בשיעורי היוגה  מלמדים. 'מתאמצים וכד, נבהלים, מהססים

ואת המודעות לשאיפה  הריאות תרגילי נשימה המפתחים את, שימוש בכל חלקי הריאה

 . השקט והאיזון הפנימי, תרגילי נשימה המשפיעים על הריכוז, נשיפהו

  היוגים שפתחו את היוגה למדו על גמישות   -קשר עם עולם הטבע  –מצבי גוף  –אסאנות

 ,הם חקרו את תנוחות החיות ואת הנשימה המיוחדת לכל חיה. הגוף מהתבוננות בטבע
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עד היום חלק מתנוחות היוגה נקראות . בהןו את היתרונות שהחלו לחקות אותן וכך גיל

 .ציפורים וחרקים, על שמן של חיות

יוצרים לחץ , מפעילים כל חלק מגופנו מבפנים ומבחוץ, תרגילים אלו מגמישים את הגוף

 . על נקודות אנרגטיות חשובות וכך משפרים את זרימת האנרגיה בגוף

 כיוון , יותר של היוגה והנושא הקשה ביותר לשיפורריכוז הוא העיקרון החשוב ב - ריכוז

ביוגה מדמים אותה לעכבר . שהוא קשור לשליטה בהכרה שתנועתה מהירה ביותר

של תכני השיעור   הריכוז  הוא תוצר. שהמאפיין אותו הוא תנועה מתמדת וחוסר מנוחה

. שלנו עולהרמת הריכוז , כיוון  שכאשר אנו נרגעים והנשימה נעשית סדירה,  והאווירה

הקשבה , הקשבה לצלילי גונגים: ניתן גם לתרגל אותו בעזרת תרגולים מיוחדים כגון

 .'תמונה מרגיעה וכד, פרח, התרכזות בנקודת אור, לנשימה

 בסיום תרגילי . הרפיה היא להביא מנוחה מושלמת לגוף ולנפשה תמטר -רפיה ה

טיבה ביותר וממחקרים השפעתה של ההרפיה מי. היוגה מבצעים הרפיה של עשר דקות

, פעילות הלב מואטת ונעשית סדירה :אובחנו ההשפעות הבאות Shaffer) ,1982)שנעשו 

 .הגוף מעלה את רמת האנרגיה שלו ומרגיש רענן יותר, הנשימה הופכת לעמוקה וסדירה

ומרפים את האיברים  בשכיבת פרקדן על הרצפה תוך ארגון הגוף בתנוחה נוחה מכווצים

 . כבים במשך דקות מספר בליווי מוסיקה מרגיעהושו, השונים

  י נשימוש במשפטים חיוביים המתחברים לתכ -חשיבה חיובית  –אוטוסוגסטיה

להעצים את השפעת התרגילים בעזרת כוח המחשבה ועל מנת לחזק את ל מנת ע, השיעור

 . משתתפיםהכוחות החיוביים ב
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 דוגמאות למערכי שיעור 

כל תהליך יכול . לאוכלוסיות מדרגת פיגור בינוני ומעלההדוגמאות המבואות מתאימות  תחמש

 .להתפרש על פני מספר שיעורים

להגדיל את  ניתןולאחר מכן  משתתפים בקבוצות של עד חמישהתחילה השיעורים נלמדים 

, רהיכולים לשבת ולשכב על רצפה עם תמיכה של קי משתתפיםשיעורים אלו מיועדים ל .םמספר

כמו כן עליהם להבין הנחיות פשוטות בכל נושא שהוא ולהיות . או ללא תמיכה, גליל, כרית

את , היוגה תאם נתונים אלו קיימים אזי במשך השיעורים הם לומדים את שפ. מסוגלים לבצען

 . דקות 60 -משך כל שיעור כ . התנועות ומשתפים פעולה היטב

 

 דוגמא למערך שיעור

להרגיל על מנת  משתתף וזאתבחירת ה צביעה בצבע אחד לפי ציור מנדלה 

 . אותו לציור בתוך עיגול ולתת לו משימה שהיא פשוטה וברורה

ארגון , שכיבה על הגב בהרפיה

 וגלילים השכיבה עם כריות 

כיוון . ברגישות רבה משתתפיםהמדריך מנגן בכלי הקשה מעל ה

 . יש לנגן קצת ממרחק ,חזקה שהשפעתוזו חשיפה ראשונה לגונג ש

הרמת ראש ורגליים  : 1כופפים 

 לסירוגין בעזרת הידיים

 

להנחיות ניתן לקבוע את רמת ההבנה  משתתפיםפי תגובת ה לע

אין חשיבות להספיק את כל  .שלהם ומכאן להתחיל ללמד אותם

 השיעור אלא להתייחס אליו כאל בניית שפה חדשה שבה לומדים

 .להגיב להנחיות מילוליות  המשתתפים

 פראנאיאמה

 

 נוחה וזקופה, ארגון הישיבה

 בטן, פה, אף –הכרת איברי הנשימה 

 בועות סבון –נשיפה 

 הרחת פרח –שאיפה 

 הידיים  אוחזות מאחורי רגל אחת, נדנדה מישיבה לגב ת אסאנו

 פרפר

 יוגה מודרא 

 קימור וקיעור גב בלבד: תול ח

 .ולנסות לנתק שתי ידיים, לנתק יד אחת מהרצפה: צפרדע 

להנחות להניע את האיברים לפי סדר ולבחון , לארגן שכיבה נוחה הרפיה

 .להשמיע מוסיקת רקע, את התגובה
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 .משתתףצביעה בצבע אחד לפי בחירת ה ציור מנדלה 
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 דוגמא למערך שיעור

 .משתתףצביעה בצבע אחד לפי בחירת ה ציור מנדלה 

ארגון , שכיבה על הגב בהרפיה

 . השכיבה עם כריות וגלילים

בחיוב אפשר שמגיבים   לאלו. משתתפיםנגינה בכלי הקשה מעל ה

 . להתקרב  יותר וגם לתמרן עם עוצמות  הנגינה

הרמת ראש ורגליים  :1כופפים 

 םעזרת הידיילסירוגין ב

 משתתפיםגם אם ה, הדגשת צד ימין וצד שמאל – 1שיעור כופפים 

 יש להקפיד על הצדדים, לא מבחינים כרגע בין צד ימין ושמאל

 פראנאיאמה 

 

 . להניע את הפה האף, לתופף על הצלעות, לתופף על הבטן

 . לנסות לתפוס את הבועה ולנשוף שוב  בועות גדולות, לנשוף לאט

להניח יד חופשית על הבטן ולחוש את תנועת  :להריח פרח

 .הנשימה

 . לנשוף ולזמזם  :זמזום הדבורה 

 .  וחזת מאחורי הרגל שלהכל יד א, נדנדה מישיבה לגב וחזרה אסאנות 

 . להוסיף תנועת כנפיים -פרפר 

 יוגה מודרא 

המדריך מרפה בעזרת מגע אזורים  :כפיפה לפנים -פאסטימוטאן 

 .שיש בהם מתח

 שיפוע  -מגלשה 

המדריך מסייע במגע . הרמת רגל לאחור, קימור וקיעור גב: חתול

 .רומז על הנעת הגב, למתקשים

 . ת להניח אותן על הראשלנסו, לנתק ידיים: צפרדע 

 .מנגנים בכלים השונים משתתפיםה נגינה  

לפתוח חזק ולסגור כפות , להתחיל ללמד למתוח כפות רגליים הרפיה

 .לכווץ שרירי פנים, ידיים

 . לפקוח עיניים  ולהניע רגליים וידיים בעדינות: התעוררות

 .משתתףצביעה בצבע אחד לפי בחירת ה ציור מנדלה 
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 דוגמה למערך שיעור

 .צביעה בארבעת צבעי היסוד לפי בחירה ציור מנדלה 

ארגון , שכיבה על הגב בהרפיה

 השכיבה עם כריות וגלילים 

ך כדי  הנגינה ואפשר ת, משתתפיםנגינה בכלי הקשה מעל ה

 .  ולהרפות, להנחות אותם  לארגן את השכיבה לעצום עיניים

תיאום בין הרמת  :2כופפים 

 םראש ורגליי

, תשומת הלב ניתנת לשלב הבא, פנםלאחר שהשיעור הראשון הו

 . לתיאום בין החלקים השונים

 פראנאיאמה

 

 . לתופף על עצמות הבריח, לתופף על הצלעות, לתופף על הבטן

ואם זה , בישיבה, לנשוף על צמר גפן ולהעיף אותו מכף יד פתוחה

 . ברור גם מעמידה

הבטן לנפח את הבטן  להניח יד חופשית על, להריח פרח

 . כשמריחים את הפרח

 .…III…AAA…OOO…MMM…OM: נשימה וקול

כל יד אוחזת מתחת לברך התואמת , נדנדה מישיבה לגב וחזרה אסאנות 

 . לה

 . לאחוז כפות רגליים ולכפוף לפנים: פרפר

 לכפוף ולפשוט כפות רגליים-בישיבה שלמה 

בעזרת מגע אזורים  המדריך מרפה -כפיפה לפנים :  פאסטימוטאן

 .שיש בהם מתח

 שיפוע -מגלשה

Upavista Kona Asana : כפיפה לפנים בפיסוק. 

 .לקרב ברך למצח. הרמת רגל לאחור, קימור וקיעור גב: חתול

 .להניח ידיים  מאחורי הגב על המותנית: קוברה

 . לקפוץ גבוה במקום, לעמוד בשיווי משקל:  צפרדע

 הר בישיבה

 מנגנים  ומחליפים בין הכלים השונים משתתפיםה נגינה  

 .להרים איברים ולהפיל לרצפה -עם כיווץ ומתיחת השרירים  הרפיה

להימתח ולהניע רגליים וידיים , לפקוח עיניים: התעוררות

 . בעדינות

 .צביעה בארבעת צבעי היסוד לפי בחירה ציור מנדלה 
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 דוגמה למערך שיעור

 וד לפי בחירהצביעה בארבעת צבעי היס ציור מנדלה 

ארגון , שכיבה על הגב בהרפיה

 השכיבה עם כריות וגלילים 

ך כדי  הנגינה להנחות אותם  ואפשר ת, משתתפיםנגינה מעל ה

 .  ולהרפות, לארגן את השכיבה לעצום עיניים

 .הרמת ראש ורגליים כאשר יד אוחזת בברך ארגון הגוף בתנועה  :הכנה ליוגה 

 ילי נשימהתרג:   פראנאיאמה

 

להניח יד . להחזיק אותו לסירוגין בשתי הידיים, להריח פרח

לנפח את הבטן כשמריחים את הפרח . והצלעות, חופשית על הבטן

 . ואחר כך  להזיז צלעות

 שילוב בין תנועה ונשימה:  3פראניאם פרח 

 הא . …הא …נשיפה נמרצת בקול הא : 2נשימה וקול 

 .…III…AAA…OOO…MMM…OM: 1נשימה וקול 

לימוד מחזוריות התנועה מעמידה לשכיבה על הבטן  –ברכת השמש  אסאנות 

 .וחזרה

. כל יד אוחזת מתחת לברך התואמת לה, נדנדה מישיבה לגב וחזרה

 . על הכתפיים השענותהגדלת הנדנדה  לפי שלבים עד 

 עמידת נר  ליד קיר 

Upavista Kona: Asana : כפיפה לפנים בפיסוק. 

המדריך מרפה בעזרת מגע אזורים   :יפה לפנים כפ –פאסטימוטאן 

 .שיש בהם מתח

 שיפוע  -מגלשה

 .בישיבה שלמה לכפוף ולפשוט כפות רגליים

 הצב 

 .להניח ידיים  מאחורי הגב התחתון -קוברה 

 . לקפוץ גבוה במקום, צפרדע  לעמוד בשיווי משקל

 הר בישיבה 

 ונים בגוףנגינה בצלחות טיבטיות המונחות על חלקים ש נגינה  

 . להרים איברים מעט ולהרפות -עם כיווץ ומתיחת השרירים  הרפיה

 .להימתח ולהניע רגליים וידיים בעדינות,  לפקוח עיניים: התעוררות

 .צביעה בארבעת צבעי היסוד לפי בחירה ציור מנדלה 
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 דוגמה למערך שיעור

 .צביעה בארבעת צבעי היסוד לפי בחירה ציור מנדלה 

ארגון , שכיבה על הגב בהרפיה

 השכיבה עם כריות וגלילים 

בזמן  הנגינה  אפשר להנחות אותם   .משתתפיםנגינה בגונג מעל ה

 .  לעצום עיניים ולהרפות, לארגן את השכיבה

 . תיאום בין השרירים הכופפים והזוקפים, הרמת אגן וראש ארגון הגוף בתנועה  :הכנה ליוגה 

 תרגילי נשימה  :פראנאיאמה
 

להניח יד . אותו לסירוגין בשתי הידייםלהחזיק , להריח פרח

להריח את הפרח . עצמות הבריח, הצלעות, חופשית על הבטן

 . להרים כתפיים, לנפח את הבטן להזיז צלעות: ובנפרד

 .הרחת פרח דרך נחיר אחד: 5 פראניאם פרח

 .שילוב בין תנועה והנשימה: 3פראניאם פרח 

 אה. …הא …נשיפה נמרצת בקול הא – 2נשימה וקול 

 .…III…AAA…OOO…MMM…OM: 1נשימה וקול 

 .דגש להרמת ידיים ישירות למעלה  –ברכת השמש  אסאנות 

. כל יד אוחזת מתחת לברך התואמת לה, נדנדה מישיבה לגב וחזרה

 . הגדלת הנדנדה  לפי שלבים עד הישענות על הכתפיים

 עמידת נר  ליד קיר 

המדריך מרפה בעזרת מגע אזורים  :כפיפה לפנים  –פאסטימוטאן 

 .שיש בהם מתח

 שיפוע  -מגלשה 

Upavista Kona: Asana : כפיפה לפנים בפיסוק. 

 הצב 

 .להניח ידיים  מאחורי הגב התחתון -קוברה 

 גמל 

 . לקפוץ גבוה במקום, לעמוד בשיווי משקל -צפרדע 

 הר בישיבה 

 נגינה עם כפות הידיים נגינה בגונג 

 . להרים איברים ולהרפות -כיווץ ומתיחת השרירים עם  הרפיה

 .להימתח ולהניע רגליים וידיים בעדינות,  לפקוח עיניים: התעוררות

 .צביעה בארבעת צבעי היסוד לפי בחירה ציור מנדלה 
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 פעילות בגינון

 מבוא

פורקן ותחושת שלווה , טיפול בצמחים היווה מאז ומתמיד אחד העיסוקים המקנים לאדם רוגע

הצמיחה והגדילה שהם מנת חלקו של , כל אלה מתרקמים כנראה בזכות המפגש עם החיות. יצירה

 .הצמח ואשר מבוססים על יחסי התלות והגומלין בין אדם וצומח

 .הפעלה בגינון העושה שימוש בצמחים ובחומרים צמחיים משפרת את איכות חייו של המשתתף

העשויים לסייע בתהליך התפתחותו האישית של האדם תוך רבים  יתרונותלשימוש בצמחים 

 :שיקום ושימור היכולות הקיימות

 היא נערכת בסביבה אסתטית ונעימה . זוהי פעילות פשוטה ועם זאת עשירה ומסקרנת

 .והיא אחת מן הפעילויות המשפיעות על גוף ורוח גם יחד

  לטיפולו ולאחריותו, צורה מסוימת של חיים מסורה להשגחתו –המשתתף הוא המטפל. 

 בפעילות זו מתאפשרת גרייה של החושים והפעלתם. 

 פעילות עם צמחים מזמנת חיבור לויטליות הפנימית של העוסק בה. 

 עיסוק עם צמחים הנה פעילות משמעותית נורמטיבית ומקובלת. 

 בפעילות זו התוצאות יכולות להיות מהירות. 

 לחגים  ולעונות השנה, טבעחיבור ל, הפעילות מעודדת שהות באוויר הפתוח. 

העיסוק בגינון הנו תחום נרחב של פעילויות המבוסס על הפוטנציאל הגלום במפגש בין אדם 

מפגש זה משלב פעילות מתחום הגינון ועולם הצומח כאשר המיקוד המרכזי הוא באדם . וצמח

זקת מעניינת מח, עד כמה זו תואמת את יכולותיו –הלוקח חלק בפעילות ובתהליכים שהוא עובר 

 .ומאתגרת עבורו

 

אוכלוסיות מיוחדות נתרמות מפעילות הגינון כחלק מתרבות הפנאי לא פחות מאוכלוסיות 

סוכן תיווך בין האדם  –הגינון משמש מדיום , בפעילות בגינון לאנשים עם פיגור שכלי. אחרות

ות להתרחבות באמצעות הגינון מוגבלויות יכולות להפוך ליכולות וקיימת האפשר. לסביבתו

 :פנימית אשר תורמת לשיפור חייו של העוסק בה בכל מישורי התפקוד

  באמצעותה ניתן לשמר ולשפר קשר . עיסוק בצמחים הנו עבודה פיזית –במישור הפיזי

להגדיל , גמישות וקואורדינציה, שיווי משקל, מיומנויות מוטוריות גסות ועדינות, יד-עין

כמו כן מאפשרת הפעילות גירוי תנועתי . ח התנועהאת החוסן הפיזי ולהרחיב את טוו

 .ושימוש בכוח וגריית חמשת החושים

  ניתן לחזק , בצמיחה ובטיפוחם של אלה, דרך העבודה הקשורה בגדילה –במישור הנפשי

באמצעות הפעילות ניתנת . את האדם בעל דימוי עצמי נמוך ולעודד את ביטחונו העצמי

העיסוק בצמחים מהווה מקור . ייו של דבר מה אחרהזדמנות למשתתף להיות אחראי לח

 .לגיוון ולעניין והזדמנות לשיפור מצב הרוח

  משום כך מלמד עיסוק זה שיתוף . פעילות בגינון נעשית לרוב בקבוצה –במישור החברתי

מדגיש את רגש האחריות והעזרה ההדדית ומאפשר לכל אחד מן המשתתפים , פעולה

, הקבוצתי יכול האדם בעל הפיגור השכלי לבטא תחושות הודות למפגש. לבטא את עצמו
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כמו כן בזכות הפעילות בגינון . רגשות ומחשבות ולהרחיב את מעגל הקשרים החברתיים

 .מתאפשרת קבלה חברתית במסגרת המקומית והרחבה יותר

  פעילות בגינון פותחת בפני האדם  עולם חדש של מיומנויות  –במישור הקוגניטיבי

כמו כן עשויה . א נחשף לביטויים חדשים לאפשרויות חדשות ועולמו מתעשרהו: ומושגים

 .זיכרון ושיפוט, פעילות זו לגרום לשיפור כשרים קוגניטיביים כמו יכולת לפתרון בעיות

 

 פעילות בגינון לאנשים עם פיגור שכלי

או באופן באופן פרטני , תוכנית של פעילות בגינון ובחומרים צמחיים יכולה לפעול בכל מסגרת

התכנית יכולה להיות מותאמת לאנשים עם פיגור ברמות תפקוד .  בכל שעה משעות היום, קבוצתי

 . ובדרגות ניידות שונות

עם משתתפים . קוגניטיבי והרגשי של האדם המשתתף בפעילות, הפעילות תותאם למצבו הפיזי

למשתתפים ורבליים תתוכנן  .פחות ורבליים הפעילות תכלול גרייה חושית ומגוון פעילויות פיזיות

למשתתפים . פעילות הכוללת שיחה והתייחסות לעצמי דרך השימוש במטאפורות מעולם הצומח

, להם באמצעות ערוגות מוגבהות" תוגש"כאשר הגינה , הסיעודיים הפעילות תתקיים בישיבה

 .עציצים ומשטחי עבודה אחרים

לכל אופני ההפעלה קו מנחה . יום יומית מתכונת הפעילות יכולה לנוע מזו של חוג ועד פעילות

הפעילות עצמה . מלמדת ומעשירה המאפשרת ביטוי עצמי, משותף של עבודה פשוטה ומהנה

; זיבול; עידור; העתקה; שתילה; מיון זרעים וזריעתם:  עשויה להקיף עיסוקים מתחומים שונים 

יסוף חומרי טבע והכנת א, ייבוש פרחים: יצירה מחומרי טבע; ניכוש עשבים; השקיה; דישון

הכנת שיכר , הכנת פרות מיובשים, ייבוש צמחי תבלין: בישול מתוצרי הגינה; יצירות ועבודות יד

 .יציאה לטיולים ולסיורים; וריבה

: המפגשים יכולים לכלול פעילות בלבד או לשלב בם שיחה יזומה או ספונטאנית בנושאים מגוונים

יחסי משפחה , שינויים ותהליכים בחיים, ואגדות על צמחים סיפורים, חגים ומועדים, עונות השנה

 .ועוד

יש להתאימו ליכולות ולצרכים של , מעניין ומשמעותי, חוויתי, בכדי שהמפגש יהיה יצירתי

במידה ומפגש כזה אכן פורה ומצליח לגעת . המשתתפים תוך אתגור ועידוד היכולות והסקרנות

 :תוצריו יהיו, בפנימיותו של המשתתף

 דלת תחושת הערך העצמיהג 

 הגברת מידת האחריות והשליטה 

 צמיחת תחושת חברות משותפת ומלכדת 

 פיתוח מיומנויות חברתיות 

 

 

 

 

 

 

 איכות חיים ופעילות בגינון
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 –פעילות הגינון עשויה לתרום לאיכות חייו של העוסק בה מכיוון שדרכה יכולים לבוא לידי ביטוי 

 :יתכבוד והגשמה עצמ, השתתפות, עצמאות

למשתתף . העיצוב והפיקוח על החיים, פעילות הגינון עשויה לחזק את תחושת השליטה -עצמאות

 .להחליט ולהיות בעל תפקיד, ניתנת ההזדמנות לבחור

לשותפות פנים רבות וכך . פעילות בגינון מאפשרת למשתתף לקחת חלק ולהיות שותף -השתתפות

רת שותפות זו יצירה ובניית קשרים חברתיים כל אחד יכול למצוא את שמתאים לו כמו כן מאפש

 .אשר עשויים להתקיים גם מחוץ למרחב הפעילות

היא תורמת למשתתף גאווה ותחושת ערך עצמי בעיני . פעילות הגינון מכבדת את העוסק בה -כבוד

זו פעילות תואמת גיל ורמה הנתפסת . עצמו ובעיני זולתו ודרכה הוא זוכה בהערכה ובתשומת לב

 .ת נורמטיבית ומקובלת בחברה כולהכפעילו

היא מאפשרת מימוש עצמי דרך . פעילות בגינון ממקמת את המשתתף במרכז -הגשמה עצמית

 .ביטוי של רצונות רגשות ומחשבות

 

 ביטויים של עקרונות הפנאי בגינון

 :ישנם מספר עקרונות המנחים פעילות בגינון במסגרת תרבות הפנאי

האפשרות ללמוד .  באופן פעיל ובאופן סביל כצופה –ל מיני אופנים האפשרות ליהנות בכ  - הנאה

 .דברים חדשים ולתת במה לידע קיים והאפשרות להשתתף באופן חלקי או מלא

באה לידי ביטוי מהשלבים הראשונים ומתבטאת בבחירה חופשית להצטרף או   - בחירה אישית

מתוך )וי בבחירת צמחים לשתילה בהמשך הבחירה האישית באה לידי ביט. לעזוב את הפעילות

או חלקים ממנה וכן בהחלטה , בבחירת הפעילות, (מגוון מתאים לעונה ולתנאים הסביבתיים

 (.'שתילה וכד, ניכוש, דישון, השקיה .בנוגע למוצר המוגמר

 .יש לציין שלעיתים הבחירה תהיה לא לקחת חלק בפעילות או בחלקים ממנה

אם לאדם . מת למצבו הפיזי והנפשי של האדם ולא להפךהפעילות מותא  - התאמת הפעילות

מסוים יש קושי במוטוריקה עדינה הוא לדוגמה יוכל להשקות בצינור או להשקות במזלף צמחים 

אדם שיש צורך לעזור לו לתפוס מקום בקבוצה יוכל לדוגמא למלא משפכי מים . לא עדינים

 .ולחלקם לאחרים

מותר לשתול צמח במקום . ימציה לעשות בחירות לא נכונותבפעילות ישנה לגיט  - ניסוי וטעייה

למלא כמויות , מותר להשקות יותר מדי מים עד שלומדים את הכמות המתאימה, לא מתאים

הדגש יהיה על התהליך שהאדם עובר בזמן . כל אלה יתכן שילמדו ויתכן שלא –אדמה לא נכונות 

זל בתוצרים וידוע שהצלחה מביאה לסיפוק כמובן שאין הכוונה לזל. הפעילות ופחות על התוצאה

אך לא ייתכן שהמיקוד יהיה על התוצרים ופחות על האדם המשתתף , ולהעלאת הערך העצמי

 .בפעילות

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 הכנת תשתית
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 .להפעלת תכנית גינון במסגרות יש להקדים הכנת תשתית

 מן ההיבט הפיזי הכוונה היא ליצירת התנאים הדרושים לעבודה. 

 בדיקת רצונותיהם של המשתתפים , ההיבט האנושי פירוש הדבר גיוס מפעיל מתאים מן

 .והכנתם להפעלת התוכנית

 מהו מצבם הפיזי , למי מיועדת התוכנית: שאלות יסודיות שיש לתת את הדעת עליהן

 .והמנטאלי של המשתתפים המיועדים ואיזה אופי תשא הפעילות

 מספר הקבוצות . )י אופן ההפעלה של התוכניתלאור כל הגורמים הללו תגובש תפיסה לגב

 (מספר הפגישות לשבוע וכדומה, הרכב הקבוצות, וגודלן

 חממה: סביבת העבודה האידיאלית לפעילות גינון מורכבת למעשה מארבעה מוקדי פעילות ,

".  גינה מאפשרת"לכולם יחד ניתן לקרוא בשם .  ערוגות מוגבהות וגינה פתוחה, פאטיו

ף לכולם הוא יצירת תנאים פיזיים ואנושיים המאפשרים פעילות בגינון לכל העיקרון המשות

יתכן שיהיה צורך , בפועל כמעט בלתי אפשרי ומכיוון ששילוב של כל המוקדים הנ. החפץ בה

בבחירה זו ראוי להסתמך על המרכיבים . לבחור בסביבת העבודה המתאימה ביותר למקום

 :הבאים

לפיכך מומלץ להציג . השפעה רבה על בחירת סביבת העבודה למרכיב זה –אופי האוכלוסייה 

 .בפני המשתתפים את האפשרויות השונות ולהביא בחשבון את דעתם ורצונותיהם

אם מדובר במבנה . גם למרכיב זה השפעה ניכרת על בחירת צורת העבודה – השטח הנתון

ערוגות , פאטיוסביר להניח שהאפשרות הנבחרת תהיה , הממוקם בסביבה עירונית צפופה

 .מהעדר שטח גדול דיו להקמת גינה פתוחה,מוגבהות או חממה

אין ספק שהסבת פאטיו למקום . אף הוא מכתיב פעמים רבות את הבחירה – התקציב הנתון

כדאי להקדיש מחשבה לדרכים , עם זאת. פעילות או פיתוח גינה זולים מאשר בניית חממה

אשר ימשוך , מגרה ומפתה, ליצור מקום מעניין המטרה היא. להפקת המרב מכל תקציב נתון

 .ואולי אף מחוץ לשעות הפעילות המוגדרות –אנשים לשהות בו מספר רב של פעמים בשבוע 

ולהתאים את , יש להגדירה בעת הדיון בסביבות העבודה השונות – התחזוקה המתבקשת

 .הבחירה ליכולת לעמוד בנדרש

 

 סביבות עבודה 

רחב טיפולי המותאם לצרכיו הפיזיים והנפשיים של האדם השוהה סביבת הפעילות משמשת מ

חוסר שיפוטיות וביקורתיות , דרך יצירת אוירה של קבלה והכלה, היא משמשת אתר חניכה. בה

אליה הוא מגיע בכדי ליצור ולתרום ולקיים מפגש . פרגון ותמיכה, וסיפוק מרחב של כבוד

 .משמעותי עם עצמו ועם סביבתו

מעניין ואסתטי המותאם למגבלותיה של , היא למעשה מרחב מוגן" רתהגינה המאפש"

במידה . מרחב זה מציע עניין וגיוון אם מצויים בו מוקדי פעילות אחדים. אוכלוסייה מסוימת

ממוקמת לעיתים , מאחר שהשילוב של מוקדי פעילות שונים יחדיו מצריך השקעה כספית גדולה

 . הפעילות בחלק מהמוקדים

, מן הראוי שתהיה בטיחותית, סביבת העבודה מותאמת למשתתפים עם פיגור שכליכדי שתהיה 

משטחי , מקור מים וחשמל: היא תכלול מספר מרכיבים פונקציונאליים כמו. נגישה ואסתטית

אזור התכנסות מוצלל , אזור לגידול צמחים, מקום אכסון לכלים וחומרים, עבודה בגבהים שונים
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כיור לרחצת הידיים בתום , אתר להכנת קומפוסט, מגשם או מחומם המאפשר גם מסתור

 .בטוחה ונעימה, הפעילות וציוד המאפשר עבודה נוחה

 :להלן ייסקרו ארבע סביבות העבודה השונות אשר ניתן לקיים בהן פעילות גינון

 

- חממה  

עבור חלק מן הצמחים היא גם . חממה היא סביבת העבודה הפופולארית ביותר הקשורה בצמחים

הימצאותה של חממה מעוררת פעמים רבות את התפעלותה של . מהווה בית גידול אידיאלי

 .והיא משמשת מקור של נחת וגאווה למשתמשים בה, הסביבה

ביתרון זה כרוך גם , אולם. היתרון הגדול שבשימוש בחממה הוא בהפחתת התלות בעונות השנה

כן כדאי . ת השנה ומחליפות מזג האווירמעונו, החיסרון שבניתוק מן השהות באוויר הפתוח בחוץ

 .לזכור שהפעילות בחממה נוטה פעמים רבות ללבוש גוון תעסוקתי יותר מאשר יצירתי

. ופחות לאלה של העובדים בה, המבנה של חממה רגילה מותאם בדרך כלל בעיקר לצורכי הצמח

ם על מנת להפכו מבנה כזה פחות מתאים לפעילות גינון לאנשים עם פיגור ויש צורך בשינויי

 :להלן נקודות אחדות שכדאי להביא בחשבון בהקשר זה. לסביבת עבודה מתאימה

 :תוך התחשבות בשיקולים הבאים, זו הגורם הראשון הטעון החלטה – מיקום החממה

 בין ההיבט הפרקטי " ניגוד אינטרסים"לעיתים ישנו  -השתלבותה של החממה בנוף הקיים

 .ליט לאן הכף נוטהויש להח, לבין ההיבט האסתטי

  מומלץ שצדה הארוך של החממה יופנה לצד דרום או לצד מערב לשם קליטת מרבית  –מפנה

 .של קרני השמש

 או שתהווה יחידה עצמאית, האם תהיה החממה צמודה לקיר קיים? 

