
חוברת פעילויות חודשית
מעלים מודעות לאנשים עם מגבלה



>> דבר ראש העיר

תושבים יקרים,
היא  ביותר,  החשובה  ואולי  מהן,  אחת  רבות,  בתכונות  מאופיינת  נתיבות 
בקבלת השונה ובסולידריות החברתית שיש בין האוכלוסיות השונות. זה 
ומגוונות  שונות  קבוצות  לחברתה  בסמיכות  אחת  מתגוררים  זה  לצד 

בהרמוניה הראויה להערכה.

השונה  בקבלת  הנמדדת  חזקה  קהילה  בין  השילוב  כי  מאמינים  אנו 
ומדיניות עירונית הפועלת לשם כך, תוביל לשגשוגה של נתיבות. בשנים 
תוך  אלו  לאוכלוסיות  הולמים  מענים  בפיתוח  משקיעים  אנו  האחרונות 
מתוך  בעיר,  והפנאי  הקהילה  בחיי  וקידומם  לשילובם  תכניות  הקמת 

אמונה כי זוהי חובתנו המוסרית והערכית.

חוברת זו, ללא ספק, מוכיחה את שאמרנו. אירועי פברואר יוצא מן הכלל 
בעיר  מגבלה  עם  האנשים  את  לשים  הוא  מטרתו  שכל  בתוכן  עשירים 
העיר  תושבי  אתכם,  להזמין  רוצה  אני  זו,  בהזדמנות  הבמה.  בקדמת 
היקרים לקחת חלק בפעילויות השונות, ולהיחשף לאוכלוסייה ייחודית זו. 

למענם, אך לא פחות מכך, גם למענינו. 
בכבוד רב,
יחיאל זוהר ראש העירייה



>> דבר מנהלת נתיבים 

הציבורי,  היום  לסדר  רבות  פעמים  עולה  והשונה,  האחר  קבלת  נושא 
סביב אירוע כזה או אחר והוא נלמד באופנים שונים במערכת החינוך 

הפורמלית ומקבל ביטוי במסגרות החינוך המשלימות. 

ההתייחסות לנושא, מגיעה מתובנה משמעותית, שהדרך בה נתייחס 
כחברה  התנהלותנו  אופן  על  תשפיע  הקיימות,  המוגבלויות  למגוון 
ונעמיק את  נעודד את השילוב  וככל שנגביר את המודעות,  וכקהילה 

ההכרות נהיה חברה שוויונית ובריאה יותר.

כפעילות  שהחל  הכלל,  מן  יוצא  פברואר  מיזם  החל  הזה,  מהמקום 
נקודתית והפך למסורת המתקיימת זו השנה השלישית בחסות החברה 

למתנ"סים.

נתיבים, החברה לקהילה ופנאי בעיר, שמחה להיות שותפה למיזם זה 
ערכית  פעילות  בפרט  זה  ובחודש  בכלל  השנה  לאורך  ולקיים 
משמעותית הנוגעת בנקודות הרגישות והמיוחדות הקשורות בנושא זה. 
לפניכם, תכנית הפעילות שלנו, תכנית אשר הותאמה לאתגרי התקופה 
שונים.  יעד  לקהלי  המותאמים  אירועים  של  קשת  ביטוי  לידי  ומביאה 

תשתתפו, תתרגשו, תהנו ותעבירו את זה הלאה.

מנהלת נתיבים – החברה לקהילה ופנאי בנתיבות
דפנה סטטר  

חודש שמקרין על כל השנה כולה



>> מזה פברואר בכלל?

נקבע על ידי החברה למתנס''ים כחודש שמטרתו העלאת המודעות 
 לאנשים עם מגבלה בחברה בישראל.

הסיבה לכך שנבחר דווקא חודש זה, הינו כיוון שהוא החודש היחידי 
בשנה שבו מספר הימים שונה משאר החודשים. על כן, חודש זה נבחר 
עם  האנשים  הם  בחברה  השונים  בחברה.  השונה  נושא  את  לסמל 

מגבלה פיזית או נפשית.

בנתיבות, אנו רואים כיעד מרכזי לשילובם של אנשים עם מגבלה בחיי 
החברה מתוך אחריות ליצירת שוויון בין אוכלוסיית העיר. 

