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קשת המוגבלויות ודגשים 

 בעבודה איתם

  

לקות ראייה או ראייה ירודה מתבטאת באובדן חלקי או 

מלא של יכולת הראיה, שאינה ניתנת לתיקון באמצעות 

 עדשות מגע.משקפיים או 

לקות הראייה יכולה לבוא לידי ביטוי בקושי בחדות הראייה, 

בשדה ראייה מצומצם, בקושי בראיית לילה או בראייה 

באור חזק, בקושי במיקוד בראייה, בקושי בתפיסה או 

ופענוח של התמונה הנראית )למשל הפרדה בין רקע 

 ולתמונה( ועוד..

 

 



 בס"ד

 

  

חלקי או מלא  לקות שמיעה היא לקות המתבטאת באובדן
תיתכן מלידה, או  של יכולת השמיעה. לקות שמיעה

בשלבים מאוחרים יותר בחיי האדם, לדוגמה, כתוצאה 
 ממחלה או מתאונה.

ילד עם לקות בשמיעה עלול להתקשות בהבנת דיבור, 
במיוחד כשהוא על רקע רעש וכאשר אין סימן ויזואלי 

)קריאת שפתיים וכדו'(. הקושי מתעצם כאשר הוא מתאים 
נדרש לעקוב אחר מספר דוברים במקביל, למשל במהלך 

 דיון, ובד"כ הילד מפספס מידע בדרך.

אדם עם לקות בשמיעה יכול להיעזר באביזרים שונים: 

 , שתל קוכליארי ועוד.F.Mמכשירי שמיעה, מערכת 
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לקות למידה היא שם כולל לקבוצת לקויות המשפיעות על 
טווח רחב של מיומנויות לימודיות או תפקודיות ומקשות על 

האדם ללמוד מידע או מיומנויות חדשות או להפגין את ידיעותיו 
 באופן הצפוי לגילו ובמנת המשכל שלו. 

 לילד עם לקות למידה: קשיים אפשריים 
לקות בתפיסה חזותית/ , תתישפלקות בקשב/ בריכוז, לקות 

, ארגון זמןשמיעתית, לקות בזכרון לטווח קצר/ ארוך, קושי ב
 אימפולסיביות, חוסר שקט, קשיי ארגון ותכנון.

עקב כשלונות חוזרים ותחושת חוסר אונים עלולים להופיע גם 
 וחרדות.קשיים רגשיים, דימוי עצמי נמוך 

 

 

 



 בס"ד

 

  

למגבלה פיזית יש גורמים רבים: מחלות שריר, תאונות, 

 מחלות עצביות.

( נחשב לגורם העיקרי לנכות אצל ילדים. C.Pשיתוק מוחין )

שיתוק מוחין הוא שם כולל לקבוצה של ליקויים הנגרמים 

, או לתינוק במהלך הלידה או בשנותיו ההריוןלעובר במהלך 

הראשונות. ההפרעה נוצרת בעקבות נזק מוחי או התפתחות 

 חים על התפקוד המוטורי.קלקויה של אזורי המוח המפ

יעה בידיים או ברגליים. הפגיעה מלווה כתוצאה מכך תיתכן פג

לעתים בהפרעות חושיות, תקשורתיות, אפילפטיות )התקפים 

 )שכליות(. מסוגים שונים( או קוגנטביות

אדם עם לקות מוטורית )פיזית( עשוי להשתמש באביזרי עזר 

 שונים או לא להזדקק להם כלל.

 

 

 



 בס"ד

 

  

רתית מתקשים ביצירת תקשורת ילדים עם לקות תקשו
 חברתית עם הסביבה ויש להם התנהגות ותחומי עניין חזרתיים

עם זאת, התפתחותם בתחומים אחרים יכולה  ומצומצמים.
 , ולפעמים אפילו גבוהה מן הממוצע.להיות תקינה

 הלקות מתבטאת כך: 

היעדר עניין והנאה בקשר עם הזולת, העדר  -תחום חברתי
ילדים עשויים להתעלם מנוכחותם של ילדים מודעות לזולת: 

 אחרים , אין מודעות לצורכי הזולת.

