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 5 טיפים מהירים

1. זכרו שמתבגרים עם צרכים מיוחדים

מתמודדים עם הרבה אתגרים שאיתם

מתמודדים בני נוער ללא צרכים

מיוחדים.
 

2. ספקו למתבגרים עם צרכים מיוחדים

את האפשרות לשתף את הרגשות

שלהם לגבי המגבלה והשוני שלהם.
 

3. צרו מרחב אשר בו יוכלו מתבגרים,

עם ובלי צרכים מיוחדים, להתאחד,

להתחבר ולפתח קשרים משמעותיים.

4. צרו פעילויות תואמות גיל

והשתמשו בשפה מכבדת כדי

לתת מקום לצרכים המשתנים

של כל המתבגרים, ובמיוחד

אלה עם צרכים מורכבים

ומוגבלות קוגניטיבית.
 

5. נצלו את ההזדמנות להיות

דמות לחיקוי ומנטור למתבגרים

בזמן שהם מנווטים את דרכם

בתקופה מאתגרת בחייהם. 
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על זהבואו נדבר
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דרגו את המצרכים. מהמצרך הכי נדרש ליצירת1
שילוב מוצלח בקבוצה, להכי פחות נדרש.

התייחסו לתכנית שלכם ולאחר מכן למשתתפים
שלכם. איזה דימיון ושוני ניתן לזהות בסדר

המצרכים ברשימות?

מה הייתם מוסיפים לרשימת המצרכים?
על מה הייתם מוותרים?
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חמצרכים ל צ ו מ ב  ו ל י ש

התחושה שההבדלים הם לא

כל כך חשובים

מערכות יחסים משמעותיות

מודעות לעצמי ולאחר

 

 

מקום בטוח

אווירה מזמינה

אפשרות לעבד הבדלים

הזדמנויות להתחבר

 

 

     ומוגבלות

 

 

מתכון ליצירת קהילה משלבת עבור מתבגרים עם
ובלי צרכים מיוחדים

חשבו על התכנית שלכם ושתפו דוגמאות - באיזה3
דרך אתם מייצרים קהילה משלבת עבור

מתבגרים עם ובלי צרכים מיוחדים?
 



נמשיך לדבר
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מה עולה לכם בראש כשאתם עובדים עם
קבוצה של מתבגרים עם צרכים מיוחדים?

מה האתגרים וההזדמנויות להתחבר כשבני נוער
עם ובלי צרכים מיוחדים נפגשים יחד לפעילות?

כיצד מתבגרים יכולים להוות מודל לחיקוי
אחד עבור השניה, במהלך פעילות

חברתית?
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"אנחנו לא עושים דברים עבור אנשים עם
צרכים מיוחדים. אנחנו עושים דברים עם

אנשים עם צרכים מיוחדים." 
שלי כריסטנסון

מדריך הקהילה היהודית לשילוב אנשים עם מוגבלות

למחשבהחומר
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מה ההבדל (והמשמעות העמוקה) בין לעשות משהו עבור מישהו לעומת
לעשות משהו יחד איתו?

כשאתם בקשר עם מישהו/י עם מוגבלות, איזו משתי הגישות מתאימה
יותר ואיזו מאתגרת יותר? ולמה?

למה שלי כריסטנסון מעדיפה גישה אחת יותר מהשנייה? האם יש מקום
לשני הרעיונות? 
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אתם לוקחים קבוצה של מתבגרים עם מגוון1

צרכים לשחק באולינג. אילו הזדמנויות
ואתגרים מצפים לכם?

איך אנחנו יכולים לראות את האתגרים
כפוטנציאל לצמיחה קבוצתית?
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לדעתכם - מה מעניין בתמונה הזו3
הכוללת אשת צוות, משתתפות

ומשתתפים?
 