והמגוונות כדי שאתם,  זו תוכלו להיחשף לפעילויות הרבות  בחוברת 
באירועים,  חלק  לקחת  פעילים,  שותפים  להיות  תוכלו  התושבים, 
ולהיות שותפים לשינוי שאנו רוצים ליצור כאן: חברה שווה יותר, ללא 

יוצאים מן הכלל.

"פברואר יוצא מן הכלל"



לוח פעילויות
יום ה‘יום ד‘יום ג‘יום ב‘יום א‘
25.1-27.1

- בוחרים
סלוגן! 

- שוויון בסלון

- מעלים מודעות
ברחבי העיר

- פעילות לגני
הילדים המיוחדים 

- מסגרת לפייסבוק

- כולנו שווים

- מפגש הועדה
לקידום אע''מ

- סל תרבות
בבתי הספר

- מודעות
בשוק

- הקרנת הסרט
''אח שלי גיבור''

- סליחה
על השאלה

- "תראו אותי" 
תערוכה וירטואלית 

- הפנינג
''לחיות עם מגבלה''

- הידעת?

- הקמת גינה
קהילתית באקים

- מפרסמים עסקים

- הפנינג בנושא
מגבלה 

- פעילות לגני
הילדים המיוחדים

- הצגה הברווזן
המכוער

- שפת הסימנים
 

- הפנינג חושים

- הופעה של
טל פרידמן 

- סרטון להעלאת
המודעות

- הרצאה על הבר:
פוסט טראומה

- הצגת
זום בובות

- ''בנצי והפיל''
סיפור ויצירה

- יוצאים לשחק
בגינה

- הפנינג חושים

- הקרנת
הסרט ''פלא''

- מקימים גינה
במועדונית

- תכני רדיו בנושא
אנשים עם מגבלה

- יום ספורט

- מעלים מודעות
ללקויי ראייה

- יוצאים לשחק
בגינה 

- מונחי יסוד

- הקרנת
הסרט ''פלא'' 

כ“ב שבט | 4.2כ“א שבט | 3.2כ‘ שבט | 2.2י“ט שבט | 1.2

כ“ט שבט | 11.2כ“ח שבט | 10.2כ“ז שבט | 9.2כ“ו שבט | 8.2כ“ה שבט | 7.2

ו‘ אדר | 18.2ה‘ אדר | 17.2ד‘ אדר | 16.2ג‘ אדר | 15.2ב‘ אדר | 14.2

י“ג אדר | 25.2י“ב אדר | 24.2י“א אדר | 23.2י‘ אדר | 22.2ט‘ אדר | 21.2



בתאריכים
25.1-27.1

י“ט שבט
1.2.21

ברשתות החברתיות
מיועד לכולם

בוחרים סלוגן
הסלוגן  את  לבחור  בואו 
שילווה את חודש פברואר 

יוצא מן הכלל בנתיבות.

י“ט שבט
1.2.21

20:00

מרכז צעירים + זום

מגיל 18 ומעלה

שוויון בסלון
של  חייה  בתחילת  נס 

כל  על  השפיע  ליאה 
הרצאה  חייה.  מהלך 

עם  מתמודדת  של  מרתקת 
גבולית  אישיות  הפרעת 
נרקיסיסטית ומאניה דיפרסיה.

21:00
נפגשים במרכז צעירים

ויוצאים לחלוקה ברחבי העיר
מיועד לכל הגילים

מעלים מודעות
ומחלקים  בעיר,  מסתובבים 

וסטיקרים  חוברות  דגלים, 
במטרה לעלות מודעות לאנשים 

עם מגבלה בנתיבות.



כ‘ שבט
2.2.21

20:00
בפייסבוק

לכל תושבי העיר

מסגרת לפייסבוק
ודפים  העיר  תושבי   – השעות  באותם  היום,  באותו 
לנושא  בפייסבוק  שלהם  מסגרת  את  ישנו  נבחרים 

חודש פברואר בנתיבות.