קושי שפתי לשם תקשורת עם הזולת הקושי  -תחום תקשורתי
מתבטא גם בשימוש באמצעים לא מילוליים, כמו שפת גוף 

 ושפת סימנים. היעדר משחק דמיוני או חיקוי חברתי.

תנועות חוזרות  -תבניתיות בהתנהגות, בתחומי עניין ופעילות
של חלקי הגוף, התעניינות חריגה בעוצמתה בעניין או בחפץ 

 מסוים, התנגדות לשינויים בסביבה הפיזית או בשגרת הפעילות.
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מוגבלות שכלית התפתחותית מאובחנת על פי חוק על ידי 
 ועדה מיוחדת כאשר מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

יכולת אינטלקטואלית )שכלית( נמוכה בצורה  משמעותית < 
 מהממוצע.

מוגבלות בשניים או יותר מתחומי המיומנויות הבאות: < 
יום, מיומנויות תקשורת, עזרה עצמית, מיומנויות של חיי יום 

חברתיות, שימוש במשאבים קהילתיים, הכוונה עצמית, בריאות 
 ובטיחות, תפקודים עיונים, ניצול שעות פנאי ותעסוקה.

 .18לפני גיל  מתבטאת< 

השכלית התפתחותית מחולקת למספר רמות: קל,  המוגבלות
 נמוך, קשה ועמוק. -בינוני, בינוני -קל

דו'(  לרוב מלוות במוגבלות תסמונות )תסמונת דאון, טורט וכ
 שכלית התפתחותית ברמות שונות.
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 רגילה ואח"כ להסתכללהכין פעולה הבסיס להכנת פעולות הוא 
. העיקרון ה קשיים יש לנו ואיך פותרים אותםעל ההתאמות, איז

הוא לא לוותר לחניך ולא להניח מראש מה הוא לא יכול לעשות 
 נו מתנהלים בה.לא לקרב אותו לנורמה החברתית שאא

 כיצד כותבים ומתאימים מערכי פעולות?

עקרונות  

התאמת  

 פעולות

 הדרגתיות

 חזרתיות

 עקביות

 המחשה

 גמישות
החניך  
 במרכז

קירוב 
לנורמה 
 חברתית

עקרון  
 הפיצוי

עקרון 
 ההדדיות

ארגון  
הסביבה  
 והפעולה



 בס"ד

  

 קיום הדרכה הדרגתית ומובנית.                

 יש לוודא:
  ידע שכבר קיים אצל החניכים?על האם ידע חדש מתבסס 
 ?האם ההסברים של המשימות המורכבות מתבצעות בשלבים 
  האם הוקצב מספיק זמן להסברים ולשלבים השונים של

 המשימות?
 ?האם הכנתי מראש הסברים למושגים או למילים חדשות 

 חניכים עם מוגבלות מתקשים לעיתים בהפנמה
לחזור עימם על תכנים הידע שרכשו וביישומו, לכן כדאי של 

 מספר פעמים.
 למשל:

בהסבר להוראות משחק, בהדגשת הרעיונות המרכזיים במהלך 
הפעולה, בכהנה לקראת יציאה לטיול, בחידוד המסר בסוף 

 הפעולה ועוד..

 

 הדרגתיות

 חזרתיות 
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בהגדרה פנימית של  חלק מהחניכים עם המוגבלויות מתקשים
וקים לשם יצירת ארגון, סדר ותחושת קגבולות להם הם ז

 ביטחון. 

תפקידנו הוא לסייע בארגון עולמם הפנימי על ידי יצירת 
 מסגרת מוגדרת, צפויה מראש, ובעיקר עקבית וקבועה. 