. יש לקבוע איזה מרחק הליכה או נסיעה ייחשב לסביר? כיצד יגיעו המשתתפים לחממה -

ועל כן אין , הופך להיות שייך וקרוב יותר ללב המשתתפים, ר עין אתומבנה אשר ישנו קש

ספק שהקמת החממה קרוב למבנה מרכזי במסגרת תדגיש את היותה חלק בלתי נפרד מן 

 .המקום

במיוחד לאנשים הנעזרים , יש לאפשר מרחב תמרון ועבודה בחממה – גודלה של החממה

משום שהוא משפיע על האוורור , חשוב מאודגם גובה החממה . בהליכונים ובכיסאות גלגלים

 6 –אורך ', מ 3 –גובה : הממדים המומלצים הם אלה. והודות לו מתאפשרת עבודה בימים חמים

נראה שחממה אשר אלה ממדיה גדולה במידה מספקת עבור פעילות של קבוצה . 'מ 6 –רוחב ', מ

וירה אינטימית ביתית ולא כך שנשמרת בה או, ועם זאת אינה גדולה מדי –בת עשרה אנשים 

 .מסחרית

בעל תמיכות אלכסוניות המאפשרות , במרכז החממה יימצא שולחן יציב - ציוד ואביזרים

רצוי , על השולחן להיות גדול דיו עבור מספר המשתתפים המיועד. התקרבות של כיסא גלגלים

מ ובגובה "ס 60של  לאורך שלוש דפנות החממה יוצבו שולחנות גידול לצמחים ברוחב. שיהיה עגול

 .גם שולחנות אלו ייתמכו בצורה המאפשרת גישה לאנשים בכיסאות גלגלים. הניתן לשינוי

. על מנת של ייוצרו מכשולים, רצוי שתהיה דלת הזזה עם מפתן ישר ולא מוגבה – דלת הכניסה

י רצוי שתימצא לפנ. כדאי שהדלת תהיה קלה לפתיחה ולסגירה. 'מ 1רוחב הדלת יהיה לפחות 

 .ושהשביל לחממה יהיה רחב דיו, הדלת רחבה לתמרון

 .על מנת למנוע סכנת שבירה, רצוי שלא יהיו מזכוכית אלא מפוליקרבונט וניילון – כיסוי החממה
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–מומלץ להתקין בחממה מערכת השקיה אוטומטית עם אפשרות לשילוב דישון  – מערכת השקיה

ראוי לחלק את החממה לאזורי גידול (. פעילותאין הדבר מבטל השקיה ודישון ידניים כחלק מן ה)

צמחים בשלב ההנבטה וההשרשה זקוקים להשקיה תכופה )ולתכנן את ההשקיה בהתאם , שונים

 (מאשר צמחים בעציצים גדולים

בעיקר באזורים קרים , על ידי חימום מצעי הגידול אפשר לזרז את ההשרשה והגדילה – חימום

חימום פירושו , עם זאת. מפרטורה בין היום והלילה גדוליםובאזורים מדבריים שבהם הפרשי הט

יש . אולי רק לאט יותר –שרוב הצמחים יגדלו בחממה גם ללא חימום , אין לשכוח. עלות נוספת

 .אשר יאפשר עבודה בימים קרים, להביא בחשבון גם חימום של חלל החממה כולו

ור נאות יהיה קשה מאוד לשהות בלי אוור. נחוץ הן לצמחים והן לפועלים בחממה – אוורור

מומלץ להתקין מאוורר . יש להקפיד על התקנת חלונות נפתחים בגג. במיוחד בקיץ, בחממה

שמסייע להורדת הטמפרטורה , ואפשר להוסיף מסך תרמי, (השואב את האוויר החם החוצה)

 .בקיץ במעלות אחדות

ם לגלילה הן בצורה ידנית והן בצורה את חלונות הצד יכסו וילונות ניילון שקוף הניתני – וילונות

 .אוטומטית

, אם יש כוונה שיהיה בהישג ידם של המשתתפים. ראוי לתת את הדעת על מיקומו – מרכז הבקרה

 .כדאי שיותקן בגובה המתאים גם לאנשים היושבים בכיסאות גלגלים

 

 ערוגות מוגבהות

. לאנשים בעלי מגבלה פיזית ערוגה מוגבהת היא אחד המאפיינים המרכזיים של התאמת הגינון

המבטלת את הצורך , מלאכת הגינון בסביבת עבודה זו מתאפשרת בזכות הגבהת פני הקרקע

לערוגות מוגבהות . בכפיפה ובעמידה ממושכת ובכך הופכת את הגישה לאזור הגידול לקלה יחסית

וז טוב יותר הניק, המצע שבהם חם בחורף יותר מאשר הקרקע: ולמכלים ישנם גם יתרונות גננים

גדלים בערוגה , כולל חלק מהשיחים והעצים, רוב הצמחים. וישנה אפשרות לבחור את סוג המצע

על ידי הקמת כמה ערוגות מוגבהות בגדלים ובצורות שונות ניתן ליצור . או במכל ללא קושי

 .אשר תשמש גם מקום טיול ומנוחה, סביבת עבודה מעניינת ומגרה באוויר הפתוח

 :כלליות להקמת ערוגות מוגבהות להלן הנחיות

יש להביא . נוחות ובטיחות בעבודה, הדרישה היסודית הנה שהערוגה המוגבהת תאפשר נגישות -

בחשבון שערוגה המותאמת לעבודה בעמידה אינה מתאימה לעבודה הנעשית מתוך ישיבה בכיסא 

 .גלגלים

יש לתת את . ם חיצונייםערוגה מוגבהת יכולה להיות ממוקמת כך שתשמש גם לגידור שטחי -

. הדעת על העיצוב הכללי של אזור העבודה ועל השתלבות הערוגות עם יתר האלמנטים בסביבה

 .שכאשר מפלס האדמה עולה הצמחים בולטים יותר לעין, ראוי לזכור

יקרה במידת מה , אשר עובדים בה רק מצד אחד, יש להביא בחשבון שבנייה של ערוגה צרה -

 .פשרות עבודה משני צידיהמבניית ערוגה המא

יש לוודא . מאבן או מעץ שעבר עיבוד מתאים, הערוגות יכולות להיות בנויות מיציקת בטון -

 .ושהערוגה תהיה מעוגנת ומחוזקת היטב, שחוזק הדופן יעמוד בפני בלחץ והכובד של האדמה

רוגה צמודה אם הע, רוחב הערוגה ייקבע לפי אורך אמת היד שתעבוד בה ופי מיקום הערוגה -

 .רוחבה יהיה כפול, אם הגישה אליה היא משני הצדדים, רוחבה יהיה כאורך אמת היד, לקיר



 73 

מ מתחת לגובה המרפק "ס 10יהיה , (גובה מפלס האדמה, ובמילים אחרות)גובה הערוגה  -

 .במדידה מהקרקע כאשר היד מכופפת

שתביא , ידה ממוצעת כלשהייש לערוך מד, כיוון שאי אפשר להתאים לכל משתתף ערוגה משלו -

ישנה אפשרות לבנות ערוגה מדורגת בעלת . בחשבון גם את אלה שיכולתם מועטה משל אחרים

 .ובכך לאפשר עבודה לאנשים בעלי רמות מוגבלות שונות, גבהים שונים

שפה רחבה של ערוגה מרחיקה את . שפה צרה של ערוגה מאפשרת את מרב הגישה אל הצמחים -

אם גם תוך אי נוחות מסוימת הנובעת מסיבוב )אך מאפשרת עבודה בישיבה , הגוף מהצמחים

 (.האגן והגב

ומרווח , ידיות לתפיסה ולתמיכה, אמצעים להקלה על העבודה יכולים להיות מסילות לידיים -

שיאפשר התקרבות לערוגה על ידי  הכנסת כפות , מ בין תחתית הערוגה לקרקע"ס 20בגובה 

 .הרגליים מתחתיה

כדי להתגבר על כך . וגה מוגבהת מלבנית רגילה אינה מאפשרת גישה נוחה לכיסאות גלגליםער -

. שהיא למעשה מעין אדנית גדולה על רגליים, או ערוגת שולחן, בולט" אף"ניתן לבנות ערוגה עם 

בשתי צורות . בשתי צורות בנייה אלה מוגבל גובה המצע למרווח שבין אדנית גדולה על רגליים

עומק רדוד זה של מצע עלול . ה מוגבל גובה המצע למרווח שבין ברכי העובד לבין מרפקיובנייה אל

קירוב הכיסא אל מתחת למשטח העבודה יוצר , עם זאת. להוות מגבלה לצמחים מסוימים

. אפשרות יחידה כמעט לאדם היושב בכיסא גלגלים לעבוד בצורה נוחה וקלה מבלי לאמץ את גופו

 .הניקוז ייעשה באמצעות צינור לצד הערוגה, ערוגה כזו תהיה אטומהיש לוודא שתחתיתה של 

אם גובה הערוגה עולה , אדמה מקומית, מילוי הערוגה יכלול שכבת טוף גס בקרקעית לשם ניקוז -

וכן שכבת מצע שתילה שאיכותו , ויריעת אריג גיאוטכני להפרדה בין השכבות, מ בערך"ס 50על 

מצע . יש לבחור במצע מאוורר ובעל תאחיזת מים נאותה. מ"ס 35-40משובחת בעומק מינימלי של 

 .כזה מצריך הקפדה על תכיפות ההשקיה והדישון ועל כמותם

בעת השתילה יש לזכור שאדם אשר יעבוד בעמידה בסמוך לערוגה יוכל לטפל בצמחים גבוהים  -

 .יותר מכאלה שבהם יטפל אדם שיעבוד בישיבה

 

 פאטיו

במיוחד אם השטח , אפשר לנצל חצר קיימת כזו. ללא גג המוקפת קירות פאטיו הוא חצר פנימית

אם דואגים . ולהתאימה כך שתוכל לשמש מקום לפעילות בגינון, הפנוי סביב המסגרת מוגבל

, ליצירת מקום אסתטי ונעים יכולה הפעילות בו להיות מהנה ומעשירה למרות המגבלות הטכניות

 .וצרת סביב עבודה כזובעיקר בזכות האווירה האינטימית הנ

כמו כן עליו להיות מאוורר במידה . ויש להבטיח את הצללתו בקיץ, על הפאטיו להיות מרוצף

אוורור אפשר להשיג על . ללא תנועת אוויר תיווצר הרגשת מחנק הן לצמחים והן לאנשים, מספקת

מקימים בו בין אם הפאטיו מקורה ברשת צל אשר מותחים בקיץ ובין אם  –ידי הרמת הקירוי 

 .פרגולה קבועה

היא התקנת מדפים לאורך , שפעמים רבות הוא קטן ממדים, הדרך המומלצת לארגון חלל הפאטיו

, זהו ניצול מרבי של השטח. על המדפים יוצבו מכלי צמחים הניתנים להזזה ולנשיאה. הקירות

מכלי הצמחים . המאפשר הן עבודה בישיבה סביב שולחן מרכזי והן עבודה בעמידה ליד המכלים

אך גדולים , (על מנת שאפשר יהיה להזיזם)לא גדולים וכבדים מדי  , בהתאמה, צריכים להיות

ליטר מתאים בהחלט למטרה  10שדלי בנפח של , הניסיון מלמד. דיים לגידול מגוון רב של צמחים
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, תוהוא ימולא במעט טוף גס בקרקעי, המכל צריך להיות בעל חורים לניקוז בגודל מתאים. זו

 .ובמצע שתילה משובח

, במקרה כזה. על מנת לחסוך במקום יישתלו בוודאי פעמים רבות שני מיני צמחים במכל אחד

תנאי , כדאי לזכור שעל הצמחים הגדלים במכל אחד להיות בעלי צרכים זהים מבחינת כמות מים

 (.דומהוכ, צמח צל עם צמח האוהב שמש, למשל, אין לשתול יחדיו)ניקוז ואוורור , הארה

כגון , ניתן לשלב בו אלמנטים נוספים לפעילות אקטיבית של קבוצות זקנים, אם הפאטיו גדול דיו

יש . מכלים בגדלים שונים וסלסילות תלויות, מנהרת פלסטיק אשר תשמש כחממה קטנה לריבוי

 .ושיתאים גם לאנשים בכיסאות גלגלים, לוודא שהשולחן אשר מסביבו נערכת הפעילות יהיה יציב

 

 גינה פתוחה 

. לישיבה ולאירוח באוויר הפתוח, להליכה, זהו מקום נפלא לטיול: לגינה הפתוחה יתרונות רבים

במיוחד , הגינה מאפשרת ביטוי אישי. משמשת הגינה מקור נרחב לגאווה, מעצם היותה נראית

ים מן גם לאורח" פתוחה"הגינה . קישוטה ומגוון הצמחים שישתלו בה, דרך עיצוב צורת הערוגה

ובכך מזמנת מפגש נוסף עם חלקים נוספים של , פרפרים, זחלים, שלשולים, חלזונות –הטבע 

, האם נכון יהיה לגדר את הגינה: ראוי להתייחס למספר נקודות כמו, מעצם היותה פתוחה. הטבע

כיצד לאפשר פעילות אינטימית במקום פתוח , האם כל אחד רשאי לפעול בגינה בכל זמן שהוא

 .ונראה

ניקוי השטח : בעבודה בגינה יכולות לבוא לידי ביטוי יכולות מוטוריות גסות ועדינות דרך הכנתה

הכנת שבילים , בניית ערוגות מתוללות, זיבול והפיכת האדמה, סקילתו מאבנים, מאשפה ועשבים

לעיצוב הגינה נודעת חשיבות כמו . בין הערוגות וכמובן בפעילויות השוטפות באחזקת הגינה

ערוגות אישיות   -מומלץ לקחת בחשבון את מרכיבי הגינה השונים , לכן. וב כל גן אחרלעיצ

ראוי בגינה הפתוחה . אלמנט מים ולתכננם באופן הולם, מערכת שבילים, פינת ישיבה, ומשותפות

גינה מעין זו יכולה להיות גינה . כמו כן ניתן לשלב ביניהם פרחים עונתיים. לגדל ירקות ותבלינים

 . ת המשמשת את כל המשתתפים או יכולה להתחלק לערוגות אישיותמרכזי

 

 עקרונות עבודה כלליים

 .העדפות, קשיים, זיהוי יכולות -הכרות עם המשתתף, התייחסות סובייקטיבית -

לכן מומלץ להתחיל . מהתוצאה, התחלת התוכנית תהייה מהשלב האחרון: הפוך הרצף -

 .מפעילויות שיש בהן תוצר סופי

על הפעילויות הראשונות . להתחיל מפעילויות פשוטות ולא מורכבות משלבים רבים: גתיותהדר -

 .וכאלה המסייעות ליצירת קשר בין המשתתפים, להיות קלות ופשוטות

חשוב שהמשתתף שלא מסוגל : פירוק הפעילות למספר שלבים ומתן דגש על השלב העיקרי -

 .א השלב המשמעותי בפעילותלעשות את כל השלבים יעשה את השלב העיקרי שהו

 .שינון וחזרה על מרכיבי הפעילות על מנת לאפשר הפנמה ולמידה: חזרתיות -

 .חשוב לאפשר גיוון של פעילויות וחומרים במסגרת ריטואלית קבועה: גיוון -

יש . חשוב להתאים לכל משתתף פעילות אשר הולמת את העדפותיו ויכולותיו: התאמה אישית -

כדאי לשתפם הן בקביעת תכניות לעתיד . ת לדעות המשתתפים ולרצונותיהםלהתייחס ברצינו

 .והן בתוכניות עכשוויות כמו בחירת צמח אשר יתאים לשתילה בעונה, כדוגמת בחירת אתר לטיול
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או המנטאליות של המשתתף ולעודד פעילויות שבהן /יש להביא בחשבון את מגבלותיו הפיזיות ו -

 .ראוי לזכור שלא לכל המשתתפים רמת עניין זהה. או בכישרונויעשה שימוש מרבי ביכולתו 

 .חשוב לשלב בהסבר גם הדגמה אשר לעיתים מעודדת השתתפות: המחשה והדגמה -

על " התקבעות"חשוב לתת למשתתף הזדמנות להתנסות במגוון פעילויות ולמנוע : התנסות -

 .פעילות מסוימת

מומלץ להימנע . יתוף פעולה בין המשתתפיםחשוב לעודד בזמן הפעילות ש: אינטראקציה -

 .מיצירת תחרותיות בין המשתתפים

 .ובעלת אתגר מאידך גיסא, כדאי לדאוג לכך שהעבודה תהיה קלה ומהנה מחד גיסא -

על מנת לדאוג מבעוד מועד להזמנת החומרים , מומלץ לתכנן את הפעילות לפחות חודש מראש -

 .היות מוכנים לשינויים אפשרייםעם זאת יש ל. והציוד הדרושים להפעלה

 .כדאי שבתחילת כל פעילות יהיו כל החומרים הנחוצים מוכנים על השולחן -

 .יש להימנע לחלוטין מלהכניס לסביבת העבודה צמחי רעל וצמחים קוצניים -

כדאי להימצא בקשר מתמיד עם הטבע ולאסוף פריטים שניתן יהיה להשתמש בהם באחת מן  -

 .הפעילויות

קלטות , כרזות, שקופיות, קטלוגים, סרטים, כמו ספרים, מלץ להשתמש בעזרים מגווניםמו -

 .וידאו והרצאות

 .מומלץ לאפשר ערוגה אישית, למשתתפים ברמת תפקוד עצמאית יותר -

 .כדאי לשלב גם פעילויות חד פעמיות וגם פעילויות עם רצף והמשכיות -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכנית עבודה שנתית

ומגוונת בתחומי , היא מותאמת לעונות השנה ולחגים. ו משמשת בסיס לפעילות בגינוןתוכנית ז

 .אין היא מפרטת את מידת התאמתה לרמת המשתתפים. עיסוק שונים

 

 4שבוע   3שבוע   2שבוע   9שבוע  חודש

הכנת עציצים מעלי ' הכנת קולז משחק זיכרוןהכנת משחק  נוארי
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זיכרון מעלים 

 יבשים

 מעיסת נייר שלכת

מסיבת תה  פברואר

 מצמחי הגינה

של  םהכנת ייחורי

 צמחים נשירים

פעילות עם פירות 

 הדר

ו "פעילות לט

 בשבט

זריעת טגטס  מרץ

 במגשי הנבטה

, הכנת הגינה לקיץ

 קילטור, זיבול, ניקוי

העתקת טגטס 

 לכוסיות

שתילת תבלינים 

 וירקות בגינה

שתילת טגטס  אפריל

 בגינה

לקראת  סידור המחסן

 חג הפסח

שתילת פרחים 

 באדניות

 דישון הגינה

איסוף זרעי אפונה  מאי

 ריחנית ואחסונם

הכנת ייחורים של 

 בשמת

סיור לאיסוף  הכנת סלט ירקות

 חומרים מהטבע

הכנת מובייל  יוני

מחומרים שנאספו 

 בסיור

שתילת פטוניות 

 בסלסילות תלויות

פעילות עם חיטה 

 לחג השבועות

טיפול שוטף 

 בגינה

הכנת ייחורים של  יולי

 (פוטוס)צמחי בית 

הכנת טרריום  איסוף פרחים וייבושם 

בבקבוקים 

 ממוחזרים

ייחורי העתקת 

 פוטוס

הכנת אגרות  אוגוסט

 מהפרחים היבשים

איסוף תבלינים 

 וייבושם

זיבול הגינה 

 והכנתה לחורף

פרוק התבלינים 

 היבשים

זריעת זרעי אמנון  ספטמבר

 ותמר

זריעת תבלינים  יציאה למשתלה

 וירקות

העתקת שתילי 

אמנון ותמר 

 לכוסיות

זריעת לוע הארי  אוקטובר

 במגשים

זריעת אפונה ריחנית 

 בגינה

העתקת לוע  כבישת זיתים

 הארי לערוגות

פרוק תרמילי  נובמבר

 כותנה

זריעת ירקות  דישון הטמנת בצלים ופקעות

 חורף לסלט

הכנת סידורי  דצמבר

 פרחים

טמנת פקעות ה טיפול בצמחי הבית

 ובצלים

פעילות לחג 

הכנת  –החנוכה 

מספלולי  החנוכיי

 האלון
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 דוגמאות למערך שיעור

 (ריחן)זריעת זרעי בזיליקום : הנושא

 מחודש אפריל עד חודש ספטמבר: מועד מתאים לפעילות

כוסות פלסטיק מחוררות בתחתית לצורך , כלים עם תערובת שתילה, מגשי הנבטה: הציוד הדרוש

 .ומספר חפיסות זרעים( אפשר עם תפרחות יבשות)בזיליקום בוגר צמח , השקיה

מה , שיחה על מה השתנה מאז המפגש האחרון. פתיחת הפעילות בסיור בגינה: תאור הפעילות

 .הרחת צמחים וקטיף של צמח בזיליקום מהגינה, מה נבל, צמח

לעודד שיתוף פעולה בסדר הישיבה יכול להתערב המפעיל ובכך )ישיבה סביב שולחן , לאחר הסיור

יעביר אותו לאחד , (מי מכיר למה משמש)המפעיל יציג את הצמח (. ועזרה הדדית מאוחר יותר

כך עד סוף . ולהעביר לשכנו את הצמח( ותאר את הריח אם ניתן)יבקש אותו להריח , המשתתפים

ך בשלב זה המדרי(. דרך ההעברה מאחד לשני מתקיימת אינטראקציה בין המשתתפים. )הסבב

 .יתאר את העומד להיעשות

הטמנתם על ידי לחיצה , פיזור הזרעים, מילוי המגש בתערובת שתילה ויישורה: מהלך הפעילות

למניעת גלישת )השקיה בעזרת כוסות מחוררות , הוספת תערובת שתילה עד גובה פני המגש, קלה

 .ניקוי השולחן, פינוי המגשים לאזור הגידול, (התערובת והזרעים

משתתף אשר מתקשה בעשיית . בזוגות או בקבוצה, ריעה יכול להתקיים באופן פרטנימהלך הז)

ניתן לתת לחלק מהמשתתפים תפקיד מיוחד במהלך . אחד השלבים ייעזר באחד מחברי הקבוצה

 (הפעילות

. כל משתתף יוכל לתאר מה עשה ואיך הרגיש. המפעיל יחזור על שנעשה בפעילות: סיום הפעילות

 .ת תה מצמחי הגינהלסיום אפשר לתו

 

 חיבור פעילויות הגינון לפעילויות אחרות

חיבור אל פעילות עם : לדוגמא, לפעילות בגינון יכול להיות חיבור עם פעילויות אחרות במסגרת

 .ניתן לגדל צמחים המשמשים מזון לבעלי החיים –בעלי חיים 

 .עודאפייה ו, ניתן להשתמש בצמחי הגינה בבישול –חיבור אל כלכלת בית 

 .ניתן לשלב חומרים טבעיים בפעילות אומנותית –חיבור אל מלאכה ואומנות 
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 תנועה

 מבוא

 .ההבנה ואת עצמנו בכלל, התנועה חיונית לכל הפעולות באמצעותן אנו מגלמים את הלמידה

 : אנו נעים

 כדי להתקיים. 

 כדי להבין את סביבתנו. 

 כדי להסתגל לסביבה ולשלוט בה. 

 קשר עם זולתנו כדי ליצור. 

התנועה כוללת עולם עשיר של פרטי קואורדינציה ואין סוף אפשרויות של פרופורציות המשתנות 

החן והנועם שעשויים להתלוות , הסיפוק, היא כוללת את תחושת ההנאה. בהשקעת כוח שונה

 .בשעה שהיא זורמת בנינוחות, אליה

לכל תנועה מתלווים רגשות ואווירה . קודמתהוכל תנועה שונה מ, קיים מגוון אין סופי של תנועות

דרך התנועה באים . התנועה מאפשרת את המשחק בעושר האפשרויות שבמרחב,שונים ומגוונים

 .הדמיון והיצירתיות שבאדם, לידי ביטוי כוח ההמצאה

על ידי פיתוח והעמקת סגנון התנועה . כל אדם מאופיין בסגנון התנועעות שונה יחיד ומיוחד לו

 .ניתן להביא לשיפור ושינוי העצמי ולהעלאת איכות החיים האישי

וההתייחסות לשינויים בה אינם בעלי ערך מוחלט של הצלחה ,  כיוון שהתנועה היא אישית כל כך

ההתייחסות לאנשים עם פיגור , אלא של התקדמות שינוי ושיפור ביחס לאדם עצמו, או כשלון

 .  לכלל האוכלוסייה למעט דגשים שיובאו בהמשךשכלי בתחום התנועה אינה שונה מההתייחסות 

ברכיים ישרות שבו מתאמץ , באותו מודל של כפיפת גו, דור שלם גדל לראות הישג של כושר גופני

ייתכן שגם אתה . ס"בחריצות ובפתאומיות כגרסת ביה, פעם אחר פעם, האדם לגעת בידיו ברצפה

כאילו , במתיחת שרירים מרבית, לא יכולת להימנע מלעשות זאת במרב המאמץ והנכונות

בהצלחתך להגיע לרצפה תלויה לא רק ההכרה שמעניקה לך החברה אלא גם הכבוד שלך בעיני 

 .עצמך

תוך כפיפה . לכפיפה זו מתווספת האמונה שאתה עושה את הדבר הנכון כדי שגופך לא יתנוון עליך

נשימתך כראוי למבצע  אתה כולא את, בלי להרגיש שאתה עושה זאת, כזו אתה חורק שיניים

ככל שאתה מצליח לכפות על עצמך את הכפיפה . מאמץ את העורף ואת שרירי הגב, חירום

הרי ברמה העמוקה של הווייתך אתה משוכנע יותר ויותר שללא התביעה להתגבר , ולהעמיק אותה

 .על גופך לא יהיה לך סיכוי להגיע לתוצאות

אתה בטוח יותר . ם שלך כשאתה כפי שהנךאתה מכיר בחוסר האוני. כך בעצם עם ההצלחה

כדי לתמרן ולהפיק הישגים שהגוף שלך בעצם אינו , מתמיד שאתה יכול לסמוך רק על כוח הרצון

 .היא אינה שייכת לך –תנועה זו היא בבחינת הלוואה . מוכן לתת לך מעצמו

מגיע בידיך לאיזה מרחק אתה . נחשבים בעיניך רק אותם ההישגים הנמדדים במספרים, כתוצאה

אלו הן ? מהו מספר הכפיפות שאתה מסוגל לבצע? כמה פעמים אתה יכול להתכופף בדקה? לרצפה

 .ספרות של שעונים ואמות מידה, כמויות

 . שזוהי גישה מדעית, אתה מדמה לעצמך שזוהי הערכה אובייקטיבית
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פרטי  מפסידים את כל העולם הפנימי העשיר של, כשמחשיבים רק את התוצאות המספריות

מפסידים . את אין סוף האפשרויות של הפרופורציות המשתנות בהשקעת הכוח, הקואורדינציה

את ההבחנה בתוואי של כל תנועה שאינה דומה , את הרשות לחוש תחושה של חן ושל נועם

את כל רגשות הלוואי הסמויים המהווים את יחסך , את האווירה שבה נעשית התנועה, לקודמתה

מפסידים את כל האיכויות המתוחכמות . הטון שבו אתה מדבר עם עצמךאת , להתנועעות

 .הדומות למארג האורגני של מבוכי המוח עצמו, והנפתוליות

גם החשיבה שלנו נעשית , כשאנו מדמים שתנועות הגוף הן ישרות ונתפסות בקנה מידה חד ממדי

לא אנו מכהים גם את כוח א, לא רק את התנועות אנו מורידים לרמה של צורות מרובעות. פשטנית

 .ההמצאה של הדמיון ומחסלים את הסיכוי לשחק בעושר האפשרויות שבמרחב

אבל . גדלנו על ערכים של השגיות ונחטא לאמת אם נאמר לעצמנו שיש לוותר על גישה הישגית

במקום להגדיר הישג במונחים כמותיים של טווח ושל . בידינו לתת תכנים שונים למושג ההישג

אין צורך לוותר על . פשר להעריך את ההישג במונחים איכותיים של רגישות ושל איזוןא, כוח

הטוב יכול להיות . הרבה וחזק, אלא שהטוב אינו דווקא רחוק ומהר, השאיפה להתנועע היטב

כשהתושייה שלך מוצאת פתרונות אלגנטיים ואתה נהנה , כשאתה נושם עם התנועה ומרגיש נינוח

 .רה שלך להימנע ולנטרל דחפים של עשייה אגרסיביתזוהי הברי. מסגנונך

מה הנכונות ? ומה נשאר מכל זה בתום הלימודים, ילדים לומדים התעמלות בכל שנות בית הספר

חופשיים מלחץ , וההתלהבות שנותרו בהם לשוב ולהתעמל בהתבגרם כשהם אדונים לעצמם

 ?המסגרת

וב מתוך ההכרה והפעם מרצונם אנשים מעטים חוזרים אחרי שנים ומחליטים להתעמל ש

אך כמה מהם . ההופעה, הצורה, הכושר, שיפור הבריאות: יש להם סיבות טובות לכך. החופשי

בתחושה שהם אוהבים את חווית התנועה הזורמת ללא כל צורך בסיבה , מתנועעים למען ההנאה

, נוצרו בחדווה היודעת שלשם כך, כמה אנשים מתנועעים מתוך משיכה ראשונית? המקובלת

 ?בשאננות המכירה בכך שחופש תנועה הוא זכות מלידה שאינה זקוקה להצדקה

במסורת . ההתייחסות לשימוש בגוף כאל סוג של אינטליגנציה עשויה תחילה להישמע צורמת

קיימת הפרדה קיצונית בין פעילויות של הסקת מסקנות ובין התגלמויות הפן , התרבותית שלנו

" גופני"וה" מנטאלי"הפרדה זו בין ה. לשיא ביטוין במסגרת הגוף שלנו המגיעות, הפיזי של הטבע

נובעת לא אחת מן הרעיון כי מה שאנו עושים עם גופינו הוא נחות יותר ומיוחד פחות לעומת פתרון 

 .בהגיון או באמצעות מערכת סמלים מופשטת אחרת, בעיות המבוצעות באמצעות שימוש בשפה

שכן , נוטים לשייך את מערכת השרירים לממלכת הגוף ולא למוחאנו טועים כאשר אנו , למעשה

 .באמצעות הביטוי המוטורי אנו מקדמים ומבססים את הבנתנו

כך נוכחים לדעת , ככל שמביטים קרוב יותר על הפעילות ההדדית הסבוכה שבין המוח והגוף

. ת שלנוהתנועה מעוררת ומפעילה רבות מן היכולות המנטאליו. שהתנועה הכרחית ללמידה

התנועה חיונית לכל . התנועה משלבת ומעגנת מידע וחוויות חדשות ברשתית העצבית שלנו

 .את ההבנה ואת עצמנו, הפעולות באמצעותן אנו מגלמים ומבטאים את הלמידה

 

 יתרונות –התנועה כאמצעי לשיפור ושינוי 

כל אחד מן ב. מחשבה ותנועה, הרגשה, תחושה: ארבעה מרכיבים מהווים את מצב היקיצה

 .המרכיבים הללו הפוטנציאל והיסוד לשורה שלמה של שיטות לשיפור ושינוי העצמי
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אין במצב היקיצה אף רגע החולף מבלי שכל , למעשה. ההפרדה בין המרכיבים היא מילולית בלבד

 .כל אחד מארבעת המרכיבים משפיע על כל האחרים. הארבעה ישמשו בו בערבוביה

 :צעי עיקרי לשיפור ושינוי העצמי מתבססת על הטעמים הבאיםבחירת מרכיב התנועה כאמ

  המבנה הגופני ויכולתו להתנועע חשובים להערכה . לעיצוב ערך עצמייכולת התנועה חשובה

עמוד שידרה שלא התפתח באופן : למשל. העצמית של האדם יותר מכל דבר אחר אולי

א מועד על נקלה ולכן אינו סומך הו. מקשה על האדם בתנועות הדורשות איזון מהיר, נורמאלי

קשיים בתנועה מסלפים ומערערים את הערך העצמי בעיני האדם . על הספונטאניות של הגבתו

אצל אנשים .  ודוחפים אותו להתנהגויות המפריעות את התפתחותו בכיוון נטיותיו האמיתיות

בתנועה חשוב שיפור , או מעוותת, חסומה, עם פיגור שכלי שלעיתים רבות תנועתם מוגבלת

 . במיוחד

 משמעו שינוי במערכת , שינוי ושיפור בתנועה. מערכת העצבים בעיקרה עוסקת בתנועה

אין אנו יכולים . התנועה מעסיקה את מערכת העצבים יותר מכל דבר אחר. העצבים המרכזית

להרגיש ולחשוב מבלי שפעילות ענפה ומסובכת של מערכת העצבים  תארגן את גופינו , לחוש

התנועה משקפת את הנעשה במערכת . ה הכובד ומבלי שנדע בו בזמן היכן אנו נמצאיםבשד

 . העצבים

 חלק . המתחולל בנו ובגופינו מגיע לתודעתנו בעיקר דרך השרירים. התנועה היא יסוד התודעה

וכן כל הקרומים , קטן יותר מגיע לתודעה דרך המעטפת שהיא העור העוטף את גופינו

 .מביא עמו שיפור בתודעה, שיפור בתנועה. ת אברי העיכול והנשימההפנימיים העוטפים א

 בהעלם : לחשיבותה של התנועה כאמצעי לשינוי ושיפור הנו, ואולי החשוב מכל, טעם נוסף

חלקו של המרכיב השרירי בכל התנהגות גדול עד . התנועה נשמט הבסיס למחשבה ולתחושה

יתפוררו כל יתר המרכיבים , המוטוריתכלומר בקליפת המוח , כדי כך שאם יעלם במקורו

שהיא הרשת שעליה נטווית כל , הקליפה המוטורית. הרגשה ומחשבה, תחושה: שהוזכרו

נמצאת רק מילימטרים אחדים מעל לשכבות העוסקות בכל הפעולות , הפעולה השרירית

משתנה , כאשר יש שינוי בארגון מערכת השרירים בעקבות תבנית תנועה חדשה. המחשבתיות

הלא הן מנגנוני , כל פעילות מוחית שכזו מתפשטת לרקמות השכנות . קליפת המוח המוטורית

נצפה לשינויים תואמים גם , כאשר יהיה שינוי בחלק המוטורי, ולכן. החשיבה וההרגשה

 .בתהליכי החשיבה וההרגשה

 

 תנועה לאנשים עם פיגור שכלי

. יפים ומספקים מענה לכל אחד מהםתכני ההפעלה בתנועה הנם פועל יוצא של כל ארבעת הסע

, מתחזק הצורך הקיומי בתנועה שכן לעיתים, כאשר מדובר באנשים בעלי פיגור ומוגבלויות פיזיות

במצב זה המוגבלות הפיזית . תנועות הדרושות לסיפוק צרכים בסיסיים אינן אפשריות לביצוע

ה של האדם בסביבתו הקרובה יצמצמו את יכולת השליט, או הדימוי העצמי בעקבות מוגבלות זו/ו

ככל שנרחיב את רפרטואר התנועות האפשרי ונטפח את המוטיבציה של אנשים אלו ליזום . ביותר

כך תגדל השפעתם על , בין אם לצרכים פונקציונאליים ובין אם לצרכים יצירתיים, תנועה עצמאית

ישו מועילים כתוצאה מכך הם ירג. הסביבה וכן הרצון והיכולת לאינטראקציה עם זולתם

 .ומשמעותיים יותר
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 מטרות ההפעלה בתנועה

 :המטרות מכוונת לפיתוח מיומנויות בארבעה תחומים

 :מוטורי –מיומנויות של תנועה בתחום הגופני 

 פיתוח תנועה טבעית 

 פיתוח שרירים 

 שמירה על גמישות מפרקים 

 פיתוח קואורדינציה 

 פיתוח שיווי משקל 

 פיתוח תגובה מהירה 

 תפיתוח זריזו 

  (גופנית)פיתוח תחושה קינסטטית 

 שחרור אנרגיה עודפת 

 :מיומנויות של חשיבה בתחום הידע וההבנה 

 הכרת אברי הגוף וכינויים 

 פיתוח מודעות לגורמי התנועה 

 לימוד מונחים ומושגים בסיסיים 

 פיתוח מודעות למושגי התנועה 

 פיתוח הזיכרון 

 ותהסקת מסקנות ופתרון בעי, שיפוט, פיתוח התבוננות 

 להגיב ולציית להוראות ולחוקים, להבין, פיתוח היכולת להקשיב 

 פיתוח מודעות לסביבה 

 פיתוח התמצאות מרחבית 

 :מיומנויות בתחום החברתי

 בקבוצה, פיתוח שיתוף פעולה בזוגות 

 פיתוח היכולת לפעול כיחיד בקבוצה 

 הכרת גבולות המרחב האישי תוך כבוד למרחב האישי של האחר 

 ולי ובלתי מילוליפיתוח קשר מיל 

 :מיומנויות בתחום הרגשי

 פיתוח דימוי גוף ריאלי 

 פיתוח דימוי עצמי חיובי 

 פיתוח הבעה בתנועה 

 פיתוח יצירתיות 

 הנאה וחדוות חיים מהתנועה, תחושת סיפוק 

 התגברות על פחדים 
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 הלכה למעשה

 סביבת עבודה ואביזרים

ש בו די מרחב לקבוצה להתנועע ללא את ההפעלה בתנועה רצוי לקיים בחדר בגודל בינוני אשר י

רצוי שהחדר יהיה עם מינימום גירויים על מנת שהקשב יופנה לפעילות עצמה . היתקלויות

 .ולאביזרים הנלווים אליה במידה ויש כאלו

בסוג , הדבר תלוי בנטייתו של המנחה. ניתן לקיים את הפעילות בלווי מוסיקה או בלעדיה

 (.מוסיקה ותנועה)יל את שני הגירויים יחד הפעילות וביכולת המשתתפים להכ

גודל , חומר, יכולים להיות כמעט מכל סוג, האביזרים הנלווים היכולים לשמש בשיעור תנועה

צלחות , סלים, שולחנות, אשפר להשתמש בדברים מן הסביבה השגרתית כמו כסאות. וצורה

: כגון, מלכתחילה לתחום ניתן כמובן גם להשתמש בציוד מקצועי יותר המיועד. 'פלסטיק וכד