כ‘ שבט
2.2.21

16:00

עולם הילד בהתאם לתו הסגול
מיועד לילדים מגני החינוך המיוחד

כולנו נהנים
ילדי  את  מזמינים  הרך  לגיל  והמרכז  ההתפתחותית  היחידה 
צוות  בהובלת  העשרה  לפעילות  המיוחד  מהחינוך  הגנים 
מהנה  הפעלה  תכלול  הפעילות  ההתפתחותית.  היחידה 

ומותאמת לילדים. 

כ‘ שבט
2.2.21

14:00-16:00

ילדי הצהרונים

צהרוני נתיבים

כולנו שווים
פעילות יצירה בצהרונים בנושא שוויון: הקרנת קטע מפרפר נחמד 

''כולנו שווים'' ופעילות יצירה.



כ“ה שבט
7.2.21

20:00
רשתות חברתיות

מיועד לכולם

כ“א שבט
3.2.21

10:00

מרכז צעירים
אנשי הוועדה

מפגש הוועדה לקידום אע''מ
מגבלה  עם  (אנשים  אע''מ  לקידום  הוועדה 
בנתיבות) העוסקת בקידום אוכלוסייה זו בנתיבות 
נפגשת ומשיקה תכנית חדשה בתחום אנשים עם 

מגבלה, מעוניינים להצטרף? פנו אלינו.

כ“א שבט
3.2.21

בשעות הבוקר
בתי הספר היסודיים רבין,

נועם אליהו ונתיב יצחק

סל תרבות
בבתי הספר

במסגרת סל תרבות ארצי, בתי 
מהצגות  ייהנו  היסודיים  הספר 

ושיחות בנושא קבלת האחר.

סליחה
על השאלה

המוכרת,  הסדרה  ברוח 
הוצאנו סרטון ייחודי עם תושבי 

הסביבה שבו אתם שאלתם את 
עבור  אתכם  המעניינות  השאלות 

מגבלה  עם  המתמודדים  אנשים 
גופנית או נפשית.



כה‘ שבט
7.2.21

17:00

עולם הילד
פתוח לכולם

"תראו אותי"
ציורי  של  וירטואלית  תערוכה  מיוחדים.  יוצרים  של  לליבם  צוהר 
ילדים שנעשתה בשיתוף עם היחידה ההתפתחותית נתיבות וילדים 

מקהילת נתיבות.

כו‘ שבט
8.2.21

16:00
מרכז הנוער

נוער נתיבות

הפנינג לחיות עם מגבלה
הפנינג ייחודי עם תחנות המדמות מגבלה גופנית. 

כו‘ שבט
8.2.21

20:00
נפגשים במרכז צעירים ויוצאים

לחלוקה ברחבי העיר

הידעת? 
חשיפה מידע לקהל הרחב על עולמם של אנשים עם מגבלה.



במהלך היום

מרכז תעסוקה נתיבות יפרסם ויכיר לציבור את העסקים המקומיים 
תעסוקה  לעודד  במטרה  בנתיבות  מגבלה  עם  אנשים  המעסיקים 

של אוכלוסייה זו בעיר. 

כז‘ שבט
9.2.21

מועדון אקים (בית הידידות ברחוב סמילו)

17:00

מיועד לכולם

גינה קהילתית
גינה  מקימים  מהעיר  מתנדבים  עם  ביחד  נתיבות  אקים  מועדון 
השבועיות  בפעילויות  המועדון  חניכי  את  תשמש  אשר  קהילתית 

שלהם.

כז‘ שבט
9.2.21

רשתות חברתיות

בעלי עסקים בנתיבות

מפרסמים עסקים

כז‘ שבט
9.2.21

14:00-16:00

צהרוני נתיבים
ילדי הצהרונים

הפנינג בנושא מגבלה
מרוץ שקים, מסלול מכשולים עם עיניים עצומות, יצירת ציור ללא 

עזרת הידיים ועוד תחנות המשקפות התמודדות עם מגבלה.



17:00

תנועת אחריי בוגרים נתיבות מקימים גינה קהילתית
במועדונית לילדים עם מגבלה בעיר

כח‘ שבט
10.2.21

שידור בפייסבוק של רדיו נתיבות

17:00

מיועד לכולם

חיים עם מגבלה
תכנית רדיו נתיבות בחסות אגף הנוער העוסקת בתחום

''חיים עם מגבלה''.