המסגרת תסייע להם בהבנת הנורמות ולכן כדאי להגדיר 
 המסגרת ואת הגבולות.בצורה ברורה את הציפיות מהם, את 

 חלק מהחניכים עם המוגבלות עשויים לגלות 
 ביכולת תפיסה מופשטת. קושי 

לכן כדאי לבצע את ההסברים באמצעות הדגמות, להשתמש 
בצורות של סימולציות שונות הלקוחות מחיי היום יום ולהרבות 

 בשימוש בעזרים מוחשיים כגון תמונות, מוזיקה וחפצים.

 עקביות 

 המחשה 
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חניכים עם מוגבלויות נוטים להיות מושפעים בקלות מגורמים 
חיצוניים משתנים. חלק ניכר מהם מתאפיינים באימפולסיביות, 

 בתנודות במצבי הרוח ובהתנהגות בלתי צפויה.

היה ער לסימנים של החניכים, כגון: איבוד עניין, עצבנות, 
שעמום, צורך בהוצאת מרץ וכדו'. הפתרון למצבים כאלה הוא 

לגלות גמישות במהלך העברת הפעילות, כל זה תוך שמירה על 
 מטרות הפעולה ועל התכנים.

 כל חניך, עם ובלי מוגבלות, הוא עולם ומלואו. 
 יש לו את הצרכים הייחודיים לו, את החוזקות 

 והחולשות המאפיינות רק אותו.

לעתים חניכים יוגדרו עם אותה לקות, אולם היא תבוא לידי 
החניך במרכז משמעותה ביטוי באופנים שונים. הצבת 

שבנוסף למטרות הרגילות מומלץ לקבוע גם מטרות יחידניות לכל 
 חניך המתמקדות ב'יש' שלו.

 

החניך  
 במרכז

 ותגמיש 
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בכתיבת הפעולות יש לשים לב שאנחנו לא מוותרים מראש 
לחניך. השאיפה היא לקרב אותו לנורמה החברתית שאנחנו 

מתנהלים בה, ולא לשנות את הנורמה בהתאם אליו. בנוסף, יש 
 לשים לב שלא עושים 'הנמכת יתר' לרמה של הפעילויות. 

אם בזמן כתיבת הפעולות המדריכים אינכם בטוחים במידת 
המלווים או עם ולת של החניך, מומלץ להתייעץ עם הגורמים היכ

 הורי החניך.

 שילוב החניך עם לקות בקבוצת בני גילו מעלה 
 מרכזית למדריך אל מול הקבוצה: האם להתאים דילמה 

את כל הפעילויות לחניך המשולב? מהי רמת הויתור של החניכים 
האחרים לטובת שילוב חניך אחד? האם כל פעילות שהחניך אינו יכול 

 להשתתף בה לא יכולה להתקיים? לשם כך נוצר עקרון הפיצוי.
להשתתף  משמעותו היא שאם יש בפעולה מתודה שהחניך לא יכול

יש לשבץ בפעולה מתודה אחרת 'מפצה', בה אותו חניך יכול  -בה
להביא לידי ביטוי את חוזקותיו. עקרון זה תקף בפעולות השוטפות 

 וגם בפעילויות שיא, כגון טיולים, טקסים או מחנות.  

 
קירוב לנורמה 

החברתית 
 ובלתקהמ

עקרון  
 הפיצוי
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 יש לוודא ש..:

 .קיום הפעילות במקום מפגש קבוע 

 .מקום הפעילות לא עמוס בגירויים שמיעתיים וחזותיים 

  .קבועה  למשל: פעילות התחלהשמירה על מסגרת קבועה של הפעולה
במעגל, פעילות אמצע הדורשת תזוזה, פעילות בקבוצות קטנות, הפסקה 

 ופעילות סוף קבועה.