כדאי לרכוש . גומיות, מטפחות, מקלות, חבלים, חישוקים, כדורים מסוגים שונים, טבעות גומי

 .מזרנים על מנת לאפשר מדי פעם קיומה של פעילות על הרצפה' מס

 עקרונות עבודה

אין  .ההנחיות בהפעלה בתנועה אינן ניתנות מלכתחילה על מנת להתאמץ למלא אחריהן בקפידה -

המטרה היא ללמוד לחדד את . אין כוונה לעודד תחרות על הביצוע. סטריאוטיפית" נכונה"תנועה 

מסוגלים להיטיב את הקואורדינציה ולשפר את איכות ( ולא החיקוי)רק החושים . החושים

 .הביצוע

בהתאם לרמת ההבנה ושיתוף הפעולה של )תהליך הלמידה הנכון הנו של למידה אוטונומית  -

ייחודית לכל משתתף ומתקדמת על פי הקצב והרצון של , הלמידה הנה אישית(. תתףהמש

 .המשתתף עצמו

יש להתייחס ". שגיאות"תוך רשות לעשות , תהליך הלמידה כולל בתוכו התנסויות עצמיות -

אנו מעוניינים באופני פעולה . כעל פתרונות אלטרנטיביים לבעיה או משימה שהוצגה" שגיאות"ל

או כפי , ההתמודדות עם השגיאות. שירו את אוצר הפתרונות העומדים לרשות האדםחדשים שיע

הנה ערובה להצליח לבחור את הפתרון האופטימאלי ברגע נתון , האלטרנטיבות –שקראנו להן 

 .ולקדם את האינטליגנציה למצוא פתרונות בכלל

של הפרט לגבי דברים כוח השיפוט . לכל אחד יש כוח ללימוד עצמי שאין לבטלו או להגבילו -

שהוא מוכן ורוצה לבצע הוא על פי רוב בעל ערך רב יותר מכל מה שניתן למצוא בלוחות של 

על ידי התביעה לשליטה , על ידי הדגשת החשיבה. מאפייני התפתחות גופנית המופיעים בספרים

, ת שלועל ידי עידודו של כל אחד להתנועע בהתאם לרמת היכולת האישי, מודעת בתנועות הגוף

 .יסייע המנחה למשתתף להגיע לתנועה המלווה בתחושה של ערך והצלחה

 דוגמאות לפעילות בתנועה

 :הרעיונות לפעילות בתנועה מחולקים על פי נושאים

 הפעלה עם כסאות .א

 משחקי פסלים: תנוחה –תנועה  .ב

 פעילות קשב וריכוז .ג

כולל )גופניות מגוונות רב התכנים מתאימים למשתתפים ברמות תפקוד שונות ולבעלי יכולות 

 (.מרותקים לכיסאות גלגלים

 .בעבודה עם קבוצה יש לפרק ולהגיש את תכני הפעילות באופן שיותאם לכל רמה ורמה
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 דוגמאות למערכי שיעור

 דוגמה למערך שעור

 הפעלה בתנועה עם כסאות: הנושא

ל רבים מן אצ. בנאלי ופונקציונאלי הנמצא זמין בכל מקום, הכסא הוא אובייקט יומיומי

אך בו בזמן גם מקום מפלט אל הפסיביות ואי , המשתתפים הכסא הוא עוגן ומקום מבטחים

 .העשייה

אנו מוציאים  את הכסא ואת  הפעילויות הגופניות השגרתיות , ברעיונות המוצעים להלן

אשר תובעת , ומוסיפים רובד נוסף של עבודה יצירתית ובלתי שגרתית, המתקשרות אליו מהקשרו

 .הומור ומצבים גופניים חדשים, פתחת כושר המצאהומ
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 המטרה המושגת הפעילות

 :אופני ישיבה על הכסא

התבוננות בצורות הישיבה השונות של  -

 .ם וחיקוייןהמשתתפי

: למשל, המצאת אפשרויות ישיבה חדשות  -

, רגליים מקופלות על הכסא, ברגליים שלובות

צד הגוף , בטן פונה למשענת, אגן על קצה המושב

 .'פונה למשענת וכד

 
שיקוף ההרגל הגופני על מנת ליצור מודעות   -

 .לאופן הישיבה

 .  שכלול היכולת להתבונן ולהבחין בפרטים  -

 .פיתוח כושר ההמצאה   -

 

 : התייחסויות שונות לכסא ממצב של עמידה

לפניו , לצידו)לעמוד לצידיו השונים של הכסא   -

 (ומאחוריו

לעמוד כאשר חלקים שונים של הגוף פונים אל  -

 .הכסא

: מגע של אברי הגוף בחלקיו השונים של הכסא  -

 .רגלי הכסא, ושבמ, משענת

המצאת תנוחות אשר מתייחסות לכסא ללא   -

 'הצבעה וכד, רכינה מעל: מגע

קפיצות  –ללא מגע , בתנועההתייחסות לכסא   -

, קפיצה מעליו, הסתובבות סביבו, ליד הכסא

 . 'זחילה תחתיו וכד

 
 .ללא מגע, עם מגע: הבחנה בין  -

 

 

 . לימוד הצדדים השונים של הגוף ושל האובייקט  -

 

 .עהתנו –תנוחה : אבחנה בין -

 

 .העלאת המודעות למרחב שסביב  -

 .התייחסויות שונות לאובייקט   -

 :פעילות מרחבית עם כסאות

לכל . ת מפוזרים בחדר כנקודת מוצאהכיסאו

על פי אות יוצאים להתקדמות בין ". בית"משתתף 

". בית"בהישמע אות נוסף חוזרים ל. הכיסאות

. ההתקדמויות יכולות להיות מסוגים שונים

 ('על ארבע וכד, בדילוג, בקפיצה)

: לדוגמא. הדגש הנו על ציות לאות הניתן

= יקהשר, חזרה לכסא=מחיאת כף, עצירה=פעמון

דגש נוסף הוא על מעברים בין . ריצה=תוף, דילוג

 .ללא התנגשות האחד בשני תהכיסאו

 
 .שימוש מודע במרחב -

 "בין"לימוד המושג   -

טה גופנית אבחנה בין תנועה לתנוחה תוך שלי -

 .בהם ובתזמון בו הם נדרשים

אימון ההקשבה והריכוז לצורך הבחנה בין  -

 .צלילים וקולות שונים

היכולת לקשר בין צליל מסוים להוראה  -

 .מסוימת

 .ןאימון הזיכרו -

היכולת להתהלך בחלל תוך שימת לב מנטאלית  -

 .וגופנית לאחרים המתהלכים בו

 :מסלול כסאות -

. רצף של כסאות המונחים באופנים שונים

המשתתפים עוברים את המסלול על פי מגוון צורות 

 .דמיונו ויכולתו, רצונו או כל אחד על פי/מוכתבות ו

 

, כושר ההבעה האישי, פיתוח היצירתיות 

 .התמודדות עם אתגר

 

 

 

 

 דוגמא למערך שיעור
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 משחקי פסלים -תנוחה  –תנועה : הנושא

יכולת ההבחנה בין מצב סטטי לבין . תנוחה הנו נושא מרכזי בהפעלה בתנועה –נושא יחסי תנועה 

אצל חלק מהמשתתפים .מצב דינאמי של הגוף הנו בסיסי ביותר לצורך שליטה של אדם על גופו

תרגול של מצבים נייחים הנעשים . ין בדפוסי תנועות חוזרות ותופעות של אי שקט גופניניתן להבח

 .במכוון ובמודע מעודדים את המשתתף לשלוט עד כמה שניתן בתנועתיות של גופו

משחקי . הנה הישג שאין לזלזל בו, ולו לרגע קט בלבד, עבור חלק מן המשתתפים עצירה מכוונות

אלא גם , נו לא רק לשלוט בעצירה ולהבדיל אותה מן התנועהעוזרים ל, הפסלים למיניהם

הם תורמים ליכולת , כמו כן. מסייעים בפיתוח המודעות לאברי הגוף השונים וליחסים ביניהם

 .בין איבר לאיבר שהוא הבסיס לתפקוד יומיומי תקין( דיפרנציאציה)ההפרדה 

י שהשקט במוסיקה נותן משמעות כפ, חווית העצירה והמנוחה נותנת תוקף ומשמעות להתנועעות

 .ליצירה המוסיקלית

 

 המטרה  הפעילות

 :תערוכת פסלים

על הקירות תלויות תמונות בהן מוצגות תנוחות גוף 

על המשתתפים להעתיק את התנוחה לגופם . שונות

. בחדרכך מתקבלת תערוכת פסלים . בדיוק המרבי

ענפי : התמונות יכולות להיבחר על פי תחומים כגון

האדם ברחוב , אומנויות לחימה, ריקוד, ספורט

המשתתפים בוחרים את התמונות מן התחום . 'וכד

 .שמעניין אותם

 

פיתוח היכולת לתרגם דו ממד למצב מרחבי   -

 .תלת ממדי

 

 

 

 

 :סופרמרקט של פסלים

מחצית המשתתפים מקימים פסל בגופם על פי 

כל אחד ". הפסלים"השאר מסתובבים בין . בחירתם

עומד לידו או מולו ומעתיק את הפסל , בוחר מישהו

יוצא ממנו ובוחר פסל , זה שיצר את הפסל. לגופו

 .חדש להעתיק אותו

 

 .שמאל שלי ושל העומד מולי-הבנת ימין -

 

 .פיתוח הדמיון וכושר ההמצאה -

 .העמקת ההתבוננות ופיתוח היכולת לדייק -

 :פיסול בחומר אנושי

בן . אחד מבני הזוג שוכב פסיבי. מתחלקים לזוגות 

 .ויוצר בגופו פסל חדש בכל פעם" מפסל"זוגו 

 .פיתוח אינטראקציה בין אישית לא מילולית  -

 .ל במגע תוך שמירה על גבולותתרגו -

 ?מה השתנה

יתר המשתתפים . המשתתף עושה בגופו פסל

על מנת לזכור את פרטי הפסל , מתבוננים בו היטב

המשתתף משנה פרט . מכן עוצמים עינייםולאחר 

אחד בפסל והקבוצה צריכה לזהות מהו הדבר 

 .שהשתנה

 

 .פיתוח הזיכרון החזותי -

 :העתקת פסל בעיניים עצומות

עושה ' עוצם עיניים ו ב' בן זוג א. מתחלקים לזוגות

באמצעות ' לומד את הפסל  שיצר ב' א. פסל בגופו

את הפסל בגופו ' עושה ב, לאחר שסיים. כפות ידיו

 

 .פיתוח החוש הקינסטטי -

 .פיתוח היכולת להשוות -
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לבסוף פוקח עיניו ומשווה . כפי שלמד מן המגע

 .מה דומה ומה שונה. 'לפסל המקורי של א

 פסל קבוצתי

משתתף שני . ראשון עושה פסל כלשהו משתתף

. עושה פסל לידו שמתייחס אליו בכל אופן שיבחר

משתתף שלישי מצטרף וכל הלאה עד שמתקבל פסל 

 .קבוצתי

. אפשר להוסיף מגבלה שתקבע את אופיו של הפסל

או יש להשתמש , הפסל צריך להיות נמוך: לדוגמה

 .'בחללי הגוף אחד של השני וכד

: לדוגמה. יעשה על פי הנחייה פרוק הפסל הקבוצתי

או , בהישמע מחיאת כף כולם נופלים לרצפה

בהישמע צליל יוצאים מן הפסל בסיבובים אל פאתי 

או בכל פעם יוצא משתתף אחר בלי לגעת או , החדר

 .'להזיז אחרים וכד

 

 .פיתוח הדמיון והיצירתיות -

 .שיפור הבנת רצף 

 .שיפור היכולת לראיית החלק והשלם  -

 .הבנת מושגים מרחביים -

 .יצירת שיתוף פעולה -

 עבודה על פסלים עם מרותקים לכיסאות גלגלים

. הפעילות תתמקד באיברים בהם ניתן להשתמש

, ביטוי רב יותר לואריאציות של כפות ידיים ןנתיי

דגש נוסף יהיה על הזזת . אצבעות ומנחי ראש

 .הפסלים במרחב באמצעות כסאות הגלגלים

 

 

 דוגמאות למערכי שיעור

 פעילויות קשב וריכוז: הנושא

בפעילויות אשר . קשב וריכוז הנן בבחינת מיומנויות אשר ניתן לפתח ולשכלל ככל מיומנות אחרת

נשתדל לפעול עם פחות מלל זאת על מנת לאמן ולחדד את החושים ולפתח את , כוונות לנושא זהמ

 .ההקשבה פנימה

אנו מפנים מקום ומאפשרים לגירוי , כאשר מקטינים למינימום את הגירוי החיצוני כגורם הפעולה

. יותרכך יוצרים מצב בו מתמודד המשתתף עם האפשרות לפעול באופן עצמאי . הפנימי להישמע

בפעילויות העוסקות בקשב וריכוז . היוזמה לפעולה מוטלת עליו והוא נצרך לסמוך על חושיו הוא

נקדיש גם תשומת לב לאינטראקציה הלא מילולית שבין המנחה לקבוצה ובין חברי הקבוצה 

 .לעצמם

 :החלפת מקום על פי מבט

. ומחליפים מקוםהמנחה מתבונן לאחד המשתתפים בעיניים וכשזה מחזיר לו מבט קמים 

נוקבים , אם יש קושי.  )ממשיכים באותו אופן כשהמשתתפים מחליפים מקום בינם לבין עצמם

 (בשם המשתתף תוך התבוננות בעיניים

 .שלב מתקדם יותר יעשה כשנקודת המוצא היא עמידה באופן מפוזר בחדר

 

 

 

 :חציית החדר באופנים שונים
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חציית החדר צריכה . ום אחר בפאתי החד והולך אליוכל אחד בוחר לו מק. עומדים בקצוות החדר

אלא על פי מבטים בעיניים וחידוד ההקשבה , באותו זמן ללא מתן אות מבחוץ, להיעשות ביחד

 .לתנועה שבחדר

תוך , הליכה לאחור וכד, ריצה, בהליכה: חציית החדר יכולה להיעשות באופנים שונים למשל

 .הקפדה לא להיתקל זה בזה

 :רמשחק הוויתו

 .משחק זה יכול להוות פתיח לפעילות אשר יש בה אביזרים או כעומדת בפני עצמה

החוק הוא שכדי לקחת אביזר מותר רק . כשערמת אביזרים מונחת במרכז המעגל, יושבים במעגל

קימת המשתתפים אינה מתבצעת על פי סיכום מראש או כל . למשתתף אחד לקום ממקומו

 .לטתו של כל משתתף ותשומת לבואלא על סמך הח, הוראה חיצונית

ניתן לקיים , אם נצפה קושי. שניהם צריכים לשבת חזרה במקום, אם קמים שני משתתפים יחד

אפשר להתחיל על ידי הקראת שמות ולאחר שנלמד הפורמט לעבור לעשייה . את המשחק בשלבים

 .ללא מילים

 :עקיבה

על . את תנועת הידיים לכיוונים שוניםהמנחה מוביל . מנחה עם משתתף מחברים כף יד אל כף יד 

 .המשתתף לעקוב אחר תנועת המנחה כאשר הוא שומר את כף ידו במגע בזמן התנועה

מנתקים את המגע , בשלב הבא. המשתתף מוביל את המנחה בתנועות. לאחר מכן מתחלפים

מי בשלב מתקדם של פעילות זו כבר לא מחליטים . וממשיכים לקיים את העקיבה כמעין מראה

אפשר להרחיב את הפעילות . אלא נעים יד תוך קיום החלטות לא מילוליות, מוביל ומי עוקב

ניתן לקיים את . ולהמשיך את תנועת כפות הידיים כך שתוביל לעמידה ולהתנועעות במרחב

 .התרגיל בזוגות של המשתתפים עצמם

 :מעגל רוקד

כל תנועה מתבצעת יחד עם כל  .מנחה מוביל את התנועה לפי בחירתו. אוחזים ידיים במעגל

בשלב הראשון המשתתפים רוקדים תוך כדי התבוננות בנעשה על פי . הקבוצה תוך החזקת ידיים

 .בשלב שני עוצמים עיניים וחשים את ההשתנות על פי אחיזת הידיים. הזרימה במעגל
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 הדרמה

 מבוא

 

" כוחה"ור שכלי נובעת ראשית מהבחירה בדרמה יוצרת כעיסוק בשעות הפנאי עבור אנשים עם פיג

העיסוק הדרמטי כולל בתוכו . חינוכי ואמצעי ביטוי, היא מהווה אמצעי תרבותי. של הדרמה

הווה אומר העשייה הדרמטית עצמה הנה המטרה  –תהליך הפגתי הגורם הנאה וסיפוק מיידיים 

. ו להיות מבוקראך עלי, אין זה אומר שאין מקום לתוצר עבור קהל צופים. ולא התוצר לראווה

רמה "אין לדרוש , משמע. אמות המידה שעליו לעמוד בהן הן ההנאה של המבצעים ושל הצופים

המטרה היא שהדרמה תשמש . על חשבון הסיפוק וההנאה של המבצעים, בכל מחיר" אומנותית

 .ככלי לא שיפוטי ותאפשר טווח רחב של חוויות

אין זו דיסציפלינה של . נית בכוונים מנוגדיםרבת פנים ופועלת בו זמ, הדרמה הנה רב תחומית

 play -משחק כ)היכולת הטבעית של משחק ". גם כך אפשרי"אלא של  –" לא נכון"או " נכון"

כבר בינקות ניתן לראות אצל הילד הרך את משחקי התפקידים . מצויה בכל אדם( act -ומשחק כ

, עם העולם הסובב אותו המשמשים כאמצעי חיקוי והזדהות על מנת לאפשר לו להתמודד

 .הדמיוני והרחוק, הקרוב, המציאותי

הכנה לקראת . )השתמש האדם הקדמון בדרמה כצורך קיומי וכדרך ביטוי לחיים עצמם, בעבר

כדי להתגבר על הפחד ולהתכונן לפעילות  –הצגת פעילות ציד עתידית , טקסים תיאטרליים, מאבק

 (.עצמה

מושג זה . לפעול –משמעו  To act.  פירושו פעולה – Drama -שמוכר כ, ביוונית  Dramהמושג 

 (.לקהל על במה)משחק  – acting -הפך ל

 :הפעולה הדרמתית מתקיימת במספר מישורים

  המימיקה –הבעות הפנים 

  סטיקולציה'הג –הנעת הגפיים  

  בגילום ; (התנהגות כמו בחיים עצמם)בגילום ריאליסטי  –שפת הגוף כמכלול

 .פיזי חיצוני של תחושות ורגשות במבע, אבסטרקטי

  שימוש בקול(vocal )כשירה , "שירה טבעית"כ, כשחרור וביטוי רגשות ותחושות

 (verbal)וגם כהבעה מילולית ( הכוללת מילים ומנגינה)מאורגנת 

  הציור(Graf)– כביטוי לפנימיות. 

 

 acting -ב אנו משתמשים. ולא דרמה לתיאטרון" דרמה יוצרת"פרק זה עוסק במה שמכונה 

 .play –כאמצעי ל 

. אין לצפות מהמשתתף אלא להשתתפות עצמה. הן המטרות עצמן –ההתנסות , העשייה, הפעולה

המדריך לא יודע למה לצפות ומקבל על עצמו מראש .  על המדריך להיות פתוח לכל תוצר אפשרי

מתאימה לכל עליו למצוא את הדרך ה. להקיש, להבין, תפקידו לפרש. את מה שעתיד להתרחש

 .קבוצה ולכל פרט בה כדי להביא את המשתתף באמצעות הדרמה להיות פעיל ולבטא את עצמו
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עבודה על הדמיון ופיתוחו וכן , מאפשרת הדרמה עבודה על החושים ופיתוחם, בהיותה רב תחומית

הדרמה מאפשרת פיתוח התנועתיות אצל האדם המוגבל יחסית או המוגבל מאוד . על התנועה

 .ת הבעת רגשות לגיטימית במסגרת משחקי תפקידיםומאפשר

גורמת לכך " הרוצה להשתתף בפעילות הדרמה יכול לצמוח תוך כדי פעילות"ש –האמונה המלאה 

לשמוע משתתף שהיה ידוע כדובר שפה זרה , מדבר –" חסר דיבור"שניתן לשמוע את זה שנחשב ל

 .מתחיל לדבר בעברית ומתקשר כמו כולם, בלבד

 

 הדרמהיתרונות 

 :באמצעות הדרמה היוצרת ניתן להשיג את המטרות הבאות

 העשרת אישיות המשתתף. 

  לפעמים גילוין(פיתוחן של תכונות גלויות או חבויות.) 

 גיוון החוויות הרגשיות החברתיות והבעתן. 

 חיזוק ההערכה והדימוי העצמי. 

 התמודדות עם סוגיות שאינן מתחום ההתנסות היומיומית של המשתתף. 

 המאפשרים הרחבת תחומי החוויות"  אילו"תוח הדמיון בעזרת משחקי פי. 

 חיזוק הזיכרון והפיכתו לאמצעי סיפוק נוסף. 

 התמודדות עם קשיים או מכשולים העולים תוך כדי משחקי תפקידים. 

 ערכים ויידע, הקניית הרגלים. 

 הנאה וסיפוק. 

 שמעותי את איכות החיים פעולת דרמה נכונה גורמת סיפוק ואושר גדול ומשפרת באופן מ

 .של המשתתפים

 הדרמה יכולה לשמש כאמצעי מתווך להעברת מסרים ורצונות מן , במסגרת תרבות הפנאי

ניתן לעבד נושאים משמעותיים כמו גם שוליים שיש לתת . המשתתפים לצוות ולהפך

ניתן גם לשפר את . זאת תוך שיתוף אנשי הצוות הרלבנטיים במסגרת, עליהם את הדעת

ווירה הקבוצתית במסגרת ולעודד בודדים שאינם מסוגלים להביע את רצונותיהם הא

 .ורגשותיהם  בצורה ישירה  אל הצוות ואל קבוצת חבריהם למסגרת

כולל מוגבלים  –ניתן להשתמש בדרמה יוצרת אצל אנשים עם פיגור שכלי בכל רמות התפקוד 

מעורר ומושך שחברי הקבוצה מגיעים  , הדרמה מועברת כתהליך הפגתי נעים –יש לזכור . פיזית

 .אליו מרצונם

 

 

 

 

 

 

 איכות חיים ועקרונות הפנאי –הדרמה 
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 העלאת,אושר, תחושות סיפוקבאמצעות הדרמה היוצרת ניתן לעודד אצל המשתתפים , כאמור

 .שיפור באיכות חיי האדםכל אלו מביאים עמם . הדימוי והערך העצמיים

את , ף מביא את עצמו  דרך התהליך הדרמתי לידי ביטויהמשתת. הפרט במרכזבדרמה היוצרת 

 .המיוחדת לו" שפה"אך ורק לו ואת ה םאת המאפיינים הייחודיי, רגשותיו

יש לדאוג שהפעולה הדרמתית תהייה , על מנת שניתן יהיה להפיק ממנה את מלוא הפוטנציאל

את עצמו ואת דרכו כדי  שכל אדם יוכל למצוא , הן בתכנים והן בשיטות הפעולה -מגוונת  

 .הייחודית לביטוי

של המשתתף ושהוא מגיע  מרצונו החופשייש לוודא שההשתתפות בפעולה הדרמתית מונעת 

וביטוי  בחירה חופשיתבמהלך הפעילות יש לאפשר לכל פרט . בתחושת שמחה ועניין לפעילות

 .חופשי של עצמו

לא "או " נכון"זכר במבוא שאין ומכיוון שכבר הו – ולטעות –להתנסות יש לאפשר לכל משתתף 

הסיפוק ההנאה ההזדמנויות לחוויות של הצלחה הן רבות ומסייעות לתחושת , בתחום זה" נכון

 .והשמחה של האדם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 ציוד ואביזרים, סביבת עבודה

י רחב המקום חייב להיות ד. הנכונה והטובה תתקיים תמיד באותו מקום, הפעילות המהנה

מאובזר , המקום צריך להיות נקי ואסתטי. ר"מ 30-35 –גודל כיתה רצוי . לפעילות תנועתית
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אביזרי משחק וטייפ גדול המאפשר השמעה טובה , ניירות, בארון לבגדי תחפושות ומצויד בצבעים

רצוי שיהיה בו לפחות לוח תלייה , גם אם החדר אינו חדר ייעודי אך ורק לדרמה. של המוסיקה

יש צורך בתאורה נאותה וחלונות עם תריסים או ווילונות המאפשרים פרטיות של קבוצה . רמהלד

כל המפרט . )רצוי שיימצאו שירותים ומקורות שתייה קרובים. מפני צופים מזדמנים או סקרנים

ל הנו אופטימאלי וייתכנו מצבים פחות מושלמים שבהם הפעילות המושכת מגוונות ועשירה "הנ

 (רונותתחפה על החס

 

 עקרונות עבודה

  אין  –מכיוון שהפעולה הדרמתית והתהליך עצמו עומדים כאן במרכז העשייה

על פי , של כל שלב" הבשלה"יש לאפשר . להגדיר מראש זמן או קצב התפתחות

 .ההרכב המיוחד של הקבוצה

 שעמום או חוסר עניין, יש לגוון את האמצעים ולא לתרגל יותר מדי עד כדי עייפות. 

  להתאים את המטרות והאמצעים לכל קבוצה בנפרדיש. 

 עליו להיות . על המדריך להיות רגיש וערני למתרחש בקבוצה ואצל כל אחד ממשתתפיה

 .גמיש מספיק לחרוג מהתוכנית המקורית ולמצוא חלופות רלוונטיות

 נעים ומושך ולדאוג לכך שחברי , יש להעביר את הפעילות הדרמתית כתהליך הפגתי

 .יעו מרצונם החופשי למפגשיםהקבוצה יג

 לקבוצה בה  -משתתפים  13-15: גודל קבוצה אופטימאלי לפעולה עשירה ומגוונת הנה

 –משתתפים  4-6. המדריך מנוסה מאוד והמשתתפים בעלי רמת פיגור בינונית ומעלה

עם משתתפים ברמת ריכוז ותפקוד , בקבוצה בה נדרשת התאמה אינדיבידואלית יותר

 .יך מתחילאו מדר, נמוכה

  בהתאם לרמת ויכולת המשתתפים, דקות 45-70יש להעדיף שני מפגשים בשבוע של .

(. כולל חזרות לקראת אירוע)דקות  70 -גם מפגש אחד בשבוע לא ימשך יותר מ, אולם

 .   חשוב לא להתיש את המשתתפים

 או ניסיון הן בתחום המקצועי/ידע והבנה ו, מדריך הדרמה חייב להיות בעל הכשרה – 

הבנה , רצויה גם הכרות. והן בתחום העשייה החינוכית –בימוי , משחק, תיאטרון, דרמה

 .והתנסות בעבודה עם אנשים עם פיגור שכלי ברמות תפקוד שונות והנכונות לעבוד עמם

 

 

 

 

 

 מערך שיעור

 :אך בעיקרו של דבר הנושאים הבסיסיים יהיו, הגיוון בנושאים הוא אינסופי

  שחרור ושינוי מהאווירה היום יומית, אהלשם הנ –הפגתיים. 

  לשיפור השותפות בקבוצה בה עובדים או חיים –חברתיים. 

  לחיזוק מודעות אישית ודימוי עצמי, לפיתוח יכולות –אישיים. 
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  דפוסי התנהגות רצויים, להקניית הרגלים –חינוכיים. 

  להקניית ידע בסיסי או מורכב –לימודיים. 

 

ותרגילי תנועה או ריכוז עם מוסיקה , הפרדה בין חיי היום יום לפעילות כל פעילות תכלול תהליך

 .השונים במהותם מכל עשייה מוכרת, או בלעדיה

  לשחרור מתיחות  גופנית ונפשית –הרפייה עם  מוסיקה או בלעדיה. 

 זיכרון חוויה קבוצתי, תרגילי זיכרון חושי. 

  (.בדיחות, ריםסיפו, מקומות, תפקידים, החלפת שמות)תרגילי שעשוע 

  המחזתו והצגתו במספר זוויות 3,4בניית אירוע על פי מה שעלה בסעיפים. 

  ביוזמת המדריך על פי התרשמותו בזמן הפעילות או לפי תכנית העבודה)העלאת נושא ,

והתמודדות עמו באמצעות ( או על פי בקשות המשתתפים וכן בקשות הצוות במסגרת

 .תנועה והצגה, ציור

  חוזר לכל משתתף בקצרה ותודותהעברת היזון. 

 

 דוגמאות למערכי שיעור

 דוגמה למערך שיעור

 פיתוח דמיון -יחסי אנוש: הנושא

 .לצורך הרחבת תחומי החוויות" כאילו"פיתוח הדמיון באמצעות משחק : המטרה

 : מהלך השיעור

 .יום –תרגילי תנועה קצרים לשחרור והפרדה מחיי היום  -

 ".דברים שלא ראיתי מעולם ודברים שלא קרו לי מעולם"א הנוש. שיחת פתיחה קצרה -

בכל זוג אחד מוביל ומבצע תנועות והשני עוקב  –" תרגיל מראה. "חלוקה לצמדים באופן חופשי -

 .לאחר התרגיל מחליפים בין הצמדים. אחריו ומחקה את תנועותיו

כל . בחירה חופשיתהחלוקה כאן נעשית על ידי המדריך ולא ב. רביעיות, חלוקה לשלישיות -

 .הורים וחברים אחרים במשפחה, קבוצה מתרגלת תנועות ומחוות אופיניות לילדים

הקבוצה בונה את . נוער בוריאציות שונות/שבה הורים ילדים" משפחה"כל קבוצה מהווה  -

תכני הסיפורים צריכים להיות מכוונים לחוויות ודברים שהמשתתפים . של המשפחה" הסיפור"

, מגוונות שמורכבות לעיתים מהורים ומילד או ילדים" משפחות"המדריך מושיב . תלא חוו באמ

המדריך עובר . כל משפחה מספרת את סיפורה. מנער ולעיתים משפחות שבהן רק הורה אחד

 .מקשיב ומכוון, ביניהם

הקבוצות . המדריך בוחר מבין הסיפורים את אלו שעשויים לגעת רגשית בכמה שיותר משתתפים -

 . ות את הסיפוריםמציג

אולם יוצרים חוויה חדשה לגמרי , המשתתפים מגיעים להרבה מאוד פרטים מציאותיים -

פיתוח הדמיון שלהם . חלום, במקרים רבים הם מציגים מצבים של שאיפה. והקשרים מפתיעים

 .הופך לחוויה מרגשת ולעיתים גם כואבת
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יש . כיצד חשו, רים על מה שחוומדב. שיחה מסכמת הכוללת הבעת רגשות המשתתפים: סיום-

סגירת המפגש בהרפיה עם מוסיקה . נתינת היזון חוזר לכל אחד. לתת לגיטימציה לכל רגש שעולה

 .נעילה בטקס אמירת תודה לכל אחד ולכולם. לשחרור מתיחות נפשית וגופנית

 

 דוגמה למערך שיעור

 רחוק -קרוב: הנושא

 .ים הבינאישייםמרחק בתחום היחס –הבנת יחסי קרבה : המטרה

 : מהלך השיעור

 .בישיבה על כסאות בליווי מוסיקה מרגיעה –תרגילי הרפייה  -

 .הכיסאות בחדר פוזרו באי סדר במרחקים ובמקומות לא רגילים -

המדריך מתנייד עם הכסא שלו ועובר . כל המשתתפים מוזמנים להתיישב על כסא כלשהו בחדר -

 .ום אחר ביחס ליושבים בחדרממקום למקום כשבכל פעם מתיישב במיק

 .המשתתפים מוזמנים לנייד עצמם עם הכסא לכל מקום שמתאים להם בחדר -

 -מרחק, קרבה פיזי–יש לנסות ולפתח שיחה על מרחק ? באיזה מרחק? מי ישב בקרבת מי: שיחה -

 .קרבה רגשית

 –להם יש לאפשר למשתתפים לשתף בתחושותיהם ביחס ליחסי קרבה או מרחק עם הקרובים  -

יש לעודד אותם להביא את רגשותיהם מחשבותיהם וציפיותיהם . אנשי צוות וכד, חברים, משפחה

 .מאנשים אלו

. המדריך בוחר סיפור אישי אחד של התנסות או מרכיב אירוע מכמה סיפורים של המשתתפים -

פייה הבת מחכה לה בצי. של אחת המשתתפות אחרה להגיע אאימ, למועד ביקור מתוכנן: לדוגמה

 .ואז באיחור רב הן נפגשות

ביגוד , ניתן לאלתר תפאורה. ומשחקים אותו, מתנדבים מקבלים תפקידים שונים באירוע -

 .מתאים לאירוע

מה ניתן לעשות כדי להתקרב לאנשים שרוצים . איך כל אחד הרגיש בתפקיד: שיחת סיכום -

 .איך לחיות עם האכזבה מהאנשים שמתרחקים. להתקרב אליהם

מתחבקים או נותנים ידיים או עומדים קרוב . כולם עומדים במעגל במרכז החדר –גיל לסיום תר -

 .כל אחד לפי בחירתו ושרים יחד שיר לסיום, אחד לשני

 

 

 

 

 

 

 כאמצעים לקידום אישי -המשחק הדרמתי והתיאטרון

 

ת התיאטרון נוצר בשלב מוקדם בתרבות האנושית כאמצעי המאפשר לנו לחוות מצבים ורגשו

עשיר וחזק לא , ככל שיהיה חכם, איש מאתנו. שהחיים לא נתנו לנו להתנסות בהם מסיבות שונות

התיאטרון הוא מדיום שמאפשר להתגבר על מגבלות אובייקטיביות . יכול לחוות הכל
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הוא מאפשר להיות במקומות . זמן ומשאבים פנימיים וחיצוניים, וסובייקטיביות של מקום

 .לשוטט בעבר הרחוק מאוד ולהתנסות בעתיד, ניםמהנים ומסוכ, מרוחקים

, לחוות חוויות כדמות אחרת, האפשרות להזדהות עם דמויות, ואחת כמה וכמה לשחקן, לצופה

, צעיר או מבוגר, להיות גבר או אישה, כדמות מהעבר או יצור מהעתיד, כגיבור או פחדן, רע, כטוב

 .היא מיוחדת ואין דומה לה

כל אחד : "כמו שפיטר פיצלה אומר. ל אחד מאתנו ממלא מגוון תפקידיםבחיי היום יום שלנו כ