כח‘ שבט
10.2.21

במועדונית לילדים עם מגבלה בעיר

מיועד לכולם

מקימים גינה

כט‘ שבט
11.2.21

20:00

רחבי העיר
מיועד לכולם

מעלים מועדות ללקויי ראייה
נוער סח''י מעלה מודעות לאנשים עם לקויות ראייה בנתיבות. 



ב‘ אדר
14.2.21

מרכז צעירים
17:00

לקהל הרחב

ג‘ אדר
15.2.21

ברחבי העיר / פייסבוק

אחר הצהריים

מונחי יסוד
נפשית?  מחלה  זה  מה 

רצף  אוטיזם?  מוגדר  מה 
העוסקים  יסוד  מושגי  של 

בתחום של אנשים עם מגבלה 
יפורסמו ברחבי העיר וברשתות 

החברתיות.

מיועד לקהל הרחב

מודעות בשוק
מטריות  בעזרת  מציאות  מעצבים 

העירוני.  בשוק  יתלו  אשר  מעוצבות 
מטריות  עיצוב  בעזרת  תיעשה  הסדנה 

הקשורים  וציורים  משפטים  יוטבעו  עליהן 
להתמודדות בתחום בריאות הנפש והגוף. 

סרט תיעודי המלווה צעירים 
ישראלים בעלי תסמונת דאון, 

תרמילאים  לטיול  אחיהם  עם  היוצאים 
בצפון הודו. הסרט זכה במאי 2019 בפרס 

חביב הקהל בפסטיבל קאן.

ב‘ אדר
14.2.21

20:00

בזום
מיועד לכולם

הקרנת הסרט
אח שלי גיבור



"ברווזון  הילדים  הצגה 
מכוער" העוסקת בשונה 
פתוחה  תהיה  בחברה 

לקהל הרחב לצפייה.

ד‘ אדר
16.2.21

הקישור יפתח בין השעות
17:00-19:00

בזום
לגילאי  3-6 

הברווזון המכוער

ד‘ אדר
16.2.21

14:00-16:00

בצהרוני נתיבות

לילדי הצהרונים

שפת הסימנים
לומדים את שפת 

הסימנים תוך שימוש 
בשירים מוכרים.

ג‘ אדר
15.2.21

16:00

גן שעשועים רחוב הרב צאבן
לילדים עם ובלי מגבלה

יוצאים
לשחק בגינה

יוצאים  ובלי מגבלה  ילדים עם 
ביחד.  לשחק  השעשועים  לגני 

קופסא  משחקי  פרוסים  יהיו  בגן 
ענקיים.



ד‘ אדר
16.2.21

ה‘ אדר
17.2.21

ליום  העירוני  באצטדיון  מתכנסים  מגבלה  ובלי  עם  ילדים 
ספורט עם תחנות ספורט מותאמות.

עולם הילד בהתאם לתו הסגול

16:00

מיועד לילדים מגני החינוך המיוחד

כולנו נהנים
היחידה ההתפתחותית והמרכז לגיל הרך מזמינים את ילדי הגנים 
היחידה  צוות  בהובלת  העשרה  לפעילות  המיוחד  מהחינוך 

התפתחותית. הפעילות תכלול הפעלה מהנה ומותאמת לילדים. 

אחר הצהריים

אצטדיון עירוני
ילדים עם ובלי מוגבלויות

יום ספורט משולב

ו‘ אדר
18.2.21

16:00

מערב העיר
מגיל 6 ומעלה

הפנינג חושים
תוכלו  שבו  להפנינג  אתכם  מזמינים  קק''ל  של  הסיירות  חוגי 
להתנסות בכל תחנה ללא חוש מסויים במטרה לחוות מגבלה 

מקרוב. 



ט‘ אדר
21.2.21

 20:15

הרצאה מרתקת של השחקן טל פרידמן. 
עומד  והמצחיק,  הפרוע  האמן  של  הדימוי  מאחורי 

אדם רגיש עם סיפור משפחתי מרגש. תמר (היום בת 
כסובלת  אובחנה  פרידמן  טל  של  המאומצת  ביתו   ,(21

האבהות  מסע  את  יחשוף  פרידמן  ופיגור.  מאוטיזם 
המטלטל שלו ויספר לכם איך הבת שלו לימדה אותו מי הוא.