 .שמירה על איזון בין פעילויות בתוך החדר ובחוץ 

  שמירה על איזון בין פעילויות הדורשות ריכוז ופעילויות שדורשות
 הוצאת מרץ.

  

על פי עקרון ההדדיות החניך יבין שהקבוצה לא תוותר על קיום 
פעילויות אותן הוא אינו מסוגל לבצע, ויכיר בכך שיהיו פעילויות 

הוא לא יוכל להשתתף באופן מלא. הקבוצה, מאידך, תכיר בהן 
 בכך שחלק מהפעילויות יותאמו לצרכים המיוחדים של חניך אחד. 

בין הקבוצה לחניך המשולב, תפקידך כמדריך לשמור על איזון 
 ולהימנע ממצב של ויתור יתר אצל אחד הצדדים.

עקרון  
 ההדדיות

ארגון הסביבה  
 ומסגרת הפעולה
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 לפעילות שוברת שגרה?כיצד נערכים 

 בשלב התכנון מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

 בירור לגבי צרכים מיוחדים של  -שיחה עם ההורים

של החניך בטיול, איתור  החניך בטיול, העצמת החוזקות

קשיים ואתגרים צפויים ופתרונות אפשריים מנקודת 

 שלהם.המבט 

 במידת האפשר ובהתאם לגיל  -שיחה עם החניך

החניך כדאי לבצע בירור ישיר איתו לגבי צרכיו 

הייחודיים בטיול, העצמת החוזקות שלו בטיול, קשיים 

 לו.ואתגרים צפויים ופתרונות אפשריים מנקודת המבט ש

 בעת תכנון הטיול/ הפעילות:
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לפני היציאה לטיול יש לבצע פעילות הכנה ארוכה 

 ומדויקת לחניכים עם המוגבלות.

ככל שהדברים יהיו ברורים יותר לקראת הטיול, כף 

יפתחו הקשיים במהלכו. הדרך לבצע את ההכנה היא 

לסיטואציות מהטיול. תפקידך כמדריך חשיפה מרבית 

לחשוב לפני הטיול על כל המצבים ה'חדשים' בהם 

 ייתקל החניך בטיול ולדמות לו אותם בפעולת ההכנה.

 אמצעי עזר לביצוע הכנה לטיול:

  מעבר על תכנית הטיול. במידת הצורך אפשר לייצר ביחד

עם החניך לו"ז )בכתב/ בתמונות( שישמש את החניך גם 

 בזמן הטיול עצמו.

 .הצגת תמונות של האיזור, המסלולים והמקומות בטיול 

 .הצגת לוח כללי התנהגות: מותר ואסור 

 .הצגה והדגמה של הציוד הנדרש 

 .חלוקת חומרי הסברה: עלונים, פלאיירים, דפי הסבר 

 הבנה  -יצירת תחושת בטחון של החניך במדריך

 יול.שהמדריך יהיה שם בשבילו במהלך הט

 בעת ההכנה לקראת הטיול/ הפעילות:
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 הסברים  -תיווך מתמיד של הפעילות לחניך

מפורטים, חזרה על השלבים של הפעילות וסדר היום, 

 תזכורת והסבר לפני כל פעילות.

  ואסרטיביות מול שמירה על כללי המסגרת

יציאה משגרה מזמנת התנהגויות קיצוניות אצל  -החניכים

החניכים. עליך להיות ערוך ומוכן לכך. במקרים אלה 

מומלץ לנהוג באסרטיביות ובסמכותיות מול החניכים, על 

מנת להחזירם ליציבות הכללים והמסגרת. שמירה על 

המסגרת, אסרטיביות, סמכותיות ורוגע יסייעו ביצירת 

 תחושת הביטחון של החניך.