זה מה שעושה את "... דמויות בשלבי התפתחות שונים... ממלכה, עיר שלמה... קהילה... מאתנו

 .מגוונים ומעניינים, החיים שלנו דינאמיים

תיאטרון  מעין קבוצת. מורנו אומר שאנחנו יכולים לראות את עצמנו כקולקטיב של תפקידים

מדי יום הזרקורים . הנפשי או השכלי, למצב הפיסי, לגיל, שמכילה שחקנים ללא קשר למין

אנחנו לומדים ללא הפסקה על עצמנו . הזו" קהילה"מופנים לדמות האחרת שבתוכנו מתוך ה

 .מעדכנים ומשפרים את מכלול התפקידים, הרחב כל כך" אני"ומפנימים גוונים חדשים ל

מאפשרת לנו ללמוד על צורות התנהגות , התפקידים במודע או שלא במודע ההתנסות במכלול

ההתנסות . שמאפשרות לנו למצות את עצמנו או להפך, שגורמות לנו להיות אהובים ומקובלים

לקחת סיכונים ולבצע , הזו מאפשרת להפיק לקחים ולהסיק מסקנות על עצמנו ועל הסביבה

 .חוות ולהרגישאך בעיקר ל, עדכונים נחוצים בתפקידים

, המדיום של התיאטרון מאפשר לזרקור לשוטט בצורה דינאמית ומיוחדת ולהאיר פנים חדשות

חוויות נוספות ולהפגיש אותנו עם חלקים רחבים מאוד מהקהילה הפנימית בלי לקחת סיכונים 

 .בשליטה מלאה אך עם הרבה ריגושים, מיותרים

כך , ת כל התפקידים האחרים של האדםפיגור שכלי הוא מצב של תפקיד ראשי שמצמצם א

הצמצום נובע מהמוגבלות . הפנימיים שלו מכילים פרט אחד בודד מאוד" קבוצה"וה" קהילה"שה

. של האדם עם הפיגור השכלי, בעיקר הספונטאנית, הקיימת בראש ובראשונה ביכולת הלמידה

לו כדי להרחיב ידע לזכור ולהשתמש ביכולות א, לתפוס, לחשוב, עובדה זו מקשה עליו להבין

לאמץ דפוסי התנהגות מתאימים ולעצב מכלול תפקידים , להפעיל ביקורת ושיפוט, ושליטה

הצמצום נובע גם מחד גוניות . חדשים בקצב וברמה של אדם אחר בגילם שאינו עם פיגור שכלי

 .האירועים והמצבים שאליהם נחשף, החוויות

תלות המגבילה מעצם טבעה , הרחבה וביוזמתההאדם עם הפיגור השכלי תלוי בסביבה הקרובה ו

הרצון והסקרנות הרצון להגן ולגונן מפני פגיעה ותסכול מגבירים את , את היוזמה העצמית

. הניתוק ומגבילים באופן משמעותי את ההתנסות בחוויות שהן הבסיס להתפתחות ולמידה

ר השכלי כתופעה הצמצום נובע גם מתוך העמדות והדעות הקדומות של החברה כלפי הפיגו

פוגעים ביכולת , כל אלו. כמרכזי ובלעדי עבור הפרט" מפגר בשכלו"המשמרת את התפקיד של 

חוויות והיזון , ובסיכוי להרחיב את התפקידים שמתפתחים במהלך החיים על רקע של למידה

 .חוזר שהפרט מקבל מהסביבה

יגור שכלי כולל את מגוון העולם הרגשי של האדם עם פ, למרות שהתפקיד הראשי הוא חד גוני

הקושי שלהם לבטא והקושי של הסביבה להבין ולפענח את התכנים . הרגשות האנושיים הקיימים

 .מעורר סימני שאלה לגבי עומק התחושות והיכולת לחוות, הרגשיים

לשפר את הסקרנות והביטחון , אחד הניסיונות המעניינים ללמוד ולגוון את ההתנסות בתפקידים

המשחק . הוא באמצעות שילובם של אנשים עם פיגור שכלי במשחק בתיאטרון, לעשות זאת

, בתיאטרון פותח אפשרויות אינסופיות לאדם עם פיגור שכלי להתנסות במגוון דמויות ותפקידים
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זאת . להשתמש ביכולתם הטבעית להזדהות שמביאה בעקבותיה חוויות רגשיות מיוחדות במינן

אדם עם הפיגור השכלי נבחנת ונבדקת בזרקורים גדולים  על רקע המציאות שהתנהגותו של

ההגנה והשמירה . יותר מאשר התנהגותו של האדם ללא הפיגור השכלי, וממוקדים במהלך כל חייו

מתוך ציפייה שיעשה , אך יותר מכך, התמידיים יוצרים מצב שאין מסירים ממנו מבט מחשש

המניעה הזו . ון למנוע ממנו התנהגות זודברים חריגים ומוזרים מאחר והא מפגר בשכלו והרצ

, פידבק ודרכים אלטרנטיביות, יוצרת חסך משמעותי בהתנסות ובאפשרות ללמוד מתוך הטעויות

 .להתנהג ולפעול במצבים השונים

המשחק בתיאטרון שמצריך למלא תפקידים שונים ומגוונים עם תכנים עשירים מאפשר התנסות 

חשש שמישהו יעיר הערות ויבדוק את מידת ההתאמה והקפדה לגיטימית במגוון התנהגויות ללא 

התפקיד בתיאטרון יוצר עבור האדם עם הפיגור השכלי הזדמנות להשתחרר . על ביקורת המציאות

, להראות אחרת, ולו לזמן קצר מתפקידו החד גוני והקשה במיוחד ולהתנסות בתפקידים אחרים

 .ו דפוסי התנהגות אחריםלפגוש את עצמו כאחר ולאמץ בדרך ז, לדבר אחרת

המשחק . הדימוי העצמי והביטחון העצמי נבדקים באופן ספונטאני מחדש ומתגבשים בדרך שונה

. מעודד אמפטיה ובעיקר מפעיל יצירתיות, רגשית ואישיותית, מצריך ויוצר גמישות מחשבתית

בדרך כלל  הוא מעודד העלאה של אסוציאציות אישיות מתוך העולם הפנימי שהדרך אליו וממנו

בגלל אמצעים מוגבלים להתבטאות והקושי של הסביבה , חסומה אצל האדם עם פיגור שכלי

 .להבין

, החוויה המרכזית היא האפשרות להיכנס לעולמות אחרים באמצעות הדמויות שאתה מגלם

הגילויים של , כמו כן. כשהסיכוי שחוויה דומה תתרחש במציאות היומיומית מצומצם מאוד

 . כולת למלא תפקיד יוצרים חוויה מסוג חדש של שליטה וערך עצמימסוגלות וי

באמצעות המשחק בהצגה יכול הפרט עם פיגור שכלי להשלים אירועים מהעבר ולפתח מיומנויות 

חיים עתידיות בלי להסתכן בענישה על טעויות וכן להתנסות בדרכים לפתור קונפליקטים פנימיים 

 .וחיצוניים בסיסיים

ת תיאטרון גם היא ייחודית ומאפשרת לשחקנים להשתלב בתהליך קבוצתי מיוחד העבודה בקבוצ

מגע באמצעות תקשורת ישירה ומילולית ובלתי , עזרה הדדית, במינו המעודד שיתוף פעולה

 .תחושת אמון ושייכות ויצירה משותפת, מילולית

עם מגבלותיהם חוויות החיים היומיומית של אנשים עם פיגור שכלי מפגישות אותם מדי יום 

החשיבות הרבה של איזון תחושה זו ומפגש אינטנסיבי עם היכולות הקיימות הוא בעל . וקשייהם

ההשתלבות במשחק בתיאטרון הוא אחד האמצעים המיוחדים לעודד דמיון אצל אנשים . ערך רב

. ר ח"ד. ) עם פיגור שכלי שבדרך כלל לא מקבלים הזדמנות רבה להפעילו ולהתנסות בתוצריו

 (עמינדב

 

 כמפגש עם החיים -התיאטרון

 על תיאטרון של אנשים עם מוגבלויות ומקומו בעולם התיאטרון

 

( ולמעשה גם בעולם הקולנוע)אנר חדש בעולם התיאטרון 'ניתן היום לדבר במפורש על תחום או ז

גם . הפקת הצגות אשר מרבית או כל המשתתפים בהן הם שחקנים בעלי מוגבלות שכלית –

 . משתקפת מגמה זו יותר ויותר בשנים האחרונותבישראל 
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 :אנר מעלה מספר שאלות הנוגעות לאופיו ומהותו'צמיחתו של הז

 איך ניתן להגדיר ולהתייחס אומנותית לסוג כזה של תיאטרון? 

 ל באמות מידה של תיאטרון מקצועי או חובבני "האם ניתן לאמוד את ההפקות הנ

או שמא עלינו להתייחס ? רון מקצועיתולהעביר אותן במבחן של ביקורת תיאט

 ?להפקות בסלחנות והבנה

 מה מידת הרלוונטיות של ההצגות המופקות לקהל הרחב? 

  האם צריך לבחון את חשיבותו של תיאטרון זה בהיבט של תיאטרון חברתי בעל

 ?מסרים ברורים

 שיקומי בעשיית תיאטרון מסוג זה-מה צריך להיות משקלו של ההיבט הטיפולי? 

 המגבלות של השחקנים צריכות להכתיב את הסגנון של ההצגות או שמא ההפך  האם

  ?כדאי ורצוי  להתמודד דרכן דווקא עם הקשיים

 האם צריך ורצוי לשלב שחקנים אחרים ללא מגבלות חובבנים או מקצועיים? 

 

רבות מהשאלות עוד יבחנו , מכיוון שאנו עדיין בראשית הדרך בסוג זה של עשייה בתיאטרון

 . מבחן המציאות וההישרדותב

המרכיב המנחה , בניסיון לענות על שאלות אלו ובהתייחס לשאלת המהות של תיאטרון מסוג זה

ראשית חשובה העשייה . של כל עשייה בתיאטרון צריך להיות בעל שיקולים ומטרות אומנותיות

 .האומנותית ורק ולאחר מכן יש להביא בחשבון את יתר השיקולים

. עשייה אומנותית זו עשויה להיתקל בקשיים  שיש להתגבר עליהם, של שחקניה בשל המוגבלות

קושי , אך ניתן למנות בין  המרכזיות שבהן בעיית ההגייה, מגבלות אלו משתנות משחקן לשחקן

, קושי ביכולת התמדה,קושי בהבנת דמויות וסיטואציות, מונוטוניות במשחק, בזכירת טקסט

 .משמעת ושליטה בהתנהגות

ניתן לראות מגמה להצגות אשר נשענות על , חינת סוגי ההצגות הרווחות בשנים האחרונותמב

. תיאטרון תנועה ותיאטרון חזותי, אימפרוביזציות, טקסטים שהומצאו על ידי השחקנים עצמם

אופי .  הבנויות ממחזה עם טקסטים ודמויות מוגדרות מראש, אם כי במיעוט, ישנן גם הפקות

מן המפגש בין הבמאי והמחזאי עם צוות התיאטרון המעלה את ההצגה  המופע נגזר למעשה

חייבים הבמאי והמחזאי להתאים , להבדיל אולי מתיאטרון מקצועי יותר. ויכולתם של השחקנים

 .אך מבלי לוותר על הקו האומנותי המנחה אותם, עצמם ואת המחזה למשתתפים

ה קהלי היעד הם ביתיים המקבלים את עד כה נראית מגמה שב, בנוגע ליחס הקהל להצגות אלו

התקשורת בשנים האחרונות הראתה עניין . הצגות הבכורה מנקודת מבט סובייקטיבית יותר

, ובכל זאת. אך הדבר תלוי כמובן גם ביחסי הציבור המלווים את ההצגה, בחלק ניכר מהפקות אלו

צת המופע והעלתו בפני הר, כמו בכל תיאטרון הוא במידה רבה מבחן ההישרדות, המבחן האמיתי

 .קהלים רבים ומגוונים תוך שמירה על רמתו האומנותית

בדרך כלל המסר . מתייחסים בדרך כלל לתיאטרון זה כבעל מסרים חברתיים, באופן כללי

זיכרון הציבור קצר להפליא בנוגע לאנשים עם , מן הסתם. החברתי הוא זה שמעניין את הציבור

גשים מעצם יכולתם של המוגבלים לתפקד כשחקנים על במה ולא שוב ושוב מתר. פיגור ויכולתם
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למסר החברתי יהיה פחות ופחות , אנר זה יתפתח'ככל שז, יחד עם זאת. מיכולתם כשחקנים

 .משקל סגולי וההצגות תצטרכנה להצדיק עצמן של איכות המשחק והתיאטרון עצמו

בכל מקרה ומכתיבה כיוונים היא נמצאת במרכז העשייה , שיקומית-באשר לסוגייה הטיפולית

לא ניתן לעשות תיאטרון מסוג זה ללא הרצון לקדם את . שלא נועדו לקהל אלא למשתתפים עצמם

המשתתפים ולשפר את יכולותיהם וכן להעניק להם חוויות משמעותיות שיסייעו להתפתחותם 

כבוד ניתן לומר בהכללה כי כל עשייה כנה מתוך רגישות ו, אולם. כשחקנים וכבני אדם

של התקדמות בתחומי התפקוד השונים ושיפור , למשתתפים תניב ממילא פרות נוספים אלו

 .תחושת הדימוי והביטחון העצמיים

מדיום זה עשוי להפוך . עלינו להאמין ברצונם של אנשים עם מוגבלויות להפוך לשחקנים, למעשה

 . לכלי חשוב ומרכזי בחייהם להגשמה עצמית ולביטוי עצמי

ניתן לומר . הדעות חלוקות, ילוב שחקנים עם פיגור שכלי ושחקנים שאינם בעלי פיגורבנוגע לש

שמפגש על הבמה עם שחקנים מקצועיים מסייע לקידום הרמה המקצועית של המופע ושל כל 

בכל , יש הסבורים שתיאטרון כזה צריך להתקיים אך ורק עם משתתפים בעלי פיגור. השחקנים

חייב להישמר האיזון בין משקלם הסגולי לבין זה , ים מקצועייםמקרה במידה ומשולבים שחקנ

 . של השחקנים בעלי המגבלות

, ותלבושות, תפאורה, בימוי, יש לשלב בהפקה צוות מקצועי שילווה אותה מבחינת המחזה

 .מוזיקה וכוריאוגרפיה

. כוחלק מקסמו וכוחו של תיאטרון מסוג זה היא המפגש עם החיים שהוא אוצר בתו :לסיכום

לשחקנים עם מוגבלות שכלית יש מידה רבה של אותנטיות אשר אם היא מוקרנת על משחקם היא 

לעיתים גם מיטשטש הגבול בין סיטואצית חיים אמיתית לסיטואציה . יכולה להניב פרות נפלאים

ניתן לדבר על מתח דרמטי שנוצר במפגש הזה בין החיים לתיאטרון והוא שנותן חיוניות . על הבמה

של תיאטרון " דון קישוט"בסיטואציה מסוימת הגלב בהצגה . חדת לסוג זה של תיאטרוןמיו

כך נוצרות . סירב לתת לדון קישוט את הקסדה שלראשו למרות איומי כידון ברורים, שיאים

אשר שואבות את כוחן מהחיים שהופכים לפתע לחזקים , סיטואציות קומיות דרמטיות

 (שן. ע. )מהתיאטרון
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 ביתכלכלת 

 

 מבוא

הוא משמש כנקודת מפגש של , כמו כן. המזון הנו צורך פיסיולוגי של כל אדם ותנאי חיוני לקיומו

בחברה . האדם עם סביבתו ויכול לספק בסיס ליצירת יחסי גומלין משמעותיים עם הסביבה

בילויים רבים בשעות ". תרבותי"המודרנית הפך המזון מצורך וסיפוק קיומיים בלבד לעיסוק 

, מפגשים חברתיים סביב ארוחה, בתי קפה, כולל ביקורים במסעדות, פנאי מערבים בתוכם מזוןה

רבים המשקיעים " מומחים"ענף המזון הניב . חגים, שמחות ומסיבות, הכנת ארוחות משותפות

מספר . 'החלפת מתכונים וכד, שעות ואנרגיות רבות בחיפוש ואיתור פריטי מזון ייחודיים בשווקים

 .הטלוויזיה העוסקות במזון ובהכנתו משקפות את מרכזיותו של עיסוק זה בחברתנו תוכניות

שמחת העיסוק "מתבססת על , העבודה בכלכלת בית בכלל ואצל אנשים עם פיגור שכלי בפרט

הטעם , וכוללת בתוכה התנסויות חושיות מגוונות המפעילות את חוש הריח" במזון והכנתו

 . והמישוש

 

 .לכלת בית עבור אנשים עם פיגור שכלייתרונות פעילות בכ

 בישול הוא עיסוק מהנה ומרענן. 

 המזון הוא צורך קיומי ומאפשר סיפוק מהיר ומיידי. 

 הכנת המזון באופן עצמאי מעבירה את האדם עם הפיגור מצרכן מזון פסיבי לאקטיבי .

ן ובכלל בדרך כלל אפשרויות הבחירה בתחום המזו, במסגרת חייו.  מכין ואוכל, הוא בוחר

 .מכאן החשיבות הרבה במתן חופש הבחירה וההזדמנות בפעילות זו. הן מועטות

 טעמים על כל , ריחות שונים ומגוונים -ריח: המזון מספק כר נרחב להתנסויות החושיות

 .מרקמים שונים של חומרי הבישול והאפייה ושל התוצרים המוגמרים, גוניהם

 אים נלווים כגון אסתטיקה ויופי באמצעות דרך פעילות בנושא המזון ניתן לטפח נוש

 .קישוט המזון ואופן הגשתו

 חיתוך ועוד, הקצפה, בחישה, טיפוח מוטוריקה עדינה וגסה באמצעות פעילות לישה. 

  טיפוח תקשורת בינאישית הן באמצעות הכנת מזון משותפת והן באמצעות אירועים

יתוף פעולה בין המשתתפים העבודה הקבוצתית יוצרת תנאים לש. חברתיים סביב ארוחה

 .ולעזרה הדדית

  תרבויות וטעמיהן, עדות, דרך הכרות עם נושא המזון ניתן להכיר ארצות-רכישת ידע .

הפעילות הזו מאפשרת הרחבת הידע והכרות עם הווי ומנהגים הקשורים בחגים 

, ייצור גבינות)ניתן ללמוד דרך ביקור באתרים הקשורים עם המזון והכנתו .  ובמסורת

תחומים אחרים בהם ניתן . תהליכי צמיחה וייצור של מזונות שונים( 'שמן וכד, יין

 .כללי בטיחות ועוד, כללי היגיינה, הרכבי מזונות, הרגלי אכילה נכונים: להרחיב את הידע

 ולבצע פעולות בישול מוגדרות בסדר נתון מראש, הצורך להשתמש בכלים ובחומרי מזון ,

 .יכולת ארגון ותכנון, שיבה לוגיתמאפשרים טיפוח ופיתוח ח

 הפעילות המטבחית יכולה להיות גורם מעודד לעזרה והדדיות. 
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 .עקרונות הפנאי ויישומם בתחום כלכלת הבית, איכות חיים

כאמור המזון משמש נקודת מפגש של האדם עם סביבתו ועשוי לשמש בסיס ליצירת יחסי גומלין 

הבאים לידי ביטוי בפעילות המטבחית  היחסים החברתיים.  משמעותיים עם הסביבה

והמתבססים על הדדיות ועל מתן כבוד הן למשתתפים האחרים והן לטבע ולעולם המספק את 

עשויים לטפח את גרעין אישיותו הייחודית של האדם עם , חומרי הגלם לעשייה בכלכלת בית

פחת את תחושת היכולת לבצע פעילות מטבחית המניבה מיידית תוצר ראוי מט. הפיגור השכלי

הפעילות בכלכלת .  של המשתתף הדימוי ותחושת הערך העצמיתומעלה את  הסיפוק, ההנאה

, צרכים, רב של תפקידים והתנסויות המאפשר הן התאמה אישית לרצונות מגווןבית מציעה 

מגוון זה מאפשר לאדם גם את האפשרות להתבלט בתכונות . ויכולות והן עניין וגוון בעשייה

ההערכה העצמית בעקבות התנסות בהצלחה גוברת וכן ההערכה אליו מצד . עדיפותויכולות 

 .כך גוברת גם המוטיבציה הפנימית שלו לפעול. החברה

צורות ומרקמים טבעיים , ההתייחסות לצבעים. חלק חשוב בהכנת המזון הוא הצד האסתטי

 .יצירתיותיתוח במזון מפתחת את הרגישות לאסתטיקה ומעודדת כושר התבוננות בפרטים ופ

 .היצירתיות מאפשרת ביטוי אישי ייחודי ואוטונומי

ולא תלויי  מניעים פנימייםמהווה מניע בפני עצמו ומעודד עשייה מתוך  –התוצר  -המזון המוכן

. בולט( האכילה)והסיפוק המיידי הנובע ממנה ( הכנת המזון)הקשר בין הפעילות . תגמול חיצוני

רבות  מיומנויותפעילות זאת כוללת פיתוח . צר הם תכלית העשייההתהליך והתו, הפעילות עצמה

 .ומגוונות המקנות לאדם כישורים שיוכל ליישמם בחייו

המזון בדרך כלל מוכן ומוגש ללא , בעיקר במסגרות המוגנות, אצל אנשים עם פיגור שכלי

טבחית לפעילות מ, האפשרות הנפתחת כאן בפניהם. בחירתם או כל מעורבות מצדם, שליטתם

והן , והאוטונומיה שלהם הן בשל היכולת להיות אקטיביים בעצם הכנתו עצמאותםהמדגישה את 

 .תחושת הערך והמימוש העצמימעלות את  -הניתנות להם כאן הבחירהבשל יכולות 

 

 מטרות 

  טיפוח וחיזוק הדימוי העצמי של המשתתף באמצעות פעילויות שונות המביאות בסופו של

 .תוך כדי תחושת סיפוק והנאה, גמר ושלםהתהליך למוצר מו

 עידוד עבודה עצמאית. 

  טיפוח וחיזוק מיומנויות שונות תוך כדי תהליך הפעילות כולל מיומנויות תקשורת

 .'מיומנויות מוטוריות וכד, בינאישית ויחסי אנוש באמצעות העבודה בצוותא

 טיפוח חינוך ליופי ואסתטיקה. 

 כללי זהירות חוקי היגיינה והרגלי אכילה נכונה כולל הכרות עם, הרחבת עולם הידע. 
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 הלכה למעשה

 סביבת הפעילות 

יש צורך בשולחן יציב במרכז החדר המכיל  . חשוב שהפעילות תתקיים בחדר מאוורר ומואר היטב

ציפוי השולחן צריך להיות . יש לוודא כי קיימים כסאות עם משענת. מקומות ישיבה נוחים 6-8

יש צורך . כיורים עם משטח שיש לידם 2-3רצוי שבחדר יהיו . קה או שעווניתעשוי מפורמיי

חומרי ניקוי , מצרכי מזון, מדפי עבודה מפורמייקה,ארון עזרה ראשונה, בארונות לאחסון כלים

, קומקום חשמלי, כיריים של גז או חשמל, תנור אפייה, החדר צריך להיות מצויד במקרר. וכביסה

 .רצוי מייבש כלים

" ששת", מאזני שקילה,קרש חיתוך לכל משתתף, קערות בגדלים שונים: י עבודה בסיסייםכל

, מסננות, מחבתות, סירים בגדלים שונים, מערוכים, מגרדות, קלפנים, סכינים, מנירוסטה

, פלטות, קערות, קנקנים, לפתניות, כוסות, צלחות, ם"סכו, תבניות אפייה, כפות עץ, מטרפים

. מחזיקי סירים, מגבות, סינרים, מערכת לתבלינים, מטחנת בשר, סחטת מיץמ, מגשים וכלי הגשה

 . מטליות וחומרי ניקוי, מגב, דלי, יאה, יש צורך גם בכלי ניקוי בסיסיים כגון מטאטא

. רצוי להחזיק כל מצרכי המזון היבשים שבמלאי בכלים סגורים בארון סגור ונעול -חומרי המזון

 .פרות וירקות יש לאחסן במקרר, י חלבמצרכי מזון טריים כגון מוצר

 

 עקרונות עבודה

 .בהתאם לרמה וליכולות התפקוד 6-10: מספר המשתתפים הרצוי בקבוצה  -

 .דקות 120 – 90: משך הפעולה -

 .פעם עד פעמיים בשבוע לכל משתתף: תדירות -

המשתתף קבועים וברורים יעזרו בהכנת , הקניית הרגלי עבודה נכונים: הפעלת המשתתפים -

 .לביצוע המטלות השגרתיות

. לפני כל פעילות יש להציג את החומרים העומדים לרשות הקבוצה: הסבר הנושא ושלבי העבודה -

חשוב לערב את המשתתפים בבחירת המנה בהתחשב ביכולות הביצוע ובתנאי המקום ולהתייחס 

יש . פני הביצועחשוב לשים דגש על הסבר שלבי ההכנה ל. לבקשותיהם במהלך תכנון הנושא

יש . רחיצתם וניקיון החדר, פינוי הכלים, להקפיד על  עבודה על פי הרגלים קבועים בעריכת שולחן

 .לערוך שיחה מסכמת קצרה על הפעילות שנעשתה ולתת הערכה וחיזוקים

דמיון , הפעלת ידע, שימוש נכון בחומרי המזון העומדים לרשות המדריך: תכנון הארוחה -

 . רצוי לתכנן מראש הכנת מספר ארוחות. רו בהכנת ארוחות רב גוניות ומהנותויצירתיות יעז

רחיצת ידיים לפני תחילת : אישית. א -כל העוסק במזון חייב להקפיד על כללי ההיגיינה: היגיינה -

פרות : המזון. ב. או עם פצעים, אין להעסיק בהכנת מזון משתתף חולה, (סינר)לבוש נקי , הפעילות

חומרים יבשים יש . מזון יש לכסות ולשמר בקירור עד להגשה. לרחוץ במים ובסבוןוירקות יש 

הכלים , הריהוט: הסביבה.ג. לכל טעימות מזון יש להשתמש בכף נקייה. לאחסן בכלים סגורים

 .ומשטחי העבודה חייבים להיות נקיים ומסודרים

ש להקפיד על כללי בטיחות על כן י, במקום הכנת המזון ובמטבח קיימים מוקדי סכנה: בטיחות -

להיזהר בשעת . יש לחתוך על מדפי העבודה ובצורה נכונה –כלים ומכשירים חדים : מרביים

יש להקפיד על כללי  -חשמל וגז. רצוי לבצע פעולות אלו בישיבה ובשטח עבודה סביר. ריסוק

מרק , חמהלשמור על בטיחות בשעת מזיגת שתייה  -נוזלים חמים. הבטיחות בשימוש בחשמל וגז
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יש . זהירות בשעת טיגון בשמן חם ומסכנת החלקה מכתמי שמן על הרצפה. חם ומאכלים חמים

 .יש לאכסן בנפרד בארון נעול -חומרי ניקוי והדברה. לדאוג שרצפת המטבח תהיה נקייה ויבשה

 

 תכנון פעילות

 :בחירת הנושא

 בין הנושאים חשוב לחשוף את המשתתפים לאפשרויות השונות ולאפשר להם לבחור מ 

 .המוצעים

 חשוב שיתקשר חומר חדש לחומר מוכר ישן. 

 חזרה על חומר שכבר נלמד. 

 כולל . )יש לתכנן את זמן הפעילות באופן כזה שיתאפשר לסיים את כל שלבי הפעולה

ושלבי התארגנות לסיום , סיכום כולל אכילת המזון, הכנה וביצוע, שלבים מקדימים

 (הפעילות

 ושתוף , עניין, יש לדאוג לגוון, מכאן. תהייה מהנה ומספקת חשוב לוודא שהעשייה

 .המשתתפים בבחירה

 

 :הכנות מקדימות

 יש להכין מראש את כל הכלים והחומרים הדרושים להכנה. 

 יש לפרק . יש לפתוח בשיחה המסבירה את הנושא הנלמד וכן להסביר את שלבי הפעולה

 .את המטלות ולהסביר כל שלב בנפרד

 

 :בשעת הפעילות

 יש לתת תשומת לב אישית לכל משתתף. 

  יש לוודא שהמשימות יותאמו באופן אישי ליכולתו וכישוריו של כל אחד מהמשתתפים

 .באופן נפרד

 כדאי לשים דגש ולעודד רצון לעזרה הדדית ועבודת צוות. 

 יש להקפיד על הרגלי עבודה נכונים וקבועים. 

 

 :שיחה מסכמת

 תצוגת המוצר המוגמר 

 ההכנה חזרה על שלבי 

 נתינת משוב לכל משתתף. 

 

 :סיכום הנושא

 חשוב לקשור כל נושא לנושאים אחרים שכבר נלמדו. 

 כדאי לשוחח על אפשרויות גוון נוספות מאותם חומרים. 
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 ניתן . יש מקום להרחיב את הנושא וללמד כיצד מייצרים או מגדלים את חומרי הגלם

 .לשלב גם סיורים באתרים רלוונטיים

 ערכם התזונתי של חומרי המזון השונים רצוי לשוחח על. 

 

 רשימת נושאים מומלצים

 היגיינה , תפקודי הכלים, משחקי זיכרון -נושאים מקדימים  כגון הכרת שמות הכלים

 .החדר, הכלים, של המזון, אישית

 ערכם התזונתי, כקישוט מנות, מבושלים, ירקות ופרות חיים. 

 קפואים, סאות שימוריםקופ, נובטים, יבשים -זרעים שונים וקטניות. 

 ניתן לשלב סיור . הכנת מאכלים מלחם ואפיית לחם, תולדותיו, סוגי הלחם -הלחם

 .אפייה, עבוד לקמח, קציר, צמיחה -הממחיש את כל השלבים

  ניתן לשלב ביקור בלול. הכנת מנות מביצים, ערכם התזונתי, הכרת המבנה –ביצים. 

 ממחיש את כל השלבים הכרות עם הנושא כולל סיור -חלב ומוצריו[. 

 פסטה וכד, דגים, שמן ושומנים: מוצרי מזון אחרים כגון. 

 מאכלים מסורתיים לשבת וחגים מיוחדים -חגים ושבתות. 

 סגנונות אירוח שונים וכד, כולל אסתטיקה בהגשה -כיבוד ואירוח. 

 ושירות העצמי במזנון, כולל צורת ההגשה -המזנון. 