ט‘ אדר
21.2.21

רשתות חברתיות

20:00

מיועד לכולם

שיר בשפת
הסימנים

בהובלת מועצת הנוער יפורסם
סרטון ובו בני הנוער שרים שיר בשפת הסימנים.

בזום

מיועד לכולם

טל פרידמן -
מה למדתי מהבת?

י‘ אדר
22.2.21

20:00
הפאב החברתי בשוק הישן

+ שידור בפייסבוק
מיועד לכולם

פוסט טראומה
בנתיבות

שיח עם תושבים המתמודדים עם 
פוסט טראומה בעקבות שירותם הצבאי.

האירוע בהובלת קהילת הסטודנטים תוצרת הארץ.



14:00-16:00

צהרוני נתיבים

ילדי הצהרונים בנתיבות
בזום

17:30

מגיל 3 ומעלה

יא‘ אדר
23.2.21

יא‘ אדר
23.2.21

יב‘ אדר
24.2.21

16:00

גן שעשועים, רחוב ז'בוטינסקי
ילדים עם ובלי מוגבלויות

מגבלה  ובלי  עם  ילדים 
השעשועים  לגני  יוצאים 

לשחק ביחד. בגן יהיו פרוסים 
משחקי קופסא ענקיים.

יוצאים
לשחק בגינה

הצגת זום מכוכב אחר
הצגה ייחודית המיועדת לילדים עם ובלי מגבלה 
אחר״  מכוכב  ״זום  שמורים.  מקומות  בהפקת 
בתחום  העוסקת  ומפתיעה  מצחיקה  הצגה  הינה 

אנשים עם מגבלה בחברה.

''בנצי והפיל''
סיפור ויצירה

הקראת הסיפור ''בנצי
הפיל'' ויצירה בעקבות הספר.



יג‘ אדר
25.2.21

17:00

חמור  לעיוות  שגרמה  נדירה  גנטית  תסמונת  עם  נולד  אוגי 
מראה  עם  אותו  הותירו  רבים  ניתוחים  לאחר  שגם  בפניו 
הוריו  מחליטים  בילדותו,  ביתי  לחינוך  שזכה  לאחר  חריג. 

לשלוח אותו לראשונה לבית-ספר רגיל. 

יג‘ אדר
25.2.21

במועדוניות לילדים עם מגבלה

16:00

לילדי מועדוניות עם מגבלה

הפנינג חושים
חוגי הסיירות של קק''ל מזמינים אתכם להפנינג שבו תוכלו 
לחוות  במטרה  מסויים  חוש  ללא  תחנה  בכל  להתנסות 

מגבלה מקרוב.

מרכז הנוער

כיתות ז'-ח'

הקרנת הסרט פלא

קצת אחרת
עם  לאנשים  לאפשר  במטרה  הוקמה  אחרת"  "קצת  להקת 
הלהקה  איכותי.  מפנאי  וליהנות  לחוות  בנתיבות  מגבלה 
עושה  הלהקה  השנה  ובפברואר  עירוניים,  באירועים  הופיעה 

קמבק.



טז‘ אדר
28.2.21

מרכז צעירים

17:00

אנשים עם ובלי מגבלה

מתופפים בכל
מעגל תיפוף ג'רמבה עם 

האומן דרור גומל 

טז‘ אדר
28.2.21

בפייסבוק

20:00

מיועד לכולם

מה עשינו?
סרטון סיכום אירועי פברואר יוצא 

מן הכלל בנתיבות

_____________________
• כל האירועים הינם ללא עלות

• יתכנו שינויים באירועים בהתאם לתו הסגול.
• לשאלות ובירורים: רם חכמון 0524-582390



האוכלוסייה  מכלל  אנשים)  (כ-1,493,100  כ-20%   •
בישראל הינם בעלי מגבלה

• כ- 458,900 מתוכם מתמודדים עם מוגבלות קשה

• 24% מהאנשים עם מגבלה מדווחים כי הרגישו עניים 

• 60% מהם מועסקים 

• 13% חשים בדידות לעיתים קרובות

>> חודש פברואר יוצא מן הכלל 2021 בנתיבות

מה אנחנו יודעים על אנשים
עם מגבלה בישראל?




