


 הנגישו שלא מטלה ומקבל ספר
 קרה לא מראש התהליך כי אותה

 אומרת השיעור׳/ את כשתיכנגו
 התוכנית ראש הבל, אורלי ר״ר

לוינסקי, במכללת מיוהד לחינוך
ומד מרצה לוצאטו, אפרת שם". לא כבר "הוא
 לוינסקי, במכללת מיוחד לחינוך בתוכנית ריכה

 אומרת. היא מודעות", "יש לדברים. מצטרפת
לצו מודע בהחלט החינוך משרד אומרת, "זאת

 הדבר לא זה ההנגשה של הנושא אבל הזה, רך
 לא עוד אנחנו אבל תהליך, יש שרואים. הראשון

 באופן לומדים לא עדיין התלמידים רוב שם.
 הידע פעמים הרבה התיווך, את כשאין הדיגיטלי.

לתלמיד". משמעותי לא
נגי ומומחה סוציאלי עובד פינקלשטיין, גיא
 הגבוהה בהשכלה זכויות ומיצוי שילוב שות,

 למידה כלקוי עליהן. חולק החינוך, ובמערכות
 הוא למידה, לקויי שחלקם לילדים ואב בעצמו,

 בהיותו שחווה התסכול תחושת את היטב זוכר
 הרבה לא לטענתו, החינוך. במערכת תלמיד
 ילד של שהחוויה בטוח לא "אני מאז. השתנה

 מאשר היום שונה שלי כמו למידה לקות עם
אומר. הוא שנה", 40 לפני

 לוצאטו הבעיות. איפה להדגים מהם ביקשנו
 בו שהאותיות תנ״ך, ללימוד ספר על מצביעה
 שצריך קריאה לקות עם "ילד במיוחד. צפופות

 להגדיל אפשרות בלי טקסט כזה עם להתמודד
מהעו ייבהל הפסקה, את לקטוע אולי או ולרווח

 בדוד היא נוספת בעיה מדגימה. היא הגדול", מס
רבים, במקרים לטאבלטים. החומר מועבר שבה

 שהם, כפי העמודים את מצלמים פשוט מתברר,
 לתלמידים שמאפשר אינטראקטיבי תוסף ללא
 להבליט או הטקסט את להגדיל הלקויות עם

 את ויש כזאת, פלטפורמה יש כבר "אם אותו.
 יקריא שגם קטן רמקול פה אין למה הטכנולוגיה,

זה?" את שצריכים לתלמידים
 ואומר: הלימוד, בספר מתבונן פינקלשטיין

 מלל הרבה למידה, לקויי עם אדם של "במקרה
 אין או ידע, הוסר זה מלל הרבה ידע. הרבה לא זה

 יכולתי לא האלו, בגילים למידה כלקוי אני ידע.
הזה". הספר את לקרוא

 את יש ספר בתי מאוד בהרבה הבר, ר״ר לדברי
 להיכנס יכול אתה נגישות, תו "יש האמצעים.

 חכם, לוה יש רמפה, שיש ולראות ספר לבתי
 "אבל אומרת. היא בכיתה", מחשבים חמישה יש
 דורש זה להנגיש, זה, את לעשות ה׳איך׳ את

ידע". המון
"בש לכתבה: בתגובה נמסר החינוך ממשרד

מי 90כ־ המשרד הקצה האחרונות השנים לוש
טכנולו אמצעים של שילובם לטובת שקל ליון
 ועיוורים, ראייה כבדי עבור המיוחד, בחינוך גיים
 מוגבלות עם תלמידים וחירשים, שמיעה כבדי

 הוראה מונהגת הלימוד בשיטת ואוטיזם. שכלית
 ולכל הילד של לצרכים המותאמת פרטנית
 אישית תוכנית נבנית המיוחד בחינוך תלמיד