 

 דוגמאות למערכי שיעור

 להעברת נושא בכלכלת ביתדוגמה 

 החלב ומוצריו: הנושא

 .הנושא יטופל במספר מפגשים כשכל מפגש ידגיש פן אחר בו

ניתן . יכלול הצגת החלב בטעמיו השונים ומקורותיו ומוצרים המיוצרים ממנו -מפגש ראשון

ה במפגש ראשון ז. 'חמאה וכד, ייצור גבינות, להביא סרטון הממחיש את צורות החליבה השונות

: על ידי הוספת מרכיבים שונים כגון –ניתן להכין מנה פשוטה של גבינה לבנה בטעמים שונים 

 .'פפריקה מתוקה וכד, זיתים

חמאה  כולל התנסות קצרה  או לחילופין , יכול לכלול סיור לאתר בו מכינים גבינות -מפגש שני

 .סיור ברפת וצפייה בחליבה

מחלב ומוצריו כשהדגש הוא על מעבר ממנות פשוטות  המפגשים הבאים יכללו בעיקר הכנת מנות

 .יחסית למנות מורכבות יותר

, יתמקד בהכנת כרירים עם גבינות מסוגים שונים כולל גבינות בטעמים שונים -מפגש שלישי

 .הדגשת קישוט ואסתטיקה באמצעות ירקות, גבינות קשות לבנות וצהובות

 .תוכו גבינהיתמקד בהכנת סלט יווני הכולל ב -מפגש רביעי

 .יתמקד באפיית עוגת גבינה או פשטידת גבינה -מפגש חמישי

ניתן לקיים מעין אירוע חגיגי שבו מכינים פיתות ומכינים חמאה משמנת  -מפגש מסכם נושא

 . מתוקה
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 דוגמה למערך שיעור בנושא החלב ומוצריו

 .הכנת מעדן קרם גבינה בציפוי שוקולד: הנושא

 .ן החי לעומת מזון מן הצומחהכרות עם מזון מ -: מטרות

 .הדגשת החשיבות של מזונות העשירים בחלבון -       

 .הכרות עם החלב ומוצריו -       

 שעתיים: זמן

 8-10:  מספר המשתתפים

, לפתניות 8-10, כף עץ, סיר קטן לבישול, כוס למדידה, מטרף, קערת זכוכית שקופה: כלי עבודה

 .שתי כפות, מגרדת דקה

 4, חבילת אינסנט פודינג וניל 1, כוסות חלב 2, ('גר 500כ "סה)קופסאות גבינה לבנה  2: חומרים

כפות  4, כפות מים 2, כפות מרגרינה 2, כפות קקאו 2, לימון טרי 1, כף 1 -תמצית וניל, כפות סוכר

 .סוכר

 .מסדרים על מגש בשולחן המרכזי את כל החומרים וכלי העבודה מראש: הכנה קודמת

 :לותמהלך הפעי

 .לבישת סינרים, רחיצת ידיים, התכנסות -דקות 10 - 

ניתן לפתוח בשיחה אישית שבה מספרים המשתתפים על הרגשתם . שיחת מבוא  -דקות  10 - 

 .באותו יום ודברים אישיים יום יומיים

תחילה יש לקבל את . המונחים על השולחן והסבר על כל אחד מהם -הצגת החומרים -דקות 15 - 

כדאי להתעכב בקצרה על כל אחד . מציה מהמשתתפים ורק לאחר מכן להשלים אותההאינפור

סוכר ומרגרינה ולהסביר את מקורותיו של כל אחד מהם , קקאו, פודינג -מהמוצרים הבאים

בהמשך (.  ומרגרינה כשומן מן הצומח, סוכר מסלק סוכר, קקאו מפולים, פודינג מגרעיני תירס)

חוזרים בקצרה על תהליך הכנת הגבינה , רים את המקור המשותףמתמקדים בגבינה ובחלב מסבי

 .סקירה קצרה על מגוון מוצרי החלב המוכרים למשתתפים. וחשיבות מוצרי החלב לבריאות הגוף

, יש לחלק תפקידים שונים בין המשתתפים. הכנת קרם הגבינה והכנת קרם השוקולד -דקות 25 - 

 .תפתלוודא כי כל אחד לוקח חלק בעשייה המשו

כל אחד . ואז מגיע שלב הקישוט האישי, המנה מחולקת ללפתניות כמספר המשתתפים

 .מהמשתתפים מקשט את המנה כראות עיניו

 .ניקוי כלי העבודה והשולחן-דקות  10 - 

 .עריכת השולחן –דקות  5 - 

 חזרה על שלבי ההכנה והתייחסות לקישוטים האישיים של כל משתתף תוך הדגשת –דקות  10 - 

 .של כל אחד תהייחודיו

 .אאכילת בצוות –דקות  15 - 

 .ניקוי השולחן ורחצת כלים –דקות  10 - 

כל משתתף , ביקורת בונה על התהליך, כולל מתן חיזוקים מילוליים -שיחת סיכום –דקות  15 - 

 .יספר על חוויותיו
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 המשחק

 המשחקייה ומשחקי תנועה ונופש
 

 מבוא

 

משחק הוא האושר שבעשיית דבר שאין לו ", טוען אריקסון" תהמשחק הוא חופשה מהמציאו"

ון 'לדברי ג" החיים הם פעילות וכל פעולה שאינה עבודה היא משחק", לדברי אריסטו " המשך

 .דיואי

תודות למרכיביו המיוחדים . לימוד ולהבעה בידי האדם, מימי קדם היה המשחק אמצעי להנאה

שו לו ככלי התנסות בהתמודדותו עם החיים אשר שימ, פיתח האדם משחקים, של המשחק

 .וניסיונותיהם  וככלי הבעה לצרכיו הנפשיים והחברתיים

בין אם , רבים מאתנו מכירים את הקיפאון המנטאלי העשוי להתלוות ללחץ להשיג מטרה מסוימת

אנו משתוקקים לזמן . זו מטרה שהצבנו לעצמנו ובין אם זו מטרה שהוצבה לנו על ידי אחרים

להירגע דיינו כדי להניח , לבחון אפשרויות שונות, לתת למוחנו לעסוק בבעיה, חב כדי לחשובולמר

המשחק אינו בילוי . אנו צריכים לשחק, בפשטות. להיות יצירתיים, למחשבות פתאומיות להופיע

תחושה ועשייה , זהו תהליך ספונטאני ויצירתי שבו מחשבה. מחשבה או מנוחה מעבודה-זמן חסר

האדם המשחק . מכיוון שהן מופרדות מהפחד מפני כשלון או תוצאות הרסניות, שגשגיכולות ל

. משחק הנו דרך להטמיע מידע חדש ולהפכו לחלק מאתנו. חופשי  להמציא ולהיות יצירתי

אנו מעיזים לשנות מכיוון . בתהליך זה אנו משנים את עצמנו ואת נקודת מבטנו על העולם

תהליך המשחק מעניק לנו תחושה נהדרת של . ההפך הוא הנכון. שהאוטונומיה שלנו אינה מאוימת

. הדבר נכון לגבי מבוגרים וילדים כאחד. המשחק יכול להיות מספק ביותר. אוטונומיה גוברת

ההנאה . מכיוון שהאוטונומיה שלהם פחותה, אולם הצורך של הילדים במשחק הנו רב יותר

לגלות כיצד , לבחון וליצור, לערוך ניסוייםהחופש , העוצמה וההתרכזות, וההתרגשות שבמשחק

ולמלא את הפער בין מציאות , לתת לדמיון שלטון חופשי, פועלים דברים ומה ניתן לעשות אתם

משחק הנמצא בשליטתו של "כך . כל אלה נובעים מהעובדה שבמשחק הילד הוא השולט, ורצון

לדבר ואולי , אומץ לחשוב המשחק מעניק לילד את ההזדמנות הראשונה והחשובה ביותר לאזור

 (. (1983, ברונר" )אפילו להיות עצמו

התחלת המשחק הנה . הנער והמבוגר משחקים מפני שקיים צורך טבעי באדם לשחק, הילד

כאשר מתחיל התינוק (. 1971)תחום האשליה של ויניקוט , במרחב הבטוח שבין התינוק והאם

משחק הוא דרכו של התינוק . יכול-נו כללהבין שיש לו קיום נפרד מזה של אמו וכי הוא אי

גישור הפער בין התנסותו הפנימית ומציאות העולם , להתמודד עם החרדה שגורמת הבנה זו

להבין את התנסויותיהם כדי , המשחק הוא האמצעי של הילדים כדי להטמיע את העולם. החיצון

שר את העולם חשיבות המשחק וההתרגשות שבו טמונים ביכולת לק. להפכן לחלק מעצמם

 .האמיתי לעולם המנטאלי הפנימי של הילד

, בספורט, באומנויות יצירתיות, המשחק ממשיך להיות מובע באופנים מבוגרים יותר, בבגרות

.  ובפעילות חברתית קבוצתית, בסקרנות אינטלקטואלית, פעילויות תנועה ונופש ופעילות פיזית

מינים שהמשחק הולך ונעלם לקראת סופה של מבוגרים רבים מאמינים שהמשחק הנו ילדותי ומא

למבוגרים צרכי משחק מעבר למנוחה , אולם. ובמקומו באות עבודה ומנוחה אמיתיות, הילדות
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אנו מצליחים היטב להכיר בכך ולהבין שהמשחק אינו רק דרך להעביר את הזמן לפני . מעבודה

ולהיות האדם אנושי במלוא אלא מרכיב חיוני לצמיחה , שהעבודה והלמידה האמיתיות מתחילות

ניתן . חופשי מעכבות הנגרמות על ידי הפחד מכישלון, המשחק הנו ספונטאני ויצירתי. מובן המלה

משתקף באמנות  –משחק חושי . לראות היבטים רבים ממשחק הילדים ביצירתיות המבוגרים

ופש ולפעילויות משחקי תנועה ונ, מתורגם לספורט –משחק פיזי . בטיפול בחיות מחמד, ובמוזיקה

משחק חקירתי . לחשיבה ואולי לכתיבה יצירתית, הופך לחלומות בהקיץ –משחק דמיוני . פיזיות

 .עשוי להפוך לחשיבה רעיונית ולמשחק רעיוני בתחומי המדע והטכנולוגיה –

 

המשחק עשוי להוות כלי רב , החווים אוטונומיה מועטת על חייהם, לאנשים עם פיגור שכלי

התנאי המהותי הוא , ת שהמשחק עשוי להיות פעילות רצינית ולא רק מהנהלמרו. עוצמה

משחק חוקר של אדם בסביבה מוכרת הנו התנסות . ששגיאות אינן מביאות לתוצאות רציניות

ניתן לקחת סיכונים . השונה מחקירה לא מוגנת של עולם בלתי מוכר ומפחיד באופן פוטנציאלי

, המשחק יכול להתקיים רק בתוך מסגרת בטוחה. צאותיומכיוון שהמשחק עצמו חשוב יותר מתו

והיכן הוא מסתיים והיכן " מתחיל"כך שהאדם יודע היכן המשחק , המעניקה הן זמן והן מקום

 .חוזרים הכללים להיות כללי היומיום

 

 :פרק זה דן בשני סוגי משחק

 .המתקיימת בחלל סגור ומוגדר וכוללת בעיקר משחקי שולחן  –המשחקייה  .א

גני הרפתקאות או , המתקיימים בחוץ במגרשי משחקים –חקי תנועה ונופש מש .ב

 . במרחב סגור גדול המתאים לפעילות תנועתית

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשחקייה

 יתרונות המשחקייה 

 .מוטוריים ואישיותיים, חברתיים, רגשיים, בתהליך המשחק פועלים ממדים אינטלקטואליים



 016 

  הממד הרגשי– 

ליטית רואה במשחק דרך להתמודדות עם לחצים רגשיים באמצעות המשחק המסורת הפסיכואנ 

או בהשגתו , ומשתמשת בו כאמצעי טיפולי בשמירה על שיווי משקל נפשי, (קתרזיס" )המשחרר"

 . מחדש לאחר שהופר

בטענו כי ערך , שהוסיף לציין את נושא השליטה, הרחיב גישה זו על ידי כך( 1950)אריקסון 

שהעיסוק המשחקי בבעיותיו מאפשר , ריאותו הנפשית של האדם הוא בזההמשחק מבחינת ב

הוא הופך לפתע להיות המכוון , מהיות האדם נתון לשליטת אחרים והעולם. תחושת שליטה במצב

 . והקובע של האירועים

 :ממדים רגשיים אחרים של המשחק הנם

וא מווסת את האנרגיה העניין הוא צורך טבעי של האדם וה. המשחק מקורו בהנאה ועניין -

המשחק מאפשר פיתוח . הוא פועל ומפתח מוטיבציה, במידה שיש לאדם עניין. הפנימית שלנו

 .פעילות מתוך עניין ומתוך מניעים פנימיים

 .ורגשות של התייחסות והתחשבות הדדית מצד שני, המשחק מפתח ביטחון ועצמאות מצד אחד -

 .המשחק מפתח רגשות אסתטיים -

 .שמש אמצעי לגיטימי וכמעודד ביטוי רגשותהמשחק מ -

 

  הממד הקוגניטיבי– 

אם האינטליגנציה היא צורה אנושית של . כי קיים קשר בין משחק ואינטליגנציה, ה טוען'פיאז

. אשר בעזרתו מבצע המשחק מאמץ להסתגל, הרי המשחק הוא כלי, הסתגלות אל המציאות

 :ינטלקטואליים של המשחקהמלווה בעניין מגייס את הכוחות הא, מאמץ זה

, יכולת לפתירת בעיות, יכולת ניבוי, ריכוז והתמדה, קשב, הבחנה, חקירה וגילוי: המשחק מפתח -

 .רכישת וביסוס ידע ומיומנויות בתחומים שונים, יכולת ההישג והשליטה

, מפתחים את יכולת ההסתכלות, הרכבות ודומיהם, דומינו, דוגמת לוטו, משחקי התאמה -

 .ההבחנה וההסקה, אהההשוו

לומד האדם להבחין בין הסובייקטיבי , משחק ההדמיה –" הכאילו"בעזרת משחקי  -

 .ולהשתחרר מן הכבלים לממשי, והאובייקטיבי

לא רק כיסוד הכרחי במעבר לחשיבה מופשטת , סמיט רואה את משחקי ההדמיה–סטון  -

 .ו תפקיד חשוב בכל יצירה חדשהשמייחסים ל, אלא גם כתורמים להתפתחות הדמיון, רציונאלית

 

  הממד החברתי– 

 .כי האדם הוא יצור חברתי וכי המגע ההדדי השכיח ביותר לובש צורת משחקים, אריק ברן טוען

 .המשחק מאפשר יצירת קומוניקציה -

 .המשחק מפתח שיתוף פעולה -

יים ויחסי הוא מהווה דרך לפיתוח כשרים חברת. המשחק מפתח התייחסות לזולת וכבוד הדדי -

 .אנוש

 (קבלה מרצון של חוקים שנבחרו על דעת המשתתפים. )המשחק מפתח תהליכים דמוקרטיים -

 

  הממד המוטורי– 
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כל משחק בחפצים קטנים מפתח את תפקוד היד והאצבעות ותורם עקב כך למכלול המיומנויות  -

 .של המוטוריקה העדינה

ב מפתחות את יכולת השימוש "כיוהדבקה ו, גזירה, פעולות משחקיות בתחום הצביעה -

 .עפרון ודומיהם, מכחול, מספריים: במכשירים כגון

 .העיסוק במשחקי הרכבה והתאמה מפתח קואורדינציה -

 

  הממד האישיותי–  

רוכש ומאמן האדם המשחק גישות העשויות , והן בהשתתפותו במשחקי חברה, הן בשחקו כבודד -

 .יה רביםלתרום תרומה נכרת להצלחתו בתחומי עשי

, דחף להביא משימה מותחלת לסיומה, סבלנות, ריכוז, התמדה –האדם המשחק מטפח יכולות  -

 .ב"יצירתיות וכיו, תכנון, ראיית הנול, יכולת התמודדות עם כשלון, מוטיבציה פנימית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות הפנאי וביטויים בתחום המשחקייה, איכות חיים

לתדמית , של האדם העצמי ולביטחונתורמת , המלוות את המשחק ההנאהתחושת ההצלחה ו

כל אדם משחק במהלך חייו בצורת . בעולם הסובב אותו ולהרגשת שליטהשל עצמו  חיובית

אפשרות אצל האדם המבוגר המשחק הנו בגדר . המשחק עבור הילד הרך הנו צורך קיומי. שונות

משחק תרומות בתחומי חיים מרובים נתרם ה, בזכות האיכויות הרבות של המשחק. לבחירה

 . איכות חייוומשפר את 

המשחקייה . הנו חופש הבחירה, אחד המאפיינים הבולטים בתחום זה – בחירה חופשית

במידה ובחר . מאפשרת לאדם לבחור האם לשחק או לא( שאינה מובנית בזמן מוגדר)החופשית 
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את שותפיו , את סוגי המשחקים, את משך הזמן הרצוי לו, לשחק הוא יכול לבחור את העיתוי

על המדריך להיות רגיש , מכיוון שאנשים עם פיגור שכלי מתקשים לעיתים לבחור. 'למשחק וכד

כדאי לאפשר . ולבדוק תחילה את המוכנות לשחק וכן את נטיותיו ורצונותיו למשחק זה או אחר

הבנת , ה מיומנויותאולם נדרשת לכך הכנה מוקדמת המקנ, גישה ספונטאנית וחופשית למשחקים

גישה זו מחזקת את תחושת האוטונומיה של היחיד ואת יכולת הביטוי . אופן המשחק וכלליו

 .העצמי

יש לוודא ולאפשר את חופש ( המתקיימת כחוג בזמן ובמקום מוגדרים)גם במשחקיה המובנית 

הפעלת  בהתאמת דרכי, הבטחת פעילות משחקית מהנה ופורייה מותנית במסגרת גמישה. הבחירה

למוכנות , לצורכי המשתתפים על כישוריהם השונים, המשחקייה והדרך המשחקית לתנאים

שבחירת דרכי העבודה ותכנון הפעילות במשחקיה צריכה , מכאן. השונה ולרצונותיהם המגוונים

 .להיעשות בשימת לב מרבית לצורכי המשתתף ולבחירתו החופשית

ניתן לרכוש או להכין משחקים מסוגים . גוני של מוצריםבתחום זה קיים מגוון רחב ורב   -גיוון 

האפשרויות רבות . משחקי תנועה, משחקי שולחן, משחקים חברתיים, משחקי יחיד: שונים

המגוון . וכוללות ניצול שיורת משק הבית ויצירה עצמית באמצעים פשוטים או קנייה מבוקרת

ויכולות של כל אחד , רצונות, עדפותבכל אחד מהסוגים הללו הוא רב מאוד ועשוי לענות על ה

 .מהמשתתפים

ההנאה מעצם . במשחק קיימת האפשרות הנפלאה לחוות סיפוק והנאה מיידים -הנאה וטיפוח

מהווים תגמול , ולעיתים מהתגברות על קשיים שהאדם נתקל בהם במהלך המשחק, המשחק

חושת הישג והנאה סיטואציית הניצחון מביאה עמה ת, במשחקים קבוצתיים. מיידי ופנימי

 .מרובים

הפעילות המשחקית יוצרת . המשחק מתקיים בסיטואציה מוגנת, כאמור -ניסוי וטעייה

דבר זה . שבהן ניתן ליחיד לבטא את עצמו בחופשיות ללא מתח וחרדה, סיטואציה והזדמנות

 כל זאת מבלי לשלם מחירים כבדים ובלי -לתקן טעויות, לטעות, מאפשר לאדם להעיז להתנסות

 . החרדה המתלווה לניסוי וטעייה בסיטואציות חיים אחרות

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 סביבת עבודה 

הפתוחה הביתית , בעיצוב הפנימי של חדר המשחקייה תודגש הגישה החופשית -חדר המשחקייה 

צבעים נעימים , בריהוט אסתטי בסגנון ביתי, והמשמחת וזאת בסידור הציוד בצורה חופשית

 .וקישוט הולם

רצוי לבחור חדר שאינו גדול מדי על מנת . ר"מ 20-ר "מ 16: ודל חדר המשחקייה הרצוי הואג

חשוב שלא יהיו בחדר גירויים שאינם רלבנטיים . לשמור על התחושה הביתית והאינטימית

 .ושעשויים להסיח את הדעת(  'כגון טלוויזיה וכד)לפעילות המשחקית 
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שולחנות בגדלים שונים המאפשרים משחק , ות משחקיםיש צורך להצטייד בארונ -ציוד וחומרים 

 .כסאות לפחות כמספר המשתתפים, יחיד ומשחקים קבוצתיים

, חישוקים, כגון כדורים)משחקי תנועה , משחקי שולחן לרמות שונות: במגוון המשחקים יכללו

מון רכישת ידע אי, משחקים לחיזוק מיומנויות, משחקי בנייה והרכבה, ('בדים וכד, קוביות

משחקים , משחקים לפיתוח מיומנויות מוטוריות, משחקים לפיתוח החשיבה, וביסוס מושגים

 .משחקי תחרות ומשחקים המעודדים שיתוף פעולה, משחקים ליחיד, חברתיים

לבעלי פיגור . משתתפים 15למשתתפים עם פיגור בינוני עד קל רצויה קבוצה של עד  -גודל קבוצה

 .משתתפים 4-5ים גודל קבוצה רצוי הנו סיעודיים או אי שקט, עמוק

שעת משחק . דקות 60 - 45שעת משחק אופטימאלית תהיה בת  -אורך ותדירות מפגשים

 .דקות 40 - 20סיעודיים או משתתפים עם בעיות קשב תהיה בת , למשתתפים עם פיגור עמוק

 

  עקרונות עבודה

 הוא מספק את הסיטואציה  על המדריך לוודא כי. מטרת המשחק בראש ובראשונה היא הנאה

 .האפשרית למשחק מהנה ומשחרר

 הפעילות צריכה להתקיים מתוך בחירה ורצון חופשיים. אין לאלץ אדם לפעול במשחקייה. 

 עשיר במגוון ואסתטי, יש לוודא כי קיים ציוד מתאים. 

 רצוי להקצות לפעילות זאת חדר ייעודי מוגדר שיותאם לצורכי המשחקייה. 

 שוב לאפשר למשתתף לבחור באופן עצמאי את המשחקים בהם ישחקבמהלך הפעילות ח .

 .אך לאפשר את הבחירה הסופית למשתתף –להמליץ , לכוון, ניתן לסייע

 יש להציג את מגוון  -על מנת לאפשר למשתתף בחירה חופשית יש צורך בהכנות קודמות

ם וכללי יש ללמד חוקי, האפשרויות ללמד ולאפשר למשתתפים להתנסות בכל אחת מהן

 .וללמד כיצד לבחור משחק באופן עצמאי, התנהגות בפעילות

  על המדריך להיות רגיש לצורכי ויכולות המשתתפים ולהתאים לכל אחד את המשחקים על

 .פיהן

 חשוב מאוד לא לרכוש . יש להתייחס לגיל המשתתפים ולדאוג למגוון משחקים מותאם לגיל

 .כלוסיית משתתפים בוגרתמשחקים המותאמים לילדים ופעוטות עבור או

  כדאי לארגן את המשחקייה כך שתכלול מגוון משחקים מתחומים שונים הכוללים הן משחקי

 .משחקי תחרות ומשחקים שדורשים שיתוף פעולה, יחיד והן משחקי קבוצה

 מוצרי סול וקרטון, ניתן ורצוי לשלב משחקים שבונים לבד מחומרים פשוטים כגון מדבקות .

 .מותאמים ואסתטיים, קים אלו מענייניםיש לוודא שמשח

  במקביל יש . בשל החשש מתגובה על כשלון" לעשות הנחות"יש להקפיד על חוקי המשחק ולא

 .התחושות העולות ודרכי ההתמודדות איתן, צורך לשוחח עם הקבוצה על ההתנסות בכישלון

 ה וההנאה שבו החווי, עצם המשחק. לא מומלץ לתת תגמולים חיצוניים פיזיים על הצלחות

 .חשוב לעודד את המשתתפים  בחיזוק מילולי, עם זאת. מהווים תגמול פנימי מספק

 עבור חוג משחקיה מובנית רצוי לתכנן תוכנית שנתית מראש הכוללת תכנון שעות משחק ,

 .'וכד, אירועים, חגים,עונות השנה: התייחסות לנושאים שונים באמצעות המשחק כגון
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 להמשיך עם משחקים מוכרים , להתחיל במשחק קבוצתי מוכר בתכנון שעת משחק כדאי

אם במהלך שעת המשחק התפצלו המשתתפים לקבוצות . ולהוסיף בכל פעם משחק חדש

 .כדאי לסיים אותה במשחק משותף ומוכר, קטנות יותר או עברו למשחק אינדיבידואלי

  ם באופן חופשי ניתן ואף רצוי לאפשר גם פינת משחקייה חופשית שבה פועלים המשתתפי

מה משך הזמן ומהו סוג הפעילות אותו , הם מחליטים מתי ישחקו, במתכונת זו. ועצמאי

 .יקיימו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמאות למערכי שיעור

 דוגמא למערך שיעור

 .לעודד את התקשורת הבינאישית: מטרה

ניו קושרים לאחד המשתתפים את עי. כל המשתתפים אומרים את שמם –פתיחה  -: מהלך

בוחרים . עליו לנסות לזהות את המשתתפים על ידי מגע בראש ובפנים. באמצעות צעיף או בד

 .משתתף נוסף וחוזרים על המשחק

על המשתתף . משתתף אחר יוצא מן החדר. קושרים למשתתף את עיניו -בשלב שני של המשחק -

 .הראשון לנסות ולנחש מי חסר בקבוצה

תחילה יש למשתתפים לבחור בין . לחן חברתי תחרותימוציאים משחק שו -משחקי שולחן -

ללמד את החוקים שלו , ניתן להציג משחק חברתי חדש –בשלב הבא . משחקים מוכרים להם

 .ולאפשר למשתתפים לנסות אותו
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כיצד , שיחה שבה כל משתתף מספר מה היו תחושותיו כשנצח או הפסיד במשחק –פעילות סיום  -

 .הלך המשחקחש בקבוצה אליה השתייך במ

יש לדבר על תחושות הכישלון .  יש לאפשר ביטוי רגשות חופשי ולתת לגיטימציה לכל רגש שעולה -

? ניצחון כיחיד/האם כישלון או ניצחון כשותף בקבוצה שונה מכישלון. וכיצד נתן להתמודד איתן

אר אפשר לבקש מהמשתתפים להיזכר בסיטואציות חיים אחרות שבהן חשו תחושת כישלון ולת

יש לעודד את המשתתפים למצוא מספר רב ככל האפשר של . מה היו דרכי ההתמודדות שלהם

 .אלטרנטיבות התמודדות עם כשלון

סטה גופנית שכל 'נפרדים לשלום מכל המשתתפים האחרים באמצעות מבט וג –לסיום המפגש  -

 ('וכד, נפנוף יד, לחיצת יד)משתתף בוחר להשתמש בה 
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 משחקי תנועה ונופש

 

 יתרונות משחקי התנועה והנופש לאנשים עם פיגור שכלי

. משחקי תנועה באים לענות על צרכים שונים בהתפתחותו של האדם עם הפיגור השכלי

פסיכולוגים ואנשי חינוך בני זמננו מייחסים חשיבות רבה למשחק התנועתי כחלק מהשמירה על 

ים גופניים וכן כישורים בתחום המשחק הוא אמצעי יעיל לשיפור כישור. בריאותו של האדם

 . הפעילות המשחקית בשעות הפנאי נושאת אופי חופשי המתבסס על בחירה. התקשורת

כי  1860-ספנסר טען ב. להתפתחות ולבריאות, המשחק התנועתי הנו אוניברסאלי ומסייע לגדילה

 .ת שונותבנוסף על כך שניתן ללמוד דרכו מיומנויו, המשחק הוא דרך להוצאת עודפי אנרגיה

מגרשי משחקים וגני הרפתקאות הם מרחבים בהם האדם יכול להיות חופשי תוך , מרכזי משחק

מין מצא כי בעיות משמעת כמעט ואינן קיימות בזמן פעילות במרכזי 'ו בנג'ג. הגבלות מסוימות

כך יגדל הסיכוי , ככל שירבו מרכיבי משחק טבעי וישתלבו בתרבויות הלמידה והפנאי. משחק אלו

 .שסיטואציית הלמידה תהיה משמעותית

תעלה את , תשפר את היכולות הגופניות, עבודה עקבית ומסודרת באמצעות התנועה והמשחק

כל אלו . ההבנה וההבעה ותתרום לשיפור התפקוד החברתי, תפתח את החשיבה, הביטחון העצמי

 .עשויים להתרחש תוך כדי פעילות חווייתית ומהנה

 .לבין שיפור ההישגים האישיים, גופני-ישיר בין אימון ותרגול מוטורי מחקרים מצביעים על יחס

על , מטרת משחקי התנועה לקדם את הפוטנציאל הטמון בכל אחד מהמשתתפים על למקסימום

 .ידי טיפוח יכולותיו ועצמאותו ובעזרת קידום ההבנה והמודעות שלו לתהליכים בהם יתנסה

אנו עדים לכך שגם אנשים . תתפים את עודף המרץבמשחק התנועתי בשעות הפנאי יפרקו המש

אנו עדים לכך כי רוב האנשים עם , במסגרת התעסוקה ובמהלך חיי היום יום. עייפים משחקים

המשחק התנועתי מפעיל את שאר חלקי הגוף . פיגור שכלי מפעילים רק חלק קטן משרירי גופם

כך יוכל האדם לבטא . טימית ורצויהודחפים בדרך לגי, משחק זה אף מאפשר פורקן יצרים. והנפש

 .    להגשים ולממש חלק רחב יותר של מרכיבי אישיותו, את עצמו בצורה מלאה יותר

 :גופני  -בתחום המוטורי

שיווי , (גסה ועדינה)הקואורדינציה , היציבה, משחקי התנועה משפרים ומחזקים את דימוי הגוף

, דיוק בתנועה, גמישות, מהירות, סיבולת, אמיכוח דינ, כוח סטטי, כוח מתפרץ, זריזות, המשקל

 .סיבולת מערכות הדם והנשימה, כושר התנגדות הגוף למחלות

 .  חוש הטעם והריח, מישוש, שמיעה, ראייה: המשחק התנועתי אף מאפשר פיתוח ואימון החושים

 : אישי –בתחום הרגשי 

ין פעילות משחקית ועבודה בריאות נפשית והרגשה טובה קשורות באופן מהותי באיזון נכון ב

יצירת מאגר התנסויות , פיתוח ביטחון עצמי: המשחק התנועתי מאפשר(. בהתאם לכל גיל)

הורדת , (חיוביות)חיזוק תכונות אישיות , (מילולי וגופני)יצירת אפשרויות לביטוי , וחוויות אישיים

יכול להתפתח בהתאם המשחק . תחושת הישג ועניין, טיפוח שליטה עצמית, התנהגויות שליליות

 . לבשלות הגופנית והנפשית של האדם

 .תושייה ואומץ לב, התמדה, דייקנות, משמעת, המשחק התנועתי אף מאפשר פיתוח הרגלי סדר

 :בתחום החברתי

 . משחק מוליד יחסי קבוצה והוא יכול להוות צורת תקשורת של האדם עם עצמו ועם חבריו
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: כגון, חומים החשובים להסתגלות והשתלבות חברתיתהמשחק התנועתי יכול לסייע תרגול בת

הוא אף . יכולת התמדה וחיזוק כוח הרצון, התחשבות בזולת, סובלנות, פיתוח ותרגול סבלנות

חיזוק אומץ הלב והתנסות במיומנויות חברתית ובין , מסייע  בפיתוח ראיית עולם אופטימית

אחריות , אחריות אישית, עזרה הדדית, ויתור, מתן זכות קדימה, אישיות כגון עמידה בתור

 . באמצעות המשחק התנועתי ניתן לטפח הרגלי פנאי ותקשורת בינאישית. 'קבוצתית וכד

 :בתחום הקוגניטיבי

נעים ומעשי להשגת הבנת מושגים , זהו אמצעי יעיל. אגב המשחק התנועתי רוכש האדם ידע

פיתוח , הכרת חלקי הגוף, סוד בחשבוןמושגי י, מושגי יסוד כללים, תרגול יחסי מרחב, והמשגתם

פיתוח מיומנויות , כושר הבעה מילולי ותנועתי -התנסות בביטוי אישי, קצב, עבודה על רצף, זיכרון

ניתוח , ניתוח מטלות, ידע והבנת חוקים, (באמצעות בעיות תנועתיות)חשיבה ופתרון בעיות 

 .ועוד( דופק, אורך נשימה, מרחק, ןמדידת זמ)לימוד דרכי מדידה , בניית וקריאת מפה, הישגים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות הפנאי וביטויים בתחום המשחק התנועתי

לפעילות המשחקית בשעות הפנאי יינתן אופי חופשי ומתבסס על : עקרון הבחירה החופשית

יות בין פעילו, (תחומי תוכן שונים)יש לאפשר למשתמש בחירה בין הפעילויות השונות . בחירה
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בחירה זו תתאפשר במגוון אמצעים . שונות בתחום תוכן אחד ובין הקבוצות החברתיות השונות

 .יכולותיו ורצונותיו, תוך הכרת המשתתף( מילוליים ולא מילוליים)

יש . יש לדאוג למגוון פעילויות בעלות אופי שונה המתאימות לכל משתתף ומשתתף: עקרון הגוון

סקרנות ויעלה , גוון זה יעורר עניין נוסף. בבחירת מיקום הפעילותלגוון באמצעי העזר השונים ו

במשחקי תנועה מגוון העזרים הוא אין . הגיוון מעודד גם שיתוף פעולה. את המוטיבציה לפעילות

אך ', קוביות וכד, שקיות, חישוקים, חבלים, כדורים: הוא מכיל את הציוד הסטנדרטי כגון. סופי

ניילונים , חול, בדים שונים, גולות, אצטרובלים: מזדמנים כגון בעיקר ניתן לגוון באמצעים

 .מתפוצצים וחומרים זמינים אחרים

ניתן לערוך סבב בין . יש לגוון את מקום הפעילות בהתאם לתנאי מזג האוויר ועונות השנה

מתקן נופש , ים, בריכה, אולם, חדר, מגרש: מקומות אפשריים הם. המקומות בהתאם לתכנים

 . 'מדרכה וכד, יער או חורשה, תקן ספורטמ, פעיל

 .גם במבנה הפעילות יש מקום לגיוון ובחירה בין מספר תחנות או פעילויות

תפקיד המדריך . עקרון זה הנו הבסיס החשוב ביותר לכל פעילות: עקרון ההנאה והטיפוח

ן מוטל עליו לטפח את אהבת החיים וכיבוד הזולת שכ. להטמיע את אהבת המשחק והתנועה

ההנאה מהמשחק נגרמת מעצם . בלעדיהם לא ניתן לקיים פעילות משחקית מהנה ומשמחת

י ש העוסקים במשחק לצורך הנאה ויש . הנאה זו היא סיפוק צורך בסיסי באדם. הפעילות

יש המפיקים הנאה מעצם המצאות בצוותא ויש , העוסקים בה לצורך תחושת הצלחה וניצחון

 .הדמיון וחדוות היצירה שבמשחקהנהנים מהפעילות החופשית של 

יש מקום לגירויים , על מנת לפתח שליטה בגוף ובעולמנו הפנימי: עקרון הניסוי והטעייה

לסביבה השפעה מכרעת על כמות . ההתקדמות הנה תוצאה של הבשלה ושל התנסות. מתאימים

למידה אין . בזמן ובתנועה, עלינו לאפשר התנסות במרחב. ואופן ההתנסויות אותן נחווה

אין . טועה ומתקן את הטעויות בכוחות עצמו, משמעותית יותר מאשר זו שבה  הוא מתנסה אישית

הצעת , ניתן לתמוך בתהליך הניסוי והטעיה באמצעות שאלות מכוונת. לזרז את האדם או התהליך

 .אלטרנטיבות וסיפוק אביזרי עזר

יות נרשמות בתודעה ועולות בשעת רשמי החוו. ניסיון מבוסס על רשמי השפעתן של חוויות שחלפו

ללא חוויות ההתנסות נגיע לפתרון בעיות זמני ושטחי שלא ירשם בזיכרון . היזכרות מתאימה

ההתנסות שבצידה הצלחה או כישלון הם . לטווח הארוך ולא יוכל להיות לעזר בהמשך החיים

 .שיביאו שינוי התנהגותי

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 עקרונות עבודה

- י התנועה והנופשמאפייני משחק
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 התאמת המשחק לגילאים שונים ולרמות התפקוד השונות מחייבת כללים פשוטים  -פשטות

על משחק הנופש להיות קל יחסית . מתקנים פשוטים ככל הניתן וציוד פשוט, וגמישים

 .כדי שרב המשתתפים יוכלו לקלוט אותו וליהנות ממנו, ללמידה

  כולם יכולים . למגוון רחב של משתתפיםמשחקי הנופש מתאימים  –השתתפות רחבה

 .יש לדאוג לכך שכל המעוניינים יוכלו לקחת חלק בפעילות זו. להצליח ואף ליהנות, להשתתף

 הקלות היחסית בלימוד משחקי הנופש ובביצוע האלמנטים המרכזיים שבהם  -גורם ההצלחה

להתמודדות . מאפשרת למשתתף להתמודד עם גורם ההצלחה ואף להצליח בשכיחות גבוהה

אך למעלה מכל ספק הוא שכאשר המשתתף . ולהתנסות עצמן השלכות פסיכולוגיות רבות

במשחקי הנופש ניתנת לכל . סיפוק ושמחה, גורם לו הדבר הנאה, מצליח בשעת משחק

גם לאותם אלה החסרים כישורים טבעיים למשחק זה , משתתף ומשתתף ההזדמנות להצליח

קים שיאפשרו למשתתפים בהם ליהנות ולהצליח באמצעות יש להעדיף פיתוח משח. או אחר

כדי שהמשתתף , משחקים אלה צריכים לכלול אלמנטים רבים ככל האפשר. התנסות ישירה

 .יוכל להצליח

 בפעילות משחקי הנופש מהווה אלמנט ההנאה חלק אינטגראלי ובסיסי של הפעילות -הנאה .