 מומלץ  -יצירת תחושת שייכות של החניך לקבוצה

לשים לב להשתתפות פעילה של החניך בפעילויות. ודא 

 חלק מהפעילות ולא רק 'ניצב' בתוכה. שהחניך הוא

 קרבה לחניכים, הקשבה,  -מתן יחס אישי חם

אימפתיה.. יחס אישי חם יכול להתבטא בפעולות פשוטות 

חניך וצילום משותף.  כמו מילה טובה, מבט חם, ישיבה עם

כל אלה הם בעלי משמעות רגשית גבוהה ומסייעים 

 להרגשת הביטחון ולהרגשה הטובה של החניכים. 

 במהלך הטיול או המחנה:

 



 בס"ד

  
 ?מי הם ומה הקשר עימם -גורמי חוץ

מדריכים 

בליווי 

 הקומונר

מסגרות 

חינוכיות 

 וטיפוליות
מורה, יועצת, 

 מטפלים, מדריכים.

? 

 

 ? מי בקשר?

 

 ? מתי?

 

 ? עם מי?

 

 כמה?

. 

 

בית 

 ומשפחה

הורים, 

 אחים, חונך.

תדירות 

 גבוהה

בתחילת תהליך 

השילוב, לאורך 

כל השנה 

ובמקרים 

 מיוחדים

 . 

 

 

 תדירות

 בינונית

 

בתחילת תהליך 

השילוב 

ובהתאם 

 לצורך.

מדריכים 

בליווי רכז/ת 

צמי"ד 

 תנועתי.

 

 
רווחה 

 וחינוך
עובד סוציאלי, 

מחלקת רווחה, 

אגף חינוך 

 מיוחד.

 

 
 

תדירות 

 נמוכה

 

בתחילת 

תהליך 

 הגיוס

. 

 

רכז/ת 

צמי"ד 

 תנועתי.

 

 



 בס"ד

  

 ?הם ולמי פוניםה מ -מקרי קיצון

 אילו התנהגויות של החניכים מחייבות תהליך התערבות?

התנהגות  -אלימות פיזית

אלימה שבעקבותיה נפגע 

ע החניך עצמו או נפג

אדם אחר. למשל: יריקה 

, הרבצה או על מדריך

 דחיפה של חניך אחר.

 

 -פגיעה ברכוש 

התנהגות אלימה 

שתוצאותיה פגיעה 

 .של אדם אחר ברכוש

הטרדה או פגיעה 

הטרדה מילולית  -מינית

חוזרת או הטרדה פיזית 

 בעלת משמעות מינית.

נטיות אובדניות של 

חניך המעיד  -החניך

על רצונות אובדניים 

או מגלה סימני מצוקה 

 נפשיים אחרים.

הזנחה של 

חניך  -החניך

המעיד על 

התנהגות 

מזניחה או סימני 

הזנחה מעוררי 

ם חשד. חניך ע

ריח לא טוב, 

גרד בגוף, 

בגדים בלויים 

ומלוכלכים, רעב 

 קיצוני.

 



 בס"ד

 
במקרים של התנהגות פוגענית חלה על התנועה חובת 

 טיפול, על פי השלבים הבאים:

עליך לדווח מיידית לקומונר  -דיווח של המדריך לקומונר

 על כל התנהגות חריגה. 

זכור כי באחריותך לשמור על בטחונם הפיזי והנפשי של 

החניך המשולב ושל החניכים האחרים. גם במקרים 

 שאתה לא בטוח, התייעץ עם הקומונר.

עצירת ההשתתפות בפעילות 

הסדירה והחלטה משותפת של 

בקומונר והרכז התנועתי תוך 

התייעצות עם ההורים על תכנית 

התערבות )במקרים של חובת 

דיווח יפנה הרכז לעובד הסוציאלי 

או ליועצת במוסד החינוכי בו לומד 

החניך(. תכנית ההתערבות תושפע 

 ומחומרת הפגיעה. מההתנהגות

דיווח של הקומונר 

להורי החניך 

ולגורמים מטפלים, 

דיווח  ובמקביל

לרכז צמי"ד 

 התנועתי.


