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 מסגרת הפעילות:

 6הלימוד מיועדת לתלמידי כיתה י' נחשון. תלמידים אלו עוסקים יו בשבוע )יחידת 

שעות לימוד(, בנושאים חברתיים. אחד הנושאים שנחשפו אליו תלמידי הכיתה הוא 

 נושא נגישות המרחב הציבורי לאנשים בעלי מוגבלויות. 

ת תלמידי הכיתה שלומדים ביישוב שוהם, ביקרו בגני המשחקים ביישוב, חקרו א

מתקני המשחקים : עקרונות הפעולה שלהם מבחינה פיזיקלית, אופן השימוש בהם, 

תרומת המתקנים לפיתוח המוטורי והחברתי של המשתמשים בהם ואופן הצבתם 

 במרחב בציבורי. 

בהמשך לביקור התבקשו התלמידים לתכנן מתקני משחקים שיתאימו לשימושם של 

ים יציגו התלמידים למחלקת הפיתוח בעלי צרכים מיוחדים. את הדגמים המודפס

ברשות המקומית, במטרה לשלב לפחות מתקן נגיש אחד בכל גן ציבורי או להקים גן 

 ציבורי שיתאים לשימושם של בעלי מוגבלויות שונות. 

 

 מטרות הפעילות

 פיתוח מודעות ורגישות חברתית לבעלי צרכים מיוחדים .1

 פיתוח חשיבה יזמית ויצירתית  .2

 ות תכנון תלת מימדי, והדפסת תלת מימד פיתוח מיומנוי .3

 הנעת התלמידים לפעילות אקטיבית לרווחת הכלל  .4

 פיתוח מיומנויות הצגה ופרזנטציה בפני קהל .5

 

 מהלך הלמידה: 

התלמידים סיירו בגני משחקים ביישוב שוהם. בדקו אלו מתקנים מוצבים בהם  .1

אפשרויות וכיצד. התבוננו בהם לעומק, למדו את דרך פעולתם ושבו על 

 ההנגשה שלהם ו/או על יצירת מתקנים חדשים ומונגשים. 

הכרות נושא ההדפסה בתלת מימד, יתרונותיו ומגבלותיו. הכרת תכנת העיצוב     .2

Tinkercad  הכנת מודלים למתקני משחקים נגישים. התלמידים עבדו ,

כאשר כל זוג בקבוצה מפתח מודל משלו למתקן  6בקבוצות של 

 לה,נדנדה וכו'( שנבחר)מלה,קרוס

התלמידים קיבלו הערות ממחנכת הכיתה וממני לגבי המודל שהכינו. ותיקנו את  .3

 . ההערות מסמךעבודתם בהתאם. 

   .קיםמשח לגני הנגישות תקנותהתלמידים יכירו את  .4

התלמידים ישמעו הרצאה בנושא נגישות מפי חברת הוועדה להנגשה ציבורית  .5

 בכנסת )אמא בכיתה( 

, שם ישמעו על האופן שבו מפתחים  מילבת בעמותתהתלמידים יצאו לסיור  .6

 במילבת אביזרי עזר לתפקוד בעלי מוגבלויות. 

דיגמי התלמידים יודפסו, ויוצבו על משטח מתאים בהתאם לתקנות הנגישות של  .7

 גני משחקים.   
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 מידע תמציתי וברור על המתקן שהדפיסה.  כל קבוצה תכין .8

המודלים יוצגו במועצת שוהם ויהוו בסיס להקמת גן נגיש או לשילוב מתקנים  .9

 נגישים בגנים הקיימים. 

 התלמידים ימלאו שאלון רפלקטיבי על התהליך שחוו )טרם חובר( . .10

 

 מיומנויות נרכשות מתהליך הלמידה: 

 רחבית פיתוח יכולת תכנון בתלת מימד /ראיה מ

 חיזוק מיומנויות של למידה עצמאית תוך התנסות 

 פיתוח חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות 

 פיתוח מיומנויות עבודה בצוות   

 

 שעורים  12היקף הלימודים בכיתה: 

שעתיים , הרצאה  -שעות , סיור במילבת  3בתוספת לכך: סיור בגני משחקים בשוהם 

 .  2על תקנות הנגישות 

 

  ס:הדגם המודפ

 נדנדה מותאמת לכיסא גלגלים 

 הדגם מורכב משלושה חלקים: 

 כסא רחב בעל דפנות מוגבהות 

 רמפה לעליה 

 ציר נשלף שמחבר את הרמפה עם הכסא

 

 על שלושה משטחים שונים. Tinkercadהדגם תוכנן בתכנת 

 בהגדרות ברירת המחדל. Makerbotהדגם הודפס בתוכנת 

חיבור בין הכסא לרמפה באופן שהציר יוכל "לתפור"  הקושי העיקרי בתכנון היה ליצור

 את שניהם יחד ולהישלף. 

  

 

   

 