משחק הנופש . ך להיבחר בבחירה חופשיתהאדם רוצה ליהנות בזמנו הפנוי ומשחק הנופש צרי

 .סיפוק ושמחת חיים, מאפשר לאדם הנאה

 

. כל משחק בו נעסוק בשעות הפנאי הנו תוצר של מערך נלמד ומתפתח של שלל התנסויות קודמות

במשחקי התנועה בשעות הפנאי יושם דגש הן על המטרות הרגשיות והחברתיות והן על הצדדים 

על מנת שהפעילות המשחקית תהיה מהנה ומועילה יש לקיים מספר   .הגופניים והקוגניטיביים

 :עקרונות עבודה

 אך יש לשים דגש רב , בשעת הפעילות יעמדו לנגד עיננו גם המטרות החינוכיות הלימודיות

 .הרוח הספורטיבית ועל אווירה תומכת ומעודדת, ההנאה, יותר על הצד החוויתי

  הכנת , בחירת האתר והמתקן הרלבנטי, ת הפעילותכוללות הבהרת מטרו  –הכנות מקדימות

בבחירת המתקן יש לדעת . גוף וסיום, ובניית מערך שיעור הכולל פתיחה, האביזרים הדרושים

למגרש , לאולם קטן או לאולם גדול, אלו משחקים מיודעים למתקן פתוח או למתקן סגור

ות להיכרותו המלאה התאמת המשחק למתקן הרצוי קשורה ישיר. משולב או למגרש מדושא

יש לקבוע את גודל שטח המשחק ואת המידות האחרות בהתאם . של המדריך את המשחק

 .לרמת המשתתפים ויכולותיהם

 יש להציע מגוון רחב של פעילויות שיתנו מענה רחב לכלל המשתתפים על יכולותיהם ,

חקים בכל פעילות יש לשלב משחקים נמרצים וכן מש. מוגבלותם והעדפותיהם השונות

 .שקטים יותר

 את היסודות השונים המרכיבים , יש ללמד את חוקי המשחק. משחק חדש יש ללמד בשלבים

 . אותו ואת הציוד המיוחד לו

 יש לשמור על חוקי . יש לוודא כי המשתתפים מבינים את המשחק ומכירים את כלליו וחוקיו

 .המשחק ועל משחק הוגן

 יש לבחור פעילויות הגורמות הנאה ושמחה. 
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 יש להסביר את שלבי המשחק תוך הדגמה והמחשה. אין להרבות בהסברים מילוליים. 

 על המדריך להציג משחק רק אם הוא שולט בו ומכיר היטב את חוקיו. 

 לא רצוי לשחק במשחקים המכשילים או הגורמים למבוכה או בושה. 

 רצוי לנהל את המשחק מבלי להוציא משתתפים. 

 כדאי לבדוק את . להפסיקו מיד ולהחליפו במשחק אחר יש, במידה והמשחק אינו מצליח

אתר לא מתאים למשחק , חוסר עניין, חוסר הבנת החוקים)הסיבות בגללן לא הצליח המשחק 

 .ולהסיק מכך לפעילויות המשחקיות הבאות( 'וכד

   יש לשלב את נושא , על כן.  נושא הבטיחות במשחקי תנועה ונופש חשוב ומורכב –בטיחות

יש לנסות ולהחדיר את  תודעת . יחות במשחק כחלק אינטגראלי של הפעילותלמידת הבט

 .הבטיחות כל הזמן

  לחזק ולתמוך בכל אחד להשתתף כפי יכולתו, חשוב לעודד השתתפות אצל כל הנוכחים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמאות למערכי שיעור

 דוגמה למערך שיעור

 משחקי שיתוף פעולה :הנושא

. מהירות תגובה, כוח, זריזות, שיווי משקל, שיפור קואורדינציה –מוטוריות  :מטרות הפעילות

  -מטרות חברתיות . המשגה, פתרון בעיה, כיוונים והתמצאות במרחב, מיון –מטרות קוגניטיביות 
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יכולת שכנוע וקבלת דעות , אחריות אישית, עבודת צוות, טיפוח מיומנות הקשבה ותקשורת

 .איפוק, התמודדות עם תסכולים, יוזמה, יתורו –מטרות רגשיות . אחרות

- פעילויות לדוגמה 

  על כל . כל קבוצה נקשרת בעזרת חבלים זה לזה. נחלק את הקבוצה לתת קבוצות –נוע תנוע

 .קבוצה לנוע ביחד לעבר מטרה

 משתתפים האוחזים כל אחד בחבל ינווטו את החישוק  4. חבלים 4נקשור לחישוק  -המטמון

 .המטמון יכול להיות חפץ או אדם. הנמצא בחדר" מטמון"ס  כך שיוכלו לתופ

  בין שתי ידיים של שני משתתפים תולים . עומדים במעגל תוך אחיזת ידיים –העברת חישוק

 .סיבוב שלם במעגל ללא הפרדת הידיים, יש להעביר את החישוק בין כל המשתתפים. חישוק

  ה להגיע למעגל כך שפניהם של המטר. הקבוצה אוחזת ידיים במעגל –הפוך את המעגל

אם שני חברים יצרו  -הפתרון. )אסור לעזוב ידיים ואסור להצליבן. החברים מופנות כלפי חוץ

 (המעגל" יתהפך"גשר ושאר הקבוצה תעבור דרכו 

  המשתתפים שנותרו מסתדרים . חצי מהקבוצה יושבת במעגל על כסאות –משחק הקריצות

באחד מהמקומות במעגל עומד . עומד משתתף חבר – מאחורי כל משתתף שיושב. מאחוריהם

. המטרה שלו היא למצוא לעצמו חבר שישב בכסא הריק שלפניו. משתתף כשלפניו כסא ריק

עליו לקרוץ לאחד מחבריו היושבים והיושב ינסה לקום . זאת הוא יעשה באמצעות קריצות

ד ולהגיע לחבר אם הצליח לחמוק מהעומ. ולחמוק מחברו העומד שתפקידו לשמור עליו

 . הבודד יוחלפו התפקידים

  כל . כמספר המשתתפים פחות אחד" דירות" -על הרצפה מונחים חישוקים –דירה למכירה

ושואל " דירה"ניגש למשתתף העומד ב" דירה"המשתתף מחוסר ה". דירה"משתתף עומד ב

בזמן . חרעונה בשלילה ושולח אותו למקום א" דירה"בעל ה" ?היש לך דירה למכירה: "אותו

מחוסר הדירה . משתדלים שאר המשתתפים להתחלף במקומותיהם, שמתנהלת השיחה

נשאר בדירה  –הצליח . משתדל לתפוס לו דירה ברגע שהוא רואה שהיא התפנתה מבעליה

ועל כולם " החלף"יאמר המדריך  –לא הצליח לאחר כמה ניסיונות , "דירה"ומתנהג כבעל 

 .  מי שנשאר בחוץ יתחיל את המשחק מחדש. לצאת מהדירות ולהחליף מקומות

 

 דוגמא למערך שיעור

 משחקי גלגול ותפיסה :הנושא

לימוד מיומנויות , שיווי משקל, קואורדינציה, זריזות: מטרות מוטוריות -: מטרות הפעילות

תרגול מיומנויות : מטרות חברתיות -( זריקה, הקפצה, גלגול, תפיסה, אחיזה)בעזרת כדור 

מטרות  -. קבלת ניצחון והפסד, אחריות, שיתוף פעולה, שמירה על תור וסדר חברתיות כגון

: מט רות רגשיות–. פיתוח חשיבה ומציאת פתרונות לבעיות הנובעות מהמשחק: קוגניטיביות

 .חיזוק הדימוי העצמי והרגשת השותפות

 :פעילויות לדוגמה

  ניתן . בקצבים שוניםהעברת כדורים במעגל מאחד לשני באופנים שונים ו –הכדור עובר

ניתן . 'מעל הראש וכד, על הרצפה, מאחורי הגב, להעביר את הכדורים בעזרת ידיים או רגליים

 .צבע ומשקל שונה, חומר, לחזור על הפעילות בעזרת כדורים במרקם
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  כולם יושבים במעגל ומגלגלים את הכדור מצד אחד של המעגל לצדו  –גלגולי כדור במעגל

שכיבה על הבטן , ישיבה מזרחית, ישיבה על כסא -מעמדות מוצא שונותניתן לגלגל . השני

יש להקפיד שהכדור לא ייפרד . מתחילים להעביר כדור אחד ובהדרגה מוסיפים כדורים. 'וכד

לאחר שהמשחק הוטמע והובן ניתן להוסיף רמת מורכבות בהוראות שונות שינתנו .  מהרצפה

ביצוע הוראה זו דורש תיאום בין . ה בזהעל הכדורים להתנגש ז. 1: למשתתפים כגון

להניח במרכז המעגל בתוך . 3. הכדורים לא יתנגשו זה בזה -הוראה הפוכה. 2. המשתתפים

יש להוציא בעזרת גלגול את , בעזרת הכדור שבידי המשתתפים. טבעת או חישוק כדור גדול

 .הכדור מהחישוק

 על היושבים לגלגל כדור . רכז המעגלמשתתף אחד עומד במ. כולם יושבים במעגל -חצי מחניים

, מי שפגע. לנסות להתחמק מהכדור בתחומי המעגל, עליו.  ולפגוע ברגליו של העומד במרכז

בהמשך ניתן להעלות את רמת המורכבות ולשחק באותו משחק . יעמוד במרכז וכך הלאה

 .באמצעות שני כדורים

 המטרה לגלגל את . בנים שוניםיש לסדר מטרות במרחקים שונים ובמ -משחקי קליעה למטרה

ניתן לסדר חפצים בתוך חישוק במטרה להוציאם מן . הכדור לכוון המטרה ולנסות להפילה

 .ניתן לקלוע למטרות תלויות. החישוק תוך גלגול הכדור ממרחקים משתנים

 גלגול של כדורים על גבי ספסלים וקורות המונחים בשיפוע: גלגול כדורים בשיפועים שונים .

ניתן גם . ניתן להשתמש בכדורים בגדלים שונים. ר חברי הקבוצה לתפוס את הכדוריםעל שא

האחד יגלגל את הכדורים ובן זוגו יתפוס את הכדורים בעזרת  -לקיים פעילות זו בזוגות

 .הידיים או בעזרת דליים קטנים

 

 דוגמא למערך שיעור

 משחקים לטיפוח דימוי גוף :הנושא

אמדן , הכרת יכולות התפקוד באמצעות אברי הגוף השונים -ריותמטרות מוטו: מטרות הפעילות

. הבנת יעוד אברי הגוף,  שיום אברי הגו –מטרות קוגניטיביות . שיווי משקל ועוד, גמישות, כוח

 –מטרות רגשיות . עבודה תוך שיתוף פעולה או תחרות, יצירת מגע ותקשורת -מטרות חברתיות

 .ביטחון עצמי והערכת יכולות, העלאת דימוי עצמי, טיפוח יצירתיות

 :פעילויות לדוגמה

  תרגילי תנועה בהם מופעל בכל פעם איבר גוף אחר תוך –תפעול ותרגול אברי הגוף השונים 

בכל פרק הפעלה יש . שימת דגש על שם האיבר ושם הפעולה אותה ניתן לבצע באמצעותו

 .לעבוד על חלק גוף אחד בלבד על מנת למנוע בלבול

 הצלחה במעברי מכשולים הנה ביטוי להפנמת תכונותיו הפיזיות של הגוף   -ליםמעברי מכשו

עקיפת , הרמת רגל לגובה מתאים על מנת לעבור מכשול: לדוגמה. וארגונו הנכון במרחב

 . 'התכופפות במידה נכונה למעבר מכשול מבלי להיתקל בו וכד, מכשול

 -הים שונים ומשתניםדוגמאות לפעילויות  מעבר מעל ומתחת לחבל הקשור בגב. 

 (.'חישוקים ניצבים וכד, קוביות, שולחן, כסא)מעבר מעל ומתחת לחפצים שונים 
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לדוגמא מעבר בין קיר לבין . מעבר בין חפצים שונים הניצבים במרחקים קטנים זה מזה

מעבר מעל ומתחת למשתתפים המפסלים בגופם מכשולים . מטאטא הניצב במקביל לו

 . במרחב

 בכל פעם על פי " קורי העכביש'"חבלים רבים מצד לצד בחדר ומעבר בין מתיחת  -עכביש

בהליכה איטית או , בקפיצות, לסירוגין מעל ומתחת, מעל החבלים: הוראה אחרת כגון

 .'בזוגות וכד, מהירה

 מרחבית-מתן משימות המבטאות הבנה גופנית -

, הכי שמן, הכי ארוך ,הכי קטן -המשתתף מקבל הוראה להביא את גופו למצב בו הוא יראה כ

בשלב השני ניתן להנחות את המשתתפים להביא את גופם למצב בו .  'הכי גבוה וכד, הכי רזה

 .הנו האיבר הממוקם במקום הגבוה ביותר...( כתף, ישבן, ראש, רגליים, ידיים)אחד האיברים 

 םמתן משימות תנועתיות בנטרול של אחד האיברי. הגבלות  תנועה תוך הגבלת איברים ,

עיניים , רגליים קשורות, שתי ידיים קשורות זו לזו או לידיים של חבר, יד קשורה: לדוגמה

 .'תנועה תוך התקדמות רק על הישבן וכד, עצומות

 

  כל משתתף מדגים . חיקוי תנוחות ידיים הנמצאות במצב סטטי. חיקוי תנוחות גוף –חיקוי

על המשתתפים להגיע לתנוחה . ים ברצףתנועה בידיו ועל כולם לחזור על תנועה זו מספר פעמ

בשלב . תחילה המדגים יהיה המדריך. המודגמת ולשנותה בהתאם לשינוי שעורך המדגים

יש להכין מראש . מתקדם יותר ידגים משתתף נבחר ובשלב האחרון יערך החיקוי מתוך תמונה

תיות ברמות יש לשים לב ולהקפיד על הדרג. כרטיסי ם של תנוחות גוף מציירות או מצולמות

 .חיקוי משפטים תנועתיים החל מרצף קצר ועד למשפט תנועתי מורכב. הקושי

  משימות הדורשות התייחסות לתכונות פיזיות של  -משימות קבוצתיות לארגון במרחב

המשימות יכולות לכלול . עבודת צוות וקבלת החלטות קבוצתיות, משתתפי הקבוצה תוך דיון

על פי צבעי , (מהנמוך עד הגבוה ביותר)דר בשורה על פי גובה על הקבוצה להסת: משימות כגון

 .'על פי גיל כרונולוגי וכד, (מהבהיר עד לכהה ביותר)השיער 

 

 

 

 

 

 

 

 אמנות פלאסטית

 מבוא

 

 ?אמנות מהי

 ?לזיהוי תהאם קיימת מהות אחת הניתנ?  האם ניתן למצוא הגדרה אחת המקובלת על כולם
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 תיצירה שיש בה כדי ליהנו. ושקעו בה כשרון רב וטעם מעולההמילון מגדיר אמנות  כיצירה שה

הגדרת האמנות היא בתחום בפילוסופיה העוסק . אסתטית האת הרואה ולגרום לו לחווי

הוגי הדעות וחוקרי האמנות אשר עסקו , את כל הפילוסופים רתיקצר היריעה מלאזכ. באסטתיקה

ה טען כי האמנות היא 'טלקי בנדטו קרוצהאסתטיקן האי. בשאלה והציעו הגדרות למושג האמנות

, אריאלה אזולאי' דר. כי אלמלא כן לא יכולנו לשאול שאלה זו, דבר שהכול יודעים מהו

סבורה כי אמנות היא חלק מהעולם ולכן יהיה נכון לומר שאמנות היא מה , תיאורטיקנית ואוצרת

גדיר מושג אנו מאבחנים אותו על פי בירדסלי בבואנו לה. אך עלינו ללמוד לראותה, שאנו רואים

לדבריו  יש . ומה אינו אמנות כלל' אמנות'מה נכלל בהגדרה  -כלומר..." ביטוי מובהק של"על ידי 

גדעון ' מציע דר, בעקבות בירדסלי". שבכלל לא"ומה " עלוב", "טוב"להבחין בין מה שמוגדר כ 

ייחסות לדגם המובהק ללא כלומר הת. להתייחס למרכיב התיאורי ולא למרכיב האיכותי, עפרת

עפרת אינו מכיר באמנות האדם עם הפיגור השכלי בשל היותה עשייה לא . לאיכותו תהתייחסו

 .מודעת

שיש , זוהי תופעה אישית וחברתית כאחד, קשה לדעת? מהיכן צמחה. אמנות הנה פעילות אנושית

 .פסיכולוגיים ונפשיים, סוציולוגים, היסטוריים, בה מרכיבים תרבותיים

אף ציורי . כמעט לא נמצא בית פרטי או מוסד ציבורי  שעל קירותיו לא תתלנה יצירות אמנות

. יהישרדות -ולא רק כאקט פולחני, המערות נתפסים בחלק מן התיאוריות כפעילות אומנותית

, כולם יודעים משהו על אמנות. האמנות אינה קשורה להישרדות ובכל זאת אי אפשר בלעדיה

 . מי כצרכן ומי כיוצר, ו  בסצינה האומנותיתלכולם חלק כלשה

היא צורה , היא חיקוי, היא ייצוג מציאות, היא שפה. האמנות רבת פנים דינאמית וחמקמקה

, רגשית, תיאורטית, מחדשת, נטולת מושא, היא סיפור, דמיונית, היא תיאורית. כתם וקו, וצבע

, נטורליסטית, רוחנית, או חילונית דתית, היא אמת ושקר. אינטואיטיבית, חושפנית, מהפכנית

 .גורמת ריטוט גוף ונפש, כוחות אכספרסיביים, מבטאת אמוציות, משקפת, מופשטת

אם נפש . יצירת האמנות האמיתית נוצרת באורח נסתר(: "1866-1944)כדברי וסילי קנדינסקי 

משהו היא מוצאת בעצמה . אין היא זקוקה לתמיכת המוח במחשבות ותיאוריות, האמן חיה

קולה הפנימי של הנפש גם . משהו שבאותו רגע עלול להיות לאמן עצמו בלתי ברור לחלוטין, לומר

". החיצוני או הפנימי' הטבע'מן . הוא אומר לו לאיזו צורה הוא נצרך ומאין יש ליטול אותה

 .האימפרסיוניסטים המובהקים התגאו בכך שלא יכלו להסביר מאומה

אל החומר של האמן , הפנימי של האמן' הטבע'פונה יותר ויותר אל  האמנות המודרנית והעכשווית

 ".דע את עצמך"במודע או שלא במודע פונה האמנות לצו של סוקראטס . עצמו

גבולות , יתרה מכך. אם כך הדיון המתמשך בשאלה זו מאז ועד היום לא הניב קביעה חד משמעית

הכרחיים , רכיבים אובייקטיבייםהמושג פתוחים ונמצאים בהשתנות מתמדת וקשה למצוא מ

, בה הוא חי יתבתקופה ההיסטור, המגדיר-ההגדרה  תלויה בנקודת מבטו של החוקר. ומספקים

 .כלכלי וכמובן בנטיית ליבו והשקפת עולמו -במעמדו החברתי , בדיסציפלינה ממנה הוא מגיע

 היתרונות שבעשייה האומנותית

 

. חות ההבעה ולמפגש עם חוויות פנימיות אישיותהנגיעה בחומרי האמנות תורמת רבות להתפת

החומר עצמו שופע . היצירה האומנותית מעודדת ומאפשרת להיפתח בפני עולם צבעוני ועשיר

. ללמוד וללקט מידע, לפקוח עיניים, מקוריות ועניין וכל מה שעלינו לעשות הוא להרחיב אופקים
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במפגש עם החומר . עושר של חוויותתבונה ו, צמיחה –כל התחדשות מרחיבה את הלב והגמול 

הנגיעה בחומרים . חווים היוצרים צורות ביטוי מגוונות ואוצר הדימויים שלהם מתפתח ומתעשר

 .מפתחת ומניעה את ההבעה העצמית, חושפת לגירויים, מרגשת

. החושים הם האמצעים שבעזרתם קולט האדם את העולם מסביב -האמנות כפעילות רב חושית

בריח ובטעם כדי לחוש ולתפוס יחסים מסוגים , במגע, במראה, אופן פעיל בצלילהאדם משתמש ב

החוויות החושיות מובילות לרגשות (. יחסי סיבה ותוצאה, דמות ורקע, יחסי גודל: לדוגמה)שונים 

הלמידה המשולבת באמצעות . החוויה האומנותית קשורה בהתנסות חושית. מסוגים שונים

ההתנסויות החושיות חיוניות להתפתחות כל . ן להעשירה ולטפחהאך נית, החושים היא טבעית

 .אדם בכלל ולאנשים עם פיגור שכלי בפרט

אלא גם , אדם חושב לא רק באמצעות מילים -האמנות כדרך ייחודית לקליטת ידע ועיבודו

מפתחת תהליכי , כמו גם ההתבוננות, פעילות היצירה בחומרי האומנות. בדימויים חזותיים

 .צבעים וקווים, חשיבה חזותית והבחנה מדויקת של צורותתפיסה ו

 :באמצעות פעילות אומנותית - האמנות כאמצעי לפיתוח כשרים קוגניטיביים ואישיותיים

 האדם מבטא מחשבות ורגשות. 

 שמגבירה את ההערכה העצמית ותורמת לדימוי עצמי חיובי, הוא משיג תחושת סיפוק. 

 ופלאסטי הוא מפתח יכולות של ייצוג גראפי. 

 לומד על תהליכים וחומרים. 

 מפתח מוכנות להתמודדות עם אתגרים חדשים. 

 מעיז לעשות דברים בדרכים חדשות. 

 מתנסה בבחירה ובהחלטה. 

 מתפתח לקראת עצמאות. 

 בעקבות ההתנסות העצמית והתבוננות , לומד לקבל ולהעריך את עבודתם של אחרים

 .בעבודותיהם של אחרים

 ות אסתטית לסביבהמפתח רגשות והתייחס. 

התפתחות אישיותו של האדם מושפעת הן מן  -האמנות כגשר בין העולם החיצוני והעולם הפנימי

מאורעות ומפגשים עם הסביבה והן מן המתרחש , עולם של עצמים –המתרחש בעולם החיצוני 

. נירגשות ומשמעויות שהאדם מעניק למתרחש בעולם החיצו, עולם של תחושות –בעולמו הפנימי 

הפעילות האומנותית יוצרת יחסי גומלין בין שני העולמות הללו ויכולה להוות גשר , בהקשר זה

 .משמעותי בפרט לאנשים המתקשים לבטא את עולמם הפנימי באמצעים מילוליים

הפעילות היוצרת בחומרים מעודדת את האדם להתבטא באופן אישי  – האמנות כהבעה אישית

משמעות ההבעה היוצרת היא מתן , בהקשר זה. גילוי ויצירה, של חקרלהתנסות בחוויות , ומקורי

עידוד ההתנסות במה . משאלות או רעיונות, מחשבות, כמו רגשות, צורה להתרחשויות פנימיות

יצירה זו . ממריץ את יכולת ההמצאה הטבועה בכל אדם באשר הוא, שנראה על פניו כבלתי אפשרי

 .מלווה בתחושת סיפוק

המאפשרת לאדם לייצג , ייחודה של האומנות הוא בהיותה שפה בלתי מילולית -האמנות כשפה

ציורי ילדים הם מעין שפת . שלא תמיד ניתנות לתיאור מילולי, ולהעביר לאחרים משמעויות

כי סימנים אלו משותפים לילדים , מחקרים הראו. סימנים המופיעה כבר בשנת חייהם הראשונה
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, מתחילים הילדים להשתמש בסימנים אישיים משלהם 3-4ל מגי. בכל העולם ובכל התרבויות

תהליך יצירת הסימנים עוזר לאדם לתת משמעות . שהם ייצוג המציאות כפי שהם תופסים אותה

אצל חלק מן האנשים עם הפיגור השכלי היכולות המילוליות מוגבלות או לא . לתופעות שסביבו

ורם כאמצעי משמעותי ביותר לתקשורת הפעילות האומנותית עשויה  לשמש עב. קיימות כלל

 .  והבעה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות הפנאי ויישומם בתחום האמנות הפלאסטית

מתרחש תהליך של קליטה , במהלך ההתנסות במגע עם חומרי האמנות השונים – ניסוי וטעייה

תית ותנועתית התנסות תחוש. המשתתף מבין שפעולה מסוימת מובילה לתוצאה כלשהי. ועיבוד

עם הזמן תישמר בזיכרון והיוצר יופתע לגלות שהניסיונות מוליכים לגילויים , באותו חומר

הפגשת , ילמד האדם מושגים כגון רישום קווים מקבילים, למשל תוך כדי התנסות בציור. חדשים

, ישרים, דקים, יצירת קווים בעלי איכויות שונות כגון קוים עבים, קו עם קו על מנת ליצור צורה

המקריות שמתרחשות בתהליך היצירה מתרחשים " והטעויות"תוך כדי התנסויותיו . 'עקומים וכד

עשוי , דווקא אותו אקט מקרי כגון נזילת צבע לא מכוונת. בדרך כלל התהליכים היצירתיים ביותר
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בעשייה האומנותית בדרך כלל משבחת את " טעות"ה. להוביל לעשייה חדשה מקורית ויצירתית

 .העשייה ואת היצירתיות

חומרי עבודה , טכניקות, העשייה האומנותית מתאפיינת במגוון כמעט אינסופי של שיטות - גיוון

.  המגוון הרחב מאפשר לכל משתתף למצוא את סוגי החומרים והטכניקות המועדפות עליו. וכלים

וגניטיבית והן מגוון זה מאפשר עשייה אומנותית יצירתית לכל משתתף בכל רמת תפקוד הן ק

הפרטית שלו באומנות " השפה"באמצעות ריבוי האפשרויות יכול כל משתתף לפתח את . מוטורית

גורמים לאדם לחוש  ליצירתיותו ,לביטוי עצמימתן האפשרות . בעשייה הנאה וסיפוקולמצוא 

 .    תחושת מימוש עצמי

. ך רצון ובחירה אישיתמתו, הפעילות האומנותית מונעת ממניעים פנימיים  -בחירה אישית 

הטכניקות ותהליכי , החומרים, תהליכי היצירה מאפשרים חופש פעולה מלא בבחירת הנושאים

היוצר מעורב בהחלטות ובלקיחת אחריות מה . האדם הוא חופשי ומסוגל לבחור בעצמו. העבודה

 . טוב  ומה מתאים עבורו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 סביבת עבודה ועזרים

, גישה נכונה , חומרים טובים ומותאמים, ארגון המקום והכנת מערך שיעור, בודה נאותיםתנאי ע

כסאות )הקשיים הפיזיים . אווירה נעימה ונושאים מעניינים הם ערובה לפעילות יוצרת ומהנה

חומרי האומנות צריכים להיות נגישים ובמקום . דורשים הקפדה בארגון החדר( מיטות, גלגלים

 .אל החומרים מקלה על שימוש עצמאי ומונעת מהמשתתף חיפושים מיותריםנגישות . קבוע

 ר"מ 35הגודל האופטימאלי הוא . המקום המומלץ הוא חדר אומנות. 

 מתקני יבוש, כלים, מקומות אחסון לחומרים, על החדר להיות מאובזר בברז וכיור. 

 דה רצוי הואגודל שולחן עבו. יש צורך בכיסאות נוחים ויציבים ושולחנות מותאמים :

 .השולחנות יכוסו ביריעות ניילון. מ"ס 1.80/0.90
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 מומלץ טייפ וקלטות. 

 סוגי , אקריליק, צבעי שמן, צבעי מים, צבעי אצבעות, צבעי גואש -צבעים שונים: ציוד

, מכחולים, דבק, מספרים, גבס, חמר, פלסטלינה: סוגי נייר. 'פנדה וכד, פחם, עפרונות

, סוגי בדים, חומרים מהטבע, גרוטאות, אבני פסיפס, שדכנים, דבקנייר , כני ציור, גלגלות

שקופיות בנושאי אמנות ועוד כיד , רפרודוקציות, בדי ציור, פלטות, ספרי אומנות, צמר

 .הדמיון הטובה

  מ"ס 70/50בגודל ( אפשר קרטון ביצוע)מצע לעבודה אישית. 

  כדאי גם לרכוש מספר קני ציור. 

, דבק, מוקד צבעי ידיים,מוקד גואש : לדוגמה)קים על פי סוג החומר מוקדי העבודה יהיו מחול

סריקה והחלטה , כדי לאפשר התבוננות, ויעמדו לבחירה על השולחן( 'מוקד לחומרים מהטבע וכד

 .העיקרון המנחה בארגון החומרים הוא חופש הבחירה.  לאיזה מוקד יפנו ובאיזה חומר יבחרו

מערך השיעור , המשימה. בהתאם לרמת ויכולת המשתתפים משך הפעילות וניצול הזמן ישתנה

 .ליכולת הריכוז ולקשיים המוטוריים שלהם, יהיה מותאם לרמת התפקוד

 

 עקרונות עבודה

כדי לעודד מוטיבציה להתנסות . הצורך להתבטא באמצעות חומרי אומנות הוא צורך פנימי

 .דרושים תנאים מוקדמים, בביטחון ולאפשר מפגש חוויתי עשיר שבו היוצרים יחושו בנוח ויפעלו

 ידוע . מתוך רצון וחופש בחירה, העשייה האומנותית חייבת להיות מונעת ממניעים פנימיים

שאצל אנשים אשר דוכאו באמצעות חינוך קשוח והורגלו לפעול לפי פקודות ירדה המוטיבציה 

ומבטלת את מסגרת נוקשה וממושמעת יוצרת מתיחות והתנגדות . ונבלמה יכולת הביטוי

חשוב שהאדם היוצר . חופש הביטוי ובכך שוללת את האפשרות ליצירה חופשית ועצמאית

 .יהיה חופשי לבחור מה שטוב ומתאים עבורו

 לא די בהגשת חומרים על מנת לעורר . על המדריך ליצור סביבת עבודה נעימה פורה ומהנה

ארגון המקום , ודה נאותיםתנאי עב –יש להביא בחשבון בתכנון מקום הפעילות . מוטיבציה

 .והכנת מערך שיעור מראש וכן זימון חומרי עבודה טובים ומגוונים

 האדם היוצר משקף בעבודתו את הלך רוחו . על המדריך ליצור אווירה תומכת ומאפשרת– 

כל המדריך להיות רגיש ולתת , לכן. בדמיון וביכולת, באופן הביטוי, באופי ההבנה, בגישה

עלינו לכבד את . לקשיים ולהתלבטויות, לרגשות, לצרכים -שבכל אחד ואחדמקום לייחודיות 

יש . אמון והבנה מהווים בסיס חשוב לעשייה האומנותית, אהבה. האדם בהערכה ובעידוד

יש . יש להימנע מביקורת ושיפוטיות. בהחלטה ובחשיבה, לאפשר למשתתף עצמאות בעשייה

יש . והבעה אישית בהתאם להתפתחות וליכולת העדפות סגנון, לעודד דרכי ביטוי ייחודיות

מומלץ להציע פעילות , כדי לעורר מוטיבציה. לכבד את קצב התקדמותו האישית של כל אחד

באופן . ואט אט להמשיך בהצבת אתגרים חדשים ומתקדמים, מותאמת ליכולת ולקצב האישי

המוצא היא פיתוח נקודת . כזה יפתח היוצר אמון מלא ביכולתו בדרך של התנסות הדרגתית

ככל שהיוצר מתנסה . כל טכניקה ניתנת לשכלול. התנסויות שהיוצר יכול ורוצה להשתתף בהן

יותר בחומר מסוים הוא יהיה מסוגל ליישם טכניקות נוספות נלמדות או פרי המצאתו באותו 

על מנת שהמשתתפים ירכשו ביטחון ויוכלו , יש לנסות וליצור אווירה של אמון הדדי. חומר



 025 

פעילות יוצרת ומהנה תלויה בקיום של אמון . לטפח את תחושת ההערכה העצמית שלהם

גם אם . נכונות וקבלה, אווירה כזו תתקיים כאשר יש פתיחות. הדדי בין המדריך ליוצר

חשוב להעביר למשתתף את התחושה שהמדריך מתעניין , לא עונה על ציפיותינו" התוצר"

אני לא יודע : "לעיתים נתקלים במשתתף שטוען. כלמכבד אותה ומציגה בפני , בעבודתו

יש לסייע בהצגת אפשרויות שונות ובזימון . במצב כזה אין לבצע את העבודה עבורו". לצייר

תפקיד המדריך כאן לגייס את מירב האפשרויות על מנת . פעילות אותה הוא מסוגל לבצע

רצונו בחיפוש דרכי שיפור  שהמשתתף לא יגיע למסקנות מכשילות שירפו את ידיו וידחו את

להנחות ולבדוק ביחד עם המשתתף את מה שנראה בעיניו קשה , על המדריך לסייע. נוספים

. עליהם לחפש ולמצוא דרכים חלופיות שיובילו את המשתתף ליתר הצלחה בפעולתו. לביצוע

. תפחית את החששות ותוביל לאווירה של אמון והבנה, תמיכה פעילה מצד המדריך , כאמור

לעצור ולחשוב כיצד לנווט את המידע , בכל שלב חשוב לשמור על קשר עין עם המשתתף

לשבח , לנהוג בכבוד, חשוב להאזין לרגשות. שנאסף למציאת פתרונות יעילים ויצירתיים

חשוב ורצוי לעזור למשתתף לאתר את . ולאפשר מרחב אישי לכל אחד ואחד מן המשתתפים

 .ולטפחםהייחודית לו " השפה"נטיותיו ו

 החקירה , חוויית ההתנסות, בעשייה האומנותית. מתן דגש על התהליך ולא בהכרח על התוצר

בתהליך זה חווה היוצר את עצמו כבעל יכולת . והעשייה עצמן הן בעלות המשמעות האמיתית

כ קיימת הנטייה להתפעל מהיצירה "בד. לבחור ולבטא את העדפותיו, המסוגל לקבל החלטות

הלמידה , ההתנסות, ההתחבטות, דרך ההיסוס. מהתהליך שעובר היוצר הגמורה ופחות

. מתהווה העשייה האומנותית האמיתית, החוויה וההתבוננות, מטעויות וממצבים מקריים

, עוצר, מתאים צבעים, בצפייה בתהליך עבודה ניתן לראות כיצד היוצר משנה ומצרף צורות

עד שברגע מסוים מחליט , גורע ומתבונן, סיףמו, מושך קווים בעוצמות שונות, מתלבט, חושב

כל שלב בעבודה מעמיד את היוצר בפני בחירה והחלטה שלא יכול היה לצפות אותם . לסיים

, אם היצירה המוגמרת אינה מדויקת ואינה מובנת למסתכל. בשלבים המוקדמים של העבודה

 .פנימיולתת ביטוי לעולמו ה, העבודה צריכה לעניין את היוצר. אין רע בכך

 תגלה את הכוחות הגלומים ביוצר ובתהליך היצירה שלו תצפית מיומנת ועקבית של המדריך .