 גם נעשית מותאמת הוראה אישיים. יעדים עם
 להתרחב צפויה זו הוראה המשולבים. לתלמידים

המ שמקדם הרפורמה במסגרת משמעותי באופן
 למורים, ההכשרות יורחבו לה כשבמקביל שרד,

• פארא־רפואיים״. וטיפולים הכלה חדרי ישולבו

רויטמן שרגא יעל

 מאנשים לפחד לא
u□ ת1י1גבל17נ

 שהעבירו בהרצאה נכחתי מהימים באחד
 נראית מוגבלות ללא האחד - מרצים שני

 בסיום גלגלים. בכיסא מתנייד והשני לעין,
 שעימם האנשים את כששאלתי ההרצאה,

וכ רבה, אכזבה הביעו הם היה, איך ישבתי
שמ שהמרצה שציפו לי אמרו למה, ששאלתי

 עצמו, על קצת יספר גלגלים כיסא עם תגייר
 ועל עימה ההתמודדות על המוגבלות, על

 לסבר כדי רק המוגבלות. למרות ההצלחות
 השראה בהרצאת היה מדובר לא - האוזן את
שמט מקצועית בהרצאה אלא מוגבלות, על

כלשהו. טכנולוגי בתחום מידע העברת רתה
 מכיוון הזה, האירוע את להציג בחרתי

 את לדעתי ביותר הטובה בצורה ממחיש שהוא
 אנשים לראות ממשיכה החברה שבו האופן

 שמתאר המדומיין התסריט ואת מוגבלות, עם
 עמית ר״ר עימם. מהמפגש שלנו הציפיות את

 האומלל "הקורבן המכונן: במאמרו כתב קמה
מוג עם אנשים שבו האופן על העל", ונכה
 כתב הוא התקשורתית. בזירה מיוצגים בלות

 אחד מצד מיוצגים מוגבלות עם אנשים כי
 ומצד אומללים, קורבנות - ערך כפהותי

 השראה מעוררי )supercrip( כנכי־על שני
 על להתגבר הפשוטים", "האנשים לנו, שיעזרו

ונחישות. רצון כוח בזכות מכשול כל
 מתמודדים שאנחנו שכמו היא האמת אבל

 ואישיים חברתיים חסמים של רחבה קשת עם
 מאיתנו רבים וכן חיינו, של שונות בנסיבות

 נהיה שבכלל מבלי מוגבלות עם מתמודדים
 וכפי מוגבלות. עם אנשים גם כך אליה, מודעים

הרצאה להעביר יכולה שאני כך על שמחה שאני

 האישיים המאבקים על לספר שאצטרך מבלי
מוגבלות. עם אנשים מניחה, אני גם, כך שלי,

מוג עם לאנשים זכויות שוויון נציבות
 בנושא בדיוק שעוסק קמפיין השיקו בלות
 כשרואים להתנהג יש כיצד - לשאלה הזה.
הת הציבורי, במרחב מוגבלות עם אדם

 להתנהג - היא נותנת שהנציבות שובה
 שבה בחברה חשוב מסר בהחלט זהו כרגיל.

 ישתתף שילדם מפריע מההורים 90%לכ־
 (על מוגבלות עם ילד גם בו שנמצא בחוג

 זה נתון למתנ״סים). החברה של סקר פי
 חד באופן משקף שהוא משום לשמיים זועק
 כלפי השליליות החברתיות התפיסות את

 רק שישתנו תפיסות מוגבלות, עם אנשים
מוגב עם אנשים ויותר יותר נראה אם

 העבודה, במקומות הציבורי, במרחב לות
 נוכל זה באופן והפנאי. הבילוי הלימודים,

ול מהמוגבלות הפחד את מעלינו להשיל
 המגוון את שמרחיב נדבך כעוד אותה קבל

האנושי.
לשי הקטנה תרומתנו יקרה, שזה עד אבל

 מכיסא עניין נעשה שלא בזה להיות יכולה נוי
 שמיעה, מכשיר או נחייה מקל קביים, גלגלים,

 שלו. המוגבלות לתוך האדם את שמצמצמים
הת מאיתנו יצריך והוא קל, לא תהליך זהו

 אנחנו שאולי נושאים עם מורכבת מודדות
 כולנו של יהיה הרווה אבל להדחיק, מעדיפים

כאחד. והחברתית האישית ברמה -
 בעיסוק, מרפאה היא רויטמן שרגא יעל

 בקריה ומרצה שירות נגישות מורשית
אונו האקדמית