. אין לזרז תהליכים. התבוננות בתהליכים דורשת מהמדריך רגישות לקצב האישי של היוצר

כך גם . החל מהשלבים הראשונים של בניית התהליך ועד סיומו, חשוב לתת מרחב וזמן אישי

איתור קשיים ביכולת : כגון, אתר ולשפר את התחומים בהם היוצר מתקשהיוכל המדריך ל

ניתן לסייע באיתור קשיים . רתיעה והתנגדות מחומרים מסוימים, (עדינה וגסה)המוטורית 

שינוי מיקום , שינוי תנוחת הגוף, סיוע באופן אחיזת הכלי, אביזרי עזר: בעזרת כלים כגון

מומלץ לתת גירויים מבוקרים , ה מחומר מסויםבמצב של רגישות יתר או רתיע. 'וכד

המגע הישיר עם צבע הגואש : לדוגמה. תוך תשומת לב להעדפות אישיות, ולהרחיבם בהדרגה

מעבר , לכן(. בגואש מתרחשת נזילות לא מתוכננת)אך גם עלול להרתיע , עשוי להיות מהנה

מברשות להתזה , גלותגל, שפכטלים, ספוגים) התנסות במגוון כלים מתווכים , למכחולים

במידה ובתהליך העבודה מגלים שישנה . ימנעו רתיעה ויעודדו סקרנות( ' בגדלים שונים וכד

יש לאפשר שימוש בחומרים פחות מאיימים ומלכלכים כגון צבעי , עדיין הסתייגות מצבע לח

אסתטיים ובעלי שקיפות , צבעים אלו עדינים. אקוורל הנמסים במים ומתפשטים בקלות

והתוצאה בדרך כלל מעניינת  -קל מאוד לנוע אתם בעזרת מכחול על המצע. בה אורוהר
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מידת ההצלחה בפעולות השונות מותנות לעיתים  –איתור היכולות המוטוריות . ומספקת

למערכת התחושה . קרובות במידת השליטה במיומנויות היסוד בתחום התנועתי הגס והעדין

מערכת זו עוזרת לחוש את הכלים שאוחזים . השפעה גדולה על המוטוריקה העדינה

חשוב שהמדריך ילמד ויאתר את היכולות והמגבלות , לפיכך.  ולהתאימם לפי הצורך

על מנת שניתן יהיה לחזק ולשפר מיומנויות אלו וכן למצוא , המוטוריות של המשתתפים

 .פתרונות חלופיים העוקפים את המגבלות

 י ועל כן חשוב שהמדריך יהיה ער ורגיש לדרך בהתהליך היצירה הנו תהליך אישי ואינטימ 

על המדריך לסמוך על האינטואיציה האישית והמקצועית שלו . הוא מתערב ומנחה את היוצר

התהליך . האם היא תקדם או תגרום תסכול, ולבדוק אם אכן התערבות נחוצה והכרחית

דות עם החומר ההתמוד. ראשונית, ההתחלה מאוד מעורפלת. שעובר היוצר נעשה בשלבים

תפקיד ". יש"אל ה" אין"תתבצע צעד אחר צעד באופן עדין ובכך יגלה היוצר את הדרך מה

לעודד מוטיבציה ולגיטימיות , המדריך לעקוב ברגישות רבה ובהתחשבות אחר ההתפתחויות

עצה ועזרה טכנית לעומת . יש להימנע מלתת הוראות. לספונטאניות ולסייע בפתרונות טכניים

אלא , אין צורך ללמד. פוגעת בהתפתחות הטבעית" ללמד"הדעה שיש . לו בברכהזאת יתקב

 .הוראה נכפת פוגעת ביוצר ובתהליך יצירתו. רק לפתח וליצור את התנאים המספקים לכך

  אלא גם את , אין צורך לעודד לצייר רק מה שקרוב ומוכר ונראה לעיני היוצר –נושאי היצירה

ברצון לחלום ולשקוע , היצירתיות, אדם ניחן בכוח הדמיוןה. אשר הוא נושא אליו את נפשו

 .מגוונים וכן יצירה ללא נושא ברור, יש לאפשר נושאי יצירה אישיים. בעולם אחר

 חשוב לשמור על חוקי הפעילות . יש להקפיד על כללי בטיחות. יהיו ברורים – כללי העבודה

 .'כל עשייה וכדיש לכבד , אין להרוס או להתערב בעבודתו של האחר: כגון

 

 סיכום

מקום הפעילות , יצירת אווירה נעימה, מעורבות המדריך, התאמת המשימות, מבחר החומרים

במהלך השיעור יש . תורמות כולן לחיזוק היכולות ולשיפור הדימוי העצמי, ותכנון זמן הפעילות

רון התערבות תבוא תוך שמירה על העיק. לאפשר לכל אחד לפעול באופן עצמאי בכל שלב

נוכחות המדריך . היוזמה וההחלטה נתונים בידיו של היוצר. שהעבודה היא אישית וחופשית

 .ובסיוע בתהליך החיפוש היצירתי, בסיפוק אלטרנטיבות טכניות, חשובה בערנותו למתרחש

 

 דוגמאות למערכי שיעור

 דוגמא למערך שיעור

 ".נייר בלבד" -'קולאז :נושא

 .משתתפים 6-10 :גודל קבוצה

,               (מחוספס, רך, גמיש, חלק, מבריק. )הפעילות מזמנת הכרות עם תכונות ואיכות הנייר :רותמט

,               ספונטאניות והנאה מהגילוי, סקרנות, פיתוח הבעה אישית, פיתוח קשרים חברתיים

 .ניסוי וטעייה דרך מניפולציות בחומר, לאפשר מרחב בחירה והחלטה אישית

קעריות לדבק ,('מכחולים וכד, להקפיד לא להגיש מספריים)מצע להדבקה , דבק :דרשיםחומרים נ

, גלויות, לוחות שנה, צלופן, נייר קרפ, נייר משי -סוגי נייר במרקמים ובעוביים שונים, אישיות
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ועוד כיד , סול, מפל, נייר זכוכית, ניירות תחרה, ירחונים, נייר מחשב, ניירות עטיפה, קרטון גלי

 . יוןהדמ

 : מהלך הפעילות

כל . משתתף אחד מעביר נייר בסבב בין חברי הקבוצה. המשתתפים יושבים במעגל –תרגיל חימום 

ומעברי לחבר , סוחט, מסלסל,מיישר, מגלגל, מקמט, מועך, קורע -משתתף עושה כרצונו בנייר

ילות חימום לפני הפע, מטרת התרגיל שחרור. כך ממשיכים עד שהנייר מתפרק. אחר בשקט

 .היוצרת ושעשוע

על השולחן . ליד שולחן העבודה( או עומדים על פי רצון המשתתף)יושבים  -פעילות יצירתית

בשלב זה אין . יש להקפיד להגיש את החומרים בצורה אסתטית ומושכת. מונחים סוגי נייר שונים 

א מאמץ והגישה סוגי הנייר יוצגו באופן כזה שיהיה נוח להקיפם במבט לל. מניחים מצע לעבודה

 .אליהם תהיה חופשית לצורך התבוננות ובחירה

ולבחור לעצמו את הניירות , להתבונן, לחקור, לממש, בשלב הבא המדריך יציע למשתתפים לגעת

, להתייחס למשקל, בשלב זה יש לעודד את המשתתפים לשאול שאלות בנוגע לחומרים. לעבודה

 .צבעוניות וכן לאפשר משחק והנאה, רכות

. העבודה מתבצעת ללא אביזרי עזר כגון מספרים. ב הבא יש להניח מצע אישי לכל משתתףבשל

. פחות מאיים ומאפשר תוצאות יצירתיות ומקריות, ספונטאני, תהליך קריעת הנייר הידני נעים

, מקמטים ועושים בהם כיד הדמיון הטובה, לאחר תהליך הפירוק שבו קורעים את הניירות

לצרף צירופים של ניירות בעלי , למקם, כל יוצר בוחר כיצד לארגן. מחדשמתחיל תהליך ההרכבה 

, בשלב זה עדיין לא מדביקים על המצע וזאת על מנת לאפשר לשנות. תכונות ומרקמים מגוונים

כשמגיעים להחלטה סופית בארגון ובמיקום הנייר מדביקים על המצע את . ולמקם מחדש,  להסס

 .כל החלקים

ומציגים את העבודות , תייחסים ומציגים את תהליך העבודה שלהםהמשתתפים מ -סיום 

 .המוגמרות

 

 דוגמא למערך שיעור

 שעשועי צבע במים: הנושא

דפי נייר בגודל , צבעים על בסיס שמן, מקלות, קנקן למים, גיגיות או קערות חד פעמיות: חומרים

 .נייר ניגוב לידיים, עבודהחולצות , אטבי כביסה, כפפות חד פעמיות, כפיות, פני המים שבקערה

 .דקות 30: משך הפעילות

 10 -כ: מספר המשתתפים

על משטחי העבודה יש לפרוש שכבות של . הפעילות תתקיים במקום מאוורר ונוח: מהלך העבודה

 (לא יותר. ) מ"ס 4-5בקערה אישית מוזגים מים בגובה . עיתונים

צף ומתפשט ויוצר צורות מרהיבות הצבע . טובל כפית ומטפטף על המים. המשתתף בוחר צבע

תופסים את קצה הדף באטב , בשלב הבא. אפשר לצייר בעזרת מקל צורות חופשיות. וצבעוניות

אפשר להניע את הדף . את היצירה לנייר" מעבירים"וכך , כביסה ומניחים על פני המים שבקערה

ניתן לחזור על תהליך   .מסירים את הנייר מן המים בהדרגה ומניחים לייבוש. מצד לצד בזהירות

 .זה מספר פעמים

 

 דוגמא למערך שיעור
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 צבע הכתם: הנושא

. גיליונות נייר מסוגים שונים, לוחות דיקט, קרטון ביצוע: סוגי מצעים שונים כגון: החומרים

גלגלות , כלי למים, קערה אישית, ספוגים חתוכים, נייר טישו, צמר גפן, פיסות בדים חתוכים

 .מכחולים, צבעי פנדה, צבעי אצבעות, צבעי גואש, אטבי כביסה, לידיים נייר ניגוב, רכות

 דקות 30-60: משך הפעילות

המשתתפים . החומרים יהיו ערוכים ומאורגנים על שולחנות העבודה מראש: מהלך הפעילות

אפשר לעודד ולבקש . 'נייר טישו וכד, צמר גפן -יוזמנו לשולחן העבודה לגעת ולבחור חומרי עבודה

 -מה משך אותם, המשתתפים לספר במשפט קצר מדוע בחרו דווקא בחומרים מסוימים מן

, בתוך קערה אישית מניחים צבע. כל משתתף בוחר מצע אישי. 'הרכות וכד, הצבע, המרקם

מרימים את היד כלפי מעלה ומשחררים באופן חופשי . בצבע' או הנייר וכד, טובלים את פיסת הבד

נזילות , על המצע נוצרים כתמים. משתתפים לספוג ולסחוט את הבדיש להנחות את ה. על המצע

 .צורות והתזות, של צבע

שמהווה את הרמז לציור וממשיך  –כל אחד בדרכו יוצא מתוך הכתם , לאחר התבוננות, בשלב זה

 .באופן חופשי לצייר

 .הצגת תהליך העבודה והתייחסות לעבודות -סיום

ניתן להשתמש במספר . וק בגלגלת רכה ולהתחיל מחדשניתן לערוך ניסיונות ולמח –הרחבה 

 .ניתן  להדפיס את העבודה. ניתן לערבב צבעי יסוד. צבעים באופן חופשי
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 אומנות ייצוגית

 מבוא

 
? מדוע אין רואים יצירות אומנות של האדם עם הפיגור השכלי בתערוכות אומנות במוזיאונים

 ? האם לא נמצאה יצירה הראויה להיות מוצגת'? ניתתק'או שאינה אמנות ? האם זו אינה אומנות

? ומי שאינו בקאנון? ולכן הן מחוץ לקאנון, האם  היצירות אינן עונות על הקריטריונים המקובלים

 םהאם יש צורך לבנות גלריה מיוחדת למענם או להגדיר את אומנות? מה דין עולמו היצירתי

מנות הממסדי אשר יסלול את דרכם של תומך מתוך עולם האו -האם יימצא מאמץ? כנבדלת

מחוץ לגדר "האם יצירותיהם נועדו להימצא ? היוצרים עם הפיגור השכלי אל תוככי הממסד

, להתרגש, כלכלי הקובע מה יראה הצופה בבואו ליהנות -חברתי –אותו ממסד תרבותי, "המערכת

תלבטת האמנות בתקופה בה מ, האם במאה העשרים ואחת? להעשיר עולמו בביקור בתערוכות

, עשייה מודעת, שנות לימוד, ידע, מעשה האמנות קשור בהכרח למנת משכל, בנוגע לזהותה

 ? תקשורת מילולית

נבחן את מקומה של האומנות הנוצרת על ידי אומנים עם פיגור שכלי בשדה האומנות , בפרק זה

 .ובאפשרויות לקידום מעמדה וייצוגה בתחומי טריטוריה זו

 

 ן משלנונחפש לנו קאנו

הוא מושג שנכנס ללקסיקון התרבותי בקרב , (אמנות גולמית) Burt Art –אמנות האאוטסיידרים 

, ר קארדינאל'מאז פרסום ספר המפתח של רוג)קהילת האמנות בארבעים השנים האחרונות לערך 

. נפשית ורגשית, זוהי אמנות של אנשים בעלי חריגות פיזית(. 1972 -ב' אמנות האאוטסיידר'

נות האאוטסיידרים מוצגת כיום יותר ויותר במוזיאונים מרכזיים ובגלריות ציבוריות אמ

, כמו הפמניזם: וכוללים נושאים,ומשתלבת בשיח הפוסטמודרניסטי שגבולותיו מטושטשים

 . הומוסקסואליות ועוד, העולם השלישי

, ילידים, חולי נפש, ן דבופה הוקסם וניסה לחקות את ציוריהם של ילדים'האמן הצרפתי ז

היצירה "לדבריו . דבופה היה בין המעטים שהעריכו את אמנות האאוטסיידרים. ואנאלפביתים

דבופה פעל ". הם מלאכי האמנות בלי פוזה, נובעת בצורה הטהורה ביותר( של האאוטסיידרים)

 .ושילובו בעולם האמנות' האחר'רבות להכרתו של 

". התודעה יוצרת, החושים מעוותים "הקוביזם  אמר על( 1882-1963)צייר צרפתי , ורז בראק'ז

כתב העת " סטודיו"חוברת שלמה של  1998הקדיש בשנת , אמן ותיאורטיקן ישראלי, מאיר אגסי 

החושים , התודעה מעוותת" -אגסי מציע להפוך את אמירתו של בראק ל. לנושא זה, לאמנות

ר בתופעת האאוטסיידים מאפשרת כזה או אח' במקרה'כל  התבוננות "ועוד כתב אגסי ". יוצרים

 ".מאפשרת סימון נוסף בסקלת הרגישויות שלנו, את הרחבת הטריטוריות של התבונה

וזכו להיות מנודים , האימפרסיוניסטים המובהקים התגאו בכך שלא יכלו להסביר מאומה

 .'סלון המסורבים'והקימו לעצמם את , התערוכה השנתית של האקדמיה לאמנות', הסלון'מ

חולה הנפש "את הספר  1921ופרסם בשנת , טר מורגנטאלר עבד בסנטוריום בוולדאו גרמניהוול

צייר ציורים בעלי , חולה נפש אשר היה מאושפז, על מקרה התקדים של אדולף וולפלי" כאמן

, כמוהו מרטין רמיראז. שנה וזכה להכרה שולית בלבד 30פעל כאמן במשך , עוצמה וירטואוזית

החל לצייר בחשאי והסתיר את ציוריו כיוון שהסניטרים ראו , פרנואיד-פרןאשר אובחן כסכיזו
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ר "בדרך מקרה גילה אותו וטפח את אומנותו ד. בהם מפגע תברואתי וזרקו את ציוריו מדי יום

 .פרופסור לפסיכולוגיה בעת שערך מחקר במוסד בו שהה, טארמו פאסטו

הם לא : "טוענת burt artכרת כממסד של אשר מו, בשוויץ' לוזאן'אוצרת אוסף , נבייב רולן'ג

 ".הם מגלים לנו משהו, אנחנו זקוקים להם, הם חיים את החיים שלהם, זקוקים לנו

אשר , חשיפה מחודשת של אמנות האאוטסיידרים למרחב הציבורי בתערוכות חשובות בעולם

איש זה . צהורןנעשה על ידי הפסיכיאטר פרינ, הביאה למעין רנסנס של התבוננות באמן הפסיכוטי

אלא התבוננות , לימד אותנו שההתבוננות בעבודות החולים היא לא רק התבוננות קוריוזית

 .העשויה להוביל את שורשי הדחף של עשיית האמנות

נולדה בצרפת )ה 'את מעורבותה העמוקה עם אמנות האאוטסיידים מסבירה האומנית אנט מסאז

שאינם , דומה כאילו דווקא אנשים אלה, ד לנובניגו"  1997במכתבה לאגסי בשנת ( 1943 -ב

הם משוחררים לחלוטין ומשוללי כל טאבו , חופשיים בחייהם ונראים כלואים בהתנהגותם

 ..".מגזימים', עוברים את הגבול'הם תמיד . בדמיונם

אנו מוצאים התייחסות לאנשים עם מחלות נפש אותם העלתה האמנות על כס כן , אם כך

נתפס האדם עם , לעומתם. כגון גמדים, טיסטים ואנשים בעלי מום פיסיכמו גם או, האמנות

וכמי שאין , מחוסר עניין בשל מוגבלותו האינטלקטואלית, הפיגור השכלי כחריג נטול כריזמה

דומה כי הידחקותם של . אף כדי להיכנס לסצינת האאוטסיידרים, בחייו דרמה ראויה דיה

דה האמנות או אל מחוצה לו אינה כרוכה במרכיבים האומנים בעלי הפיגור השכלי אל שולי ש

המגדיר את , אלא במהלכים חברתיים פנימיים של עולם האמנות והממסד, מהותיים של אומנותם

 .האמן עם הפיגור השכלי כחריג שאינו ראוי לייצוג

 

 מבט אל ההיסטוריה

 19-ע המאה ההחל מאמצ, ונתמקד בדיון באמנות המודרנית, אם נצמצם את הטווח ההיסטורי

נוכל למצוא כמה מאפיינים מרכזיים היכולים לשמש בסיס להגדרת האמנות הפלסטית של , אילך

ושיקוף עולמו , יצירת תקשורת עם הצופה, אמירה רעיונית או רגשית, יכולת, חומריות: תקופתנו

 מעבר לכך מתאפיין עולם האמנות במהלכים חברתיים המגדירים את האמן. הפנימי של היוצר

רכישת היצירות על ידי גופים ציבוריים ופרטיים וזכייה , הצגה בחללים ממסדיים, כמו לימודים

 .מוזיאלית/בהכרה אקדמית

. בתולדות האמנות המערבית מתקשרת עם ראשיתה של האמנות המודרנית' האחר'הפנייה אל 

 –התרבותי הגדירה באופן מובהק מאי פעם את  19-החברה הקולוניאליסטית של ראשית המאה ה

, מולו כהיפוכו של דבר. תרבות ומחשבה המגדירות את האדם הראוי, אותו קוד מחייב של הליכות

בעל מאפיינים ילדים או נשיים הקרוב יותר אל הטבע , חוץ תרבותי', אחר'יצור  –הוגדר הפרא 

הוליד את , 19-המתח בין שני דגמים אלה של האדם במאה ה. מאשר אל התרבות והאינטלקט

הבודקת החל מתקופה זו ועד ימינו את גבולות הפראי והתרבותי , ריאת התגר של האמנותק

 .חוץ תרבותי' אחר'משיכה עם אותו -ומקיימת יחסי דחייה

 .שריתק את האומנים' אפיל'היה לו , מקור משיכה' אחר'בתולדות האמנות היווה ה

, ש רבים מציוריו לעיווריםמקדי( 1569-1525)גדול הציירים בארצות השפלה , פיטר ברוייגל

אן דלקרוא        'אמן כז. פונה אל תמימותו של עולם הילדות( 1827-1757)וויליאם בלייק . פיסחים

מוקסם ( 1903-1848)פול גוגן , יריות 'צייר את הנשים האלג, השייך לזרם הרומנטי( 1863-1798)
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ש בדגמי המסכות משתמ( 1956-1890)פאבלו פיקאסו , מהאקזוטיקה של נשות טהיטי

 .מימדי-האפריקאיות על מנת לפתח תפיסה חדשה של הציור הדו

, בתוך סבך היחסים הנוצרים בין האמן בן התרבות המערבית ובין בני התרבות האחרת

ניתן להבחין בכמה מודלים הנבדלים זה מזה , המורחקים ממוקדי הכוח וההשפעה של התרבות

 .באופן שונה' אחר'יחסי הכוחות בין האמן ובין הבכל אחד מהם מאורגנים . באופן בסיסי

 

השימוש , מודל זה שבין נציגיו הבולטים אפשר למנות את דלקרוא ופיקאסו– 'אחר'אימוץ ה

ההתוודעות אל . נעשה על מנת להעשיר את האומנות המערבית בתכנים או צורות חדשות"  אחר"ב

או ייבוא תרבות חוץ , חוץ לאירופהי נסיעה אל מחוזות שמ"ע, "אחרת"האומנות או התרבות ה

אירופאית לאירופה עצמה הולידה אצל אומנים אלה פרץ חדש של יצירתיות ולעיתים פריצות דרך 

מכירים  , באומנות מעין זו. שלהם םהאומנות האחרת באומנות" לקחי"של ממש והם הטמיעו את 

בה הופכת , ה חד צדדיתאולם לא הייתה זו הכרה שבין שווים אלא לקיח". אחר"בקיומו של ה

נתפס פעמים רבות " אחר"אותו . האומנות האחרת לבעלת ערך רק כשהיא בקונטקסט מערבי

דבופה ראה את חולי הנפש שמעבודותיהם . זר המעורר משיכה ופחד בו זמנית, במודל זה כאקזוטי

: תרמקיים יחסים דואליים יו, כנעלים על האומנים הקנוניים ואילו דלקרוא למשל, הושפע

יריות ולעיתים הוא רואה בהמון הטוניסאי 'לעיתים הוא מעריץ בציוריו את הנשים האלג

 .המתקומם איום ברברי המנוגד באופיו להמון הצרפתי המתקומם הנתפס כלוחם למען חירות

 

מודל זה המבוסס ברובו על המודל של האומנות הפמיניסטית  – 'אחר'קריאת התגר של ה

על פי מודל . יחסים שונה לחלוטין בין התרבות הקנונית והתרבות האחרתנדרית מציג מערכת 'והג

אלא פועל בדרכים שונות על מנת לנכס לעצמו כוח , אינו מחכה לאימוצו על ידי הקאנון' אחר'זה ה

האמנית האמריקאית  . ואף לקרוא תגר על מעמדו של הקאנון כולו, שווה ערך לזה שבידי הקאנון

המציגה , מציגה קריאה אומנותית נשית 1974משנת ' מסיבת ארוחת הערב'ודי שיקאגו ביצירתה 'ג

באורח כזה נתפס שדה האומנות לא כאוסף ההכרחי . חלופה לקריאה הגברית של ההיסטוריה

בו היצירות הקנוניות , אלא כמרחב רווי אינטרסים, של היצירות הטובות ביותר יוהאובייקטיב

אלא בשל התאמתן לחוקי , של ערכן האומנותי המהותיב( או אולי בכלל לא)מתקדשות לא רק 

עם השתנות חוקי המשחק הופך הקאנון לחלק ממרחב גדול יותר בו . המשחק החברתיים

מ לכונן מחדש את "מודל זה מציע מספר אופני פעולה ע. מתפקדים כמה קאנונים מתחרים

כך , מוקדי הכוח אפשרות אחת היא הרחבת. ומוקדי הכוח התרבותיים' אחר'היחסים בין ה

. ישמור על זהותו הנבדלת אך ישולב באופן שוויוני יותר במוסדות האומנות הקיימים' אחר'שה

מהשתלבות במנגנוני הכוח ' אחר'מכוונת של ה תהיא הימנעו, רדיקלית יותר, אפשרות אחרת

נגנונים מ. בהם שונותו הופכת ממקור חולשה וזרות למקור כוח, הקיימים ויצירת מנגנונים חדשים

מאפשרים לחריג להגדיר מחדש , של האימפרסיוניסטים" סלון המסורבים"אלה המוכרים מאז 

 .את שדה האומנות באופן שבו החריגות הופכת לעיתים לנורמה

על מנת לבדוק ולאתגר את גבולותיה של ' אחרת'אפשרות שלישית היא שימוש באומנות ה

והאומנית האמריקאית סינדי שרמן , (1962)ה האמן הכושי ינקה שוניבר.  האומנות הקאנונית

משתמשים באופן כזה בחריגותם על מנת לבדוק את גבולותיה של האומנות ( 1954-נולדה ב)

 .ומשתמשים בבדיקה זו על מנת לאפשר את כניסתם אל השדה הקנוני
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מודל זה המיוצג היטב על ידי  הזרם הסוריאליסטי מציע התבוננות שונה  – שבתוכי' אחר'ה

אותו , המאמץ את תובנותיו של זיגמונד פרויד, על פי הסוריאליזם. והקאנון' אחר'ביחסים שבין ה

ראייה זו אינה פוליטית כמו ראייתם של . אלא בתוכנו, אינו נמצא דווקא מחוצה לנו" זר"גורם 

' אחר'ובין ה, והיא מקבילה בין התרבותי והמודע, אלא פסיכואנליטית, שני המודלים הקודמים

ובשונה מהתפיסה , על פי הסוריאליזם. וממסמסת את המתח הקיים בין שניהם, הלא מודעו

עליו לאמצו ולהפכו , אלא להפך, שבתוכו' אחר'אל לו למודע להיאבק בתת מודע ה, הפרוידיאנית 

הלא מודע הופך מאובייקט המייצר יחסים דואליים עם הסובייקט ' אחר'ה. למקור יצירתו

כי מילן קונדרה היטיב לנסח 'הסופר הצ. ובייקט ולחלק המרכזי והחשוב בוהמערבי  לחלק מן הס

התגלית הגדולה של האמנות המודרנית הייתה הדמיון המשוחרר משליטת התודעה : "זאת

, מושגים למחשבה הרציונאלית-דמיון המסתכן בהפלגה אל נופים שהיו בלתי, ומדאגה להסתברות

נקצר אולי את הדרך " חיזיון"אם נקרא למודל החלום  ".ושחלום הוא רק מודל לסוג דמיון זה

 .מנקודת מבט שלנו לנקודת המוצא של האאוטסיידרים

 –כוחות עליונים ציוו : "כתב בפינת אחד מציוריו( 1942 -נולד ב)גרמני -אמן מערב, זיגמר פולקה

יטוי של אך גם מעין ב, זוהי גם פרודיה על הציור המופשט –" צייר את הפינה הימנית בשחור

אותו קיום , מודעות אירונית לקיום אימפולסיבי של הצייר המטורף בתוך הצייר הנורמאלי

אלא שהאאוטסיידר האותנטי אכן שומע . סכיזופרני הנמצא בכל אמן ומצווה עליו לעשות כך וכך

חפה , זו האותנטיות הטוהרה, יש כוחות שהוא חייב לציית להם. או מעיד ששומע, קולות אלה

שהם חלק מעולמו של , רלוונטי, אסתטי, היסטורי, כלכלי, חברתי, אומנותי, ינטרס תרבותימכל א

 ".נורמאלי"האמן ה

 -באמנות העכשווית ניווכח ש. תקצר היריעה מלאזכר את הדוגמאות הרבות בתולדות האמנות

, נראה, אם נבחן את האמנות הנוצרת על ידי אומנים בעלי פיגור שכלי. INזה הכי ' אאוט'להיות 

בפרט , נרגיש וניווכח כי היא עומדת בחלק ניכר של הקריטריונים המגדירים את האמנות

כפי , למרות זאת האמנות הנוצרת על ידם אינה זוכה להכרה מצד ממסדי האמנות. בתקופתנו

, בני מיעוטים, שחורים, נשים –שזכתה אומנותם של מי שהוגדרו בעבר הלא רחוק כחריגים 

 .והומוסקסואלים

 

 'נגדינו'לא כולו  –העולם 

עדין הן לא הוצגו . בשנים האחרונות רבו בארץ תערוכות אמנות של אומנים עם פיגור שכלי

, ואולי זו אמירה חברתית ערכית חשובה ורבה עוד יותר  -אבל, בטריטוריות פנים אומנותיות

, אטרון בירושליםבניני האומה והתי, כנסת ישראל: כגון, הוצגו בחללים תרבותיים ברחבי הארץ

במבואת מלון דויד , בגלריה בישוב קדימה, חדרה ונס ציונה, ים -אכסדרת אשכול פיס בבת

בגלריית החלונות בקניון רמת אביב , קומת המצפה בבנייני עזריאלי, אביב-אינטרקונטיננטל בתל

שבה , אנו עדים לצעדים ראשונים ובטוחים בדרך חדשה. ובמקומות נוספים ברחבי הארץ

המאפשרים , תקיימות תערוכות אמנות של אומנים עם פיגור שלכי בחללי תצוגה ציבורייםמ

 -לצפות ביצירות ולחוות את אותה חוויה אסטטית, שאין לו נגיעה ישירה לנושא, לקהל הרחב

 .המזמנת לו כל תערוכת אמנות, אינטלקטואלית –רגשית 
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 לחבק את האמן עם הפיגור השכלי

אשר הופקה , היא תערוכת אמנות של אומנים עם פיגור שכלי מכל רחבי הארץ –" צייר לי חיבוק"

ואחר כך נדדה , 2003ביוני , במסגרת כנס ארצי של משרד הרווחה בבנייני האומה בירושלים

 .  ברחבי הארץ

? מה הצבע של החיבוק שלך? באיזה צבע אתה מצייר חיבוק: "טקסט מתוך קטלוג התערוכה

כתם ועוד , קו אחר קו, עוטף את הדפים, מלטף, הצבע מחבק? ת החיבוקבאיזה צבע אתה רוצה א

חיבוק של , חיבוק של צבע? ולאן? מאין בא, ולהפך, מימין לשמאל מטה מעלה ובאלכסון, כתם

, חיבוק מתפתל, חיבוק מופשט, חיבוק מחוספס, חיבוק שקוף, חיבוק קטן, חיבוק חזק, עיפרון

 ".וגם חיבוק אפור, כתום, ירוק, ורוד, חיבוק סגול ,של פרח, של תינוק, חיבוק של זוג

מחבר , פלטה עשירה של צבעוניות. מסעירות ומפעימות, מסקרנות, עשרות יצירות אמנות מרגשות

אומנים עם , של אנשים יוצרים, אושר של צבעים, עושר של חיבוקים. אינסופי של משיכות מכחול

ליפוף בזרועות דרך , אחיזת גוף? מהו חיבוק. ופיגור שכלי המבטאים את עולמם על שפעת גווני

, בציור, חווית ההתמקדות בעשייה האומנותית. זו התחושה מול יצירות אמנות אלו. חיבה ואהבה

המאפיינת את האומנים עם הפיגור השכלי מבוטאת ', כאן ועכשיו'ב, בצביעה ובהדבקה, ברישום

בחיי היצירה לסגור בטבעת של מילים כל שאיפתי : "היטב בדבריו של הסופר עמוס עוז שכתב

 ...". איזה שקט

 בעת החיבוק נעלם המרחב בין אדם לרעהו

 על הדף' האני'בעת הציור מתגלה 

 .בעת הצפייה מתקיימת קרבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה
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תערוכות האמנות של יוצרים עם פיגור שכלי אשר הוצגו ברחבי הארץ בחללי תצוגה ציבוריים זכו 

המגמה ההולכת ומתפתחת של הצגת . ורות משבחות ומרגשות ולחשיפה תקשורתיתלביק

הביאה לבניית קורס השתלמות המכוון לעידודם והכשרתם , תערוכות אמנות מקצועיות בקהילה

נושאים של אוצרות והפקת תערוכות . של מדריכי האמנות הפועלים במסגרות להגשמת מטרה זו

בחירת שם , בחירת היצירות, הגיית הרעיון: וכולליםהם הנושאים המובילים את הקורס 

, פוסטר, יצירת קטלוג, תאורה, בחירת אמצעי תצוגה, בחירת חלל תצוגה מתאים, לתערוכה

 .פרסום ויחצנות, הזמנות, ארגון אירוע פתיחת תערוכה, טקטס נלווה

 

הסופית הנה כשהמגמה , להלן מובאת דוגמה לתוכנית עבודה עם קבוצת אנשים עם פיגור שכלי

 .הקמת תערוכה קבוצתית סביב נושא

 

 דוגמא למערכי שיעור 

 . להלן יובא תהליך עבודה  בן שבעה מפגשים ששיאו הקמת תערוכה

 ציור נוף :הנושא

 הקמת תערוכה קבוצתית בנושא:  מטרות

 פלטה, משיכות מכחול, כהה ובהיר, מונוכרום, צבעי יסוד, אופק, קו, נוף: מושגים שילמדו

 .עבודה בפלסטלינה, ציור בצבעי גואש וצבעי שמן: קותטכני

, צבעי שמן, צבעי גואש, כנים לציור כמספר המשתתפים,בדי ציור,גיליונות נייר: חומרים

 פלסטלינה, פלטות, מכחולים

 .גלויות ושקופיות של יצירות אמנות, ספרי אמנות :אמצעי המחשה

 .ציור מתוך התבוננות, מתולדות האמנותהיכרות עם אומנים , ציור בצבעי שמן: דרכי העברה

 

משחק בכרטיסיות בצבעים : חלק עיוני. צהוב, כחול, אדום: הכרת צבעי היסוד  -שיעור ראשון 

 .הכרות עם האמן חואן מירו. אלה

כל משתתף מקבל פלטה משלו ובתוכה שלושת צבעי היסוד וכן דף . תרגילים מובנים בצבע: בסדנא

בדף שני יתנסו . תתפים למלא דף אחד רק בצבעים הטהוריםעל המש. המחולק לריבועים

צבעוני ' שטיח'בדף שלישי יבנו . המשתתפים בהפקת צבעים משלימים על ידי ערבוב הצבעים

 .המורכב מהצבעים בתוספת הצבעים שחור ולבן

 

סיפור על האמן פיקאסו והצגת יצירה : חלק עיוני. מונוכרום, ציור בצבע אחד –שיעור שני 

המשתתפים יתנסו בהתבוננות חוקרת של . ופה הכחולה בה צייר בגוונים כחולים בלבדמהתק

 .האווירה, הצבעים, הנושא: יצירה

 .על גבי צילום זירוקס של אחת מיצירות פיקאסו, ציור בצבע אחד על כל גווניו: בסדנא

 

 

 

תיאור הנראה לעין התבוננות בנוף ו: חלק עיוני. מול הנוף, השיעור יתקיים בחוץ –שיעור שלישי 

 (.לימוד מהו קו האופק', בתים וכד, עצים, הרים)
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על הדף . העבודה בצבעי גואש בשלב זה. בעמידה ליד כן ציור, כל משתתף יצייר תמונת נוף: בסדנא

 .'מתחת'ו' מעל'יסומן תחילה קו שחור אשר יהווה את קו האופק ויאפשר אבחנה בין 

 

 .הרצאה בליווי שקופיות על אומנים שנושא ציורם היה נוף: ניחלק עיו. ציורי נוף –שיעור רביעי 

המטרה היא . כל משתתף יקבל גלויה עם ציורי נוף ויתרגם את הציור ליצירה בפלסטלינה: בסדנא

 .לעבוד בטכניקה נוספת ולהתכונן למעבר לצבעי שמן

 

ופרת ומספר על המנחה מציג את צבעי השמן המובאים בשפ: חלק עינוי. צבע שמן –שיעור חמישי 

יושם דגש על . כפי שעשו אומנים שיצאו לצייר בחוץ, אופן הפקתם ודרך השימוש בהם בעבר

סוגים שונים  –נושא שני יהיה מגוון המכחולים . מאפיינים ייחודים וחשיבות ניקיון המכחולים

 .בשיעור זה תתקיים התנסות בהנחת הצבע על הדף ובחינתו. ועוביים שונים

 .תתף יקבל פלטה אישית עם צבעי שמן ויצייר ציור חופשי בצבע או שנייםכל מש: בסדנא

 

ניתן .  כל משתתף יצייר מתוך התבוננות בנוף. ציור נוף בשמן על בדים וכנים לציור –שיעור שישי 

בשל הקושי ואי )לקיים פעילות זו גם באמצעות ציור מתוך מבחר של רפרודוקציות בנושא נוף 

בשלב ראשון כל אחד יתאר מה הוא רואה ואלו (.  שמן מחוץ לחדר האמנותהנוחות לצייר בצבעי 

 .לאחר מכן יבקש את המכחולים והצבעים אותם הוא צריך ממזנון הצבעים. צבעים הוא מזהה

 

 .התבוננות בעבודות שנעשו בשיעור הקודם והמשך עבודה עליהם –שיעור שביעי 

 

חלל התצוגה יכול להיות חלל . ית תערוכההתערוכה תופק על פי מתוכנת של בני –התערוכה 

יש להקפיד על אמצעי תצוגה . ייעודי לתצוגת תערוכות, חשוב שהחלל יהיה מכבד. בקהילה

. יש להקפיד שבכל עבודה יוצג שם האומן ותאריך הלידה. מכבדים ונאותים ועל תאורה מתאימה

 .אירוע פתיחה חגיגי לתערוכהרצוי לקיים , כמו כן. רצוי מאוד ללוות את התערוכה בקטלוג מכבד

, אפשר להקים אותה בתוך חלל רלוונטי במסגרת –ניתן לקיים תערוכה מקומית במסגרת עצמה 

ליד כל . העבודות יוצגו על כני ציור, שבו חלל התצוגה בחוץ, במקרה זה. או בחוץ מול הנוף הפתוח

רצוי . ה בצורה אסטטיתהמדריך יקפיד לאצור את התערוכ. ציור יופיע שם הצייר ושנת הלידה

 .  שהמדריך בשלב זה ישתף את הציירים בבחירת  שם לתערוכה וכתיבת טקטס נלווה
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 רכיבה על אופניים

 מבוא

 

הרכיבה על . לכן הם אידיאלים לשלוב של למידה והנאה, האופניים הנם כלי מאתגר ומהנה כאחד

ירכוש , אדם שאך החל ללמוד לרכוב. האופניים דורשת שליטה בכמה וכמה מיומנויות בו זמנית

ברוכבנו על אופניים אנו מנצלים , זאת ועוד. או יחזק מיומנויות אלה במשך תהליך הלמידה

שרכיבה על ,  אין ספק, לפיכך. מיומנויות בסיסיות וחשובות הקשורות ישירות בתפקוד היום יומי

 .אופניים משפרת שליטה בתפקודים אלו

 :רכיבה הןהמיומנויות הנדרשות בזמן 

יד הוא תנאי הכרחי -תיאום עין. זמנית-תיאום נכון בין תנועות הנעשות בו -קואורדינציה. א

התלבשות ומלאכות , אכילה)לעשייתן של מרבית הפעולות הנדרשות מאתנו בחיי היום יום 

 (.שונות

עזרת ב. מטבעה כוללת פעולת הרכיבה את היכולת לשלב בין העין לבין היד והרגל ומפתחת אותה

בעזרת הידיים אנו מכוונים את האופניים ובעזרת הרגלים , העיניים אנו מסתכלים לכוון הנסיעה

איכות הרכיבה ורמת השליטה באופניים . אנו מפתחים את הכוח שגורם לאופניים להתקדם

עלינו להיות מסוגלים , כאשר אנו רוצים להסתובב, לדוגמה. תלויות ביכולת השילוב בין כל אלה

להאט , (יד)לסובב את הכידון במידה הדרושה , (עין)להסתכל : פעולות אחדות בו זמנית לעשות

 (.רגל)את סיבוב הדוושות או להפסיקו 

. ארגון משקל הגוף באופן שיתאפשר לנו להתמיד בתנוחה שבה ייצבנו את גופנו –שיווי משקל . ב

. לשמירת שיווי המשקלכך גבוהה יותר המיומנות הנדרשת , ככל שאנו ניצבים על בסיס צר

המשמעות המעשית של שמירת שיווי המשקל היא מיקום מחדש של מרכז הכובד של גופנו 

ניתן להבחין בשלושה סוגים של שיווי . כך שנוכל להתמיד בהם לפי הצורך, במצבים מתחלפים

 איזון הגוף בזמן –שיווי משקל דינאמי , איזון הגוף במצב נייח –שיווי משקל סטטי : משקל

 .היכולת לייצב חפץ חיצוני על איבר מסוים בגוף מבלי שייפול –וייצוב חפץ חיצוני , תנועה

בשיעורי הרכיבה מתמודדים המשתתפים עם הצורך לשמור על שיווי המשקל מכיוונים שונים 

 . מהפשוטות ועד למסובכות –ובכל הדרגות 

יכולת ההבחנה בין תנועה . מסתיימת בעצירה, כל תנועה שמתחילה –יכולת תנועה ועצירה . ג

היכולת לעצור את האופניים באמצע הנסיעה היא שלב . לעצירה היא מרכיב חשוב בהבנת התנועה

הן עבור הרוכב והן , שכן יש לה משמעות בטיחותית ממדרגה ראשונה, חשוב בתהליך הלמידה

 .יתתנאי בל יעבור לרכיבה עצמא, כמובן, כמו כן יכולת העצירה היא. עבור הסביבה

. היכולת להתאים את עצמנו למרחב ולפעול בהתאם לשינויים החלים בו –התמצאות במרחב . ד

כמו כן . ימינה ושמאלה, אחרוה, קדימה –ברכיבה על אופניים אנו מדברים על כיוונים אישיים 

כיוון שיש צורך להגיב במהירות על כל שינוי הנראה , מתפתחת מאוד ההתייחסות לתנאי השטח

 .ירידה, עלייה, סיבוב: גוןכ, לעין

הדרך הנכונה לבצע מטלות . ביצוע עבודה מרבית באנרגיה מזערית –שימוש נכון בכוח . ה

כך שלא נרים נוצה או כדור , שדורשות הפעלת כוח היא לדעת להשקיע את מידת הכוח הנחוץ

עקב  ברכיבה על אופניים מתפתחת התחושה של שימוש נכון בכוח. ברזל באותו מאמץ שרירי
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כמו כן . למשל רכיבה בעליות או בירידות והאטה בסיבובים, ההכרח להתחשב בתנאי השטח

 .לדוגמה האטת מהירות כדי למנוע התנגשות, מתפתח שימוש נכון בכוח עקב מצבים מתפתחים

 :הכולל –כושר גופני . ו

 ה וכלי הריא, כמות החמצן היכולה להיות מועברת לשרירים על ידי הלב -ריאה -סיבולת לב

ברכיבה על אופניים מתבטאת יכולת זו באפשרות לרכוב . ויכולת השריר לצרוך כמות זו, הדם

 .בהתמדה לאורך זמן או לרכוב במהירות

  כוח זה בא לידי ביטוי . יכולת השרירים להתאמץ בצורה מרבית בפרק זמן קצר –כוח מתפרץ

 .ביכולת לרכוב מהר למרחק קצר או ברכיבה בעלייה

 יכולת זאת ניתן לפתח על ידי . היכולת לפעול ולבצע משימה בזמן קצר –זריזות מהירות ו

 .השתתפות בתחרויות

  ברכיבה על אופניים דרושה גמישות הקשורה בעיקר . הגדלת התנועה של המפרקים –גמישות

 .במפרקי הרגלים

 

 יתרונות ומטרות הניתנות להשגה באמצעות הרכיבה על אופניים

מספק עיסוק נוסף לשעות הפנאי ופותח ,אינטראקציה בין המשתתפיםתהליך הרכיבה יוצר 

כל אלו מפתחים בו את תחושת ההישג וההצלחה . אפשרויות חדשות לניידותו של המשתתף

 .הנאה ואתגר –הלמידה נעשית דרך משחק . במהלך הרגיל של חייו, הנמנעים ממנו לעיתים

קרובות בתפוד מיומנויות היסוד שנזכרו אוכלוסיית האנשים עם הפיגור השכלי לוקה לעיתים 

אחת הדרכים להתגבר על פער זה הנה . מעלה וקיים פער תפקודי בינם לבין אנשים מן השורה

 .באמצעות השימוש באופניים

 :מטרות הניתנות להשגה באמצעות הרכיבה הנן

 יכולת שליטה בתנועה ועצירה, שיווי משקל, קואורדינציה: פיתוח מיומנויות יסוד ,

 .שימוש נכון בכוח וכושר גופני, תמצאות במרחבה

 מודעות לסביבה, שליטה בגורם חיצוני, פיתוח תחושת ההישג וההצלחה: הישג אישי ,

 .פתוח חוש הזהירות

 משחקי , טיפוח אינטראקציה חברתית באמצעות רכיבה משותפת: תוצרים חברתיים

 .'תחרויות וכד, רכיבה

 תחרויות אופניים , שיפור הניידות, שעות הפנאיפעילות ל: שימושים נוספים באופניים

 .'וכד

 

 

 

 

 

 

 

 עקרונות הפנאי ורכיבה על אופניים, איכות חיים
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היכולת לרכב באופן עצמאי אצל . להנאה ושמחהבראש ובראשונה מיועדת הרכיבה , כאמור

, מאפשרת תחושת שליטה, אנשים עם פיגור שכלי בכלל ואצל אלו בעלי מגבלות ניידות בפרט

יכול להיות , אדם שמסוגל להתנייד בכוחות עצמו. ופש ומעודדת את תחושת הערך העצמיח

תחושת ההישג וההצלחה בתחום זה ניכרות מיד ומתבטאות בסיפוק מיידי . מגיב ופועל, עצמאי

החיזוקים הם פנימיים ומונעים מהפעילות עצמה ולא מכל גורם .  הנגרם כתוצאה מהרכיבה עצמה

שיתכן , עות תחום זה ניתן גם לשפר מיומנויות פיסיות וקוגניטיביות רבותבאמצ. חיצוני אחר

מאפשרת בילוי זמן משותף וטיפוח קשרים , הרכיבה בצוותא. ויהיה להם שימוש נוסף בחיי האדם

כל אלו משפרים איכות חיי האדם ומביאים . הנאה ואתגר, הלמידה נעשית דרך משחק. חברתיים

 .סיפוק ואושר רב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הלכה למעשה

 אוכלוסייה, סביבת עבודה
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מומלץ שגודלו יהיה , נקי ממכשולים, הוא משטח מישורי ישטח רכיבה אידיאל -שטח הרכיבה 

על השטח להיות תחום כדי לאפשר פיקוח טוב על הרוכבים בזמן הלימוד . ר לפחות"מ 100

 .והשגחה נאותה בטרם הגיעו לשליטה מלאה באופניים

 .מטפל שסיים קורס מדריכי אופניים, מדריך ספורט, מורה לספורט - ריך האופטימאליהמד

או להניע את מפרקי הירכיים , מתאים לכל רמות הפיגור המסוגלים ללכת - אוכלוסיית היעד

 .רצוי קבוצות בנות חמישה עד שבעה רוכבים. והברכיים באופן המאפשר רכיבה

 

 ציוד ואביזרים

יש להתאים את הציוד לצרכים הספציפיים . להלן מובאת רשימה כללית -ציוד הרכיבה הדרוש 

 .של האוכלוסייה במסגרת

 הערות מאפיינים כמות  הציוד

אינטש  20: קיים בשתי מידות 3 תלת אופן

 (נער-ילד)אינטש  16או ( מבוגר)

 

   2 אופן-דו

   1 גלגלי עזר+ אופן -דו

   1 אופניים ללא דוושות

   2 ו גלגליקורקינט ד

 מ"ס 60: אורך 1 אופני הליכון ארבע גלגלים

 מ"ס 30מרחק בין גלגלים : רוחב 

מ גובה "ס 38: גובה מושב 

 מ"ס 65: מתפסים

 ייצור עצמי

לפי הנחייה   1 אופניים לנכים

 מיוחדת

 מ"ס 70: גובה 1 קורקינט ארבע גלגלים

 מ"ס 55: אורך 

 ייצור עצמי

 מ"ס 85: אורך 1 סקוטר ישיבה

 מ"ס 35 :רוחב

 מ"ס 25: גובה משענת

 ייצור עצמי

   1 פדלו

   2 אופני כושר

   10 חרוטים כתומים

   1 תמרורים אדום וירוק

   מטר 30 חוט זוהר לתרגילי תמרון

 

 אבזור האופניים

אופניים שאינם מותאמים לרוכב . כאשר רוכשים אופניים יש לשים לב לגודלם ולאביזריהם

 .כיבהמפחיתים מאיכות הר
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צריכה להיות . צריך להיות רחב ומרופד כדי שיקנה לרוכב הרגשת ביטחון ושיווי משקל – הכיסא

 .לו אפשרות נוחה של הגבהה והנמכה

 .צריכות להיות רחבות ועשויות מגומי –הדוושות 

-אינטש ו 16אופן אנו משתמשים בקוטר -לתלת. קוטר הגלגל מותאם לגודל האופניים - הגלגלים 

 .שאינט 20

 ,    "רך"המעצור צריך להיות . הכרחי לכל זוג אופניים מבחינה בטיחותית: מעצור יד   – מעצורים

 .שניתן יהיה לעצור עצירה מוחלטת בלי שימוש בכוח רב                     

 .זמנית-בולם את שני גלגלי השיניים בו: מעצור רגל                     

באופניים בלי מעצור כזה הדוושות מסתובבות כל . חות בטיחותייםאופניים בלי מעצור רגל הם פ

 .אפשר לדווש בהם גם לאחור ואנו משתמשים בהם בשלבי הלימוד הראשונים, הזמן

 .מומלץ לרכוש אופניים עם פעמון המשמש כאמצעי אזהרה – פעמון

רכיבה בלילה . כאלו המוצמדים לאופניים וכאלו שהרוכב לובש: קיימים שני סוגים – מחזירי אור

 .מחייבת שימוש במחזירי אור

 .משמש להובלה – סל נשיאה

 .על הגלגלים להיות מוגנים בכנפיים כדי למנוע התזת בוץ ומים על הרוכב – כנפי הגלגלים

 

 ציוד תחזוקה

גם , רוב התקלות באופניים הן פשוטות וניתנות לתיקון במהירות עם זאת יש לזכור שכל תקלה

והתוצאה היא פגיעה במהלך השיעור , עלולה להשבית את האופניים, וןקטנה ופשוטה לתיק

 .ואכזבה למשתתף

חובה על המדריך לרכיבה להחזיק ציוד המתאים לתיקון תקלות פשוטות כדי , כדי למנוע זאת

 .שיוכל להחזיר את האופניים למצב תקין ולהמשיך בשיעור

 

 הערות כמות שם הפריט

 בהתאם לסוג השסתומים 1 משאבה

מומלץ להשתמש בשסתומי  4 שסתומים

 רכב

 בהתאם לגודל הגלגלים 4 פנימיות

 להוצאת הפנימיות מהגלגל 2 כפיות

 צבת, מפתח שבדי, פטיש  כלי עבודה

שמן מכונת תפירה לשימון  1 משמנת

 שרשרת וכל חלק נע

 להחלפה כאשר המעצור נקרע 2 כבל מעצור

 

 

 עקרונות

המשתלבים , הנאה ולמידה: מן הראוי לזכור שני מושגים, אופנייםכאשר באים ללמד רכיבה על  -

כל עוד לא הגיע . כך הופכת הלמידה לקלה, ככל שההנאה המופקת מהתהליך רבה. זה בזה
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עלינו להמשיך ולהתאמץ ללמד אותו את , המשתתף למלוא מיצוי יכולתו ברכיבה על אופניים

הלימוד והאימון יהיו מלווים בטיפוח הנאתו . בתשומת לב מלאה להנאתו, המיומנויות הדרושות

 .של המשתתף

המשתתפים שונים זה מזה ולכל . מבנה השיעור ותכנית הלמידה הם בסיסיים וכלליים ביותר -

לכן במסגרת התכנית . הקשיים והמוטיבציה האופייניים לו, היכולת, אחד מהם הייחוד שלו

 .דרך המתאימה לנתוניו האישיים, הכללית עלינו למצוא את הדרך הנכונה לכל משתתף

מן הראוי להכיר את רמתם , בטרם מתחילים להדריך את המשתתפים על פי תכנית הלימודים -

בהתאם ליכולת , רק לאחר מכן יש לקבוע לכל אחד בנפרד. האישית ברכיבה על אופניים

 . ופןא-אופן או להתחיל מיד בדו-אם עליו ללמוד לרכוב תחילה על תלת, ולמוטיבציה שלו

ולעשות את הדרוש , כל מדריך רכיבה צריך להיות מסוגל להבחין אם האופניים מותאמים לרוכב -

מידות האופניים הן סטנדרטיות בדרך כלל ואפשר להגיע למידות ביניים . כדי לשפר זאת

חשוב לשים לב שתהיה אפשרות , בבחירת האופניים, לכן. באמצעות שינוי גובה הכיסא והכידון

 .נות את גובה הכיסא והכידוןנוחה לש

יש לזכור כי האדם המוגבל בשכלו יכול להגיע להישגים בתחום זה כמו האדם הרגיל בתנאי  -

כאשר מלמדים אנשים . כלומר בעבודה אישית המותאמת ליכולתו ולצרכיו -שיודרך בצורה נכונה

נו ולהתגבר על יש להשתחרר מהתבנית הקבועה של מחשבת, עם פיגור שכלי רכיבה על אופניים

עלינו . האחד נוגע לעצם הרכיבה על אופניים והשני נוגע ליכולתם בכלל: שני סטריאוטיפים

וחובה עלינו ללמדו על פי יכולתו מאותה , כמי שמסוגל לרכוב, להתייחס לאדם עם הפיגור השכלי

 -שרכיבה על אופניים, כדי להצליח בזאת עלינו להשתחרר מהתפיסה. רמה שבה הוא נמצא

לא אחת . שכן זהו רק השלב המתקדם והאחרון של הרכיבה, תמציתה היא רכיבה על שני גלגלים

בעוד אחרים יצטרכו להתחיל את , יקרה שיהיו משתתפים המסוגלים להתחיל לרכוב על תלת אופן

תפקידנו . יש לזכור שאחדים מהם אולי לא יגיעו לרכיבה על דו אופן. הלימוד באופני הליכון

כך שבעזרת הדרכה נכונה , מצוא לכל אחד את הדרך הפרטית שלו ללימוד הרכיבהכמדריכים ל

 .ישיג שיפור ניכר

 

 :להלן יובאו עיקרי ההנחיות

 הקפד להתנסות אישית בכל תרגיל לפני שתפנה ללמדו את המשתתפים. 

 התרגילים עצמם . וצריכה להיבנות לכל משתתף באופן ייחודי, תכנית העבודה היא אישית

 .להיות מותאמים לרמת המשתתפים כדי שיצליחו לעשותםצריכים 

 הכוונה פיסית, הדגמה, הסבר מילולי: על המדריך להתאים לכל משתתף את שיטת ההוראה. 

 על ידי תרגילים , בכל שיעור יש להקדיש זמן לפיתוח אחת המיומנויות הבסיסיות או יותר

 .עם אופניים או בלעדיהם, המיוחדים למיומנות זו

 הכרת . ובמקביל ללמדו את חלקי האופניים, ר למשתתף את איברי הגוף ושמותיהםיש להכי

 .איברי הגוף וחלקי האופניים מחזקת את הקשר בין הרוכב לאופניים

 ומעבר , תהליך ההפנמה הוא איטי. יש לחזור על כל תרגיל פעמים רבות עד שהחומר יופנם

 .מהיר מנושא לנושא מבלבל את המשתתפים
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  על אופניים תיכנס לשגרת היום יום ובכך תשמש גם אמצעי לשיפור כושרו כדאי שרכיבה

 .הגופני של המשתתף

 אני מסוגל" "אני יכול"פיתוח התחושה של . יש לספק למשתתף חוויות של הישג והצלחה "

כל אלו יושגו על ידי מתן משימות . תשפר את הדימוי העצמי שלו ואת ביטחונו העצמי

כך יקל על המשתתף להתמודד עם משימות , שחוויות ההצלחה רבוככל . המתאימות ליכולתו

 .חדשות

 יש לעודד אצל המשתתפים כל גילוי של התעניינות באופניים. 

 יש ליצור איזון בין תהליך הלמידה והאימון לבין רכיבה לשם הנאה. 

 לעזור : עליו להסתובב בשטח ולסייע למשתתפים. על המדריך להשתתף באופן פעיל בשיעור

 .'לדחוף את מי שאינו מסוגל עדיין לדווש וכד, ם להתיישבלה

 ולטפח את היכולת לשיתוף , יש לתת את הדעת לצד החברתי הבא לידי ביטוי בשיעורי הרכיבה

 .לתיאום ולעזרה הדדית, פעולה

 יכולת זאת . על המדריך לפתח את כושר ההבחנה שלו בקשר ליכולת הרכיבה של המשתתפים

 .ם הניסיון שרוכש המדריך ובעזרת מעקב על התקדמות המשתתפיםע, מתפתחת במשך הזמן

 יש להקפיד על נושא הבטיחות כפי שיפורט בהמשך. 

 טיפים אחדים, ולסיכום : 

 .התאם את הדרכתך לצורכי המשתתפים, היה גמיש -

 .הצב להם מטרות ריאליות -

 .אל תצפה לתוצאות מידיות -

 .תמיד תכנן את שיעוריך -

 .עמוד לפני המשתתפים ,כשאתה מסביר -

 .היה פעיל בשיעור -

 .הרבה לשבח ולעודד את המשתתפים -

 .תן הסברים ענייניים ומדויקים -

 

 בטיחות

הם עלולים . באנשים אחרים או בסביבה, האופניים הם כלי מהיר העלול לגרום פגיעה ברוכב

 .בטיחותלכן יש לתת את הדעת לנושא ה. להזיק באותה מידה שבה הם יכולים להועיל

 :הוראות בטיחות

 מחזירי , הוא יכלול קסדות. הלבוש בזמן הרכיבה יותאם לאופי הרכיבה ולמשתתפים עצמם

כדי שלא יפריע )השיער אסוף , (לא שמלות)מכנסי הרכיבה יהיו צרים . אור ובגדים ארוכים

 (.לראייה

 משגיח שיהיה או ב, עד שהרוכב יוגדר כעצמאי הוא ילווה במשגיח שיהיה צמוד אליו אישית

 .אופי ההשגחה ייקבע על פי רמת הרוכב. בטווח העין

 יאפשר שליטה טובה על המשתתפים ויהיה פנוי , שטח הלימוד יהיה תחום באופן ברור

וייעשה מאמץ למצוא , תינתן עדיפות ללימוד בשטח מישורי, בכל מקרה. ממכשולים ומאנשים

 .שטח כזה
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 ם לגלגלים ולשרשרתיש להשגיח על הרוכבים שלא יכניסו ידיי. 

 אין לאפשר למשתתף לעמוד על סקוטר. 

 כאשר משתתף רוכב על סקוטר במצב של ישיבה יש לעמוד מאחוריו כדי למנוע נפילה לאחור. 

 האופניים יהיו תקינים על פי המדדים הבאים: 

 גלגלים מנופחים -

 מעצורים תקינים -

 גלגלים מחוזקים לשלדה -

 .שהלימוד נעשה מחוץ למסגרתכ, פעמון ומחזירי אור, פנס -

בפתאומיות במהלך הרכיבה או  -רוכבי אופניים עלולים להיפגע בשני אופנים –לתשומת לבכם 

 : בשל עומס מתמשך

תנאי שטח , חבלות פתאומיות הנגרמות מנפילה או מתאונה קורות בגלל אי זהירות ברכיבה .1

 .הפגיעות הללוערנות תמנע את רוב . לקויים או שימוש באופניים לא תקינים

אך עלינו להקפיד , פגיעות הנגרמות בשל עומס מתמשך קורות בעיקר לרוכבים תחרותיים .2

לפחות על התאמת מידות האופניים לרוכב כדי למנוע ממנו הצטברות מתח באיברים 

 .המועדים לכך

 שלבי הלימוד ומערכי שיעור

במהלך . הנאה ולמידה –שובים יש לזכור כאמור שני מושגים ח, כאשר מלמדים רכיבה על אופניים

השיעורים עלינו להמשיך ולהתאמץ ללמד את המשתתפים את מיומנויות הרכיבה בד בבד עם 

אלא , אין להסתפק בעובדה שהמשתתפים רוכבים על האופניים בחופשיות. טיפוח ההנאה

 .וכך יוכלו להפיק מהרכיבה הנאה מרובה, להשתדל שילמדו לשלוט באופניים טוב יותר

ולכן עלינו למצוא את , המשתתפים שונים איש מרעהו. ית הלמידה ומבנה השיעור הם כללייםתכנ

 .דרך הלימוד המיוחדת לכל משתתף ולהתאים אותה לנתוניו האישיים

אופן -והם נכונים לתלת, מהקל אל הכבד, שלבי הלימוד של הרכיבה מפורטים כאן בסדר הגיוני

, כאמור יש חשיבות רבה לשיקול דעתו של המדריךסדר זה אינו מחייב תמיד ו. אופן-ולדו

לכן ייתכן שלעיתים תיעשה הלמידה . שמתרשם מהמשתתפים ומתאים להם את סדר הלימוד

 .בסדר שונה

 :סדר הלמידה

 היכרות עם האופניים. 

 תרגול מיומנויות היסוד בעזרת אופניים. 

 ישיבה על האופניים. 

 דיווש. 

 עצירה. 

 תמרון. 

 מערך שיעור לדוגמה
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לחשוב , היא מאלצת את המדריך להתמודד עם החומר לעומקו. כנת מערך שיעור חיונית ביותרה

הכנה זו מבטיחה שהשיעורים לא יהיו חסרי חוט שדרה ובעלי . על הדברים ולתכנן אותם היטב

 .תוכן מקרי בלבד

רים ועל כן יש לנהוג בגמישות רבה במהלך השיעו, לעומת זאת המציאות היא ספונטאנית ומשתנה

כך חשוב גם לזרום עם , כפי שחשוב לכוון את הלמידה. ולא להיצמד לתכנון השיעור באופן עיוור

 .ולהקציב להם זמן לרכוב להנאתם, המשתתפים ועם מצב רוחם וריכוזם

התכנון בכתב מאפשר למדריך לעקוב אחר התקדמות המשתתפים ולפתח את יכולת ההתבוננות 

והמדריך יכול , ע כאן הוא כללי ביותר ומשמש דוגמה בלבדמבנה מערך השיעור המוצ. לפרטים

 .לעשות בו שינויים בהתאם לצרכים

 

 מבנה כללי למערך שיעור

 .עיקרי ומסיים, מכין, מעורר: שיעור מורכב מארבעה נושאים עיקריים

 

 הסבר השלב

 מעורר

 דקות 2-5

הפעלת הגוף בתנועה הקשורה לשרירים ולמפרקים המשתתפים 

 .ן זה לשיפור גמישות הגוף ולחימוםהמטרה היא לנצל זמ. ברכיבה

 מכין

 דקות 3-7

תרגול מיומנויות הקשורות , חזרה על חומר שנלמד, לימוד נושא חדש

לרכיבה ותרגילים שונים ללא אופניים שיקלו אחר כך במהלך 

 .הרכיבה

 עיקרי

 דקות 10-25

. רכיבה חופשית על האופניים ועל האביזרים השונים להנאה בלבד

בהתאם לרמת , עבודה אישית עם המשתתפיםשיפור הרכיבה ב

, ברכיבה –תרגול החומר שנלמד בחלק המכין . הרכיבה שלהם

 .תרגולים שונים עם האופניים

 מסיים

 דקות 3-5

בדרך כלל נסיים את . פעילות שמטרתה להביא לרגיעה ולהתפרקות

 .הפעילות במשחק עם האופניים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 דוגמהמערכי שיעור ל

 מערך שיעור
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 .עצירה, הפעלת כפות הרגליים: הנושא

 תוכן נושא הפעילות השלב

 .עלייה וירידה על קצות האצבעות כפות רגליים מעורר

 .הליכה על קצות אצבעות

 .ניסיון לעמוד על העקבים

 .הליכה על העקבים

 .המדריך והמשתתפים מבצעים תנועות ועוצרים במהלכן עצירה בלי אופניים מכין

 .עצירה תוך כדי הליכה -

 .עצירה תוך כדי ריצה -

 רכיבה חופשית  עיקרי

 עצירה

 ;עצירה על פי הוראה מילולית

 עצירה על ידי האטה -

 הורדת רגליים -

 שימוש במעצור -

, קריאה בשם החלק וחזרה בקול רם: הכרת החלקים הכרת האופניים מסיים

כ ניתן לפתח זאת "אח. דוושה, כידון, כיסא -נגיעה בחלק

לרוץ , חק מהאופניים לקרוא בשם החלקלהתר, למשחק

 .ולגעת בו

 

 מערך שיעור

 יד-קואורדינציה עין, עצירה, גמישות: הנושא

 תוכן נושא הפעילות השלב

הגמשת איברי , חימום מעורר

 הגוף הקשורים לרכיבה

 .ריצה קדימה ואחורה במשך דקות מספר -

הנחת רגל ישירה על כידון או על סל : תרגילי גמישות כגון -

לישבן בעמידה תוך אחיזה קירוב עקב , וכפיפה אליה

חיבוק ברך לבית החזה בעמידה תוך אחיזה , בכידון

ישיבה על כסא האופניים תוך פיתול הגוף לאחור , בכידון

 .'ונגיעה בארגז האופניים כולל הפניית הראש לאחור וכד

עצירה לפי סימן בהליכה  מכין

 או בריצה

, הולכים כשהתמרור הירוק מורם -הליכה בשטח ועצירה -

 . וכשהאדום מורם עוצרים

 .אותו תרגיל מבוצע בריצה

 רכיבה חופשית עיקרי

 עצירה תוך רכיבה

עמוד או כל הוראה אחרת , עצור –עצירה לפי הוראה  -

 .המובנת לרוכבים

 .עצירה כאשר השלט האדום מורם -

הגדיל את המרחק אפשר ל. קליעת כדור לסל האופניים - יד-קואורדינציה עין מסיים

 .בהתאם ליכולת המשתתפים

 

 

 

 מערך שיעור

 שיפור הדיווש: הנושא
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 תוכן נושא הפעילות השלב

בלי לימוד תנועת הרגליים  מעורר

 אופניים

כל רגל , בישיבה על כיסא, לימוד תנועת הרגליים בשלבים -

 .בנפרד

 .דיווש בזוגות כשהרגליים של בני הזוג צמודות –בישיבה  -

 .דיווש כשהאופניים הפוכים - דיווש בעזרת הידיים מכין

 .התקדמות על פדלו בעזרת ידיים -

 .דיווש כשהרגליים מהודקות לדוושות - עזרה בדיווש עיקרי

 .המדריך לוחץ על הירכיים של המשתתף -

 .המדריך מוביל את המשתתף -

 .קליעת טבעת גומי לכידון יד-ןקואורדינציה עי מסיים

 

 מערך שיעור

 עצירה לפני מכשול, עצירה בעזרת מעצור רגל: הנושא

 

 תוכן נושא הפעילות השלב

 .תרגילי גמישות- הגמשת הגוף מעורר

 .הנעת איברי גוף שונים תוך חזרה על שמם-

 .בעזרת הידיים, שימוש במעצור רגל כשהאופניים הפוכים- יים הפוכיםאופנ מכין

 .ריצה, עצירה לפני מכשול בהליכה-

 רכיבה חופשית עיקרי

 עצירה

 (.באופניים מתאימים)דיווש לאחור -

 (.סימן, הוראה)עצירה במעצור רגל -

 .עצירה לפני מכשול לפי שלבים-

 .אופניים סל משחק מסיים

 

 

 מספר דוגמאות למשחקים

 סל–אופניים . 1

 שליטה בתמרון, קליעה בכדור :מטרת המשחק

אופן ולכל תלת אופן מחובר סל נשיאה -משתתפים רכובים על תלת 4-6  :מספר המשחקים

 .מאחור

 .מגרש המוגבל מארבעה צדדים :שטח המשחק

הוא מנסה לקלוע את הכדור לסל האופניים של . הכדור ניתן לאחד המשתתפים :מהלך המשחק

מנסה לוקח את הכדור בידיו ו, עוצר, משתתף שקלעו לסל אופניו. המנסים לחמוק ממנו, חבריו

 .לקלוע בעצמו

 

 

 

 פילו פולו אופניים. 2

 .שיתוף פעולה, שליטה באופניים :מטרת המשחק
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כדור . מצוידים כולם במקל פילו פולו, אופן-משתתפים רכובים על תלת 4-6 :מספר משחקים

 .המשחק מונח במגרש

 .מגרש המוגבל מארבעה צדדים  :שטח המשחק

 .כל משתתף מנסה להכות בכדור. 1: ונותמשחק זה אפשר לשחק ברמות ש  :מהלך המשחק

 .מסירות בין המשתתפים השונים. 2
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